APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: ______

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2018.gada darba plāns
Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

1.Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un
aizsardzība” ietvaros:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Īstenot vienotu dzīvnieku veselības, veterināro zāļu aprites un to atliekvielu uzraudzības,
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites politiku, lai
nodrošinātu augstu dzīvnieku veselības līmeni, drošas pārtikas apriti un sabiedrības
veselības aizsardzību.
Ar PVD darbību uzturēt un attīstīt esošo valsts uzraudzības un kontroles sistēmu
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un veterināro zāļu aprites jomās.
Ar PVD darbību īstenot dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un
apkarošanas pasākumus, lai pasargātu valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo
dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem.
Īstenot nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites politiku, veicinot augstu sabiedrības
veselības līmeni un patērētāju tiesību aizsardzību atbilstoši valsts ekonomiskajai
attīstībai, t.sk. eksporta veicināšanas interesēm.
Ar BIOR darbību nodrošināt laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus
kompetences jomās (tostarp pārtikas aprite, dzīvnieku veselība, veterināro zāļu aprite un
to atliekvielu kontrole, mikroorganismu rezistences monitorings, dzīvnieku barības
aprite un robežkontrole).

28.12.2018.

VPD

28.12.2018.

VPD

ZM stratēģija

28.12.2018.

VPD

ZM stratēģija

28.12.2018.

VPD

28.12.2018.

VPD

1.6.

Turpināt rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu paredzēto pasākumu
ieviešanu.

28.12.2018.

VPD

1.7.

Turpināt vienotas dzīvnieku veselības datubāzes ieviešanu.

28.12.2018.

VPD

1

ZM stratēģija

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

VPD

28.12.2018.

VPD

Samazināt administratīvo slogu pārtikas aprites jomā.

28.12.2018.

VPD

Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai pārtikas pārpalikumu
un pārtikas atkritumu mazināšanas jomā.
Koordinēt Latvijas interešu pārstāvēšanu kopējā izpētes centra (Joint Research Center)
aktivitātēs attiecībā uz duālās pārtikas paraugu noņemšanas un testēšanas metodoloģijas
izstrādi un EK plānoto aktivitāšu realizācijā.

28.12.2018.

VPD

28.12.2018.

VPD

1.13.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

28.12.2018.

VPD

1.14.

Veicināt dzīvnieku un preču eksporta iespējas uz trešajām valstīm.

28.12.2018.

VPD

1.15.

Veicināt uz riska novērtēšanu balstītas pieejas ieviešanu dzeramā ūdens jomā.

28.12.2018.

VPD

1.16.

Pamatojoties uz BIOR un citu institūciju veiktu izvērtējumu aizstāvēt Latvijai
raksturīgo produktu ražotāju intereses ES un starptautiskajās institūcijās.

28.12.2018.

VPD

1.17.

Sadarbībā ar VAAD izstrādāt pesticīdu uzraudzības plānošanas nacionālo dokumentu.

28.12.2018.

VPD

Izvērtēt valsts uzraudzības un kontroles programmas pārtikas un dzīvnieku barības
aprites, veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā un uzraudzīt to izpildi.
Pilnveidot bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles sistēmu.

28.12.2018.

VPD

28.12.2018.

VPD

LAAD

Nr.
p.k.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.18.

1.19.

Uzdevumi

Nodrošināt pienācīgu dzīvnieku un preču robežkontroli tādā biežumā, kas aizsargā un
novērš riskus cilvēku, dzīvnieku un augu veselībai, dzīvnieku labturībai un videi.
Veicināt godīgu konkurenci starp uzņēmējiem, nodrošināt EK lēmumu izpildi, lai
mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus.

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LAAD,
TTAD

LD

2.Darbības virziena „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros:
2.1.

Nodrošināt valsts atbalsta mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu, lai paaugstinātu
lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti.

28.12.2018.
VRP termiņš

2.2.

Nodrošināt LAP pasākumu īstenošanu, akcentējot atbalstu zināšanu un inovāciju līmeņa
celšanai un labās prakses apmaiņai, kā arī mazajām un vidējām saimniecībām, jaunajiem
lauksaimniekiem, ražotāju grupām, risku pārvaldībai un teritorijas apdzīvotības
saglabāšanai.
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30.10.2018
( izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

LD

ZM stratēģija

LAAD
ZM stratēģija

Nr.
p.k.

2.3.

2.4.

2.5.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD

ZD

( izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

LAAD

MD

28.12.2018.

LAAD

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju īstenošanai
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam ietvaros.
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai,
pārtikas uzņēmumiem lauksaimniecības produktu pārstrādei, infrastruktūras attīstībai,
vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai, t.sk. bioloģiskajai lauksaimniecībai,
ieguldījumiem mežu dzīvotspējas uzlabošanā.
Nodrošināt LAP un ZRP efektīvu pārvaldību, uzraudzību, novērtēšanu, kontroli un
revīziju, kā arī informēšanas un publicitātes darbību īstenošanu, efektīvi izmantojot LAP
un ZRP pieejamos tehniskās palīdzības finanšu līdzekļus
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanai,
produktivitātes pieaugumam, eksporta iespēju attīstībai, kā arī zivsaimniecības resursu
ilgtspējai.

VRP termiņš

30.10.2018
( izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

VRP termiņš

30.10.2018

VRP termiņs.

30.10.2018.

ZD

2.7.

Saglabāt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, lai mazinātu darbaspēka
izmaksas un administratīvo slogu darba devējiem, kas nodarbina laukstrādniekus augļu,
ogu un dārzeņu ražošanā.

28.12.2018.

LAAD

2.8.

Traktortehnikas vadītāju apliecību optimizācija (traktortehnikas vadītāju kategoriju
skaitu no šobrīd esošajām 8 samazināt uz 4, kā arī vienkāršot traktortehnikas vadītāju
apliecību iegūšanas kārtību).

28.12.2018.

LD

28.12.2018.

TTAD

28.12.2018.

TTAD

2.11.

Turpināt ES atbalsta programmas izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un
pienu īstenošanu (t.sk. veikt grozījumus plānā programmas skolu apgādei ar augļiem un 28.12.2018.
dārzeņiem un pienu īstenošanai Latvijā 2017/2018. – 2022./2023. mācību gados).

TTAD

2.12.

Turpināt ES atbalsta programmas augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām īstenošanu
(t.sk. veikt grozījumus stratēģijā ilgtspējīgām augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas

TTAD

2.9.

2.10.

Tiešo maksājumu sistēma: Atbilstoši lauksaimniecības nozares interesēm nodrošināt
ELGF finansēto atbalstu tiešā atbalsta shēmu ietvaros pilnveidošanu un īstenošanu,
nodrošināt paziņojumu sagatavošanu par tiešmaksājumu ieviešanas lēmumiem vai
lēmumu izmaiņām, nodrošināt savlaicīgu tiešo maksājumu atbalsta izmaksu.
Nodrošināt EK piešķirto līdzekļu ārkārtas atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem par
neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem apguvi.

3

28.12.2018.

VRP 6.1.

ZM stratēģija
ZM stratēģija

(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

2.6.

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP 6.4.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

darbības programmām Latvijā 2017 – 2023)
2.13.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā

28.12.2018.

TTAD

2.14.

Uzraudzīt un veicināt informatīvajā ziņojumā “Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030”
iezīmēto darbības virzienu un pasākumu īstenošanu, lai integrētā un pārdomātā veidā
veicinātu Bioekonomikas attīstību Latvijā

28.12.2018.

LD

Pilnveidot augu šķirņu selekcionāra atlīdzības sistēmu.

28.12.2018.

LD

Savas kompetences ietvaros piedalīties Nacionālā Enerģētikas un klimata plāna izstrādē.

28.12.2018.

LD, MD,
TTAD, LAAD

Veicināt lauksaimnieku sapratni par kopfondu izveidi nelabvēlīgiem klimatiskajiem
apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, kaitēkļu invāzijām un vides incidentiem,
ņemot vērā 2017.gada nelabvēlīgos klimatiskos apstākļus un to radītās sekas.

28.12.2018.

LAAD

28.12.2018.

SLSAD

ZM stratēģija

28.12.2018.

SLSAD

ZM stratēģija

28.12.2018.

SLSAD

ZM stratēģija

28.12.2018.

LAAD

2.15.

2.16.

2.17.

MD;
SLSAD;
LAAD

3.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:
3.1.

Sniedzot atbalstu uzlabot nozarei nepieciešamās vidējās profesionālās izglītības un
tālākizglītības ieguves iespējas Bulduru dārzkopības vidusskolā.

3.2.

Ar LLU darbību dot iespēju iegūt augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību nozarei
svarīgās jomās. (Sagatavot speciālistus ar augstāko akadēmisko izglītību lauksaimniecības,
veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu kā arī ar šīm nozarēm saistītās lauku sociāli
ekonomisko zinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās,
nodrošinot atbilstošu valsts finansētu studiju vietu skaitu, primāri tās atvēlot ZM noteiktajās prioritārajās
jomās)

3.3.

3.4.

3.5.

Uzraudzīt valsts līdzfinansējuma izmantošanu fasādes atjaunošanas un restaurācijas darbos
valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Jelgavas pilī, kurā izvietota LLU
administrācija un mācību auditorijas.

Ar LLKC darbību gādāt par specifiskas informācijas periodisku apkopošanu un analīzi,
lai īstenotu lauku attīstības politiku un palīdzētu lauku uzņēmējiem, kā arī iegūtos datus
paziņotu EK.
Ar LLKC darbību atbalstīt kvalitatīvu un nozaru izaugsmes iespējām atbilstīgu
konsultāciju pakalpojumu pieejamību visā Latvijas lauku teritorijā un licenzēt jaunu
profesionālās pilnveides programmu mājražošanas jomā.
4

TTAD

ZM stratēģija
ZM stratēģija

28.12.2018.

LAAD

Nr.
p.k.

3.6.

Uzdevumi

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla, t.sk. novadu
lauku attīstības konsultantu darbību, lai sekmētu informācijas pieejamību un lauku
iedzīvotāju, uzņēmēju informētību par lauku un zivsaimniecības atkarīgo teritoriju
attīstības iespējām un ES fondu 2014.-2020. gadam ieguldījumu iespējām.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

28.12.2018.

LAAD

ZD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

4.Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:
Īstenot zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017- 2020.gadam un ar „BIOR”
darbību panākt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu.

30.10.2018

4.2.

Ar LAD starpniecību sniegt atbalstu Zivju fonda pasākumiem, kas veicina zivju resursu
ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

4.3.

Ar VAAD darbību garantēt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un
ilgtspējīgu augsnes auglību.

4.1.

ZD

ZM stratēģija
VRP 6.4.

30.10.2018

ZD

ZM stratēģija
VRP 6.4.

28.12.2018

LD

VRP termiņš

VRP termiņš

4.6.

Uzsākt Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju robežsamazinājuma
izmaksu līkņu (MACC) papildināšanu ar pasākumiem, kas veicina, oglekļa piesaisti un
tā uzkrāšanu aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un mitrājos, un to praktiska aprobēšana,
kā arī uzsākt SEG emisiju ietilpības izvērtējumu galvenajiem lauksaimniecības
produktiem un to samazināšanas iespējas
Nacionālās sistēmas ikgadējās SEG inventarizācijas sagatavošanai pilnveidošana,
ietverot informāciju par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un
mežsaimniecības darbībām.
Nacionālās sistēmas SEG emisiju un piesaistes prognožu sagatavošanai izveidošana,
ietverot zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības darbības.

4.7.

Pētījumu bāzes un nepieciešamo datu ieguves un monitoringa sistēmu SEG emisiju un
piesaistes novērtēšanai pilnveidošana.

28.12.2018

LD

4.8.

Pilnveidot normatīvos aktus sēklu un šķirņu aprites jomā, paplašinot sugu klāstu un
harmonizējot sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai noteiktās prasības.

28.12.2018

LD

4.9.

Pilnveidot mēslošanas līdzekļu un substrātu kvalitātes atbilstības novērtēšanas un
tirdzniecības prasības.

01.07.2018.

LD

4.4.

4.5.

5

ZM stratēģija

VRP termiņš

30.10.2018

LD

28.12.2018

LD, MD

28.12.2018

LD, MD

VRP 4.4.

Nr.
p.k.

4.10.

Uzdevumi

Veicināt amonjaka emisiju samazināšanu gaisa kvalitātes uzlabošanai, novēršot negatīvu
ietekmi un būtiskus riskus cilvēku veselībai un videi, t.sk., pilnveidojot Labas
lauksaimniecības prakses nosacījumus.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018

LD

28.12.2018

LD

28.12.2018

LD

28.12.2018.

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Veicināt pētījumus par augsnes kvalitāti, par dažādu faktoru ietekmi uz augsni.
4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Pārstrādāt valsts atbalsta kritērijus kultūraugu genofonda saglabāšanai un augu gēnu
bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības
nodrošināšanai.
Nodrošināt Latvijas teritoriju brīvu no ĢM kultūraugu audzēšanas, lai novērstu negatīvo
ietekmi uz vidi, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu bioloģiskās
lauksaimniecības attīstību Latvijā.
Uzraudzīt valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu
un ekspluatāciju, veicinot meliorēto zemju ilgtspējību.
Veicināt investīciju piesaisti meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju atjaunošanai
un pārbūvei, samazinot plūdu riskus lauku teritorijās (Lauku attīstības programmas un
Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros).

Vides politikas
pamatnostādnes
2014.-2020

LAAD

VRP termiņš

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

28.12.2018.

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

ZM stratēģija

MD

MD

VRP 6.3.

LAAD,
SLSAD,
PSAN

VRP termiņš

30.10.2018.

Uzraudzīt meliorācijas kadastra un hidrometrijas datu pārvaldību.

(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

4.16.

4.17.

Uzraudzīt plūdu risku pārvaldību Daugavas HES ūdenskrātuvēm piegulošajās teritorijās

28.12.2018.

ZM stratēģija

MD

4.18.

Nodrošināt valsts meža zemju pārvaldību

28.12.2018.

MD

4.19.

Sadarbībā ar VMD un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi nodrošināt to prasību
izpildi, kuras noteiktas EP Regulas Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus

28.12.2018.

MD
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ZM stratēģija

MD

BFD

MD
reglaments
9.3.1.
ZM stratēģija

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, un EP Regulā Nr.
2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmu kokmateriālu importam.

4.20.

Izstrādāt priekšlikumus likuma projektam “Par valsts budžetu 2019.gadam” valsts
budžeta finansējuma piešķiršanai nacionālā meža monitoringa sistēmai zinātniski
pamatotas informācijas ieguvei par meža resursu un vides, t.sk. meža bioloģiskās
daudzveidības, stāvokli valstī un izmaiņu novērtējumu nacionālā līmenī
Koordinēt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanu.

4.21.

Turpināt AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes programmu

VRP termiņš

30.10.2018.

4.25.

4.26.

4.27.

MD

VRP 6.2.

MD

VRP 6.7

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)
VRP termiņš
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

4.22.

4.24.

VRP 4.3.

VRP termiņš

30.10.2018.

4.23.

MD

Veikt normatīvo aktu efektivitātes izvērtēšanu un pilnveidot normatīvos aktus, lai
veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, meža kapitāla vērtības pieaugumu,
bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, samazinātu administratīvo slogu,
uzlabotu kopējo meža nozares konkurētspēju un medību saimniecības ilgtspējīgu
attīstību.
Nodrošināt sabiedrības informēšanu par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un medību
saimniecības ilgtspējīgu attīstību.
Koordinēt ZM padotības institūciju (VAAD,VMD), zinātnieku un ekspertu sadarbību
bīstamās ozolu slimības - akūtā ozolu kalšana (Acute oak decline) izplatības apzināšanā,
ierobežošanas un apkarošanas iespēju izvērtēšanā un ieviešanā.

28.12.2018.

MD

28.12.2018.

MD

28.12.2018.

MD

Koordinēt meža vērtības aprēķina metodikas izstrādi un meža vērtības aprēķināšanu,
veikt meža nozares raksturojošo rādītāju analīzi un starptautisko ziņojumu sagatavošanu

28.12.2018.

MD

Koordinēt Zemkopības ministrijas padotības iestāžu darbu Eiropas Parlamenta un
Eiropas Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanā un Zemes
novērošanas programmas Copernicus datu uzkrāšanas un apstrādes platformas
izveidošanā.

28.12.2018.

MD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

Visi departamenti

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Visiem departamentiem un patstāvīgajām nodaļām nodrošināt nepārtrauktu ZM
struktūrvienību darbību saskaņā ar ZM nolikumu, reglamentu un struktūrvienību
reglamentiem.
Visiem ZM departamentiem un patstāvīgajām nodaļām kopā ar Juridiskā departamenta
Personāla nodaļu apzināt, koordinēt un nodrošināt ZM darbinieku zināšanu un
kvalifikācijas periodisku paaugstināšanu, izmantojot VAS iespējas.

Visi
departamenti

28.12.2018.

JD (PN)

Nozaru departamentiem nodrošināt nozaru turpmāko attīstību, tostarp normatīvo un
rīcībpolitikas dokumentu izstrādi un aktualizāciju, ņemot vērā NAP, VRP, ZM stratēģijā
un gada darba plānā noteikto.

28.12.2018.

LD;LAAD,
ZD; MD;VPD;
TTAD

Nozaru departamentiem uzraudzīt un koordinēt nepārtrauktu nozaru politikas ieviešanu,
arī ar ZM padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu (PVD, LDC, LAD, VAAD, VTUA un
VMD) starpniecību.

28.12.2018.

LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD,

Nodrošināt ZM pārstāvniecību un nozares interešu ievērošanu to kapitālsabiedrību
darbībā, kurās ZM ir valsts kapitāla daļu turētāja (ZMNĪ, LVM, LLKC, „Altum”, VSIA
„Meliorprojekts”)

28.12.2018.

LAAD; MD;
AD; JD, BFD

28.12.2018.

SLSAD, LD;
LAAD, ZD;
MD; VPD;
TTAD, AD,
JD, BFD

Nodrošināt nozares interešu pārstāvniecību un aizsardzību ES darba grupās un
starptautiskos pasākumos atbilstoši departamentu kompetencei (t.sk. nodrošināt pēc
iespējas labākas zvejas iespējas 2018.gadam Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī; par EJZF
atbalsta zivsaimniecībai saglabāšanu un pilnveidošanu pēc 2020.gada; par lauku attīstības
finansējuma saglabāšanu un KLP jaunās uz rezultātiem balstītās pieejas ieviešanu pēc 2020.
gada, par pārtikas piegādes ķēdēm; par tiešo maksājumu sistēmu un finansējuma

ZM stratēģija

ZM stratēģija

ZM stratēģija

JD

SLSAD; ZD;
LD,TTAD
BFD (VĪN)

ZM stratēģija

ZM stratēģija

ZM stratēģija

izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm ).

5.7.

Latvijas interešu pārstāvēšanas (t.sk. sarunu procedūrās, tiesību aktu projektu izstrādē,
iniciatīvās un citas aktivitātes) uzraudzība, kontrole un sadarbības nodrošināšana ar
starptautiskām un ES institūcijām un organizācijām Zemkopības ministrijas
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28.12.2018.

SLSAD

LAAD,
TTAD, ZD,
LD, MD,

ZM stratēģija

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

kompetences jomās.

5.8.

Vadīt un koordinēt ZM ārpolitisko principu definēšanu, ārējo interešu īstenošanu un
sadarbību nozares kompetences jomās (t.sk., nodrošināt ienākošās un izejošās ārvalstu
augsta līmeņa oficiālo delegāciju vizītes, ES un starptautiski finansēto projektu
sagatavošanu un īstenošanas uzraudzību, ZM dalību starptautiskajās organizācijās).

28.12.2018.

28.12.2018.

5.9.

Aktīvi uzturēt ZM savstarpējo sadarbību ar dažādām nozares NVO.

28.12.2018.

5.10.

Piedalīties pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanā.
5.11.

5.13.

5.14.

5.15.

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VPD, JD

SLSAD

Turpināt nepārtrauktu sabiedrības informēšanu par ZM darbību un nozares aktualitātēm.

5.12.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzraudzīt ZM valdījumā un tās padotības iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas efektivitāti, izmantošanas ekonomiskumu un uzskaites
pilnīgumu.
Nodrošināt un pilnveidot dokumentu apriti un to pārvaldību ministrijā (tai skaitā,
ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma objektu), kā arī nodrošināt
ministrijas ilgstoši un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzskaiti,
izmantošanu, arhivēšanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā, kā arī veikt to
dokumentu iznīcināšanu, kuri vairs nav nepieciešami darba vajadzībām.
Nodrošināt ministrijas struktūrvienībām un padotības iestādēm juridisko atbalstu par
Publisko iepirkumu likuma piemērošanu un nepieciešamības gadījumā realizēt
centralizētus iepirkumus, kā arī veikt ministrijai nepieciešamo iepirkumu plānošanu un
to realizēšanu ministrijai pieejamā budžeta ietvaros, kā arī efektīvi izmantojot ES fondu
finansējumu. Veikt nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas
publisko iepirkumu komisiju sastāvā iekļautās amatpersonas ir kompetentas un labi
pārzina iepirkuma jomas normatīvo aktu prasības.
Nodrošināt ministrijā realizēto iepirkumu uzskaiti, atbilstošas informācijas publicēšanu
Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) tīmekļvietnē – www.iub.gov.lv, ZM portālā
(www.zm.gov.lv), kā arī aktualizēt informāciju par ministrijas noslēgtajiem līgumiem
attiecīgajā laika periodā, kā arī ievērojot Publisko iepirkuma likuma normas – attiecīgos
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28.12.2018.

PSAN
LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD
LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD

ZM stratēģija

ZM stratēģija

SLSAD

ZM stratēģija

ZM stratēģija

28.12.2018.

BFD (VĪN)

28.12.2018.

AD

AD

28.12.2018.

AD

28.12.2018.

LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD

Nr.
p.k.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

iepirkumus izsludināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) uzturētajā
elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv).
Nodrošināt ministrijā izstrādāto iepirkuma līgumu atbilstību ārējo un iekšējo normatīvo
aktu prasībām, atbilstošu kvalitāti un noslēgto līgumu izpildes kontroli, kā arī veikt
pasākumus korupcijas riskus samazināšanai.
Pārvaldīt un uzturēt ministrijas pārziņā esošās informācijas sistēmas un IKT resursus,
nodrošinot to atbilstošu lietojamības veiktspēju, plānveida darbību un funkcionalitāti
(t.sk. e-pasta sistēma, grāmatvedības uzskaites un personāla vadības sistēma Horizon,
dokumentu vadības sistēma, LZIKIS, ERS u.c.).
Veicināt ministrijas un padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju attīstību, zemkopības nozares iestāžu darbības efektivitātes palielināšanu,
pilnveidojot un attīstot iestāžu IKT darbības procesus, sadarbību un elektroniskos
pakalpojumus, kā arī attīstot centralizētu koplietošanas informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju infrastruktūru.
Nodrošināt Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības Rīcības programmas
novērtēšanas pasākumu īstenošanu atbilstoši noteiktajām Vadošās iestādes funkcijām.
Nodrošināt un uzraudzīt ELFLA un EJZF 2014.-2020. gadam vadošās iestādes funkciju
izpildi un pārvaldības un kontroles sistēmas darbību
Nodrošināt ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību, ELGF vadošās iestādes
funkciju izpildi, uzraudzīt ELGF krāpšanas un korupcijas riska novēršanas pasākumu
īstenošanu, izvērtēt un iesniegt Eiropas Komisijai paziņojumus par konstatētajām
neatbilstībām ELGF, kā arī pilnveidot attiecīgos nacionālos un ZM iekšējos normatīvos
aktus.
Koordinēt un vadīt pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas pārstāvjiem
dalībai ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kā arī
citos atbilstošos ES Ministru padomes formātos, un sanāksmēs.
Koordinēt ministrijā ar OECD saistītos jautājumus, veikt pētījumu projektu izvērtēšanu
un, izmantojot OECD pētījumu metodes un rekomendācijas, veikt analīzi jomās, kas
saistītas ar lauksaimniecības ekonomiku un videi draudzīgu un ilgtspējīgu
lauksaimniecību, kā arī iesaistīties OECD pētījuma izstrādē par Latvijas
lauksaimniecības nozari un inovācijām, produktivitāti un ilgtspējību.
ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu (t.sk. PTO ietvaros
izplatīto dokumentu un dokumentu par ES pakalpojumiem iekšējā tirgū) izvērtēšana,
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28.12.2018.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

AD

AD

28.12.2018.
AD

28.12.2018.

28.12.2018.

SLSAD

28.12.2018.

LAAD

28.12.2018.

TTAD

ZD ; LAAD

28.12.2018.

SLSAD

LAAD,
TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD, BFD

28.12.2018.

TTAD

LAAD, LD

28.12.2018.

TTAD

VPD, ZD,

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas lauksaimniecības, pārtikas,
zivsaimniecības un mežu nozaru intereses, kā arī Latvijas interešu pārstāvēšana ES
institūcijās un PTO.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

Veikt novērtējumu par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pārvaldības un
kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka EK
iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un
regulāri (par periodu 01.07.2017.-30.06.2018.)
Nodrošināt 2018.gada prioritārā audita par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
izpildi saskaņā ar MK 27.10.2017. rīkojumu “Par kopējām valsts pārvaldes auditējamām
prioritātēm 2018.gadam”
Nodrošināt nepārtrauktu ministrijā izveidotās Integrētās vadības sistēmas uzturēšanu
Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2018.- 2022.g. sniegt novērtējumu par
ministrijas un padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām.
Nodrošināt zemesgrāmatā neierakstīto nekustamā īpašuma objektu, t.sk. valsts meža
zemes reģistrāciju zemesgrāmatā un turpināt to nekustamā īpašuma objektu
atsavināšanu, kas vairs nav nepieciešami ZM funkciju veikšanai.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto Eiropas
lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Kompetentās iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1303/2013 noteikto Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt valsts pamatbudžeta, ES politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma
plānošanu valsts budžetā, kā arī veikt grāmatvedības un finanšu uzskaiti par ministrijas
kā iestādes pamatbudžeta un Eiropas Savienības fondu darījumiem un naudas plūsmu un
regulāri iesniegt ZM konsolidētos finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskatus Valsts
kasei.
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Līdzatbildīgais
departaments

MD

28.12.2018.
(gala termiņš15.02.2019.)

ZM IAN

28.12.2018.
(gala termiņš29.03.2019.)

ZM IAN

28.12.2018.

ZM IAN

28.12.2018.

ZM IAN

28.12.2018.

BFD

BFD
28.12.2018.

28.12.2018.

BFD

BFD
28.12.2018.

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību padotībā esošajās iestādēs,
veicot datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības
uzskaites sistēmā Horizon.
Izveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai
ministrijā

5.39.

5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

JD, BFD
(VĪN)

Visas
struktūrvienības

MK17.10.17.not.
Nr.630 15.p

JD

SLSAD

BFD
28.12.2018.
28.12.2018

Nodrošināt kvalitāti ministrijā izstrādājamo tiesību aktu projektu anotācijām, t.sk 28.12.2018
administratīvā sloga ietekmes izvērtējumam un administratīvo izmaksu monetārajam
novērtējumam.
Stiprināt tiesiskās noteiktības principu ievērošanu ministrijas tiesību aktu un juridisko 28.12.2018
dokumentu izstrādē
Nodrošināt valsts pārvaldes reformu plāna izstrādi resorā un tā īstenošanas uzsākšanu
28.12.2018

JD

JD

5.37.

5.38.

Atbildīgais
departaments

Pārskatīt Integrētās vadības sistēmas procesus departamenta atbildībā esošajās sistēmās 31.05.2018.
un procedūrās, lai pielāgotu tos fizisko personu datu aizsardzības prasībām
Organizēt konkursu lauksaimniekiem “Sējējs -2018”
28.12.2018.

Visi
departamenti,
PSAN, IAN
un padotības
iestādes

JD
PSAN

LD,TTAD,
VPD, LAAD

Organizēt konkursu “Lielais loms - 2018”

28.12.2018.

PSAN

ZD

Organizēt meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”

28.12.2018.

MD

PSAN

28.12.2018.

PSAN

LAAD, ZD

28.12.2018.

PSAN

28.12.2018.

SLSAD, LD;
LAAD, ZD; MD;
VPD; TTAD

Informēt sabiedrību par ES fondu un valsts budžeta finansētiem 2014.-2020.gadam
pasākumiem, finansējuma piesaistes un atbalsta iespējām, t.sk. par Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.2020. gadam mērķiem un ieviešanas gaitu.
Informēt sabiedrību par Zemkopības ministrijas sagatavotajām normatīvā regulējuma
izmaiņām. Ministrijas mājas lapā ikdienā nodrošināt informāciju par ministrijas darbību,
komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par nozares aktuālajiem jautājumiem.
Dalība un priekšlikumu izstrāde jaunajam Valdības rīcības plāna projektam

5.44.
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Valsts pārvaldes
reformu plāns
2020

Nr.
p.k.

5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt KLP tirgus instrumentu (t.sk. pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozarē)
un lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas pasākumu īstenošanu
lauksaimniecības nozarēs: dalība ES tiesību aktu projektu izstrādē, attiecīgu Latvijas
tiesību aktu projektu izstrāde, lai nodrošinātu iepriekšminēto pasākumu īstenošanu 28.12.2018.
Latvijā, kā arī iepriekšminēto tirgus un veicināšanas pasākumu instrumentu īstenošanas
uzraudzība.
Vadīt un koordinēt efektīvas lauksaimniecības, pārtikas un lauku attīstības statistiskās
informācijas apriti starp Centrālās statistikas pārvaldi, Lauku atbalsta dienestu,
Agroresursu un ekonomikas institūtu un citām ministrijas padotības organizācijām.
Lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas apkopošana un
uzkrāšana, novērtēšana, analītisku nozaru pārskatu sagatavošana, t.sk. sagatavot
Lauksaimniecības gada ziņojumu.
Uzraudzīt lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS)
darbības, koordinēt bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošanu
un uzraudzīt lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības sistēmas (ISAMM)
darbības.
Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai publisko iepirkumu jomā
atbilstoši lauksaimniecības un pārtikas nozaru interesēm. Turpināt līdzdarbību pie zaļo
publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanas un veicināt paaugstinātas kvalitātes vietējo
pārtikas produktu īpatsvaru zaļajos publiskajos iepirkumos.
Nodrošināt informācijas apkopošanu un analīzi par ietekmi uz vietējo ražotāju
konkurētspēju un mazumtirdzniecības cenu, ko radījusi samazinātās PVN likmes (5%)
pielietošana Latvijai raksturīgiem svaigiem augļu, ogām un dārzeņiem.

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana
Pārtikas nozares padomes ietvaros t.sk. priekšlikumu izstrāde par nodarbinātības problēmu
risinājumiem pārtikas un lauksaimniecības nozarēs (normatīvo aktu projektu sagatavošana).

Dalība lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurences un preču eksporta
kreditēšanas jomas pilnveidošanā
Tiešo maksājumu un tirgus kopīgās organizācijas pasākumu reformas pēc 2020. gada
priekšlikumu sagatavošana un pamatojuma sagatavošana par tiešo maksājumu
saglabāšanu un finansējuma izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm.
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

TTAD

28.12.2018.

TTAD

28.12.2018.

TTAD

28.12.2018.

TTAD

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD

30.10.2018.
(VRP termiņš)

VRP 9.1

TTAD

28.12.2018.
(gala izpilde
01.08.2020)

LAAD

TTAD

28.12.2018.

TTAD

LAAD

28.12.2018.

TTAD

28.12.2018.

TTAD

MK 03.10.2017
sēdes protokola nr.49
42.§ (Likumprojekts
"Grozījumi
Pievienotās vērtības
nodokļa likumā")
6.punkts (ZM līdz
01.08.2020.
sagatavot un iesniegt
MK informatīvo
ziņojumu)

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

TTAD;
LAAD;
SLSAD; LD

Izstrādāta likumdošanas bāzi, lai uzlabotu dzīvnieku audzēšanas sistēmas, kā arī
nodrošinātu ES Dzīvnieku audzēšanas regulas prasību ievērošanu.
Mēslošanas līdzekļu aprites likumā veikt grozījumu, lai paaugstinātu vispārējo
sabiedrības drošību un novērstu iespēju nelikumīgām darbībām ar sprādzienbīstamiem
mēslošanas līdzekļiem, kuri uzskaitīti prekursoru regulā.

28.12.2018.

LD

28.12.2018.

LD

5.57.

Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu 2015-2020 vidus termiņa vērtējums.

31.10.2018.

MD

5.58.

Izstrādāt Meliorācijas attīstības plānošanas dokumentu.

28.12.2018.

MD

Pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz meliorācijas sistēmām apdzīvotās vietās
(pilsētās un ciemos).

28.12.2018.

MD

Nr.
p.k.

5.54.

5.55.

5.56.

5.59.

Uzdevumi

Nodrošināt Latvijas interešu definēšanu lauksaimniecībā Kopējās lauksaimniecības
politikas nākotnes reformas procesā, nosakot mērķus un gatavojot īstenošanas pasākumu
priekšlikumus.

Līdzatbildīgais
departaments

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LD

Pielikumā: Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2018. gadā (pievienots saskaņā ar Ministru
kabineta 2014.g. 26.augusta sēdē Nr.24. 45.§ 13.13. apakšpunktā noteikto).
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

M.Kreitiņš 67878712
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Pielikums
Zemkopības ministrijas 2018.g. darba plānam

Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2018. gadā.
Nr.p
.k.

Normatīvā
akta veids

Normatīvā akta nosaukums

Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
1.

MK noteikumi

2.

MK noteikumi

3.

MK noteikumi

4.

MK noteikumi

5.

MK noteikumi

6.

MK noteikumi

7.

MK noteikumi

8.

MK noteikumi

9.

MK noteikumi

10.

MK noteikumi

11.

MK noteikumi

12.

MK noteikumi

13.

MK noteikumi

14.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr. 142 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas
Savienības dalībvalstīm”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr.298 „Kārtība, kādā veic to infekcijas
slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 „Hroniskās novājēšanas slimības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 „Noteikumi par ģenētiski
modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”
Grozījumi Ministra kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr.307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas
noteikumi”
GrozījumiMinistra kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr.895 “Kārtība, kādā organizējamas
dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos”
Grozījumi Ministra kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr.856 “Higiēnas prasības dzīvnieku
barības primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos”.
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā
uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr.326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un
kontroles noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr.337 “Veterināro zāļu marķēšanas
noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumos Nr.1083 „Kārtība, kādā veicama samaksa
par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”
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15.

MK noteikumi

16.

MK noteikumi

17.

MK noteikumi

18.

MK noteikumi

19.

MK noteikumi

20.

MK noteikumi

21.

MK noteikumi

22.

MK noteikumi

23.

MK noteikumi

24.

MK noteikumi

25.

MK noteikumi

26.

MK noteikumi

27.

MK noteikumi

28.

MK noteikumi

29.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. oktobra noteikumos Nr.716 „Noteikumi par valsts nodevu par
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr.1173 „Kārtība, kādā izsniedz,
pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un
veterinārmedicīniskās prakses vietu”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības
pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr.177 “Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku
īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku
infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr.704 „Noteikumi par robežšķērsošanas
vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr. 381 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un
produktivitātes datu izvērtēšanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē
dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.166 “Noteikumi par Lauku atbalsta
dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide””
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 695 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku
saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai

1.pusgads

LAAD
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2014.-2020. gada plānošanas periodā"
30.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”

1.pusgads

LAAD

31.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 238 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”

1.pusgads

LAAD

32.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 590 Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

1.pusgads

LAAD

33.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”

1.pusgads

LAAD

34.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai
2014.–2020. gada plānošanas periodā”

1.pusgads

LAAD

35.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 “Noteikumi par Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un
zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”

1.pusgads

LAAD

36.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

37.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

38.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

39.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

40.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

41.

MK noteikumi

1.pusgads

LD

42.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 „Eļļas augu un šķiedraugu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 „Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas
kartupeļu tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 „Mēslošanas līdzekļu un substrātu
identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 „Augļu koku un ogulāju šķirņu
saraksta veidošanas noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 „Augļu koku un ogulāju
pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 „Augu šķirņu saimniecisko īpašību
novērtēšanas noteikumi”.
Grozījumi MK 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to

1.pusgads

LD
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43.

MK noteikumi

44.

MK noteikumi

45.

MK noteikumi

46.

MK noteikumi

47.
48.

49.
50.

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 206 „Noteikumos par prasībām
komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību,
traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību par traktortehnikas
vadītāju tiesību iegūšanas kārtību”;
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1123 “Traktortehnikas vadītāja
tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas,
atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”;
Grozījumi MK 16.06.2015. noteikumos Nr.307 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi”

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

TTAD

Grozījumi MK 01.11.2011. noteikumos Nr.841 “Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par
lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”

1.pusgads

TTAD

MK noteikumi
MK noteikumi

Grozījumi MK 10.03.2015. noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu
ražotāju organizācijām"

1.pusgads
1.pusgads

TTAD
TTAD

MK noteikumi
MK noteikumi

Grozījumi MK 02.05.2007. noteikumos Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”
Grozījumi MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 “Zemkopības ministrijas nolikums” (vai jaunā
redakcijā)
Grozījumi MK 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 “Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” (vai
jaunā redakcijā)
Grozījumi MK 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 “Lauku atbalsta dienesta nolikums” (vai jaunā
redakcijā)
Grozījumi MK 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 “Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums”
(vai jaunā redakcijā)
Grozījumi MK 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 “Valsts meža dienesta nolikums” (vai jaunā
redakcijā)
Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums” (vai
jaunā redakcijā)
Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.937 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
nolikums” (vai jaunā redakcijā)
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 8. decembra noteikumos Nr.1393 „Veterinārās prasības mājputnu
un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā apjomā.
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr.127 „Noteikumi par ziņojamām,
reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām
sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”

1.pusgads
2.pusgads

ZD
JD

2.pusgads

JD

2.pusgads

JD

2.pusgads

JD

2.pusgads

JD

2.pusgads

JD

2.pusgads

JD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

51.

MK noteikumi

52.

MK noteikumi

53.

MK noteikumi

54.

MK noteikumi

55.

MK noteikumi

56.

MK noteikumi

57.

MK noteikumi

58.

MK noteikumi

59.

MK noteikumi
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60.

MK noteikumi

61.

MK noteikumi

62.

MK noteikumi

63.

MK noteikumi

64.

MK noteikumi

65.

MK noteikumi

66.

MK noteikumi

67.

MK noteikumi

68.

MK noteikumi

69.

MK noteikumi

70.

MK noteikumi

71.

MK noteikumi

72.

MK noteikumi

73.

MK noteikumi

74.

MK noteikumi

75.

MK noteikumi

76.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr. 127 “Epizootiju uzliesmojuma un
draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 767 „Lauksaimniecības un pārtikas
produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību
reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr.461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr.407 „Noteikumi par dzīvnieku labturības
prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku
patversmē vai dzīvnieku viesnīcā”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr.529 “Veterinārās prasības buļļu spermas
tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Veterinārās prasības to dzīvnieku
apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1591 “Dzīvnieku barības paraugu
ņemšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 530 “Noteikumi par īpašajām
prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un
valsts nodevas samaksas kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. jūlija noteikumos Nr.600 “Veterināro zāļu reģistrēšanas
kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr.756 “Veterināro recepšu noformēšanas
un uzglabāšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumos Nr.757 “Īpašās veterinārās receptes
izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai,
kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus”
Grozījumi MK 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses
iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas
kārtība”.
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai”
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MK noteikumi

91.

MK noteikumi
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Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.192 “Lauksaimniecības un lauku
attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai
2014.–2020.gada plānošanas periodā”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16. „Sadarbība” apakšpasākumā 16.1. „Atbalsts Eiropas Inovāciju
partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai” un apakšpasākumā 16.2. „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju
izstrādei” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 703 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma 16. „Sadarbība” apakšpasākumā 16.3. “Sadarbība starp mazajiem
ekonomikas dalībniekiem kopīgu darba procesu organizēšanā, iekārtu un resursu kopīgā izmantošanā, un
tūrisma attīstībai un mārketingam””
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos
aktīvos""
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 „Dekoratīvo augu pavairojamā
materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 „Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1026 „Noteikumi par valsts nodevu sēklu
aprites jomā”.
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”.
Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums”

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 30 “Noteikumi par traktortehnikas un
tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”;
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes
reģistrācijas noteikumi”;
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 “Lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD
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Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 “Kārtība, kādā iegūstama un
apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. Gada 5. Februāra noteikumos Nr. 80 “Piena un piena produktu ražotāju
organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtība”

2.pusgads

LD

2.pusgads

TTAD

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1196 “Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības
un tās pārstrādes produktiem”
Grozījumi Ministru kabineta 23.12.2014. not. Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
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TTAD

2.pusgads

ZD

Grozījumi Ministru kabineta 30.11.2009. not. Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 “Meliorācijas kadastra
noteikumi”
Virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.
gada 26. maija noteikumos Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām””;
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ZD
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MD
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Sagatavot priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu””

2.pusgads

MD

MK noteikumi

Sagatavot priekšlikumus un virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. jūnija noteikumos Nr.647 “Mežaudzes novērtēšanas
kārtība””

2.pusgads

MD

103.

MK noteikumi

Sagatavot priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu projektam “Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža””
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MD

104.

MK noteikumi

Sagatavot priekšlikumus un virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu
“Grozījumi 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””
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MD

105.

Likums

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
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VPD

106.

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (administratīvo sodu kodifikācija)
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VPD

107.

Likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
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LD
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102.
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108.

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

2.pusgads

VPD

109.

Likums

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

2.pusgads

VPD

110.

Likums

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

2.pusgads

VPD

111.

Likums

Grozījumi Farmācijas likumā

2.pusgads

VPD

112.

Likums

Grozījumi likumā Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

2.pusgads

VPD

113.

Likums

Grozījumi Ķīmisko vielu likumā

2.pusgads

VPD

114.

Likums

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

2.pusgads

LD

115.

Likums

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā

2.pusgads

LD

116.

Likums

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā
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LD

117.

Likums

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos””
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MD

118.

Likums

Likumprojekts “Grozījums Meliorācijas likumā”
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MD

119.

Likums

Likumprojekts “Grozījumi “Meža likumā””

2.pusgads

MD

1.

MK noteikumi

Noteikumi par tuberkulozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību
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VPD

2.

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

3.

MK noteikumi

Par Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumu Nr. 783 “Ģenētiski modificēto organismu
uzraudzības padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Skrepi uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība
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VPD

4.

MK noteikumi

1.pusgads

LAAD

5.

MK noteikumi

"Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu
programmu"
Reģistrēto dzīvnieku datubāzes esošās informācijas izmantošanas kārtība

1.pusgads

LD

6.

MK noteikumi

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
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LD

7.

MK noteikumi
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TTAD

8.

MK noteikumi

Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu
kvotu sistēmu administrēšanas kārtība
Eiropas Savienības eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība lauksaimniecības un
pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem

1.pusgads

TTAD

9.

MK noteikumi

Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem

1.pusgads

TTAD

Jaunie normatīvie akti
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ziemāju sējumiem.
10.

MK rīkojums

Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1.pusgads

MD

11.

MK rīkojums

Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldībai

1.pusgads

MD

12.

MK rīkojums

Par valsts meža zemes nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā
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MD

13.

MK noteikumi
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VPD

14.

MK noteikumi
MK noteikumi
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Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” valsts pārvaldes uzdevumu
ietvaros veikto darbību cenrādis
Izmantošanai pārtikā aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un to produktu saraksts
Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā
Noteikumi par prasībām mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas nodrošina dzīvnieku izcelsmes pārtikas
pārpalikumu pārdali (sagatavošanas uzsākšana, ja tiks apstiprināts pilnvarojums Pārtikas aprites
uzraudzības likumā)
Noteikumi par pārtikas pārpalikumu sadali pēc derīguma termiņa “Ieteicams līdz” beigām (sagatavošanas
uzsākšana, ja tiks apstiprināts pilnvarojums Pārtikas aprites uzraudzības likumā)
Nodulārā dermatīta likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība
Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību
Noteikumi par laktozes neesamību vai samazinātu daudzumu pārtikas produktos (sagatavošanas uzsākšana,
ja tiks apstiprināts pilnvarojums Pārtikas aprites uzraudzības likumā)
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medījamo dzīvnieku populācijā (sagatavošanas uzsākšana)
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Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu
Zirgu darbspēju vērtēšanas noteikumi un kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās
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Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība.
Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība.
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas, krustojuma cūku ciltsreģistra vai citu
lauksaimniecības dzīvnieku vaislas dzīvnieku reģistra kārtošanas kārtība
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība
Gaļas kazu pārraudzības kārtība
Latvijas Lauksaimniecības universitātes funkcijas un uzdevumi lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo
šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanā
Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu,
pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām
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32.

MK noteikumi

izsniedz un atsauc sertifikātus un apliecības.
Gaļas liellopu pārraudzības kārtība.
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LD

33.

MK noteikumi

Aitu pārraudzības kārtība.
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LD
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MK noteikumi
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LD

35.

MK noteikumi
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LD
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LD

37.
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LD

38.

MK noteikumi

Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju
organizāciju atbilstības kritērijiem un atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmu apstiprināšanas
kārtību
Noteikumi par šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrācijas kārtību un šķirnes
mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un atzīšanas kārtību, kā arī
audzēšanas programmu apstiprināšanas kārtību.
Tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieka un krustojuma vaislas cūkas, kā arī to spermas, olšūnas un
embrija zootehniskajā sertifikātā norādāmie dati un kārtība, kādā izsniedz zootehnisko sertifikātu.
Lauksaimniecības dzīvnieka izcelsmes apliecinājumā norādāmie dati un kārtība, kādā izsniedz izcelsmes
apliecinājumu.
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība.
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LD

39.

MK rīkojums
MK rīkojums
MK rīkojums
MK rīkojums

Par valsts meža zemes nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā
Par valsts meža zemes nodošanu Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā
Par valsts meža zemes nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā
Par valsts meža zemes nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā
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MD
MD
MD
MD

43.

MK rīkojums

Par valsts meža zemes nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā
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44.

Likums

“Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums” jaunā redakcijā
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41.
42.
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