APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: ______

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2018.gada darba plāna izpildi 1.pusgadā
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

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

1.1.

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.

28.12.2018.

VPD

1.2.

Ar PVD darbību uzturēt un attīstīt
esošo valsts uzraudzības un
kontroles sistēmu pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un
veterināro zāļu aprites jomās.

28.12.2018.

VPD

1.3.

Ar PVD darbību īstenot dzīvnieku
infekcijas
slimību
uzraudzības,
profilakses
un
apkarošanas
pasākumus, lai pasargātu valsts
teritoriju no valsts uzraudzībā esošo
dzīvnieku
infekcijas
slimību
uzliesmojumiem.

1. Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 226
“Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās”.
2. Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumi Nr. 83
“Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija
noteikumos Nr. 416 "Hroniskās novājēšanas slimības
uzraudzības un kontroles kārtība"”. 3. Ministru kabineta 2018.
gada 13. februāra noteikumi Nr. 92 “Grozījums Ministru
kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības
tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"”.
4. Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 337
“Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas
kārtība”.5. Izstrādāts MK noteikumu projekts “Grozījumi
“Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos
Nr.326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi””
(saskaņošana ar sociālajiem partneriem);6. Ministru kabineta
2018.gada 15.maija noteikumi Nr.280 “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””
Atbilstoši valsts uzraudzības programmām tiek ņemti paraugi
laboratoriskai kontrolei pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un veterināro zāļu aprites jomās

Tiek realizētas 2018.gada valsts uzraudzības un kontroles
programmas dzīvnieku infekcijas slimību kontroles jomā.

28.12.2018.

VPD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

1.4.

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.

28.12.2018.

VPD

1.5.

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

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

1.8.

Nodrošināt pienācīgu dzīvnieku
un preču robežkontroli tādā
biežumā, kas aizsargā un novērš
riskus cilvēku, dzīvnieku un augu
veselībai, dzīvnieku labturībai un
videi.

28.12.2018.

VPD

1.9.

Veicināt godīgu konkurenci starp
uzņēmējiem, nodrošināt EK lēmumu
izpildi, lai mazinātu pārtikas
krāpniecības gadījumus.

28.12.2018.

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Izstrādāts MK noteikumu projekts “Prasības govs un kazas
svaigpiena apritei nelielā apjomā” (izsludināts VSS).
Izstrādāti MK 2018. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 224
“Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija
noteikumos Nr. 369 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai,
kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus"”.
Izstrādāts MK noteikumu projekts “Izmantošanai pārtikā
aizliegto un ierobežoti lietojamo augu, augu daļu un citu vielu
saraksts” (izsludināts VSS). Izstrādāts MK noteikumu projekts
“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””(
nosūtīts uz VK).
Atbilstoši valsts uzraudzības programmām notiek pārtikas
drošības
un
nekaitīguma,
dzīvnieku
veselības,
mikroorganismu rezistences un veterināro zāļu aprites jomu
paraugu laboratoriskā kontrole.

14.05.2018. apstiprināts ZM rīkojums Nr. 58 “Par darba grupu
AMR ierobežošanai dzīvnieku veselības jomā”.
Turpinās rīcības plānā ietverto pasākumu izpilde. Sadarbībā ar
VM turpinās darbs pie priekšlikuma AMR ierobežošanas un
piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānam “Viena veselība”
(2019.–2023. gadam), dalība BIOR seminārā “Antimikrobiālā
rezistence un atbildīga antibakteriālo līdzekļu lietošana
veterinārmedicīnā”, sagatvota informācija presei par
veterinārārstu atbildību antibiotiku atbildīgā lietošanā u.t.t..
PVD no š.g. 1. jūlija varēs dzīvnieku veselības datu bāzē
pievienot nenozīmīga skrepi riska un kontrolētā skrepi riska
novietnes statusu, kā arī rezistences pret skrepi I līmeņa, II
līmeņa vai III līmeņa novietnes statusu.
Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu kontroli uz ES
ārējās robežas, PVD 2018. gada janvārī – maijā ir veicis
38 374 preču pārbaudes robežkontroles punktos. No veiktajām
kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta 11 125,
fitosanitārā kontrole – 18 359, veterinārā kontrole (preces un
dzīvnieki) – 4806, dzīvnieku barības un barības piedevu
kontrole – 3397, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole –
387, nepārtikas preču drošuma kontrole – 300 preču kravām.
No visām pārbaudītajām preču kravām 393 jeb 1,02 % tika
atzītas par neatbilstošām.
Valsts uzraudzības programmu ietvarā tiek veiktas pārbaudes
olīveļļai, zivju DNS saldētās zivīs.
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Nr.
p.k.

1.10.

1.11.

1.12.

Uzdevumi

Samazināt administratīvo slogu
pārtikas aprites jomā.

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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

VPD

28.12.2018.

VPD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Ir izstrādāts MK noteikumu grozījumu projekts, kurā paredzēts
palielināt cūku klasificēšanas skaitu no 200 cūkām uz 400
cūkām, tiek noteikts, ka PVD var veikt riska analīzi
uzņēmumos tādējādi, nosakot pārbaužu biežumu tajos.
Izstrādāts MK noteikumu grozījums, svītrojot obligāto
pavaddokumenta formu, nosakot obligāto informāciju, kurai ir
jābūt kopā ar putnu un trušu gaļu, kura tiek izplatīta nelielos
apjomos, kā arī nosakot iespēju, liemeņu pēckaušanas
ekspertīzi veikt arī apmācītām personām, tādējādi atceļot
prasību, ka liemeņiem ir jāveic tikai veterinārā pēckaušanas
ekspertīze.
Sagatavoti grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā,
Izsludināti VSS – 387

Nodrošināta dalība (PVD, BIOR) 3 darba grupās par paraugu
ņemšanas un analizēšanas metodoloģijas izstrādi.

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

LAAD,
TTAD
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VPD- Lai veicinātu kvalitatīvu vietējo pārtikas produktu
ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot
produktu nonākšanu tirdzniecībā, 2018. gadā ir paredzēts
valsts atbalsts par dalību pārtikas kvalitātes shēmās. Turpinās
saskaņošanas process ar EK par produkta ”Rucavas baltais
sviests” nosaukuma reģistrēšanu Aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā.Piedalīšanās NVO rīkotajos
informatīvajos pasākumos par AĢIN, GTĪ produktu
popularizēšanu.Informatīvu
pasākumu
organizēšana
ražotājiem un ražotāju grupām par dalību pārtikas kvalitātes
shēmās.
LAAD - Izstrādāti Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi
Nr. 107 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17.
decembra noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai””, kuros paredzēts valsts atbalsts pārtikas
kvalitātes shēmām.
TTAD - Organizēta licences līguma “Par preču zīmi
“Kvalitatīvs produkts”” un sadarbības līguma “Par prečzīmes
“Kvalitatīvs produkts” izmantošanu” uzraudzības darba grupas
sēde.
Nodrošinātas eksporta iespējas uz Argentīnu (piena produkti),
Kongo Demokrātisko Republiku (gatavi gaļas produkti, zvejas
produkti) un Serbijas Republiku (mājputnu gaļa).

Nr.
p.k.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Uzdevumi

Veicināt uz riska novērtēšanu
balstītas pieejas ieviešanu dzeramā
ūdens jomā.
Pamatojoties uz BIOR un citu
institūciju veiktu izvērtējumu
aizstāvēt Latvijai raksturīgo
produktu ražotāju intereses ES un
starptautiskajās institūcijās.
Sadarbībā ar VAAD izstrādāt
pesticīdu uzraudzības plānošanas
nacionālo dokumentu.
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.

Izpildes
termiņš

28.12.2018.

28.12.2018.

28.12.2018.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Kavējas

Nodrošināta sadarbība ar iesaistītajām institūcijām (VM, VI,
PVD, RTU) un ražotāju pārstāvjiem riska novērtēšanas pieejas
pilotprojekta realizācijai dzeramā ūdens jomā.

VPD

Panākta atkāpe LV tradicionālajiem gaļas un zivju
kūpinātājiem EK regulas projektā par policikliskajiem
aromātiskajiem ogļūdeņražiem.

VPD

VPD

Procesā

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

LD

Norisinās darbs pie Nacionālās uzraudzības programmas
pesticīdu atlieku daudzuma kontrolei augu un dzīvnieku valsts
izcelsmes produktos 2019., 2020. un 2021. gadam.
Nodrošināta regulāra valsts uzraudzības un kontroles
programmas pārtikas nekaitīguma, veterinārmedicīnas un
robežkontroles jomā izpildes kontrole.

28.12.2018.

28.12.2018.

VPD

Lai pilnveidotu bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles sistēmu, izstrādāti un 2018. gada 6. februārī
apstiprināti MK noteikumi Nr. 76 “Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485
“Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles
kārtība.” Pārtikas un veterinārā dienesta 2018.gada valsts
uzraudzības un kontroles programmas ietvaros ir uzsākta
Bioloģiskās lauksaimniecības produktu kontroles programma.

VPD

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.

LAAD

LD

LAAD - Izstrādāti Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi
Nr. 107 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17.
decembra noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai””, ar kuriem apstiprināts 2018. gadam
Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 21.01.00
„Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai” valsts
atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 8 720 490
euro apmērā. 03.04.2018. un 19.06.2018. apstiprināti
grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra
noteikumos Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.
LD - kompetences ietvaros tika sniegti priekšlikumi, lai
nodrošinātu valsts atbalsta mērķtiecīgu izmantošanu.

4

Nr.
p.k.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

VRP termiņš

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
- 19.06.2018. apstiprināti MK noteikumi Nr.348 “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””” (pasākuma ietvaros turpinās
mācību īstenošana, kā arī publisko iepirkumu rezultātā izvēlēti
pakalpojumu sniedzēji un noslēgti 5 jauni līgumi par mācību
organizēšanu, 27 līgumi par demonstrējumu ierīkošanu un
īstenošanu augkopībā, kā arī izsludināti 2 iepirkumi
demonstrējumu ierīkošanai un īstenošanai lopkopībā un
saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanai);

30.10.2018
( izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

- 19.06.2018. apstiprināti MK noteikumi Nr.349 “Grozījumi
Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”””
(pasākuma ietvaros turpinās konsultāciju nodrošināšana;
publiskā iepirkuma rezultātā noslēgts 1 jauns līgums par
konsultāciju sniegšanu).
- Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.598-Ministru kabineta
2018. gada 27. marta noteikumi Nr. 185 “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 2014.-2020. gada plānošanas
periodā”.

2.2.

- Notiek apakšpasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” un "Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
ieviešanas gaitas uzraudzība un pasākuma ieviešanas rezultātu
izvērtēšana, kā arī uzsākts darbs pie grozījumiem 2015.gada
9.jūnija MK noteikumos Nr.292 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību
un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai,
attīstot
mazās
lauku
saimniecības”.
- Aktualizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, veicot
grozījumus MK noteikumos Nr.222 “Grozījums Ministru
kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma
"Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas
Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un
ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts
jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"”.
- Nodrošināta projektu pieņemšanas kārta no 2018.gada
1.marta līdz 2018.gada 5.aprīlim. EIP darba grupu vērtēšanas
komisijas darba nodrošināšana, I.posma ietvaros iesniegto
projektu iesniegumu izvērtēšana, lēmumu sagatavošana.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
- Pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” tiek nodrošināta projektu pieņemšanas nepārtrauktā
kārta no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.
- Uzsākts darbs pie grozījumiem 2015.gada 18.augusta MK
noteikumos Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā” paredzot finansējuma pārdali.
- Apstiprināti Ministru kabineta 2018. gada 26. aprīļa
noteikumi Nr.241 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3.
februāra noteikumos Nr. 60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un
organizāciju izveide”” un Ministru kabineta 12.06.2018
noteikumi Nr. 330 “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada
3. februāra noteikumos Nr. 60 “Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupu un
organizāciju izveide””, ar kuriem precizētas tiesību normas
ražotāju grupu atbalsta saņemšanai.

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.

Aktualizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, veicot grozījumus
sekojošos MK noteikumos:
- 05.06.2018. apstiprināti MK noteikumi Nr.320 “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”””;

VRP termiņš

30.10.2018

2.3.

( izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

LAAD

ZD

- 05.06.2018. apstiprināti MK noteikumi Nr.319 “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””;
- 05.06.2018. apstiprināti MK noteikumi Nr.317 “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””
- Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
atlases komitejas darbs – apstiprināti 3 grozījumu projekti
vietējo rīcības grupu sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijās.

2.4.

Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību lauku saimniecību
konkurētspējas
veicināšanai,
pārtikas
uzņēmumiem
lauksaimniecības
produktu
pārstrādei, infrastruktūras attīstībai,

VRP termiņš

30.10.2018
( izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

LAAD

MD

6

- Lai nodrošinātu atbalstu vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai, pieņemti Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra
noteikumi Nr. 8 “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””, kā arī sniegti skaidrojumi par attiecīgo

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
normu piemērošanu.

vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai, t.sk. bioloģiskajai
lauksaimniecībai, ieguldījumiem
mežu dzīvotspējas uzlabošanā./
VRP 6.1./

- 25.01.2018. izsludināts “Noteikumi par lauksaimniecības,
lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju
aizdevumu programmu” (VSS-84) – atrodas skaņošanā ar
nozares ministrijām.
- Sagatavots noteikumu projekts grozījumiem 30.09.2014.
Ministru kabineta noteikumos Nr.600 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai, pārtikas
uzņēmumu
lauksaimniecības
produktu
pārstrādei,
infrastruktūras attīstībai,
- 08.05.2018. apstiprināti MK 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". Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu
saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī
dažādojot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu
alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni
lauku reģionos, izsludināta projektu pieņemšanas kārta no
2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 18.jūlijam.

2.5.

2.6.

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 6.4./

28.12.2018.

- Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam pasākuma
“Tehniskā palīdzība” finansējuma sekmīga apguve, veiksmīgi
noslēgta 2015.-2017. gada tehniskās palīdzības projektu
īstenošana un noteikto rādītāju izpilde. Sagatavots
kopsavilkums par finansējuma faktisko izlietojumu 2017.
gadā, nodrošināta Tehniskās palīdzības komisijas darbība,
sagatavoti komisijas lēmumi un protokoli par darbību
apstiprināšanu, atbilstoši komisijas pieņemtajiem lēmumiem
sagatavoti un LAD apstiprināšanai iesniegti Tehniskās
palīdzības projektu iesniegumu grozījumi, nodrošināta
līgumsaistību un apstiprināto darbību izpildes uzraudzība,
veicot pārbaudes uz vietas pie ārējiem darbību īstenotājiem,
sagatavoti un LAD iesniegti maksājumu pieprasījumi par
Tehniskās palīdzības darbību īstenošanu, kā arī nodrošināta
dalība un informācijas sniegšana LAD īstenotajās pārbaudēs
ZM.

LAAD

VRP termiņs.

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

ZD
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Nr.
p.k.

2.7.

Uzdevumi

Saglabāt sezonas laukstrādnieku
ienākuma nodokļa režīmu, lai
mazinātu darbaspēka izmaksas un
administratīvo
slogu
darba
devējiem,
kas
nodarbina
laukstrādniekus augļu, ogu un
dārzeņu ražošanā.
Traktortehnikas vadītāju apliecību
optimizācija
(traktortehnikas
vadītāju kategoriju skaitu no
šobrīd esošajām 8 samazināt uz 4,
kā arī vienkāršot traktortehnikas
vadītāju
apliecību
iegūšanas
kārtību).

2.8.

2.9.

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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. februāra
protokolu Nr.13 44.§ sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodoklis ir saglabāts, paredzot atkārtoti veikt tā izvērtēšanu
2021. gadā.

28.12.2018.

28.12.2018.

28.12.2018.

LAAD

1.Likums “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” (12.04.2018.
likums/LV, 84 (6170), 26.04.2018./Stājas spēkā
10.05.2018);2.
Ministru kabineta noteikumu projekts
"Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm
un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju
apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām,
kā arī apmācības kontroles kārtību" (Valsts sekretāru
26.04.2018. sanāksmes protokola Nr.17 29.§ VSS - 411)
;3.Ministru kabineta noteikumu projekts „Traktortehnikas
vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī
traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas,
atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (Valsts sekretāru
29.03.2018. sanāksmes protokola Nr.13 29.§ VSS326);4.Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313
"Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""
(Valsts sekretāru 2018.gada 31.maija sanāksmes protokola
Nr.21 27.§ VSS-541).

LD

Ir nodrošināta ELGF finansētā atbalsta tiešā atbalsta shēmu
ietvaros pilnveidošana un īstenošana. Ņemot vērā izstrādātos
grozījumus tiešo maksājumu pamatregulā un saistītos tiesību
aktos t.s. “Omnibus” regulas grozījumus, kas stājās spēkā ar
š.g.1.janvāri, izstrādāti un MK apstiprināti grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtība lauksaimniekiem”. Izstrādāti un MK apstiprināti
Ministru kabineta noteikumi "Valsts atbalsts par 2017.gada
lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem radīto
zaudējumu ietekmes mazināšanu" . Sagatavoti informatīvie
materiāli, un sabiedrība ir informēta par 2018. gadā
pieņemtajiem lēmumiem un izmaiņām attiecībā uz tiešajiem
maksājumiem, ņemot vērā “Omnibus” grozījumus un
grozījumus vai atkāpes saistībā ar 2017.gada nelabvēlīgajiem
laika apstākļiem. Savlaicīgi pabeigta tiešo maksājumu atbalsta
izmaksa par 2017. gada iesniegumiem.

TTAD
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Nr.
p.k.

2.10.

Uzdevumi

Nodrošināt EK piešķirto līdzekļu
ārkārtas atbalsta pasākumiem
lauksaimniekiem par neiesētajiem
vai zaudētajiem ziemāju sējumiem
apguvi.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Turpinājās darbs pie EK regulas priekšlikuma par ES ārkārtas
atbalstu plūdu skartajiem reģioniem, viedokļu apzināšanas un
LV nostājas sagatavošanas.

28.12.2018.

Izstrādāti 2018. gada 13. marta MK noteikumi Nr. 157
“Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir ES ārkārtas atbalstu
par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem”.

TTAD

Sagatavoti dažādi informatīvi materiāli ZM vadībai, nozarei
un sabiedriskajiem medijiem par ārkārtas atbalstu un
pieteikšanās kārtību.
Sagatavota un EK iesniegta informācija par zaudētajiem
sējumiem pārmērīgi sauso laikapstākļu dēļ.

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 dārzeņiem un pienu
īstenošanai Latvijā 2017/2018. –
28.12.2018.
2022./2023. mācību gados).

Mācību gadā 2017./18. sekmīgi turpināta jaunā apvienotā ES
atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un
pienu īstenošana.
ES finansējuma pieprasījums EK “Skolu
programmas” īstenošanai 2018./2019. mācību gadā.

apgādes

Izstrādāts grozījumu projekts stratēģijai par ES programmas
skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu īstenošanu
Latvijā laikā no 2017./18. mācību gada līdz 2022./23. mācību
gadam.

TTAD

Izstrādāts grozījumu projekts MK 2017. gada 16. augusta
noteikumiem Nr. 485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu,
dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm", paredzot
izmaiņas vairākos nosacījumos 2018./2019. mācību gadam.
Sagatavoti dažādi informatīvi materiāli un sniegts viedoklis
EK, ZM vadībai, citām ministrijām, nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par atbalsta programmu un tās
īstenošanu, kā arī nodrošināta dalība dažādās Latvijas un ES
līmeņa sanāksmēs un tehniskajās konsultācijās ar EK.

2.12.

2.13.

Turpināt ES atbalsta programmas
augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām īstenošanu (t.sk.
veikt grozījumus stratēģijā
ilgtspējīgām augļu un dārzeņu
ražotāju organizācijas darbības
programmām Latvijā 2017 – 2023)
Dalība Latvijas lauksaimniecības
un pārtikas produktu eksporta
veicināšanā

Izstrādāts MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621
„Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”.

28.12.2018.

Izstrādāts projekts par grozījumiem stratēģijā ilgtspējīgām
augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas darbības programmām
Latvijā 2017. – 2023. gadam.

TTAD

Sagatavoti dažādi informatīvi un analītiski materiāli EK, ZM
vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par atbalsta
programmu īstenošanu, kā arī nodrošināta dalība dažādās
Latvijas un ES līmeņa sanāksmēs un tehniskajās konsultācijās
ar EK.

28.12.2018.

1) Organizēti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora
pārstāvniecības kopstendi 2 starptautiskajās lauksaimniecības
un pārtikas produktu izstādēs („Internationale Gruene Woche
Berlin 2087” jeb „Zaļā nedēļa 2018”, 18.-28.01.2018 (Berlīne,
Vācija), „Gulfood 2018”, 18.-22.02.2018 (Dubaja, AAE));
2) Nodrošināta dalība Ķīnas un Austrumeiropas un

TTAD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzraudzīt
un
veicināt
informatīvajā ziņojumā “Latvijas
Bioekonomikas stratēģija 2030”
iezīmēto darbības virzienu un
pasākumu īstenošanu, lai integrētā
un pārdomātā veidā veicinātu
Bioekonomikas attīstību Latvijā
2.14.

28.12.2018.

LD

MD;
SLSAD;
LAAD

10

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Centrāleiropas valstu (16+1) lauksaimniecības sadarbības
asociācijas konsultatīvas padomes 6.sanāksmē (Viļņa,
Lietuva), sniegts Latvijas viedoklis par savstarpējās
lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecības veicināšanas
iespējām; 3) Dalība Ķīnas vēstniecības Latvijā organizētajā
seminārā par Lauku attīstības politiku un pasākumiem Ķīnā un
citās Āzijas valstīs ekonomisko un tirdzniecības sakaru
veicināšanu (Ķīna); 4) Risināti Latvijai aktuāli jautājumi, kas
saistīti ar dzīvnieku izcelsmes produktu (liellopu un aitas
gaļa) eksporta iespējām uz Ķīnu un “Protokola par inspekciju,
karantīnu un sanitārajām prasībām medum, kas tiek eksportēts
no Latvijas uz Ķīnu” parakstīšanas iespējām;5) Sagatavotas
nostājas un atzinumi par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas
dalību starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai””, valsts
kapitālsabiedrībām sniegta informācija un aicinājums
piedalīties izstādē; 6) Aktualizēta ZM interneta vietnes sadaļa
“Eksporta veicināšana”, t.sk. sadarbībā ar LIAA sagatavots
starptautisko pārtikas un zivsaimniecības izstāžu saraksts,
kurās plānots organizēt kopstendus 2018.gadā; 7) Sagatavota
vēstule Ekonomikas ministrijai ar aicinājumu rast papildus
finansējumu ārējo tirgu apgūšanas atbalstam (programma
“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”) šajā plānošanas
periodā, kā arī atkārtoti virzīt jautājumu par finansējuma
piešķiršanas nepieciešamību Latvijas lielo pārtikas uzņēmumu
atbalstam eksporta veicināšanas pasākumiem ārējo tirgu
apguvē.
Kā tika norādīts LIBRA, lai attīstītu gudru un ilgtspējīgu
bioekonomikas konceptu Latvijā ir nepieciešams strādāt pie
plaša pasākuma kopuma. 2018.gada pirmajā pusē paveikts
liels darbs, lai skaidrotu sabiedrībai par koncepta būtību
(dalība Ziemeļvalstu Ministru Padomes organizētā seminārā
“Bioekonomika, aprites ekonomika un oglekļa mazietilpīga
attīstība – alternatīvi attīstības modeļi Latvijai”), sniegts
ieskats par Latvijas iespējām uzņēmējdarbības veicināšanā
eksporta tirgū (dalība LV delegācijas sastāvā, lai Japānas
premjerministru (Sindzo Abi) ar delegāciju iepazīstinātu ar
Latvijas bioekonomikas iespējām), sniegts atbalsts, lai
veicinātu zinātnes lielāku iesaisti bioekonomikas jomā (ZM
kopā ar trīs lielāko Latvijas universitāšu profesoriem, Latvijas
Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem, piedalījās Ziemeļvalstu
Ministru Padomes organizētā pieredzes apmaiņas vizītē
NordForsk, Oslo, Norvēģija). Lai gūtu papildus pieredzi un
informāciju par pārdomātākiem risinājumiem LIBRA mērķu
sasniegšanā, ZM iesaistījās Interreg Baltijas Jūras reģiona
programmas finansētā projekta “Bioekonomikas inovāciju
sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)” īstenošanā, kā
projekta konsultatīvās padomes pārstāvis. ZM notika info
diena „Uzņēmēju un zinātnieku iespējas Biorūpniecības
kopuzņēmuma 2018. gada projektu uzsaukumā (Bio-based
Industries Joint Undertaking opportunities: The 2018 call for
proposals).

Nr.
p.k.

2.15.

2.16.

2.17.

Uzdevumi

Pilnveidot
augu
šķirņu
selekcionāra atlīdzības sistēmu.
Savas
kompetences
ietvaros
piedalīties Nacionālā Enerģētikas
un klimata plāna izstrādē.
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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

LD

28.12.2018.

LD, MD,
TTAD,
LAAD

28.12.2018.

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

3.2.

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

28.12.2018.

SLSAD

28.12.2018.

SLSAD

Kavējas

Likumprojekts “Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā”
izsludināts VSS 17.05.2018.
LD - ZM sniegusi viedokli Ekonomikas un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas organizētās NEKP izstrādes
sanāksmēs. Atbilstoši ZM kompetencei, sagatavota Latvijas
lauksaimniecības SEG emisiju ierobežošanas pasākumu
izmaksu efektivitātes analīze Latvijai raksturīgo lauku
saimniecību tipu līmenī.
Uzsākts darbs ar Latvijas apdrošināšanas asociāciju,
uzņēmējiem, kas piedāvā apdrošināšanu lauksaimniecības
nozarē un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, lai
izstrādātu specifisku, lauksaimniecības nozarei atbilstošu
risinājumu nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem,
dzīvnieku un augu slimībām, kaitēkļu invāzijām un vides
incidentiem.

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

Procesā

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

11

Nr.
p.k.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Uzdevumi

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.
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

28.12.2018.

SLSAD

28.12.2018.

28.12.2018.

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments

TTAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Sagatavots un 10.01.2018. noslēgts līgums Nr.2018/2 par
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu “Dotācija SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes
un apmaiņas sistēmai” 2018. gadam. Tā uzraudzības ietvaros
nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu “Dotācija SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai” izlietojuma pārraudzība,
sadarbībā ar TTAD saskaņota darbu izpilde par 2018. gada 1.
ceturksni un tiek vērtēta līguma izpilde 2. ceturksnī. Līguma
ietvaros nodrošināta lauksaimniecības bruto segumu
sagatavošana; informācijas sagatavošana SUDAT; laukaugu
ražu prognozēšanas sistēmas darbība un ikgadējo prognožu
sagatavošana; kā arī statistikas iegūšana un apkopošana par
lauku saimniecībām.
LLKC reģionālajos birojos visā Latvijā tiek nodrošināta
konsultantu darbība un konsultāciju pakalpojumu pieejamība
par nozares jautājumiem, finanšu jomu l/s un m/s kontekstā
u.c. pakalpojumu saņēmējiem aktuāliem jautājumiem. Veikts
intensīvs darbs pie profesionālās pilnveides mācību
programmas "Pārtikas ražošana mājas apstākļos" izstrādes. Ir
izveidota LLKC ekspertu darba grupa, kas veido saturu un
Tālākizglītības nodaļa plāno iesniegt programmu licencēšanā
IKVD jūlija beigās. Programmas statuss ir izstrādāts 70%
apmērā no plānotā.

LAAD

- Sagatavoti un parakstīti līgumi par VLT un ZST sekretariāta
darbības nodrošināšanu un darba plānu aktivitāšu īstenošanu
2018. gadā;
- Parakstītas vienošanās par grozījumiem līgumos par VLT un
ZST darba plāna aktivitāšu īstenošanu un VLT sekretariāta
darbības nodrošināšanu 2018. gadā;

28.12.2018.

LAAD

ZD

- Nodrošināta VLT un ZST darbības un īstenoto aktivitāšu
uzraudzība, finansējuma izlietojuma pārraudzība, veiktas
pārbaudes uz vietas VLT un ZST par 2017. gada II pusgada
darbību un finansējuma izlietojumu;
- Nodrošināta līdzdalība VLT un ZST rīkotos pasākumos
nozares mērķauditorijai.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

4.Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:

4.1.

Īstenot zivju resursu mākslīgās
atražošanas plānu 20172020.gadam un ar „BIOR”
darbību panākt Latvijas zivju
resursu ilgtspējīgu un saudzīgu
izmantošanu. / VRP 6.4./

VRP termiņš

30.10.2018

ZD

4.2.

Ar LAD starpniecību sniegt
atbalstu Zivju fonda pasākumiem,
kas veicina zivju resursu
ilgtspējīgu izmantošanu un to
bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu. / VRP 6.4./

30.10.2018

ZD

4.3.

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

28.12.2018

LD

4.4.

4.5.

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 /VRP 4.4./
Nacionālās sistēmas ikgadējās
SEG inventarizācijas sagatavošanai
pilnveidošana, ietverot informāciju
par zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas
maiņas
un

VRP termiņš

Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti uzsākts
darbs pie lauksaimniecības sektora SEG emisiju
samazināšanas izmaksu efektīvo pasākumu sasaistes ar zemes
izmantošanas,
zemes
izmantošanas
maiņas
un
mežsaimniecības sektora pasākumiem.

VRP termiņš

30.10.2018

LD

28.12.2018

Saskaņā ar 2017.gada 16.decembra MK noteikumiem Nr.737
“Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu
sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un
uzturēšanas noteikumi” II. sadaļu, ZM atbilstoši savai
kompetencei sniedza komentārus par Nacionālo SEG
inventarizācijas
ziņojumu,
t.sk.,
par
sagatavoto

LD, MD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
inventarizācijas uzlabojuma plānu.

mežsaimniecības darbībām.

Sniegti komentāri par VARAM sagatavoto procedūras
rokasgrāmatu “Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes
kontroles procedūru programmu ikgadējās siltumnīcefekta
gāzu inventarizācijas un siltumnīcefekta gāzu prognožu
sagatavošanai”.

4.6.

4.7.

Nacionālās sistēmas SEG emisiju
un
piesaistes
prognožu
sagatavošanai izveidošana, ietverot
zemes
izmantošanas,
zemes
izmantošanas
maiņas
un
mežsaimniecības darbības.

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

28.12.2018

Saskaņā ar 2017.gada 16.decembra MK noteikumiem Nr.737
“Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu
sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un
uzturēšanas noteikumi” III. sadaļu, ZM atbilstoši savai
kompetencei sniedza informāciju par lauksaimniecības
nozares primāriem datiem (rādītāju prognozes scenārijiem ar
esošajiem pasākumiem, kā arī plānotajiem pasākumiem).

LD, MD

Sniegti komentāri par VARAM sagatavoto procedūras
rokasgrāmatu “Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes
kontroles procedūru programmu ikgadējās siltumnīcefekta
gāzu inventarizācijas un siltumnīcefekta gāzu prognožu
sagatavošanai”.

28.12.2018

Lai turpinātu pilnveidot nacionālo monitoringa sistēmu SEG
emisiju uzskatē, 2018.gadā SILAVA īsteno projektu
“Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2)
piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu
metodisko risinājumu izstrādāšana”.

LD

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

4.8.

26.06.2018. pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.375
„Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.16 „Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas
noteikumi”’.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 „Augļu
koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un
aprites noteikumi”’ 26.06.2018. izskatīts MK sēdē.

28.12.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 „Kartupeļu
sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi””
03.07.2018. izskatīts MK sēdē.

LD

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu
un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi"” 13.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites
kārtība" 14.06.2018. izsludināts VSS.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr.1229
„Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un
stabilitātes pārbaudi”’ 29.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"”
31.05.2018. izsludināts DDS.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu
šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"”
05.04.2018. izsludināts DDS.

4.9.

4.10.

Pilnveidot mēslošanas līdzekļu un
substrātu kvalitātes atbilstības
novērtēšanas un tirdzniecības
prasības.
Veicināt amonjaka emisiju
samazināšanu gaisa kvalitātes
uzlabošanai, novēršot negatīvu
ietekmi un būtiskus riskus cilvēku
veselībai un videi, t.sk.,
pilnveidojot Labas
lauksaimniecības prakses
nosacījumus.
Veicināt pētījumus par augsnes
kvalitāti, par dažādu faktoru
ietekmi uz augsni.

4.11.

01.07.2018.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 1.septembra noteikumos Nr.506
„Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes
atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”
26.06.2018. izskatīts MK sēdē.

LD

Uzsākta Labas lauksaimniecības
pārskatīšana un aktualizēšana.

28.12.2018

28.12.2018

prakses

nosacījumu

LD

2018.gadā saskaņā ar 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta
noteikumi Nr.59 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”
tiks turpināti pētījumi, kuri saistīti ar augsnes kvalitāti –
“Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un
tās kvalitāti bezmaiņas sējumos”, “Aramzemes un ilggadīgo
zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites
sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu

LD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
izstrādāšana”.

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./ VRP 6.3./
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).

28.12.2018

28.12.2018.

LD

LAAD

Turpinās zinātniskā projekta “Ģenētiski modificētu augu sēklu
un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā
novērtēšana Latvijas teritorijā un risku vadības rekomendāciju
izstrāde atbilstoši Latvijas agroekonomiskajiem apstākļiem”
īstenošana, lai izstrādātu riska vadības rekomendācijas.
Uzsākta ĢMO riska novērtēšana - nodrošinot Latvijas
ekspertu dalību ĢMO izplatīšanai tirgū pieteikumu
izvērtēšanā. Atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijā
21.05.2009. pieņemtajam lēmumam, Latvija nav atbalstījusi
visu līmeņu ES institūciju darba grupās atļaujas izdošanu
ĢMO izplatīšanai ES tirgū (tostarp audzēšanai).

VPD

VRP termiņš

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

28.12.2018.

MD

MD

LAAD,
SLSAD,
PSAN

VRP termiņš

4.16.

4.17.

Uzraudzīt meliorācijas kadastra un
hidrometrijas datu pārvaldību.
Uzraudzīt plūdu risku pārvaldību
Daugavas HES ūdenskrātuvēm
piegulošajās teritorijās

Kopīgi ar atbildīgajiem augu ģenētisko resursu ekspertiem
izvērtēti šobrīd spēkā esošie atbalsta izcenojumi un atbalstāmo
kultūraugu genotipu apjoms, kā arī uzsākta jaunu atbalsta
izcenojumu izstrāde un atbalstāmo kultūraugu genotipu
pārskatīšana un precizēšana.

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

28.12.2018.

MD

MD
16

LAAD - Sagatavots noteikumu projekts grozījumiem
30.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.600 “Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos
aktīvos" lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai,
pārtikas uzņēmumu lauksaimniecības produktu pārstrādei,
infrastruktūras attīstībai, Nākamā projektu pieņemšanas kārta
tiek plānota 2018.gada oktobrī/novembrī.

Nr.
p.k.

4.18.

4.19.

Uzdevumi

Nodrošināt valsts meža zemju
pārvaldību
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 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 / VRP 4.3./

4.21.

Koordinēt meža ugunsdrošības
uzraudzības
un
meža
ugunsdzēsības
tehniskā
nodrošinājuma uzlabošanu./ VRP
6.2./

4.22.

Turpināt AS "Latvijas valsts meži"
zemju iegādes programmu / VRP
6.7/

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

28.12.2018.

MD

BFD

28.12.2018.

MD

VRP termiņš

30.10.2018.

MD

VRP termiņš

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

MD

VRP termiņš

30.10.2018.
(izpilde
turpināsies arī pēc
tam)

MD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

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

28.12.2018.

MD

Uzdevumi

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.

Līdzatbildīgais
departaments
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Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

direktīvas) ieviešanā un Zemes
novērošanas programmas
Copernicus datu uzkrāšanas un
apstrādes platformas izveidošanā.
5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

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.
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.
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.
Nodrošināt ZM pārstāvniecību un
nozares interešu ievērošanu to
kapitālsabiedrību darbībā, kurās
ZM ir valsts kapitāla daļu turētāja

28.12.2018.

Visi
departamenti

Visi
departamenti

28.12.2018.

28.12.2018.

JD (PN)

VPD-Turpinās darbs ES Pārtikas atkritumu platformas un
pārtikas ziedošanas ietvaros, kā arī administratīvā sloga
samazināšanas pārtikas aprites jomā; uzsākts īstenot Valts
uzraudzības un kontroles programmas pārtikas aprites,
dzīvnieku veselības un dzīvnieku barības jomās.

LD;LAAD,
ZD;
MD;VPD;
TTAD

JD
28.12.2018.

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

28.12.2018.

LAAD; MD;
AD; JD, BFD

SLSAD; ZD;
LD,TTAD
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LD - nepārtraukti tiek uzraudzīta, un nodrošināta nozaru
politikas īstenošana t.sk. ar ZM padotības iestādēm LDC,
PVD, VAAD un VTUA.

LAAD - Nodrošināta kapitālsabiedrības LLKC pārvaldība un
sagatavots kapitālsabiedrības 2017. gada darbības rezultātu
sākotnējais izvērtējums iesniegšanai Pārresoru koordinācijas
centram.

Nr.
p.k.

5.6.

Uzdevumi

(ZMNĪ, LVM, LLKC, „Altum”,
VSIA „Meliorprojekts”)
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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Procesā

Kavējas

VPD - Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvēšana, tās
koordinēšana gan ar Latvijas, gan starptautiskajām un ES
institūcijām un organizācijām, lai īstenotu 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.

28.12.2018.

LAAD - Kompetences ietvaros dalība ZM pozīcijas izstrādē,
ES darba grupās un sanāksmēs/semināros par lauku attīstības
finansējuma saglabāšanu, KLP jaunās uz rezultātiem balstītās
pieejas ieviešanu pēc 2020.gada un valsts atbalsta nosacījumu
piemērošanu.

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

TTAD - Regulāri nodrošināta Latvijas dalība un nozares
interešu pārstāvniecība un aizsardzība EK un Padomes darba
grupās (EK tiešmaksājumu komitejās, KLP horizontālo
jautājumu ekspertu, u.c.), kā arī PTO un OECD sanāksmēs.
Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu izvērtēšana par
ES tirgus regulējošajiem instrumentiem, viedokļu apzināšana
un LV nostājas sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo
materiālu sagatavošana un LV interešu pārstāvība ES
institūciju darba grupu sanāksmēs.Risināti nozarēm aktuāli un
problemātiski jautājumi, iesaistot nozares uzņēmumus,
organizācijas un veicot konsultācijas ar EK (piemēram, par olu
importa no Ukrainas radītajām problēmām; līdzdalība
jautājuma risināšanā par neatbilstošu nosaukuma “piens”
lietošanu; u.c. jautājumi).

piegādes ķēdēm;
par tiešo
maksājumu
sistēmu
un
finansējuma izlīdzināšanu starp ES
dalībvalstīm ).

5.7.

Izpildīts

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

BFD (VĪN)

lauku
attīstības
finansējuma
saglabāšanu un KLP jaunās uz
rezultātiem balstītās pieejas ieviešanu
pēc 2020. gada, par pārtikas

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
kompetences jomās.

Uzdevuma izpilde*

VPD - Regulāri nodrošināta Latvijas interešu pārstāvēšana EK
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likumdošanas darba
grupā.

28.12.2018.

SLSAD

LAAD,
TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD, JD
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TTAD - Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvniecība OECD
Lauksaimniecības komitejā un sadarbība ar OECD ZM
kompetences jomās.

Nr.
p.k.

5.8.

Uzdevumi

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).

Izpildes
termiņš

28.12.2018.

Atbildīgais
departaments

Aktīvi uzturēt ZM savstarpējo
sadarbību ar dažādām nozares
NVO.
5.10.

28.12.2018.

5.11.

Piedalīties pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu
īstenošanā.

28.12.2018.

5.12.

Uzraudzīt ZM valdījumā un tās padotības
iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā
īpašuma
pārvaldīšanas
efektivitāti,
izmantošanas ekonomiskumu un uzskaites
pilnīgumu.

28.12.2018.

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

PSAN

TTAD - vajadzībām gatavota dažāda skaidrojošā informācija
par lauksaimniecības nozaru aktualitātēm, kā arī regulāri
gatavoti informatīvie un analītiskie materiāli nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par Latvijas ārējo tirdzniecību un
cenām. Sagatavoti informatīvie materiāli un sabiedrība
informēta par aktualitātēm tiešā atbalsta piešķiršanas jomā un
par gaidāmās KLP reformas sākotnējiem regulu projektiem.
Sagatavota informācija ievietošanai ministrijas mājaslapā par
jaunākajām OECD publikācijas lauksaimniecības un pārtikas
nozarē. Nodrošināta līdzdalība NVO organizētos pasākumos
un sabiedrisko mediju pasākumos, lai informētu par
aktualitātēm lauksaimniecības un tirdzniecības jomā.

LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD

TTAD - Sagatavotas atbildes uz LAD, lauksaimnieku un to
organizāciju vēstulēm par Skolu apgādes programmu, augļu
un dārzeņu ražotāju organizācijām, augkopības un lopkopības
produktu tirdzniecības nosacījumiem u.c. jautājumiem.
Nozares NVO informēti par aktualitātēm tiešā atbalsta
piešķiršanas jomā un par KLP reformas sākotnējiem
priekšlikumiem. Saņemti un apkopoti NVO viedokļi par
aktualitātēm tiešā atbalsta piešķiršanas jomā un par KLP
reformas sākotnējiem priekšlikumiem.

LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD
28.12.2018.

Uzdevuma izpilde*

SLSAD

Turpināt nepārtrauktu sabiedrības
informēšanu par ZM darbību un
nozares aktualitātēm.
5.9.

Līdzatbildīgais
departaments

LD; LAAD,
ZD; MD;
VPD; TTAD

SLSAD

BFD (VĪN)
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Nr.
p.k.

5.13.

5.14.

5.15.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

28.12.2018.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

AD

AD

28.12.2018.

AD

28.12.2018.
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

5.16.

5.17.

5.18.

Uzdevumi

(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 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. epasta
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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

AD

28.12.2018.

AD

28.12.2018.

AD

28.12.2018.

23

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

5.19.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

LAAD - Veikta novērtētāju sagatavoto ziņojumu izvērtēšana,
sniegts viedoklis un priekšlikumi uzlabojumiem ziņojumiem
par lauku attīstības programmas īstenošanas jautājumiem.

28.12.2018.

SLSAD

ZD ; LAAD

Nodrošināt un uzraudzīt ELFLA
un EJZF 2014.-2020. gadam
vadošās iestādes funkciju izpildi un
pārvaldības un kontroles sistēmas
darbību

Pārvaldības un kontroles sistēmas ietvaros nodrošināta
vadošās iestādes funkciju izpilde:
- aktualizēts un apstiprināts ELFLA un EJZF krāpšanas un
korupcijas pārskatītais risku reģistrs, ņemot vērā aktuālo
situāciju;
- Nodrošināta EJZF pārvaldības deklarācijas parakstīšana un
gada kopsavilkuma ziņojuma iesniegšana EK par 2016/2017.
pārskata gadu kopā ar sertifikācijas un revīzijas iestādes
dokumentiem.
- Nodrošināta izvērtējumu veikšana EJZF Pārvaldības un
kontroles sistēmas ietvaros par sertifikācijas iestādes
ziņojumiem u.t.t. par 2017/2018 pārskata gadu.

5.20.

28.12.2018.

LAAD

- Sadarbība ar ES finanšu aizsardzības koordinācijas padomes
(AFCOS) sekretariātu (saņemto ziņojumu un informācijas
izskatīšana, viedokļa sniegšana, informācijas, atbilžu
sagatavošana u.c.) un dalība darba grupas sēdēs par iestāžu
sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF);
- Pastāvīga sadarbība ar LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
kompetento iestādi, sertifikācijas iestādi, revīzijas iestādi un
LAD, kā arī EK;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 vadošās
iestādes komitejas darbība un lēmumu pieņemšana rakstiskās
procedūras veidā, kā arī sēžu organizēšana;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 uzraudzības
komiteju (UK) darbība, sēžu organizēšana;
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
- Nodrošināta sadarbība ar LAD un novērtētājiem par LAP
2014-2020 uzraudzību un novērtēšanu;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020. gada
īstenošanas ziņojumu par 2017. gadu sagatavošana,
apstiprināšana UK un iesniegšana EK apstiprināšanai atbilstoši
ES tiesību aktos noteiktajos termiņos;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 neatbilstību gadījumu ziņošana
OLAF.

5.21.

5.22.

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.

Sagatavots ELGF tirgus pasākumu izdevumu plāns (budžets).
Nodrošināta ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbība.
Rīkotas ELGF vadošās iestādes komitejas sēdes.
Sagatavoti 2 ELGF VIK protokoli un 1 lēmums.

28.12.2018.

TTAD
Sagatavoti ELGF Administrēšanas procesa (LAD) risku
reģistra kopsavilkums un TTAD ELGF risku reģistrs un tā
kopsavilkums.

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

28.12.2018.

SLSAD
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LAAD - sagatavota informācija pozīcijām un instrukcijai par
lauku attīstības un KLP stratēģisko plānu izstrādi pēc 2020.
gada, nodrošināta tēžu un viedokļu sagatavošana ministru
padomes un Īpašās lauksaimniecības komitejas u.c. sanāksmju
vajadzībām.
TTAD - Sagatavoti informatīvie materiāli uz 29.01.2018. ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības MP (par kopējo tirgus
situāciju; par situāciju cukura tirgū pēc kvotu sistēmas
atcelšanas; par situāciju vājpiena pulvera tirgū; par situāciju
cūkgaļas tirgū; par ASV ierosināto antidempinga lietu pret
olīvām). Sagatavots viedoklis par ĀM informatīvo ziņojumu
par ES Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas
jautājumos neformālo sanāksmi 2018. gada 26.-27. februārī.
Sagatavots viedoklis par ĀM informatīvo ziņojumu par ES
Ārlietu padomes 2018. gada 22. maija un 28. maija sanāksmē
izskatāmajiem jautājumiem.Izvērtēts dokuments par veselības
nozares Ministru Padomes neformālajā sanāksmē iekļauto
diskusiju jautājumu par veselīgu uzturu.Sagatavota
informācija pozīcijām un informatīvajiem materiāliem par
KLP reformas jautājumiem Latvijas pārstāvjiem dalībai ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs, kā arī citos atbilstošos ES Ministru padomes
formātos, un sanāksmēs.

Nr.
p.k.

5.23.

5.24.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

28.12.2018.

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments

LAAD, LD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
TTAD - Dalība OECD darba grupas sanāksmēs par
lauksaimniecību un tirdzniecību. Izvērtēts OECD
Lauksaimniecības komitejas darba un budžeta plāns 2019.2020. gadam.Izvērtēti OECD sagatavotie pētījumi par
dažādām ar lauksaimniecību un tirdzniecību saistītām tēmām
un sagatavoti viedokļi. Nodrošināta informācijas apmaiņa par
OECD jautājumiem ministrijā. Izveidota kārtība kādā
Zemkopības ministrijā notiek OECD jautājumu koordinācija,
dokumentu aprite un pārstāvības nodrošināšana tās komitejās
un darba grupās. Izveidota ministrijas OECD jautājumu
koordinācijas darba grupa. Regulāri izskatīti OECD darba
grupās skatāmie pētījumu projekti un koordinēta ministrijas
nostāja par tiem; Koordinēta Latvijas iesaiste pētījuma par
Latvijas lauksaimniecības nozari un inovācijām, produktivitāti
un ilgtspējību izstrādē.
LAAD - sniegti atzinumi un ieteikumi uzlabojumiem OECD
pētījumu projektiem, iesaistoties OECD pētījuma izstrādē par
Latvijas lauksaimniecības nozari un inovācijām, produktivitāti
un ilgtspējību.
Veikts regulārs darbs saistībā ar ES daudzpusējām
tirdzniecības attiecībām PTO ietvaros:
1.Līdzdalība sagatavojot LV notifikāciju iesniegšanai PTO
Sekretariātam par ES un valsts atbalstu. 2.Sagatavotas
atbildes ĀM par notifikācijām par pakalpojumiem GATT
ietvaros.3.Koordinēta PTO dokumentu aprite un komentāru
sniegšana, izvērtēti un sniegti viedokļi ĀM par dažādiem PTO
jautājumiem (Baltkrievijas iestāšanās PTO; ES PTO koncesiju
grozīšana lobītiem Basmati rīsiem; dažādu PTO valstu un
valstu grupu sagatavotie dokumenti un viedokļi par eksporta
konkurences jautājumiem un PTO tarifu kvotu izmantošanu;
ES PTO saistīto tarifu kvotu sadalījums saistībā ar Apvienotās
Karalistes izstāšanos no ES; par aktīvajiem PTO strīdu
izšķiršanas gadījumiem; un citi jautājumi).

28.12.2018.

TTAD

VPD, ZD,
MD
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Veikts aktīvs darbs saistībā ar ES divpusējām tirdzniecības
attiecībām: 1.Darbs pie ES-Japānas Brīvās tirdzniecības
nolīguma sarunu procesa, izvērtējot izplatītos dokumentus,
sagatavojot komentārus un Latvijas nostāju. 2.Sagatavots
analītisks materiāls par ES-Japānas Brīvās tirdzniecības
nolīguma tarifu piedāvājumiem. 3.Lingvistiskā pārbaude ESJapānas Brīvās tirdzniecības nolīguma teksta projektam. 4.ESČīles Asociācijas nolīguma dokumentu izvērtējums.
5.Koordinēta komentāru sniegšana saistībā ar ES-Čīles
Asociācijas nolīguma modernizāciju par ES ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu saraksta projektu. 6.
Uzsākts darbs pie
ES-Austrālijas un ES-Jaunzēlandes Brīvās tirdzniecības
nolīguma sarunu procesa, izvērtējot izplatītos dokumentus.
7.Sagatavots analītisks materiāls par LV interesēm Austrālijas
un Jaunzēlandes nolīgumos ar ES. 8.Sniegti priekšlikumi
Latvijas un Indijas ekonomiskās sadarbības jautājumiem.
9.Sniegti priekšlikumi ES un Kanādas Regulatora sadarbības
forumam. 10.Izskatīts ES tarifu piedāvājums Indonēzijai ES-

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Indonēzijas Brīvās tirdzniecības nolīguma ietvaros.
11.Lingvistiskā pārbaude ES-Singapūras Brīvās tirdzniecības
nolīguma teksta projektam. 12.Izskatīti dokumenti ES
stratēģijai Eiropas un Āzijas savienojamībai un sagatavoti
komentāri. 13.Veikta ES-Meksikas Brīvās tirdzniecības
nolīguma projekta izvērtēšana. 14.EFTA darba grupas
sanāksmes darba kārtības un materiālu izvērtēšana, viedokļa
sniegšana. 15.Izskatīts Padomes lēmuma projekts, ar kuru ļauj
Komisijai uzsākt sarunas ar Indiju par kvotu paplašināšanu
Basmati rīsiem, un sagatavots viedoklis. 16.Izvērtēts ES
Kopējās nostājas projekts ES un Bosnijas un Hercegovinas
Stabilizācijas un asociācijas padomei un sniegts viedoklis.
17.Izskatīts priekšlikums par ES – Mercosur Asociācijas
nolīguma projekta politisko un sadarbības sadaļu. 18.Izskatīts
dokuments par ES-Kirgizstānas visaptverošā nolīguma sarunu
1. kārtu, un koordinēta viedokļu sniegšana. 19.Izskatīti
dokumenti par ES–Tunisijas padziļinātā un visaptverošā brīvās
tirdzniecības nolīguma teksta priekšlikumu 2.sarunu kārtai.
20.Izvērtētas ĀM sagatavotās pozīcijas un sniegts ZM
viedoklis (ĀM pozīcija "Par ASV paaugstinātajiem tērauda un
alumīnija importa tarifiem"; ĀM pozīcija par Moldovu; ĀM
pozīcija "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīguma starp ES
un Japānu parakstīšanu un noslēgšanu"; un citas pozīcijas).
Dalība ĀM Ārējās tirdzniecības politikas jautājumu darba
grupas sanāksmēs.

5.25.

5.26.

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

EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes
auditi par Vadošo iestādi, Sertifikācijas iestādi un
Starpniecības iestādi (LAD) ir ziņojuma projekta
sagatavošanas stadijā, kuru auditējamiem saskaņošanai plānots
iesniegt jūlijā. Pārējie uz šo uzdevumu attiecināmie darbi
saskaņā ar nodaļas gada plānu ir paredzēti II pusgadā

28.12.2018.
(gala termiņš15.02.2019.)

ZM IAN

2018.gada jūnijā ir uzsākts 2018.g.prioritārais audits " Valsts
pārvaldes uzdevumu deleģēšana".

28.12.2018.
(gala termiņš29.03.2019.)

ZM IAN
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

ZM IAN

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

2018.gadam”

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

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.

Tiek nodrošināta nepārtraukta IVS aktuālās informācijas
ievietošana visos IVS reģistros un jauno procesu dizainēšana.

Saskaņā ar IAN gada plānu 2018.g. pirmajā pusgadā bija
ieplānots pabeigt 6 iekšējos auditus, no kuriem 2 pabeigti, bet
4 procesā (ziņojuma projekta stadijā).

28.12.2018.

ZM IAN

28.12.2018.

BFD

BFD

28.12.2018.

BFD
28.12.2018.
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Nr.
p.k.

5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

Uzdevumi

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.
Nodrošināt vienotas grāmatvedības
politikas uzraudzību padotībā
esošajās iestādēs, veicot datu un
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā
grāmatvedības
un
personāla
vadības uzskaites sistēmā Horizon.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

BFD

28.12.2018.

BFD
28.12.2018.

Izveidot iekšējās kontroles sistēmu 28.12.2018
korupcijas un interešu konflikta
riska novēršanai ministrijā
Nodrošināt kvalitāti ministrijā 28.12.2018
izstrādājamo tiesību aktu projektu
anotācijām, t.sk administratīvā
sloga ietekmes izvērtējumam un
administratīvo
izmaksu
monetārajam novērtējumam.
Stiprināt
tiesiskās
noteiktības 28.12.2018
principu ievērošanu ministrijas

JD, BFD
(VĪN)

Visas
struktūrvienības

JD

SLSAD

JD
29

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.
p.k.

5.37.

5.38.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

tiesību
aktu
un
juridisko
dokumentu izstrādē
Nodrošināt
valsts
pārvaldes 28.12.2018
reformu plāna izstrādi resorā un tā
īstenošanas uzsākšanu
Pārskatīt
Integrētās
vadības 31.05.2018.
sistēmas procesus departamenta
atbildībā esošajās sistēmās un
procedūrās, lai pielāgotu tos
fizisko personu datu aizsardzības
prasībām
Organizēt
konkursu
lauksaimniekiem “Sējējs -2018”
28.12.2018.

5.39.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

JD

Visi
departamenti,
PSAN, IAN
un padotības
iestādes

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

JD

LD- sniegti priekšlikumi konkursa „Sējējs-2018” nolikuma un
vērtēšanas kritēriju pilnveidošanai

PSAN

LD,TTAD,
VPD, LAAD

LAAD - Konkursa “Sējējs 2018” konkursa nominācijas
“Gada veiksmīgākā kopdarbība” komisijas darba
nodrošināšana un pretendentu vērtēšana ; Konkursa “Sējējs
2018” konkursa nominācijas “Jaunais veiksmīgais zemnieks”
komisijas darba nodrošināšana un pretendentu vērtēšana.
TTAD - Organizētas nominācijas ”Gada uzņēmums pārtikas
ražošanā” vērtēšanas komisijas sanāksmes, klātienē apmeklēti
konkursa nominācijā izvirzītie uzņēmumi atbilstoši
apstiprinātajam izbraukuma grafikam.

5.40.

5.41.

5.42.

Organizēt konkursu “Lielais loms 2018”

28.12.2018.

PSAN

ZD

Organizēt meža nozares gada balvu
„Zelta čiekurs”

28.12.2018.

MD

PSAN

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

28.12.2018.

PSAN

LAAD, ZD
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Nr.
p.k.

5.43.

5.44.

5.45.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

28.12.2018.

PSAN

28.12.2018.

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
Latvijā,
kā
arī
iepriekšminēto
tirgus
un
28.12.2018.
veicināšanas
pasākumu
instrumentu
īstenošanas
uzraudzība.

Līdzatbildīgais
departaments

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

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

-

Procesā

-

Kavējas

-

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Notiks 2.pusgadā

Dalība KTO un pārstrādātu lauksaimniecības produktu (Non
Annex 1) komitejās un darba grupās.
Regulu projektu un ES institūciju priekšlikumu izvērtēšana par
ES tirgus regulējošajiem instrumentiem, viedokļu apzināšana
un LV nostājas sagatavošana, t.sk. dažādu informatīvo
materiālu sagatavošana un LV interešu pārstāvība ES
institūciju darba grupu sanāksmēs.
Lai ieviestu ES TKO nosacījumus LV tiesību sistēmā:
1.turpinājās darbs pie normatīvo aktu projektiem attiecībā uz
tarifu kvotu administrēšanu un eksporta un importa licenču
administrēšanu; 2.turpinājās darbs pie EK normatīvā akta
projekta par vājpiena pulvera intervences iepirkuma
īstenošanu 2018. gada intervences periodā; 3. nodrošināta EK
piešķirto ārkārtas atbalsta līdzekļu par neiesētajiem vai
zaudētajiem ziemāju sējumiem apguve (izstrādāti 2018. gada
13. marta MK noteikumi Nr. 157); 4.pārskatīta ārējās
tirdzniecības administrēšanas kārtība lauksaimniecības un
pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem (izstrādāti MK
2018. gada 20. marta noteikumi Nr. 171); 5. pārskatīta
eksporta kompensāciju sistēmas administrēšanas kārtība
lauksaimniecības
un
pārstrādātiem
lauksaimniecības
produktiem (izstrādāti MK 2018. gada 8. maija noteikumi Nr.
268); 6.pārskatīta kārtība attiecībā uz nodrošinājuma
piemērošanas kārtību lauksaimniecības un tās pārstrādes
produktiem
(izstrādāts
MK
noteikumu
projekts
“Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās
pārstrādes produktiem”); 7.pārskatīti nosacījumi programmas
skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un pienu īstenošanai
Latvijā 2018./2019. mācību gadam (izstrādāts MK noteikumu
projekts par grozījumiem MK 2017. gada 16. augusta
noteikumos Nr. 485); 8.pārskatīta augļu un dārzeņu nozares
ražotāju organizāciju atzīšanas un darbības uzraudzības kārtība
(izstrādāts MK noteikumu projekts par grozījumiem MK 2017.

TTAD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621). Sniegts atzinums par
Labklājības ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu
saistībā ar pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanu
vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gadā (grozījumi MK
2014. gada 25. novembra noteikumos Nr.727). Izvērtēta LAD
un VID starpresoru vienošanās par ES kopējas
lauksaimniecības
politikas
tirdzniecības
mehānismu
administrēšanas un kontroles pasākumu realizēšanai
nepieciešamās informācijas apmaiņu. Sagatavota informācijas
VID Muitas pārvaldei par veiktajām pārbaudēm saistībā ar
fiziskām kontrolēm.
Izvērtēts Zviedrijas uzņēmuma lūgums ievest etanolu,
izmantojot muitas procedūru “ievešana pārstrādei”.
Regulāra PROBA darba grupas ietvaros izplatīto dokumentu
izvērtēšana, koordinēšana un viedokļa apzināšana.
1) Organizēta “Informācijas diena par ES lauksaimniecības
produktu veicināšanas politiku” lauksaimniecības un pārtikas
nozares nevalstiskajām organizācijām ar EK pārstāvja
līdzdalību (02.03.2018); 2) Organizēta ES Lauksaimniecības
produktu veicināšanas programmu uzraudzības sanāksme
(11.06.2018); 3) Sagatavots un LAD iesniegts Uzraudzības
sanāksmes ziņojums; 4) Dalība KTO Lauksaimniecības
produktu veicināšanas komitejā (20.06.2018.); 5) Sagatavota
informācija FM par veicināšanas programmu budžetu; 6)
Regulāri informēti sociālie partneri par Augsta līmeņa misijām
ES īstenotās veicināšanas politikas ietvaros.

5.46.

5.47.

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

1) Vadīta un koordinēta informācijas aprite starp ZM un CSP,

28.12.2018.

28.12.2018.

TTAD

TTAD

VPD,LD,ZD,
MD, LAAD
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LAD, AREI un citām ministrijas padotības organizācijām;
2) Dalība CSP rīkotajās Statistikas padomes sanāksmēs un
sanāksmē par “Oficiālā statistikas portāla izveides
jautājumiem”; 3) Dalība EM informatīvā ziņojuma projekta
“Par priekšlikumiem institūciju sadarbības jautājumu
risināšanai, administratīvo datu avotu pilnveidošanai un
administratīvā sloga mazināšanai” izstrādē; 4) Laukaugu
platību prognožu, bioloģiskās lauksaimniecības informācijas
metadatu izstrāde un publicēšana saskaņā ar ES Prakses
kodeksa prasību ievērošanu; 5) Dalība CSP organizētajā
seminārā par Oficiālās statistikas programmas projekta
sagatavošanas kārtību; 6) Izvērtēta un sniegta atbilde par CSP
sagatavoto Oficiālās statistikas programmu 2019. –
2021. gadam, papildinot to ar ZM gatavoto oficiālo statistiku;
7) Pārskatīta un CSP nosūtīta ZM sagatavotā pašnovērtējuma
anketa, kas bija izstrādāta, lai novērtētu Latvijas statistikas
iestāžu atbilstību Eiropas Statistikas prakses kodeksam un tajā
noteikto prasību ievērošanu iestādēs, kas sagatavo Eiropas
oficiālo statistiku.
Sagatavota informācija ZM Lauksaimniecības gada
ziņojumam par 2017. gadu (par tirdzniecības un cenu
tendencēm augkopības un lopkopības nozarēs; par ES un
valsts atbalsta veidiem; par LV ārējo tirdzniecību; par ES
tirdzniecības sarunām un līgumiem). Veikts nepārtraukts datu
monitorings par lauksaimniecības nozaru raksturojošiem
rādītājiem. Dažādas nozari raksturojošas statistikas, t.sk.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

5.48.

28.12.2018.

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
lauksaimniecības un pārtikas produktu cenu datu regulāra
uzkrāšana. Katru mēnesi sagatavoti un publicēti ZM mājaslapā
informatīvi nozaru pārskati lopkopības un augkopības
sektoros.Regulāri gatavoti dažādi informatīvie materiāli,
analizējot tirdzniecības datus par Latvijas un citu valstu
savstarpējo tirdzniecību, t.sk. identificējot pozitīvos un
problemātiskos sadarbības aspektus. Regulārs darbs pie LV,
ES un pasaules (biržu) cenu apkopošanas, apstrādes un
uzkrāšanas par dzīvnieku izcelsmes un augkopības
produktiem. Pēc pieprasījuma, t.sk. sabiedrisko mediju
vajadzībām gatavota dažāda skaidrojošā informācija par
lauksaimniecības nozaru aktualitātēm, kā arī regulāri gatavoti
informatīvie un analītiskie materiāli (prezentācijas) ZM
vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par Latvijas
ārējo tirdzniecību un cenām.
1) Sagatavota Lauksaimniecības gada ziņojuma 2017 sadaļas
par:
- pārtikas ražošanas nozari;
- ES lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas
programmas;
- bioloģiskās lauksaimniecības rādītājiem.
2) Sagatavota informācija Ekonomikas ministrijai par olu
nozares tirgus raksturojumu Latvijā.
3) Regulārs darbs pie LV, ES un pasaules (biržu) cenu
apkopošanas, apstrādes un uzkrāšanas par dzīvnieku izcelsmes
un augkopības produktiem.
4) Sagatavotas un iesniegtas CSP laukaugu ražu prognozes
maijā un jūnijā, papildus sagatavota informācija un prognozes
par sausuma ietekmi uz lopbarību, zālājiem.
5) Sagatavotas prezentācijas un dalība LOSP darba grupās par
Dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanas izmaiņām.
1) Izvērtēta piena un piena produktu cenu apkopošanas
metodoloģija ar mērķi to pilnveidot;
2) Sagatavoti grozījumi MK 2011. gada 1. novembra
noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota
informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā";
3) Bioloģiskās lauksaimniecības rezultātu statistikas datu
apkopošana un apstrāde, informācijas datu bāzes
aktualizēšana, papildinot ar informāciju par 2017. gadu.
Tika gatavotas nosūtīšanai Eiropas Komisijai atskaites par
bioloģiskās lauksamniecības rezultātiem Latvijā 2017. gadā;
4) Līguma par lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina
sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla
un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības
nodrošināšanu ar AREI ceturkšņu atskaišu izvērtēšana un
saskaņošana;
5) Sagatavota un ar AREI saskaņota vienošanās par
grozījumiem ZM un AREI līgumā Nr.2018/25;
6) Izvērtētas un saskaņotas ZM LAAD noslēgtā dotāciju
līguma ar LLKC Nr.2018/2 darbu izpildes ceturkšņu atskaites;
7) Uzraudzīta LEK sagatavošana; no AREI saņemto materiālu
izvietošana ministrijas datortīkla koplietošanas direktorijā
„Statistika”.
8) Organizēta sanāksme ar LDC par BIO reģistra tālāku
attīstību saistībā ar ERAF 2. kārtas projektu “ZM un tās

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.

Uzdevuma izpilde*

TTAD
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Nr.
p.k.

5.49.

Uzdevumi

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.
/ VRP 9.1/

5.50.

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.

5.51.

Pārtikas
nozares
jautājumu
koordinēšana un pārtikas nozarei
būtisku problēmu risināšana Pārtikas
nozares padomes ietvaros t.sk.
priekšlikumu
izstrāde
par
nodarbinātības
problēmu
risinājumiem
pārtikas
un

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju attīstība;
9) Organizēta SUDAT Konsultatīvās padomes sēde, lai
izskatītu un apstiprinātu SUDAT izlases plānu 2019. 2021.gadam, kā arī apspriestu jautājumus attiecībā uz
SUDAT datu ieguvi iesaistīto institūciju sadarbībā;
10) Organizēta starpinstitūciju sanāksme par SUDAT mākslīgi
sadalīto saimniecību apvienošanu statistikas vajadzībām;
11) Atkārtoti virzīts jautājums par papildu finansējuma
piešķiršanas nepieciešamību 2019.gada un turpmāko gadu
valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, lai
nodrošinātu efektīvāku lauksaimniecības ekonomiskās
informācijas sistēmu darbību.
1) Atkārtoti virzīts jautājums par papildu finansējuma
piešķiršanas nepieciešamību 2019.gada un turpmāko gadu
valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, lai PVD
varētu veikt īpašas padziļinātas pārbaudes attiecībā uz
iepirkuma līgumu atbilstību zaļā iepirkuma prasībām, kam
nepieciešama papildu kapacitāte.
2) Sadarbībā ar IUB organizēts seminārs visiem interesentiem
par pārtikas produktu iepirkumiem, tostarp par līdzšinējo
pasūtītāju un piegādātāju sadarbības pieredzi pārtikas
iepirkumu jomā.
3) Lai nodrošinātu efektīvāku un sekmīgāku zaļo publisko
iepirkumu līgumu uzraudzību, uzsāktas diskusijas ar IUB un
PVD speciālistiem par publiski pieejama reģistra izveides
iespējām, kurā vienkopus būtu apkopota PVD rīcībā esošā
informācija par piegādātājiem, kuri pārkāpuši līgumsaistības.

30.10.2018.
(VRP termiņš)

Uzdevuma izpilde*

TTAD

4) Nodrošināta dalība Greens projekta noslēguma pasākumā
“Zaļais publiskais iepirkums – pašvaldību izaicinājumi un
iespējas” par jautājumiem, kas skar ēdināšanas iepirkumu
jomu pašvaldībās

28.12.2018.
(gala izpilde
01.08.2020)

28.12.2018.

LAAD

TTAD

TTAD

LAAD

34

LAAD - Regulāri tiek ievākta un analizēta ietekme par
samazinātās PVN likmes ieviešanas efektivitāti. Tiek gatavota
informācija masu medijiem par samazinātās 5% PVN likmes
ieviešanas efektivitāti un tās rezultātiem.
TTAD - Aicināti Latvijas mazumtirgotāji un to apvienības
reizi ceturksnī līdz 2020.gadam ZM sniegt informāciju par
augļu, dārzeņu un ogu tirdzniecības apjomu izmaiņām.
Izveidota sistēma, kurā tiek apkopota sniegtā informācija.

TTAD- 1) Organizēta Pārtikas nozares padomes sēde, lai
aktualizētu jautājumu par VARAM sagatavotajiem
grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz obligātu depozīta
sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam; 2)Sagatavota
vēstule Ministru prezidentam par Pārtikas nozares padomes
sēdes rezultātiem, aicinot turpināt aizsāktās diskusijas un
nesasteigt ar lēmuma pieņemšanu par depozīta sistēmas
ieviešanu; 3)Sagatavoti atzinumi par VARAM izstrādāto
likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma likumā” un
likumprojektu “Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā”,

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments

Dalība
lauksaimniecības
un
pārtikas nozares konkurences un
preču eksporta kreditēšanas jomas
pilnveidošanā

5.53.

Tiešo maksājumu un tirgus kopīgās
organizācijas pasākumu reformas
pēc 2020. gada priekšlikumu

28.12.2018.

TTAD

28.12.2018.

TTAD

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
nodrošināta ZM pārstāvniecība VARAM organizētajā
starpinstitūciju sanāksmē par sniegtajiem iebildumiem;
4) Sagatavoti argumenti, nostājas un viedokļi ZM
amatpersonām, kā arī sniegtas atbildes uz sabiedrisko mediju
un fizisko personu iesniegtajiem jautājumiem par plānoto
depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā; 5)Sagatavota vēstule
Ministru prezidentam par darba spēka trūkumu pārtikas un
lauksaimniecības nozarēs; 6)Veikti grozījumi MK noteikumos
“Par sezona rakstura darbiem” un papildināts sezonas raksturu
darbu saraksts ar lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem
aktuāliem darbiem; 7) Nodrošināta Zemkopības ministrijas
pārstāvība sanāksmēs par Ārvalstu investoru padomes Latvijā
sagatavotajiem 2018.gada rekomendāciju projektiem un tajās
iekļautajiem priekšlikumiem (pa virzieniem: nodarbinātība,
enerģētika un atkritumu apsaimniekošana); 8)Dalība
8.ikgadējā Ēnu ekonomikas konferencē 16.05.2018; 9) Dalība
VARAM organizētajā Pārtikas atkritumu darba grupas
sanāksmē, sagatavots viedoklis par pārtikas atkritumu
samazināšanas iespējām; 10)Dalība VARAM organizētajā
apspriedē par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas
projektu par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās
ietekmes samazināšanu, sniegts saskaņojums par sākotnējo
pozīcijas projektu par direktīvas projektu; 11) Koordinēts
ieteikumu ieviešanas process atbilstoši Valsts kontroles
lietderības revīzijā ”Vai Eiropas Savienības fondu un valsts
atbalsta finansējums piena nozarei sekmē tās attīstību?”
rezultātiem; 12)Sagatavots atzinums par Ekonomikas
ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par situāciju ielu
tirdzniecībā”; 13) Dalība Eiropas Inovāciju partnerības
projekta ideju atlases komisijā.
1) Sagatavota informācija par SHERPA grupas apakšgrupas –
Digitalizācija pārtikas piegādes ķēdē – darbību un plānotajām
aktivitātēm EE un BG prezidentūras laikā. 2) Koordinācija ar
Konkurences padomi un Ekonomikas ministriju valsts nostājas
izstrādei par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva
projektu par negodīgām tirdzniecības praksēm starpuzņēmumu
attiecībās pārtikas piegādes ķēdē; 3) Sniegtas prezentācijas
nevalstiskajām organizācijām par Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīva projektu par negodīgām tirdzniecības
praksēm starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē;
4) Izstrādāta Pozīcija Nr.1 par Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīvu par negodīgu tirdzniecības praksi
starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē;
5) Dalība Eiropas Padomes Horizontālo lauksaimniecību
jautājumu darba grupās (Negodīgas tirdzniecības prakses) –
30.04. un 23.05. Sniegti rakstiski komentāri PRES par
direktīvas projektu; 6) izstrādāta instrukcija uz ĪLK Par
direktīvu par negodīgas tirdzniecības praksēm pārtikas
piegādes ķēdē (11.06.); 7) Sagatavota informācija par
negodīgām tirdzniecības praksēm reģionālajiem laikrakstiem.
Veikta Eiropas Komisijas jaunā perioda likumdošanas
priekšlikumu analīze, sagatavoti un pamatoti LV priekšlikumi
par tiešo maksājumu saglabāšanu un finansējuma
izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm.

lauksaimniecības nozarēs (normatīvo
aktu projektu sagatavošana).

5.52.

Uzdevuma izpilde*
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

sagatavošana
un
pamatojuma
sagatavošana par tiešo maksājumu
saglabāšanu
un
finansējuma
izlīdzināšanu
starp
ES
dalībvalstīm.
Nodrošināt Latvijas interešu
definēšanu lauksaimniecībā
Kopējās lauksaimniecības politikas
nākotnes reformas procesā,
nosakot mērķus un gatavojot
īstenošanas pasākumu
priekšlikumus.

5.55.

Izstrādāta likumdošanas bāzi, lai
uzlabotu dzīvnieku audzēšanas
sistēmas, kā arī nodrošinātu ES
Dzīvnieku audzēšanas regulas
prasību ievērošanu.

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

LAAD - Kompetences ietvaros dalība ZM pozīcijas izstrādē
ES darba grupās un sanāksmēs/semināros par lauku attīstības
finansējuma saglabāšanu un KLP jaunās uz rezultātiem
balstītās pieejas ieviešanu pēc 2020.gada. Diskusiju
nodrošināšana, lai noteiktu priekšlikumus mērķiem un to
sasniegšanai nepieciešamajiem pasākumiem.

28.12.2018.

5.54.

Atbildīgais
departaments

TTAD - Izvērtēti ES likumdošanas priekšlikumu projekti par
KLP nākotnes politikas ietvaru pēc 2020. gada attiecībā uz
KLP tirgus instrumentiem un atbalsta pasākumiem. Sagatavoti
informatīvi un skaidrojoši materiāli ZM vadībai, nozarei,
lauksaimnieku organizācijām par paredzētajām izmaiņām
kārtībā un finansējuma apjomā attiecībā uz KLP tirgus
instrumentiem un atbalsta pasākumiem pēc 2020. gada.
Līdzdalība nacionālās pozīcijas par KLP nākotnes politikas
ietvaru pēc 2020. gada izstrādāšanā, definējot Latvijas pozīciju
un nostāju attiecībā uz finansējuma samazinājumu skolu
apgādes programmai, vides prasību sliekšņa palielināšanu
augļu un dārzeņu RO un citiem jautājumiem. Definētas
intereses un sagatavota pozīcija par regulu sākotnējiem
priekšlikumiem Kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes
reformai, noteikti mērķi un tiek apzināti nepieciešamie
īstenošanas pasākumi.

TTAD;
LAAD;
SLSAD; LD

Sagatavots likumprojekts "Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba
likums” un iesniegts Saeimā, un izskatīts 1.lasījumā.

28.12.2018.

Sagatavots un iesniegts VSS izskatīšanai MK noteikumu
projekts “Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku
audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju
atbilstības kritērijiem un atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas
programmu apstiprināšanas kārtību”

LD

Sagatavoti un apstiprināti MK noteikumu grozījumi
“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku
un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” (Nr. 342. 19.06.2018)

5.56.

Mēslošanas līdzekļu aprites likumā
veikt grozījumu, lai paaugstinātu
vispārējo sabiedrības drošību un

28.12.2018.

Likumprojekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites
likumā” 18.06.2018. iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai
Ministru kabineta sēdē.

LD
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.10.2018.

MD

28.12.2018.

MD

Līdzatbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

novērstu iespēju nelikumīgām
darbībām ar sprādzienbīstamiem
mēslošanas
līdzekļiem,
kuri
uzskaitīti prekursoru regulā.
5.57.

5.58.

5.59.

Meža
un
saistīto
nozaru
pamatnostādņu 2015-2020 vidus
termiņa vērtējums.
Izstrādāt Meliorācijas attīstības
plānošanas dokumentu.
Pilnveidot tiesisko regulējumu
attiecībā uz meliorācijas sistēmām
apdzīvotās vietās (pilsētās un
ciemos).

LD

MD
28.12.2018.

*- Apzīmējumi:
- uzdevums ir izpildīts (zaļš);
- uzdevuma izpilde ir procesā (dzeltens);
- uzdevuma izpilde tiek kavēta (sarkans).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

M.Kreitiņš 67878712
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