Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2019.gada darba plāns
Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

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

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Pasargāt valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību
uzliesmojumiem, īstenojot dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, profilakses un
apkarošanas pasākumus.
Turpināt rīcības plānā par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu dzīvnieku veselības
jomā paredzēto pasākumu ieviešanu.

30.12.2019

VPD

PVD,BIOR
PVD, BIOR,
LLU,VMF,
LDC, LLKC

30.12.2019

VPD

30.12.2019

VPD

PVD, LDC
BIOR

30.12.2019

VPD

PVD

30.12.2019

VPD

BIOR, PVD

30.12.2019

VPD

TTAD

Attīstīt pārtikas kvalitātes shēmas un pilnveidot prasības, paplašinot Nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas ietvaros sertificēto produktu grupas, valsts atbalsta saņēmēju loku, kā arī veicināt Latvijā
ražoto produktu iekļaušanu Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un Garantēto tradicionālo
īpatnību produktu nosaukumu reģistros.

30.12.2019

VPD

NVO

Nodrošināt un pilnveidot sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā

30.12.2019

VPD

Partneri, kuri norādīti
MK 2014.g.
noteikumos Nr.622

Nodrošināt dzīvnieku un to produktu ātru un vienkāršu izsekojamību, kā arī samazināt
administratīvo slogu un papīru darbu, turpināt veidot vienotu dzīvnieku veselības datu bāzi.
Nodrošināt augsti profesionālu pārtikas, veterināro un fitosanitāro robežkontroli un
pastiprināti kontrolēt dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu, nodrošinot, ka
LR un ES netiktu ievesti bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāji.
Lai mazinātu pārtikas krāpniecības gadījumus, nodrošināt EK lēmumu izpildi attiecībā uz
pārtikas produktu laboratoriskajām kontrolēm.
Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

1

ZM stratēģija

Nr.
p.k.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Veicināt eksportu, izmeklējot eksportējamos pārtikas produktus un garantējot to atbilstību
noteiktajām prasībām.
Veicināt efektīvus uz riska analīzi balstītus uzraudzības un kontroles pasākumus.

30.12.2019

VPD

BIOR, PVD

30.12.2019

VPD

BIOR, PVD

Pilnveidot bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles sistēmu.

30.12.2019

VPD

PVD

Izstrādāt un virzīt valdībā priekšlikumus pārtikas produktu izplatīšanai pēc minimālā
derīguma termiņa, beigām, kā arī noteikt prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic

30.12.2019

VPD

PVD

30.12.2019

VPD

PVD, BIOR

30.12.2019

VPD

BIOR

VPD

VM, PVD,
BIOR, LLU,
LLKC, LDC

papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības piegādājot vai ziedojot dzīvnieku izcelsmes
pārtiku.

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.
Nodrošināt zinātniski pamatotus secinājumus par Āfrikas cūku mēra endēmijas attīstības
risku meža cūku populācijā Latvijā.
Nodrošināt politikas plānošanas dokumentā "Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un
piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns 2019. – 2020. gadam" paredzēto pasākumu izpildi.

Pilnveidot tiesisko regulējumu pārtikas nekaitīguma, kvalitātes, dzīvnieku veselības,
dzīvnieku labturības, veterināro zāļu aprites un atliekvielu uzraudzības un kontroles,
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites jomās, nodrošinot
augstu pārtikas nekaitīguma un kvalitātes, kā arī augstu cilvēku un dzīvnieku veselības
aizsardzības līmeni.
Nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzību, pārtikas nekaitīguma, kā arī dzīvnieku
barības nekaitīguma uzraudzību, veicot dzīvnieku vakcināciju pret noteiktām infekcijas
slimībām, kā arī veicot laboratoriskos izmeklējumus pārtikas, dzīvnieku veselības,
sabiedrības veselības un veterināro zāļu kontroles jomā, tādējādi stiprinot un uzturot augstā
līmenī references funkciju izpildi.
Sekmēt zinātnisko pētījumu veikšanu ar mērķi iegūt zinātniski pamatotus un uz riska
izvērtējumu balstītus datus nacionālo normatīvo aktu izstrādei, Latvijas viedokļa
pamatošanai Eiropas Savienības un starptautiskajās institūcijās, kā arī datus nacionālo
uzraudzības programmu pilnveidošanai.
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30.12.2019

VPD
30.12.2019

PVD, BIOR

VPD
30.12.2019

30.12.2019

PVD, BIOR

VPD

PVD, BIOR

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Nodrošināt zinātniski pamatotus secinājumus par iespējamo E hepatīta izplatības risku
Latvijā.
Nodrošināt zinātniski pamatotus secinājumus par jauno sevišķi bīstamo t.sk. zoonožu
infekcijas slimību pārnesējiem, sevišķi invazīvajām sugām un to riska izplatības ceļiem
Latvijā.
Nodrošināt zinātniski pamatotus secinājumus par Latvijas izcelsmes cūku un liellopu gaļas
nekaitīgumu attiecībā uz veterināro zāļu atliekvielu klātbūtni un antimikrobiālās rezistences
attīstības risku.

30.12.2019

VPD

BIOR

30.12.2019

VPD

LU, BIOR,
VM

Izstrādāt Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu 2020.-2026. gadam.

30.12.2019

VPD

BIOR, PVD

Pilnveidot un īstenot atbalstu produkcijas ražošanai lauksaimniecības nozarēs (saistītā
atbalsta shēmas - MK 2015.g. noteikumi Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”).

30.12.2019

TTAD

LD, LAD

VRP
68.1.uzdevums

Īstenot eksporta atbalsta pasākumus un pārtikas produktu veicināšanas atbalsta jomas
pasākumus

30.12.2019

TTAD

LAAD, ZD

VRP
69.1.uzdevums

Izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidei publisko iepirkumu jomā
atbilstoši lauksaimniecības un pārtikas nozaru interesēm. Turpināt līdzdarbību pie zaļo
publisko iepirkumu (ZPI) sistēmas pilnveidošanas, lai nodrošinātu efektīvāku un
sekmīgāku ZPI principu pielietošanu.

30.12.2019

TTAD

Uzdevumi

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VPD
30.12.2019

BIOR, PVD

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

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

VRP
71.1. uzdevums

Vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa veicināšana īstenojot pasākumus, lai
palielinātu Latvijas izcelsmes lauksaimniecības un pārtikas produktu īpatsvaru publiskajos
iepirkumos un patēriņā.

30.12.2019

TTAD

LAAD,
LKKC,
vietējās
pašvaldības

Turpināt ES atbalsta programmas izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu
īstenošanu.

30.12.2019

TTAD

LAD

Tiešo maksājumu sistēma: Atbilstoši lauksaimniecības nozares interesēm nodrošināt ELGF
finansēto atbalstu tiešā atbalsta shēmu ietvaros pilnveidošanu un īstenošanu, nodrošināt 30.12.2019
paziņojumu sagatavošanu par tiešmaksājumu ieviešanas lēmumiem vai lēmumu izmaiņām,

TTAD
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VRP
71.2. uzdevums

Nr.
p.k.

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

TTAD,
LAAD

LAD

VRP
68.4. uzdevums

30.12.2019

LAAD

LAD

VRP
8.3. uzdevums

ZD, LAD

VRP
68.5. uzdevums

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

nodrošināt savlaicīgu tiešo maksājumu atbalsta izmaksu.

2.9.

Nodrošināt ELGF finansēto atbalstu tiešā atbalsta shēmu ietvaros pilnveidošanu,
īstenošanu, paziņojumu sagatavošanu par tiešmaksājumu ieviešanas lēmumiem (vai 30.12.2019
lēmumu izmaiņām) un savlaicīgu tiešo maksājumu atbalsta izmaksu.
Nodrošināt informācijas apkopošanu un analīzi par ietekmi uz vietējo ražotāju
30.12.2019
konkurētspēju un mazumtirdzniecības cenu, ko radījusi samazinātās PVN likmes (5%)
pielietošana Latvijai raksturīgiem svaigiem augļu, ogām un dārzeņiem.
Pilnveidot valsts atbalstu lauksaimniekiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgākus konkurences
30.12.2019
apstākļus ar citām ES dalībvalstīm

2.10.

Nodrošināt atbalsta iespējas lauku saimniecību
infrastruktūras (t.sk.meliorācijai) uzlabošana

2.7.

2.8.

konkurētspējas

veicināšanai

un

TTAD
TTAD,
LAAD

2.11.

Pilnveidot atbalstu lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un zvejniekiem akcīzes nodokļa
atvieglojumu marķētas dīzeļdegvielas veidā, lai veicinātu produkcijas ražošanu.

30.12.2019

LAAD

2.12.

Pilnveidot atbalstu lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem, t.sk. mājražotājiem,
atbalstu primāri novirzot pārstrādes uzņēmumiem, kas pārstrādā vietējas izcelsmes
lauksaimniecības produkciju, kā arī paredzēt atbalstu nākotnes KLP stratēģiskajā plānā pēc
2020. gada.

30.12.2019

LAAD

Izvērtēt iespējas ieviest samazināto PVN likmi svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena
produktiem.

30.12.2019

LAAD

TTAD

VRP
70.1. uzdevums

30.12.2019.

LAAD

Altum

VRP
72.2. uzdevums

LAD

VRP
74.1. uzdevums

TAAD

VRP
75.1. uzdevums

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Pilnveidot Zemes iegādes kreditēšana programmas īstenošanu, t.sk. lai veicinātu
lauksaimniecības zemju saglabāšanu vietējo lauksaimniecības (it īpaši mazo) produkcijas
ražotāju rokās.
Pilnveidot atbalsta iespējas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem, veicināt ražotāju iesaistīšanos
ES un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

30.12.2019.

Pilnveidot atbalsta mehānismu kooperācijas jomā, t.sk. stiprinot otrā līmeņa kooperatīvo
30.12.2019
sabiedrību veidošanos.
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LAAD,VPD

LAAD

TTAD,
LAD

VRP
69.2.uzdevums

Nr.
p.k.

2.17.

2.18.

2.19.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Pilnveidot atbalstu mazajiem un jaunajiem lauksaimniekiem.

30.12.2019

Pilnveidot aizdevumu pieejamību dažādam saimniecību grupām, īpaši mazajām
saimniecībām, atbilstoši pieprasījumam un vajadzībām un kombinēt aizdevumus ar 30.12.2019
grantiem
Nodrošināt valsts atbalsta mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu, lai paaugstinātu
01.07.2019.
lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LAAD

TTAD, LAD

VRP
77.1. uzdevums

LAAD

Altum

VRP
77.2. uzdevums

LAAD

LD, LAD

ZM stratēģija

2.20.

Nodrošināt LAP pasākumu īstenošanu, akcentējot inovāciju līmeņa celšanu,
nelauksaimniecisko aktivitātīšu un lauku ceļu infrastruktūras stiprināšanu, teritorijas 30.12.2019
apdzīvotības saglabāšanu.

LAAD

LAD

2.21.

Nodrošināt atbalstu lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai, vides, klimata un lauku
ainavas uzlabošanai, t.sk. ieguldījumiem mežu dzīvotspējas uzlabošanā.

30.12.2019

LAAD

MD

Veicināt lauksaimnieku sapratni par risku vadības pasākumu īstenošanu nelabvēlīgiem
klimatiskajiem apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām.
Sagatavot novērtējumu par pieejamo ES un valsts atbalsta finansējumu lauksaimniecībai.
Iesniegti priekšlikumi Ministru kabinetā par nepieciešamo valsts atbalsta finansējumu
Latvijas lauksaimniekiem, lai, pieaugot lauksaimniecības atbalstam Eiropas Savienības
dalībvalstīs, nodrošinātu sabalansētu un proporcionālu valsts atbalsta finansējumu.
Nodrošināt atbalsta iespējas mežu meliorācijas uzlabošanai un meža ekonomiskās vērtības
celšanai un klimata izmaiņu ietekmes mazināšanai.
Nodrošināt publiskā atbalsta pieejamību Sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju īstenošanai
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam ietvaros.
Nodrošināt 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
ZRP paredzēto publisko finansējumu piesaistīt zvejas un akvakultūras produktu pievienotās
vērtības palielināšanai, eksporta iespēju attīstībai, kā arī zivsaimniecības resursu ilgtspējai.
Nodrošināsim valsts kapitālsabiedrības “Latvijas valsts meži” finanšu līdzekļu izmantošanu
meža infrastruktūras attīstībai.
Veicināt “Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.–2020. gadam” izpildi un
ieviešanas kontroli.

30.12.2019

LAAD

30.12.2019

LAAD

nozares NVO

30.12.2019

LAAD, MD

LAD

30.12.2019

LAAD, ZD

LAD

30.12.2019

LAAD, ZD

LAD

ZM stratēģija

30.12.2019

ZD

LAD

ZM stratēģija

30.12.2019

MD

30.12.2019

MD

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

5

VRP
79.2.uzdevums

VRP
79.1.uzdevums

VMD, LVM,

Nr.
p.k.

2.30.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri
Silava, NVO

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LD

VTUA

ZM stratēģija

30.12.2019

LAAD

LD, MD,
LLKC, LAD,
NVO

VRP
67.2.uzdevums

30.12.2019

LAAD

LAD

VRP
80.1.uzdevums

30.12.2019

LAAD

LLKIC

ZM stratēģija

30.12.2019

LAAD

TTAD,
LLKIC

ZM stratēģija

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt tautsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas atbilstību normatīvajām prasībām
un traktortehnikas vadītāju zināšanu un prasmju pārbaudi.

30.12.2019

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

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Nodrošināt zināšanu pārneses un konsultāciju pakalpojumu pieejamību lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā iesaistītajiem
Nodrošināt atbalsta iespējas sadarbības attīstībai starp lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares pārstāvjiem un pētniekiem, izstrādājot jaunus, kā arī inovatīvus
produktus, metodes un tehnoloģijas, nodrošinot augstāku pievienoto vērtību pieejamiem
resursiem
Nodrošināt specifiskas informācijas periodisku apkopošanu un analīzi, lai īstenotu lauku
attīstības politiku un palīdzētu lauku uzņēmējiem, kā arī iegūtos datus paziņotu EK.
Atbalstīt kvalitatīvu un nozaru izaugsmes iespējām atbilstīgu konsultāciju pakalpojumu
pieejamību visā Latvijas lauku teritorijā.
Nodrošināt Valsts Lauku tīkla, t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla darbību, lai sekmētu informācijas pieejamību un lauku iedzīvotāju, uzņēmēju
informētību par lauku un zivsaimniecības atkarīgo teritoriju attīstības iespējām plānojot 2014.-2020.
gada ES fondu atbalsta aktivitātes.

Nodrošināt nozarei nepieciešamās vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības ieguves
iespējas Bulduru dārzkopības vidusskolā.
Nodrošināt iespēju iegūt augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību nozarei svarīgās
jomās.
Uzraudzīt valsts līdzfinansējuma izmantošanu fasādes atjaunošanas un restaurācijas darbos
valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Jelgavas pilī (LLU administrācija un
mācību auditorijas).

4. Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:
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30.12.2019

ZD, LLKIC
LAAD

30.12.2019

SLSAD

LLU

ZM stratēģija

30.12.2019

SLSAD

LLU

ZM stratēģija

30.12.2019

SLSAD

LLU

ZM stratēģija

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

4.1.

Iegūt statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un
vides (biotisko, abiotisko, antropogēno) faktoru mijiedarbību, nodrošinot nepieciešamos
datus meža gan meža nozares (mežsaimniecība un kokrūpniecība), gan ar meža nozari
saistīto nozaru (lauksaimniecība, enerģētika, būvniecība u.c.) attīstībai, gan visai Latvijas
ekonomiku kopumā, kā arī klimata politikas plānošanai, sniedzot

30.12.2019.

MD

LD, Silava

4.2.

Nodrošināt meža resursu valsts uzraudzību, lai saglabātu meža un meža nozares ilgtspēju.

30.12.2019.

MD

VMD

4.3.

Īstenot valsts atbalsta pasākumus meža ilglaicīgo funkciju stabilizācijai, meža nozares
attīstībai un medību saimniecības attīstībai.

30.12.2019.

MD

MSAF, MAF,
Silava

ZM stratēģija

Gādāt par valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
ekspluatāciju.

30.12.2019.

MD

ZMNĪ

ZM stratēģija

4.5.

Ar ZMNĪ starpniecību ievākt meliorācijas kadastra un hidrometrijas datus.

30.12.2019.

MD

ZMNĪ

ZM stratēģija

4.6.

Ar ZMNĪ darbību novērst plūdu risku Daugavas HES ūdenskrātuvēm pieguļošajās
teritorijās

30.12.2019.

MD

ZMNĪ

ZM stratēģija

30.12.2019.

MD

VMD un VID
Muitas
pārvalde

30.12.2019.

MD

LD
VMD, IeM

4.4.

4.7.

4.8.

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.
Īstenot papildus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošus pasākumus mežsaimniecībā,
kas kompensē atmežošanas radīto ietekmi uz oglekļa bilanci.

4.9.

Nodrošināt un koordinēt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehniskā
nodrošinājuma uzlabojumu.

30.12.2019.

MD

4.10.

Uzraudzīt valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
ekspluatāciju, veicinot meliorēto zemju ilgtspējību.

30.12.2019.

MD

4.11.

Veicināt AS "Latvijas valsts meži" zemju iegādes programmu.

30.12.2019.

MD

LVM

4.12.

Nodrošināt valsts meža zemju pārvaldību.

30.12.2019.

MD

VMD
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VRP
78.1.uzdevums

ZM stratēģija

ZM stratēģija

Nr.
p.k.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Uzraudzīt un veicināt projektu ieviešanu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
atjaunošanai un pārbūvei, samazinot plūdu riskus lauku teritorijās (Lauku attīstības
programmas un Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros).
Uzraudzīt un veicināt meliorācijas kadastra un hidrometrijas datu pārvaldības sistēmu.
Uzraudzīt plūdu risku pārvaldību Daugavas HES ūdenskrātuvēm piegulošajās teritorijās
Veicināt nacionālās meža monitoringa sistēmas attīstību un valsts finansējuma piesaisti
zinātniski pamatotas informācijas ieguvei par meža resursu un vides, t.sk. meža bioloģiskās
daudzveidības, stāvokli valstī un izmaiņu novērtējumu nacionālā līmenī
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.
Koordinēt ZM padotības institūciju (VAAD,VMD,MPS), zinātnieku un ekspertu sadarbību
bīstamās ozolu slimības - akūtā ozolu kalšana (Acute oak decline) izplatības apzināšanā,
ierobežošanas un apkarošanas iespēju izvērtēšanā.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

30.12.2019.

MD

LAAD, ZMNĪ

30.12.2019.

MD

ZMNĪ

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

MD

ZMNĪ

Silava

VAAD, VAD

4.19.

Koordinēt meža vērtības aprēķina metodikas un meža vērtības aprēķina izstrādi EK
projektam.

30.12.2019.

MD

4.20.

Īstenot zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017- 2020. gadam un nodrošināt
Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu.

30.12.2019.

ZD

BIOR

4.21.

Sniegt atbalstu Zivju fonda pasākumiem, kuri veicina zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu
un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

30.12.2019.

ZD

LAD

4.22.

ES un Latvijas zivsaimniecības politikas mērķu sasniegšana, izstrādājot un īstenojot
ilgtspējīgus zivsaimniecības pārvaldības un zivju resursu saglabāšanas pasākumus.

30.12.2019.

4.23.

Kopējās zivsaimniecības politikas pasākumu iestrāde Latvijas zivsaimniecības pārvaldības
sistēmā, t.sk. valsts informācijas sistēmas “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma” pilnveide kontroles uzlabošanai un elektronisko zvejas produktu
izsekojamības sistēmas nodrošināšanai

30.12.2019.
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ZD

ZD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

ZM stratēģija

ZM stratēģija

ZM stratēģija

ZM stratēģija

Nr.
p.k.

4.24.

4.25.

4.26

4.27.

4.28.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Garantēt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes
auglību.
Piedalīties un koordinēt aktivitātes ikgadējās SEG inventarizācijas sagatavošanai
nacionālās sistēmas ietvaros (ietverot informāciju par zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības darbībām).
Norvēģijas Finanšu instrumenta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās
tām un vide” ietvaros veicināt projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības
uzlabošana lauksaimniecībā” uzsākšanu un īstenošanu
Pilnveidot normatīvos aktus sēklu un šķirņu aprites jomā, paplašinot sugu klāstu un
harmonizējot sēklaudzēšanai un sēklu tirdzniecībai noteiktās prasības, kā arī precizēt
administratīvo atbildību par sēklu aprites prasību pārkāpšanu.
Pilnveidot mēslošanas līdzekļu un substrātu kvalitātes atbilstības novērtēšanas un
tirdzniecības prasības, kā arī precizēt administratīvo atbildību par mēslošana līdzekļu
aprites noteikumu pārkāpšanu.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri
VAAD

30.12.2019.

LD

30.12.2019.

LD, MD

LLU, Silava

30.12.2019.

LD

SLSAD,
LLU, LU,
VAAD,
Silava

30.12.2019.

LD

VAAD

30.12.2019.

LD

VAAD

4.29.

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

30.12.2019.

LD

VAAD

4.30.

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

30.12.2019.

LD

VAAD

4.31

Pilnveidot ciltsdarba sistēmu, vienlaicīgi ar to harmonizējot šķirnes dzīvnieku audzētāju
organizāciju atbilstības prasības.

30.12.2019.

LD

LDC un NVO

4.32.

Turpināt darbu pie Augšņu informācijas sistēmu (AIS) izveides.

30.12.2019.

LD

VAAD

4.33.

Papildus izmantošanai nodrošinātas siltumnīcefekta gāzu antropogēno emisiju piesaistes
vienības no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora.

30.12.2019.

LD

Silava, LLU

30.12.2019.

Visas
struktūr-

Atsauces uz
citiem
dokumentiem
ZM stratēģija

VRP
67.1.uzdevums

5. Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
5.1.

Nodrošināt nepārtrauktu ZM struktūrvienību darbību saskaņā ar ZM nolikumu, reglamentu
un struktūrvienību reglamentiem.
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ZM stratēģija

Nr.
p.k.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

vienības
LAAD,
TTAD,
ZD, SLSAD
TTAD,
LAAD, ZD,
SLSAD,MD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Izstrādāt KLP Stratēģisko plānu 2021-2027 un EJZF rīcības programmu 2021-2027.

30.12.2019.

Nodrošināt NVO sektora pārstāvju dalība atbilstošajās Latvijas un ES institūciju darba
grupās un līdzdalību nākotnes KLP un EJZF regulējuma izstrādē.

30.12.2019.

Izstrādājot KLP stratēģisko plānu, paredzēt SEG emisijas mazinošus pasākumus.

30.12.2019.

LAAD

LD

VRP
73.1.uzdevums

30.12.2019.

LAAD

LD, TTAD

VRP
73.2.uzdevums

30.12.2019.

MD

VRP
76.1.uzdevums

30.12.2019.

ZD

VRP 77.3.
uzdevums

30.12.2019.

ZD

Veicināt izmaksu efektīvu SEG emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanu
lauksaimniecībā (piemēram, precīzo tehnoloģiju pielietošana, u.c. darbībām)., t.sk.
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti uzlabot pasākumu ietekmes
novērtēšanas metodiku, un ieviest klimatam labvēlīgus pasākumus lauksaimniecībā, kas
samazina SEG emisijas attiecībā pret prognozēto apjomu, vienlaikus nesamazinot
ražošanas apjomus.
Izvērtēt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti un ietekmi uz
mežsaimniecības dzīvotspēju, meža kapitālvērtības pieaugumu, iespējamos risinājumus, tai
skaitā izmainot nosacījumus par galvenās cirtes caurmēru un meža atjaunošanu ar
saimnieciski vērtīgāku meža reproduktīvo materiālu un efektivitātes pilnveidošanu
pamatojot ar zinātniskiem pētījumiem.
Pilnveidot normatīvo regulējumu Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. gadam ieviešanai.
Nodrošināt Latvijas zivsaimniecības interešu aizstāvību EUROFISH organizācijā un
sadarbību kopējā reģionālajā struktūrā BALTFISH
Veicināt informatīvajā ziņojumā “Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” iezīmēto
darbības virzienu un pasākumu īstenošanu, lai integrētā un pārdomātā veidā veicinātu
Bioekonomikas attīstību Latvijā.
Apzināt un nodrošināt ZM darbinieku
paaugstināšanu, izmantojot VAS iespējas.

zināšanu

un

kvalifikācijas

periodisku

Nodrošināt ZM kompetences nozaru turpmāko attīstību, tostarp normatīvo un rīcībpolitikas
dokumentu izstrādi un aktualizāciju, ņemot vērā NAP, VRP, ZM stratēģijā un gada darba
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30.12.2019.

LD

30.12.2019.

JD (PN)

30.12.2019.

LD, ZD,
MD, VPD,

VRP
66.2.uzdevums
VRP
66.3.uzdevums

SLSAD,
LAAD,
TAAD, VPD,
MD, ZD
Visas
struktūrvienības
LAAD

VRP
80.2.uzdevums

ZM stratēģija
ZM stratēģija

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

plānā noteikto.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

TTAD

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

30.12.2019.

LD, ZD,
MD, VPD,
TTAD

JD, LAAD

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

30.12.2019.

LD, LAAD,
ZD, TTAD,
MD, VPD

JD, BFD
(VĪN)

Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu lauksaimniecībā Kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) nākotnes reformas procesā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF) atbalsta izstrādē, nosakot mērķus un gatavojot īstenošanas pasākumu priekšlikumus,
lai pēc 2020.gada nodrošinātu taisnīgu finansējumu apjomu lauksaimniekiem un
zivsaimniekiem, kāpinot to konkurētspēju ES.

30.12.2019.

TTAD,
LAAD, ZD,
SLSAD

Nodrošināt pastāvīgu nozares interešu pārstāvniecību un aizsardzību ES un starptautiskā
līmenī, kā arī regulāru starptautisko sadarbību.
Aizstāvēt Latvijas intereses par lauku attīstības finansējuma saglabāšanu esošā ES
daudzgadu budžeta perioda līmenī un par tiešo maksājumu līmeņa Latvijai tuvināšanu ES
vidējam līmenim
Latvijas ārpolitisko principu definēšana un interešu pārstāvēšana (t.sk. sarunu procedūrās,
tiesību aktu projektu izstrādē, starpvaldību komisijās, iniciatīvās un citās aktivitātēs),
uzraudzība, kontrole un sadarbības nodrošināšana ar starptautiskām un ES institūcijām un
organizācijām Zemkopības ministrijas kompetences jomās.
Vadīt un koordinēt Eiropas Savienības politikas instrumentu vai citu ārvalsts finanšu
palīdzības instrumentu finansēto projektu ieviešanu un uzraudzību un starptautisku
pasākumu īstenošanu Zemkopības ministrijas kompetences jomās.
Nodrošināt Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības Rīcības programmas
novērtēšanas pasākumu īstenošanu atbilstoši noteiktajām Vadošās iestādes funkcijām.
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.
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30.12.2019.

30.12.2019.

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

ZM stratēģija

ZM stratēģija

VRP
66.1.uzdevums

ZM stratēģija

Sadarbībā ar
ĀM un NVO

30.12.2019.

SLSAD

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD

30.12.2019.

SLSAD

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

30.12.2019.

SLSAD

30.12.2019.

SLSAD

TTAD,
LAAD, LD,

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

MD, ZD
5.21.

ZM darbības stratēģijas 2020.- 2022.g. projekta izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana.

30.12.2019.

SLSAD

5.22.

ZM padotības iestāžu darbības stratēģiju 2020.- 2022.g. projektu izstrādes iniciēšana un
saskaņošana.

30.12.2019.

SLSAD

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

Turpināt nepārtrauktu sabiedrības informēšanu par ZM darbību un nozares aktualitātēm.

30.12.2019.

PSAN

LD, LAAD,
ZD, MD;
VPD, TTAD

Aktīvi uzturēt ZM savstarpējo sadarbību ar dažādām nozares NVO.

30.12.2019.

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

Piedalīties pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanā.

30.12.2019.

Aktualizēt ZM un padotības iestāžu darbību atbilstoši valsts pārvaldes politikai un
dokumentiem.

30.12.2019.

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

30.12.2019.

BFD (VĪN)

30.12.2019.

AD

30.12.2019.

AD

30.12.2019.

AD

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

Nodrošināt un pilnveidot dokumentu apriti un to pārvaldību ministrijā (to skaitā,
ierobežotas pieejamības informācijas un valsts noslēpuma objektu), kā arī nodrošināt
ministrijas ilgstoši un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) uzskaiti, izmantošanu
un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā, kā arī veikt to dokumentu iznīcināšanu, kuri
vairs nav nepieciešami darba vajadzībām.
Nodrošināt ministrijai nepieciešamo iepirkumu plānošanas un realizēšanas procesu
pieejamā budžeta ietvaros.
Nodrošināt ministrijā izstrādāto iepirkuma līgumu atbilstošu kvalitāti un noslēgto līgumu
izpildes kontroli.
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LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD
LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

Visas
struktūrvienības

ZM stratēģija

ZM stratēģija

SLSAD

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

ZM stratēģija

ZM stratēģija

ZM stratēģija

Nr.
p.k.

5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

5.35.

5.36.

5.37.
5.38.
5.39.

5.40.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Pārvaldīt un uzturēt ministrijas pārziņā esošās informācijas sistēmas un IKT resursus,
nodrošinot to atbilstošu lietojamības veiktspēju, plānveida darbību un funkcionalitāti (t.sk.
e-pasta sistēma, grāmatvedības uzskaites un personāla vadības sistēma Horizon, dokumentu
vadības sistēma, LZIKIS, ERS u.c.).
Nodrošināt ministrijas un padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
attīstību, zemkopības nozares iestāžu darbības efektivitātes palielināšanu, pilnveidojot un
attīstot iestāžu darbības procesus, sadarbību un elektroniskos pakalpojumus, kā arī attīstot
centralizētu koplietošanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru.
Nodrošināt ministrijas administratīvo kapacitāti un tās pilnveidošanu (t.sk. ZM kā centralizēto
iepirkumu institūcija veic iepirkumus un iepirkuma procedūras, lai noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo
vienošanos citu pasūtītāju vajadzībām); Papīra dokumentu apjomu samazināšana, t.sk. Latvijas nacionālajam
arhīvam, izmantojot Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu; Elektronisko dokumentu, t.sk. ar statusu
dienesta vajadzībām, aprites nodrošinājuma IT pilnveidošana resora ietvaros; Fizisko personu datu
aizsardzības nodrošinājums; Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveides process
Valsts kancelejas atbildīgo amatpersonu vadībā.)

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 01.07.2018.-30.06.2019. )
Nodrošināt ar MK 10.10.2018. rīkojumu Nr.495 “2019. gadā auditējamās prioritātes”
noteikto prioritāšu auditēšanu.
Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2019.-2023. g. sniegt novērtējumu par ministrijas
un padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām.
Nodrošināt nepārtrauktu ministrijā izveidotās Integrētās vadības sistēmas uzturēšanu
Nodrošināt 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšanu kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir
valsts kapitāla daļu turētāja
Pārskatīt valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA “Meliorprojekts”
Uzraudzīt ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas efektivitāti, izmantošanas ekonomiskumu un uzskaites pilnīgumu,
t.sk. nodrošināt informācijas pilnīgumu, precizitāti un savlaicīgumu par ministrijas
valdījumā esošajiem valsts īpašumiem ZM vienotās grāmatvedības un personāla vadības
sistēmas Horizon nekustamā īpašuma pārvaldības (NĪP) modulī.
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

30.12.2019.

AD

30.12.2019.

AD

30.12.2019.

AD

30.12.2019.

ZM IAN

30.12.2019.

ZM IAN

30.12.2019.

ZM IAN

30.12.2019.

ZM IAN

01.10.2019.

BFD

MD, LAAD

30.12.2019.

BFD

MD

30.12.2019.

BFD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

5.41.

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt zemesgrāmatā neierakstīto nekustamā īpašuma objektu, t.sk. valsts meža zemes
reģistrāciju zemesgrāmatā un turpināt to nekustamā īpašuma objektu atsavināšanu, kas
vairs nav nepieciešami ZM funkciju veikšanai.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) Nr.908/2014 noteikto Eiropas
lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Kompetentās iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1303/2013 noteikto Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
Nodrošināt valsts pamatbudžeta un 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.
Nodrošināt valsts pamatbudžeta un ES politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma izdevumu
izpildes uzraudzību ZM un padotībā esošajās iestādēs.

30.12.2019.

30.12.2019.

30.12.2019.

BFD

BFD
BFD

Nodrošināt kvalitāti ministrijā izstrādājamo tiesību aktu projektu anotācijām, t.sk
administratīvā sloga ietekmes izvērtējumam un administratīvo izmaksu monetārajam
novērtējumam, kā arī anotācijas I.sadaļā iekļautajai informācijai, lai tā būtu izmantojama
normatīvā akta piemērošanai un interpretēšanai.
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LAD

BFD

30.12.2019.

30.12.2019

BFD

BFD

BFD (VĪN)
JD

30.12.2019

5.47.

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

30.12.2019.

Pilnveidot izveidoto iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai ministrijā.

5.48.

Atbildīgais
departaments

30.12.2019.

JD

SLSAD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

5.49.

Stiprināt tiesiskās noteiktības principu ievērošanu ministrijas tiesību aktu un juridisko
dokumentu izstrādē

30.12.2019.

JD

5.50.

Nodrošināt valsts pārvaldes reformu plāna izstrādi resorā un tā īstenošanas uzsākšanu

30.12.2019.

JD

30.12.2019.

JD

5.52.

Līdzdarboties Valsts kancelejas uzsāktajā aktivitātē par atalgojuma sistēmas pilnveidošanas
iespējām valsts pārvaldē, izstrādājot jaunu atlīdzības likumu un jaunu amatu katalogu
Organizēt meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”

30.12.2019.

MD

PSAN

5.53.

Informēt sabiedrību par ES Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni 2021.-2027.gadam.

30.12.2019.

PSAN

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

Organizēt konkursu lauksaimniekiem “Sējējs -2018”

30.12.2019.

PSAN

LD,TTAD,

5.54.

5.51.

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Visas ZM struktūrvienības un
padotības iestādes

ZM stratēģija

VPD, LAAD
5.55.

5.56.

5.57.

5.58.

5.59.

5.60.

Organizēt konkursu “Lielais loms - 2018”

30.12.2019.

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. un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.
mērķiem un ieviešanas gaitu.
Informēt sabiedrību par Zemkopības ministrijas sagatavotajām normatīvā regulējuma
izmaiņām. Ministrijas mājas lapā ikdienā nodrošināt informāciju par ministrijas darbību,
komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par nozares aktuālajiem jautājumiem.
Izstrādājot KLP stratēģisko plānu periodam 2021-2027, izvērtēt pārdalošā maksājuma par
saimniecības pirmajiem hektāriem un tiešmaksājumu griestu nepieciešamību saskaņā ar
regulā noteikto juridisko satvaru un noteikt investīciju griestus vienai saimniecībai.

30.12.2019.

PSAN

ZD

PSAN
LAAD, ZD

30.12.2019.

PSAN

30.01.2020.

TTAD

VRP
68.2.uzdevums

Pilnveidot nosacījumus pārtikas piegāžu jomā, lai nodrošinātu pārtikas produktu
pieejamību iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā.

30.01.2020.

TAD

VRP 202.2.
uzdevums

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna izstrāde jaunās KLP 2021 –
2027 īstenošanai Latvijā. Nacionālās likumdošanas izstrāde Direktīvas par negodīgu
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ieviešanai Latvijā.

30.12.2019.

TTAD
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Nr.
p.k.

5.61.

5.62.

5.63.

5.64.

5.65.

5.66.

5.67.

5.68.

5.69.

5.70.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Nodrošināt ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbību, ELGF vadošās iestādes
funkciju izpildi, uzraudzīt ELGF krāpšanas un korupcijas riska novēršanas pasākumu
īstenošanu, izvērtēt un iesniegt EK paziņojumus par konstatētajām neatbilstībām ELGF, kā
arī pilnveidot attiecīgos nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus.
Tiešo maksājumu sistēma: saskaņot un aizstāvēt priekšlikumus par EP vai EK
izstrādātajiem normatīvajiem aktiem, vadlīnijām vai citiem darba dokumentiem.
Tiešo maksājumu un tirgus kopīgās organizācijas pasākumu reformas pēc 2020. gada
priekšlikumu sagatavošana (t.sk. pamatojuma sagatavošana par tiešo maksājumu
saglabāšanu un finansējuma izlīdzināšanu starp ES dalībvalstīm un izvērtēt iespēju piešķirt
atbalstu ražotāju organizāciju izveidei un attīstībai).
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
veicināšanas pasākumu instrumentu īstenošanas uzraudzība.

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.
Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana
Pārtikas nozares padomes ietvaros.
Dalība lauksaimniecības un pārtikas nozares konkurences un preču eksporta kreditēšanas
jomas pilnveidošanā. Nacionālā likumdošanas projekta izstrāde Direktīvas par negodīgu
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ieviešanai Latvijā.
Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvību OECD komitejās un darba grupās. Veikt pētījumu
projektu izvērtēšanu un, izmantojot OECD pētījumu metodes un rekomendācijas, veikt
analīzi jomās, kas saistītas ar lauksaimniecības tirgu, ekonomiku un videi draudzīgu un
ilgtspējīgu lauksaimniecību.
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.
Informatīvo materiālu sagatavošana par tiešo maksājumu nosacījumu un savstarpējās
atbilstības piemērošanu un to skaidrojumiem, nodrošināt fizisko un juridisko personu
sūdzību un iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu
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Atbildīgais
departaments

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

5.71.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas apkopošana un
uzkrāšana, novērtēšana, analītisku nozaru pārskatu sagatavošana, t.sk. sagatavot
Lauksaimniecības gada ziņojumu.

30.12.2019.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

TTAD

Plāna uzdevumu, kuri saistīti ar VRP ieviešanu, kopējā izpilde saistībā ar termiņiem veicama saskaņā ar MK 2017.g. 7.maija rīkojumā Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par
Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” minēto.

Pielikumā: Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2019. gadā (saskaņā ar Ministru kabineta
2014.g. 26.augusta sēdē Nr.45. 45.§ 13.13. apakšpunktā noteikto).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

M.Kreitiņš 67878712
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Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2019. gadā. *
Nr.p
.k.

Normatīvā
akta veids

Normatīvā akta nosaukums

Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
1.

2.

3.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

4.

5.

6.

7.

8.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

9.

MK noteikumi
10.

MK noteikumi
11.

12.

13.

MK noteikumi

Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumi Nr. 91 „Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19.
marta noteikumos Nr. 127 „Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība””
Grozījumi MK 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 529 “Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai
Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm””
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 "Noteikumi par ģenētiski
modificēto organismu apzinātu izplatīšanu"
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1078 „Ģenētiski modificēto
organismu riska novērtēšanas metodoloģija”
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582 „Mutes un nagu sērgas
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas
un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos
Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos
Nr.518 „Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos
Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 „Traktortehnikas un tās piekabes
reģistrācijas noteikumi” (VSS – 1216)
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 551 „Traktortehnikas vadītāja tiesību
iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas atjaunošanas
un iznīcināšanas kārtība” (VSS – 43)
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1.pusgads
14.03.2019.
izsludināti VSS.

LD

1.pusgads
02.05.2019.
izsludināti VSS.

LD

1.pusgads
09.05.2019.
izsludināti VSS.

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

14.

MK noteikumi
MK noteikumi

15.

16.

MK noteikumi
MK noteikumi

MK noteikumi
18.

MK noteikumi
19.

MK noteikumi
20.

MK noteikumi
21.

MK noteikumi
MK noteikumi

23.

24.

25.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

26.

27.

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads
pieņemts MK
30.04.2019. sēdē

17.

22.

2019.gada 19.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 80 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17.
septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"”
2019.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.53 “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
18.marta noteikumos Nr.143 “Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku
spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm””
Zemkopības ministrijas nolikums

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība"
apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā
"Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–
2020.gada plānošanas periodā”
Grozījumi Ministru kabineta 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""
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un
apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata
periodā"
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr. 621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu
ražotāju organizācijām”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana"" (16.04.2019. MK noteikumi Nr. 165)
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 59 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr. 247 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un
produktivitātes datu izvērtēšanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”
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JD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

TTAD

1.pusgads
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(Stājušies spēkā
19.04.2019.)
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MK noteikumi
28.

MK noteikumi
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

40.

41.

42.

43.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

44.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība meža nozares attīstībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references
laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un
aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā"
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumos Nr. 178 „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība”
Grozījumi MK 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 “Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav
minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli”
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.622 “ Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvās padomes nolikums”.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumos Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9.novembra noteikumos Nr.1035 “Prasības dzīvnieku barības
mazumtirdzniecībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2.janvāra noteikumos Nr. 5 “Lauksaimniecības dzīvnieku
vispārīgās labturības prasības”
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”
Uzsākt darbu pie Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumu Nr.328 “Prasības kautuvēm, kurās
nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū” grozījumu projekta
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 35 „Kārtība, kādā izsniedzamas,
apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 „Prasības
veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas
un reģistrācijas anulēšanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83
„Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 360 “Prasības diētiskajai pārtikai ar
veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 13. janvārī noteikumos Nr.30 “Noteikumi par traktortehnikas un
tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”
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MK noteikumi
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MK noteikumi
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MK noteikumi
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57.
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60.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

Grozījumi MK 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 “Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” (vai
jaunā redakcijā)
Grozījumi MK 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 “Lauku atbalsta dienesta nolikums” (vai jaunā
redakcijā)
Grozījumi MK 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 “Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums”
(vai jaunā redakcijā)
Grozījumi MK 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 “Valsts meža dienesta nolikums” (vai jaunā
redakcijā)
Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.878 “Lauksaimniecības datu centra nolikums” (vai
jaunā redakcijā)
Grozījumi MK 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.937 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
nolikums” (vai jaunā redakcijā)
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos
aktīvos""
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492 “Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā”
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu
apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku
saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas
veicināšanai””
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 62 "Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 23.12.2014. not. Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”

Grozījumi Ministru kabineta 30.11.2009. not. Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko
zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumos”
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62.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10.februāra noteikumos Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas
kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos’’

MK noteikumi
63.

72.

Likums

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 ‘’Noteikumi par rūpniecisko zveju
teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos’’
MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228 “Mežam
nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība””
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 “Medību
noteikumi””
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935
“Noteikumi par koku ciršanu mežā””
MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 “Meža
atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi””
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3.aprīļa noteikumos Nr.
238 “Nacionālā meža monitoringa noteikumi
MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.940
"Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu"”
Grozījumi Zvejniecības likumā

73.

Likums

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā
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2. pusgads

1.pusgads
Pieņemts Saeimā
17.01.2019.

Likums

Likumprojekts „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā”

74.

Likums
75.

76.

2.pusgads

Likums

ZD
LD

1.pusgads
30.04.2019.
izskatīts MK sēdē.

LD

Likumprojekts Grozījumi Meža likumā (likumprojektā ietvertas APK normas meža jomā, valsts meža
zemes atsavināšanas tiesiskā regulējuma pilnveidošana)

2.pusgads

MD

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

2.pusgads

VPD
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77.

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

78.

Likums

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (LAPK dekodifikācija)

79.

Likums

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

80.

Likums

Grozījumi Farmācijas likumā (LAPK kodifikācija)

81.

Likums

82.

Likums

Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” (LAPK
kodifikācija)
Likumprojekts „Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”
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Jaunie normatīvie akti

2.

MK noteikumi

Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumi Nr. 90 “Nodulārā dermatīta uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā

3.

MK noteikumi

Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām

MK rīkojumi

Ministru kabineta rīkojums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”
Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi (VSS – 703)
2019. gada 8. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju
organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas
kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”
2019.gada 26.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.94 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu
ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi”
2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu
vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība”
2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī
kārtība zirgu dalībai sacensībās”
2019. gada 26. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.98 “Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes
apliecinājuma izsniegšanas kārtība”
2019.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.116 “Prasības personām, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu
un embriju transplantāciju”
2019.gada 26.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”
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8.
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11.

12.

MK noteikumi
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2019. gada 16. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.166 “Lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes
apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība”
Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (25.04.2019 iesniegts VK izskatīšanai MK)
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LD

19.
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Cūku pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (29.04.2019. iesniegts VK izskatīšanai MK)
Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (29.04.2019. iesniegts VK izskatīšanai MK)
Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība (30.04.2019. iesniegts VK
izskatīšanai MK)
Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība
Gaļas kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

20.

MK noteikumi

Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība

1.pusgads

LD

MK noteikumi

Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumi Nr.9 “Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku
attīstības garantiju programmas noteikumi
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu
pārtraukšana".
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22.
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Kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanas noteikumi
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LAAD
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Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai, tās izmantošanai kuģos
zvejniecībai
Kārtība, kādā piešķir un saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās
dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, kā arī kritēriji zaudējumu kompensācijas
samazināšanai
Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic papildus, vietēja mēroga un ierobežotas darbības
piegādājot vai ziedojot dzīvnieku izcelsmes pārtiku
Dzirkstošā vīna tipa stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanas noteikumi
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29.

30.

LD
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Ministru kabineta rīkojums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”
Grozījumi 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1173 “Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē
veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses
vietu”
“Par darbu zvejniecībā”

* - Sarakstā uzrādīto normatīvo aktu veids, nosaukums, iesniegšanas termiņš ir plānotais un darba gaitā var tikt koriģēts un papildināts.
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