Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2019. gada darba plāna izpildi 1.pusgadā
Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

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.

1.2.

1.3.

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.
Nodrošināt dzīvnieku un to
produktu ātru un vienkāršu
izsekojamību, kā arī samazināt
administratīvo slogu un papīru
darbu, turpināt veidot vienotu
dzīvnieku veselības datu bāzi.

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

VPD

VPD

VPD

PVD,BIOR

PVD, BIOR,
LLU,VMF,
LDC, LLKC

PVD, LDC
BIOR
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Atbilstoši valsts uzraudzības programmām tiek veikta noteiktu
dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība visā valsts teritorijā.
Infekcijas slimību uzliesmojumu gadījumos Pārtikas un
veterinārais dienests veic infekcijas slimību apkarošanas
pasākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ka arī
balstoties uz apstiprināto infekcijas slimību uzraudzības un
apkarošanas programmu.
Arī šogad Pārtikas un veterinārais dienests veic infekcijas
slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumus atbilstoši
Valsts uzraudzības programmām (VUP 2019). Dzīvnieku
īpašniekiem no valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem" izmaksāta kompensācija par
zaudējumiem, kas radušies epizootijas Āfrikas cūku mēra un
valsts uzraudzībā esošu dzīvnieku infekcijas slimību (putnu
salmonelozes, liellopu leikoze un Amerikas peru puve bitēm)
apkarošanas laikā.
Turpināts darbs pie rīcības plānā par antimikrobiālās
rezistences ierobežošanu paredzēto pasākumu ieviešanas, lai
veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences
attīstības un izplatības ierobežošanu un apkarošanu dzīvnieku
veselības jomā un nodrošinātu koordinētas iesaistīto iestāžu un
organizāciju darbības.
Arī 2020.gadā turpināsies rīcības plāna ieviešana.
2012.gadā tika uzsākta dzīvnieku veselības datu bāzes
veidošana un, sekojot līdzi Eiropas Komisijas iniciatīvām
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanā, datu bāze tiek
pilnveidotu, lai ar tās palīdzību būtu iespējams ne tikai
uzraudzīt produkcijas ražošanas un dzīvnieku veselības
stāvokļa izsekojamību, bet arī tiktu reģistrēta un uzskaitīta
informācija par dzīvnieku profilaksi un ārstēšana, norādot
dzīvniekam lietotās veterinārās zāles.
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un padomes regulas par
pārnēsājamām dzīvnieku infekcijas slimībā (Dzīvnieku
veselības likums) spēkā stāšanos, Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas par oficiālajām kontrolēm (Oficiālo kontroļu
regula) un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par

Nr.

1.4.

1.5.

Uzdevumi

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.

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.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

30.12.2019

VPD

PVD

30.12.2019

VPD

BIOR, PVD

30.12.2019

1.6.

1.7.

Izpildes
termiņš

30.12.2019

VPD

VPD

TTAD

NVO
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
veterinārajām zālēm spēkā stāšanos, šobrīd tiek pilnveidota jau
esošā LDC datu bāze.
Darbs pie dzīvnieku veselības datu bāzes attīstīšanas,
pilnveidošanas un ieviešanas turpināsies arī 2020.gadā.
Veicot importa, eksporta un tranzīta kravu kontroli uz ES
ārējās robežas, PVD 2019. gada sešos mēnešos ir veicis 56 007
preču pārbaudes robežkontroles punktos. No veiktajām
kontrolēm pārtikas nekaitīguma kontrole veikta 14 100,
fitosanitārā kontrole – 25 948, veterinārā kontrole (preces un
dzīvnieki) – 11 068, dzīvnieku barības un barības piedevu
kontrole – 4253, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole –
553, nepārtikas preču drošuma kontrole – 152 preču kravām.
No visām pārbaudītajām preču kravām 388 jeb 0,69 % tika
atzītas par neatbilstošām.

VPD: Saskaņā ar Valdības rīcības plāna un Nacionālā attīstības
plāna 2014.–2020. gadam prioritāšu pasākumiem, kas paredz
kvalitatīvas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamības veicināšanu
vietējā tirgū, 2019. gadā ir paredzēts atbalsts dalībai pārtikas
kvalitātes shēmās, lai veicinātu tajās iesaistīties ražotājus.
Tostarp ir paredzēts atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes
shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas veicināšanai.
2019. gada 9. jūlijā ir precizētas NPKS prasības, lai paplašinātu
sertificēto produktu grupas.
2019. gada vidū NPKS produkti aptver plašu labi atpazīstamu
pārtikas produktu klāstu, to skaitam sasniedzot 825.
TTAD: Organizēta licences līguma “Par preču zīmi
“Kvalitatīvs produkts”” un sadarbības līguma “Par prečzīmes
“Kvalitatīvs produkts” izmantošanu” uzraudzības darba grupas
sēde.
Lai pilnveidotu NPKS prasības un paplašinātu sertificēto
produktu grupas - 2019 gada 9. jūlijā ir pieņemti MK
noteikumi Nr. 326 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada
12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes
shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles
kārtība."
Eiropas Komisijai izvērtēšanai 2019. gada 5. maijā ir iesniegts
pieteikums “Salacgrīvas nēģi ” iekļaušanai Aizsargātu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

Nr.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Uzdevumi

Nodrošināt un pilnveidot
sabiedrības līdzdalību dzīvnieku
aizsardzības jomā
Veicināt eksportu, izmeklējot
eksportējamos pārtikas produktus
un
garantējot
to
atbilstību
noteiktajām prasībām.
Veicināt efektīvus uz riska analīzi
balstītus uzraudzības un kontroles
pasākumus.
Pilnveidot
bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles sistēmu.
Izstrādāt
un
virzīt
valdībā
priekšlikumus pārtikas produktu
izplatīšanai
pēc
minimālā
derīguma termiņa, beigām, kā arī
noteikt prasības mazumtirdzniecības

Izpildes
termiņš

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

VPD

VPD

VPD

VPD

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri
Partneri, kuri
norādīti MK
2014.g. noteikumos
Nr.622

BIOR, PVD

BIOR, PVD

PVD

30.12.2019

VPD

PVD

30.12.2019

VPD

PVD, BIOR

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

1.13.

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.

3

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Darbs turpinās, diskusijas ar iesaistītajām pusēm Dzīvnieku
aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē plānotas
otrajā pusgadā.

Nodrošinātas eksporta iespējas uz Azerbaidžānu un
Turkmenistānu (audzēšanai un nobarošanai paredzēti liellopi).

Atbilstoši valsts uzraudzības programmām VUP 2019 tiek
veikti uz riska analīzi balstīti uzraudzības un kontroles
pasākumi.
2019.gada 19.februārī ir pieņemti MK noteikumi Nr.79
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos
Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles
kārtība””,
lai
pilnveidotu
bioloģiskās
lauksaimniecības un kontroles sistēmu. Pārtikas un veterinārā
dienesta 2019. gada valsts uzraudzības un kontroles
programmas
ietvaros
tiek
realizēta
Bioloģiskās
lauksaimniecības produktu kontroles programma.
Ministru kabineta 2019. gada 18.jūnija noteikumi Nr. 261
“Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa
beigām”
Ministru
kabineta
noteikumu
projekts
"Prasības
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas
vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku" izsludināts VSS
27.06.2019. (VSS-615)
Ar 18.06.2019. MK noteikumiem Nr. 262 “Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas
uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”” noteikts,
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī reliģiskajām
organizācijām, kas nodarbojas ar labdarību un saistībā ar to
veic darbības pārtikas apritē, jābūt reģistrētām PVD.
Eiropas Komisija uzaicināja iesniegt priekšlikumus
pētījumiem, kura kopējais budžets ir 1,26 miljoni eiro un kura
mērķis ir stiprināt patērētāju organizāciju spējas veikt produktu
pārbaudi un noteikt iespējamu maldinošu praksi. Pieteikumu
iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 6. novembris. Iespējas iegūt
grantus ir patērētāju organizācijām un asociācijām (tulkojums
no oficiāla piedāvājuma - galvenajiem pretendentiem jābūt
patērētāju organizācijām (organizācijām, kas ir nevalstiskas,
bezpeļņas organizācijas, neatkarīgi no nozares, komercijas un
uzņēmējdarbības vai citām interesēm, un kuru galvenie mērķi
un darbības ir veselības, drošības un ekonomikas veicināšana
un aizsardzība valsts vai reģionālā līmenī), kas pienācīgi
reģistrēti kādā no ES dalībvalstīm).

Nr.

1.14.

1.15.

1.16.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

VPD

BIOR

VPD

VM, PVD,
BIOR, LLU,
LLKC, LDC

30.12.2019

VPD
30.12.2019

PVD, BIOR
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Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
2018.gadā Zemkopības ministrijā tika apstiprināts 3 gadu
zinātniskais pētījums “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) endēmijas
attīstības risks mežacūku populācijā Latvijā”. Šogad
zinātniskais pētījums tiek turpināts. Lai nodrošinātu zinātniski
pamatotus secinājumus par Āfrikas cūku mēra endēmijas
attīstības risku meža cūku populācijā Latvijā, zinātniskā
pētījuma veikšana tiks turpināta arī 2020.gadā.
Zemkopības ministrija kopā ar Veselības ministriju ir
izstrādājusi Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un
piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānu “Viena veselība”
2019. – 2020. gadam un šobrīd notiek darbs pie tā
apstiprināšanas Ministru kabinetā.
Pēc plāna apstiprināšanas notiks darbs pie plānā paredzēto
pasākumu ieviešanas. Arī 2020.gadā turpināsies darbs pie
plāna ieviešanas.
Lai pilnveidotu 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,
ir izstrādāti un apstiprināti šādi Ministru kabineta noteikumi:
1) 26.02.2019. not. Nr.89 “Grozījumi Ministru kabineta 2004.
gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība";
2) 26.02.2019. not. Nr.90 “Nodulārā dermatīta uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
3) 26.02.2019. not. Nr.91 “Grozījumi Ministru kabineta 2002.
gada 19. marta noteikumos Nr. 127 "Epizootiju uzliesmojuma
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"”
4) 16.04.2019. not. Nr.171 “Grozījumi Ministru kabineta 2007.
gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro
zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu
ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par
veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas
un profesionālās pieredzes prasībām"”
5) 28.05.2019. not. Nr. 226 “Grozījumi Ministru kabineta
2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 326 "Veterināro zāļu
izplatīšanas un kontroles noteikumi"”
6) 04.06.2019. not. Nr.241 “Grozījumi Ministru kabineta 2004.
gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra
likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība";
7) 02.07.2019. not. Nr.297 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.
gada 23. februāra noteikumos Nr. 178 "Trakumsērgas
profilakses un apkarošanas kārtība"”;
8) 19.02.2019. not. Nr.73 “Prasības govs un kazas svaigpiena
apritei nelielā apjomā”;
9) 18.06.2019. not. Nr. 262 “Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas
uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”;
10) 26.03.2019. Ministru kabineta not. Nr. 133 “Grozījumi
Ministru kabineta 2008. gada 2.janvāra noteikumos Nr. 5

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri
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“Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības””.
11) 09.04.2019. Ministru kabineta not. Nr. 149 “Grozījumi
Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730
“Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un
atzīšanas kārtība””.
Dzīvnieku īpašniekiem no valsts budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" izmaksāta kompensācija
par zaudējumiem, kas radušies epizootijas Āfrikas cūku mēra
un valsts uzraudzībā esošu dzīvnieku infekcijas slimību (putnu
salmonelozes, liellopu leikoze un Amerikas peru puve bitēm)
apkarošanas laikā:
1) 13.02.2019. Ministru kabineta rīkojums Nr. 54 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem"”;
2) 24.04.2019. Ministru kabineta rīkojums Nr. 192 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem"”;
3) 14.05.2019. Ministru kabineta rīkojums Nr. 230 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem"”;
4) 17.07.2019. Ministru kabineta rīkojums Nr. 377
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”.
26.02.2019. Ministru kabineta not. Nr. 93 “Grozījumi Ministru
kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457 "Noteikumi
par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu"”.
26.02.2019. Ministru kabineta not. Nr. 92 “Grozījumi Ministru
kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1078
"Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas
metodoloģija".
Būtiski palielinoties importēto olu un olu produktu apjomam
no Ukrainas un ņemot vērā konstatētos Salmonella spp.
piesārņojuma gadījumus, Pārtikas un veterinārajam dienestam
piešķirti no valsts budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem – 19.06.2019. Ministru kabineta rīkojums Nr. 300
“Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”.
Lai izmantotu Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību
aktos doto rīcības brīvību dalībvalstīm reglamentēt atsevišķas
prasības pārtikas apritē un izstrādāt nacionālos noteikumus, ir
izstrādāti MK noteikumi „Prasības dzirkstošajam vīnam
paredzētu stikla pudeļu un to aizkorķējuma izmantošanai”
(izsludināts VSS 13.06.2019. (prot. Nr. 23 631. §, VSS–557)).

1.17.

Nodrošināt dzīvnieku infekcijas
slimību
uzraudzību,
pārtikas
nekaitīguma, kā arī dzīvnieku
barības nekaitīguma uzraudzību,
veicot dzīvnieku vakcināciju pret

VPD
30.12.2019

PVD, BIOR
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Nr.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Uzdevumi

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.
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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

2019.gadā Zemkopības ministrijā tika apstiprināti riska
zinātniskā novērtējuma projekti pārtikas nekaitīguma jomā.
Pētījumi izstrādes procesā līdz šī gada beigām.

30.12.2019

VPD

PVD, BIOR

30.12.2019

VPD

BIOR

30.12.2019

VPD

LU, BIOR,
VM

VPD
30.12.2019

BIOR, PVD
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2018.gadā Zemkopības ministrijā tika apstiprināts 3 gadu
zinātniskais pētījums “Iespējamais E hepatīta izplatības risks
Latvijā”. Šogad zinātniskais pētījums tiek turpināts. Lai
nodrošinātu zinātniski pamatotus secinājumus par iespējamo E
hepatīta izplatības risku Latvijā, zinātniskā pētījuma veikšana
tiks turpināta arī 2020.gadā.
2018.gadā Zemkopības ministrijā tika apstiprināts 3 gadu
zinātniskais pētījuma “Kukaiņu mainīgās faunas loma zoonožu
un dzīvnieku eksotisko slimību pārnesē un izplatības riska
dinamikā Latvijā”. Šogad zinātniskais pētījums tiek turpināts.
Lai nodrošinātu zinātniski pamatotus secinājumus par jauno
sevišķi bīstamo t.sk. zoonožu infekcijas slimību pārnesējiem,
sevišķi invazīvajām sugām un to riska izplatības ceļiem
Latvijā, zinātniskā pētījuma veikšana tiks turpināta arī
2020.gadā.
2018.gadā Zemkopības ministrijā tika apstiprināts riska
zinātniskā novērtējuma projekts “Pētījums par antibakteriālo
līdzekļu atlieku izplatību Latvijas izcelsmes dzīvnieku gaļā”,
kur tika pētīta atliekvielu klātbūtne Latvijas izcelsmes cūkgaļā,
liellopu gaļā un broileru gaļā.
Lai pilnvērtīgāk izprastu sabiedrības veselības apdraudējumu
attiecībā uz antibiotiku lietošanu dzīvniekiem un
antimikrobiālās rezistences attīstības riskiem, arī šogad tiek
turpināts riska zinātniskā novērtējuma projekts, kur papildus
atliekvielu izvērtējumam Latvijas izcelsmes dzīvnieku gaļā tiek
pētīta arī
esošā antimikrobiālā rezistence dzīvniekiem.
Ierobežotā finansējuma dēļ šogad pētījums ietver Latvijā
audzētās cūkas un liellopus, kā arī no tiem iegūtos produktus.
Lai iegūtu informāciju par antimikrobiālās rezistences attīstības

Nr.

1.22.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

VPD
30.12.2019

BIOR, PVD

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
riskiem saistībā ar antibiotiku lietošanu Latvijā audzētiem
putniem, riska zinātniskā novērtēšana plānota arī 2020.gadā.
Zemkopības ministrijas izstrādātais Nacionālās bioloģiskā
drošuma sistēmas attīstības plāna 2020.-2026. gadam projekts
ir izsludināts 2019. gada 4. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē un
šobrīd notiek darbs pie tā apstiprināšanas Ministru kabinetā.

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

2.1.

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

2.2.

2.3.

Izstrādāt priekšlikumus normatīvā
regulējuma pilnveidei publisko
iepirkumu
jomā
atbilstoši
lauksaimniecības
un
pārtikas

30.12.2019

TTAD

30.12.2019

TTAD

30.12.2019

TTAD

LD, LAD

LAAD, ZD

7

TTAD:
Izstrādāti un MK apstiprināti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”, nosakot 2019. gadā pieejamo finansējumu
saistītā atbalsta shēmām; Veikta saistītā atbalsta analīze,
analizējot informāciju par atbalsta pretendentiem, apmaksātām
vienībām un izmaksāto finansējumu laika periodā no 2015.
gada līdz 2018. gadam.

TTAD:
Organizēti Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora
pārstāvniecības kopstendi 3 starptautiskajās lauksaimniecības
un pārtikas produktu izstādēs („Internationale Gruene Woche
Berlin” jeb „Zaļā nedēļa 2019”, (Vācija), “Prodexpo”
(Krievija), „Gulfood”, (AAE));
Sniegta informācija LAD par AREI sagatavoto pārskatu un
iesniegumu par atbalstu tirgus veicināšanai;
Sagatavotas nostājas un atzinumi par MK rīkojuma projektu
“Par stapinstitūciju darba grupu” Latvijas dalības
starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” nodrošināšanai,
dalība EM organizētajā ekspertu sanāksmē par alternatīvām
Latvijas dalības organizēšanai izstādē;
Aktualizēta ZM interneta vietnes sadaļa “Eksporta
veicināšana”, t.sk. sadarbībā ar LIAA sagatavots starptautisko
pārtikas un zivsaimniecības izstāžu saraksts, kurās plānots
organizēt kopstendus 2019. gadā;
Veikts pašreizējās situācijas izvērtējums par Halal sertifikāciju
eksportam uz AAE, apzināts nozares viedoklis šajā jautājumā;
Sagatavota informācija par starptautisko izstādi Nīderlandē
"Expo 2022 Floriade Almere” un LV iespējām tajā piedalīties.
LAAD - Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta
05.03.2019. noteikumi Nr.104 “Grozījumi Ministru kabineta
17.12.2013. noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai””, kuros plānots valsts atbalsts
dalībai pārtikas kvalitātes shēmās 419 650 euro apmērā.
TTAD:
Dalība VARAM Zaļā iepirkuma veicināšanas darba grupas
sēdē; sniegta aktualizēta informācija par ZM deleģētajiem
pārstāvjiem darba grupā;
Dalība VARAM organizētajā tematiskajā diskusijā par zaļā
publiskā iepirkuma kritēriju pārskatīšanu pārtikas piegādes un

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

nozaru
interesēm.
Turpināt
līdzdarbību pie zaļo publisko
iepirkumu
(ZPI)
sistēmas
pilnveidošanas, lai nodrošinātu
efektīvāku un sekmīgāku ZPI
principu pielietošanu.

2.4.

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

Turpināt ES atbalsta programmas
izglītības iestāžu apgādei ar
augļiem, dārzeņiem un pienu
īstenošanu.
2.5.

2.6.

30.12.2019

30.12.2019

Tiešo
maksājumu
sistēma:
Atbilstoši
lauksaimniecības
nozares
interesēm
nodrošināt 30.12.2019
ELGF finansēto atbalstu tiešā
atbalsta
shēmu
ietvaros
pilnveidošanu
un
īstenošanu,

TTAD

LAAD,
LKKC,
vietējās
pašvaldības

TTAD

LAD

TTAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos;
Apzināts nozares viedoklis, un sagatavoti komentāri par
priekšlikumiem grozījumiem pārtikas piegādes un ēdināšanas
pakalpojumu ZPI prasībās un kritērijos, nosūtīti VARAM
izvērtēšanai;
Sagatavots viedoklis uz sabiedrisko mediju jautājumiem par
esošo situāciju zaļā iepirkuma jomā valsts un pašvaldību
izglītības iestādēs;
Dalība LPUF relīzes saskaņošanā nolūkā atgādināt
pašvaldībām par Zaļā iepirkuma izmantošanu;
Aktualizēta informācija Valsts iestāžu darba plānā ēnu
ekonomikas ierobežošanai 2016.–2020.gadam par progresu
ZM izstrādātajiem grozījumiem Administratīvo pārkāpumu
kodeksā par pārkāpumiem ZPI pārtikas un ēdināšanas jomā.
TTAD- Veikts pašreizējās situācijas izvērtējums pārtikas un
ēdināšanas jomas iepirkumos un sagatavoti priekšlikumi ZPI
veicināšanas pasākumiem;
Organizētas diskusijas ar LLKC un LPS pārstāvjiem par
īstenojamajiem pasākumiem ZPI veicināšanai, veikts izteikto
priekšlikumu apkopojums;
Pēc LPS iniciatīvas sagatavots “in house” iepirkuma sistēmas
darbības modelis vietējo produktu iepirkšanai, organizēta
sanāksme IUB, lai pārrunātu modeli un tā ieviešanas iespējas
Latvijā.
LAAD - Valsts Lauku tīkla darbības ietvaros īstenotas
aktivitātes, lai veicinātu vietējo produkcijas ražotāju iespēju
startēt pašvaldību pārtikas produktu publiskajos iepirkumos, ir
īstenotas mājražotāju aktivitāti sekmējošas darbības un ražotās
produkcijas popularizēšana patērētāju vidū, realizējot un
sniedzot iespēju piedalīties dažādos tirdziņos u.c. publiskos
pasākumos.
TTAD- Sekmīgi turpināta ES atbalsta programmas skolu
apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu īstenošana 2018./2019.
mācību gada otrajā pusgadā. Izvērtēts EK audita ziņojums un tā
secinājumi par ES programmu izglītības iestāžu apgādei ar
augļiem, dārzeņiem un pienu. Informācijas sagatavošana ZM
Iekšējā audita nodaļai par ES atbalsta programmas skolu
apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu īstenošanu. Veikts
darbs pie ES atbalsta programmas skolu apgādei ar augļiem,
dārzeņiem un pienu likmju pārskatīšanas un izvērtējuma.
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.
TTAD- Nodrošināta ELGF finansētā atbalsta tiešā atbalsta
shēmu ietvaros pilnveidošana un īstenošana.
Izstrādāti un MK apstiprināti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”.
Izstrādāti un MK apstiprināti Ministru kabineta noteikumi
"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2018.gada sausuma
radītajiem zaudējumiem"
Izstrādāti un MK apstiprināti grozījumi Ministru kabineta

Nr.

2.7.

2.8.

2.9.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

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

2.10.

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

2.11.

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

30.12.2019

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”.
Savlaicīgi pabeigta tiešo maksājumu atbalsta izmaksa par 2018.
gada iesniegumiem.

Rezultāti analoģiski 2.6.

TTAD

LAAD - Apkopota un analizēta aktuālākā informācija par
samazinātās PVN likmes (5%) ieviešanas efektivitāti.
Sagatavotas prezentācijas un informācija masu medijiem.

TTAD,
LAAD

TTAD,
LAAD

LAD

LAAD

LAD

LAAD

ZD, LAD
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LAAD - Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta
05.03.2019. noteikumi Nr.106 “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””. Kopējais
valsts atbalsta apmērs 2019. gadā ir 15 572 267 euro.
LAAD - Lai nodrošinātu lauku saimniecību konkurētspējas
veicināšanu, un infrastruktūras (t.sk. meliorācijas) uzlabošanu,
2019.gada oktobrī/novembrī paredzēta projektu pieņemšanas
kārta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
LAAD - Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai saeimā
priekšlikumi grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”.
Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība kādā
dīzeļdegvielai, kuru izmanto kuģos zvejniecībai piemēro
samazināto akcīzes nodokļa likmi”, izskatīts VSS 31.05.2019.

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

produkcijas ražošanu.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

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

30.12.2019

30.12.2019

Pilnveidot Zemes iegādes
kreditēšana programmas
īstenošanu, t.sk. lai veicinātu
lauksaimniecības zemju
30.12.2019.
saglabāšanu vietējo
lauksaimniecības (it īpaši mazo)
produkcijas ražotāju rokās.
Pilnveidot atbalsta iespējas
bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem un
bioloģiskās lauksaimniecības
30.12.2019.
produkcijas pārstrādātājiem,
veicināt ražotāju iesaistīšanos ES
un nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmās.
Pilnveidot atbalsta mehānismu
kooperācijas jomā, t.sk. stiprinot 30.12.2019
otrā līmeņa kooperatīvo sabiedrību
veidošanos.

LAAD

LAAD

LAAD

LAAD,VPD

LAAD

TTAD,

LAAD - Lai nodrošinātu atbalsta iespējas lauksaimniecības
produkcijas pārstrādātājiem, t.sk. mājražotājiem, atbalstu
primāri novirzot pārstrādes uzņēmumiem un stratēģiskiem
projektiem, 2019.gada oktobrī/novembrī paredzēta projektu
pieņemšanas kārta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”, tai skaita stratēģiskiem projektiem.

LAD

TTAD

LAAD - Tiek vērtētas iespējas ieviest samazināto PVN likmi
svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem,
analizēto samazinātās 5% PVN likmes svaigiem augļiem, ogām
un dārzeņiem efektivitāti.

Altum

LAAD - Ar Ministru kabineta 26.03.2019 noteikumiem Nr.135
“Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. maija
noteikumos Nr.295 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai” palielināts aizdevumiem paredzētais
finansējums līdz 100 milj. euro.

LAD

LAAD - Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta 2019. gada
12.februāra noteikumi Nr. 66 ”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".

TAAD
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LAAD - Izstrādāts un 01.07.2019. Ministru kabinetā iesniegts
noteikumu projekts “Kooperatīvo sabiedrību atbilstības
noteikumi”.

Nr.

2.17.

Uzdevumi

Pilnveidot atbalstu mazajiem un
jaunajiem lauksaimniekiem.

Izpildes
termiņš

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

TTAD, LAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
LAAD - Izstrādāti un 09.04.2019. apstiprināti 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"".
Izstrādāti un 09.04.2019. apstiprināti 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"".

TTAD: Sagatavots pārskats par tiešo maksājumu pieejamo un
izmaksāto finansējumu mazo lauksaimnieku un gados jauno
lauksaimnieku shēmas pretendentiem, iekļaujot datu analīzi par
atbalsta pieejamību un ietekmi uz saimniecības ienākumiem
pēc 2020.gadu.

2.18.

Pilnveidot aizdevumu pieejamību
dažādam saimniecību grupām,
īpaši mazajām saimniecībām, 30.12.2019
atbilstoši
pieprasījumam
un
vajadzībām
un
kombinēt
aizdevumus ar grantiem

LAAD

Altum

2.19.

Nodrošināt valsts atbalsta mērķtiecīgu
un lietderīgu izmantošanu, lai
01.07.2019.
paaugstinātu
lauksaimnieciskās
ražošanas efektivitāti.

LAAD

LD, LAD

2.20.

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

30.12.2019

LAAD

LAD

2.21.

Nodrošināt atbalstu lauku
saimniecību konkurētspējas

30.12.2019

LAAD

MD
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LAAD - Ir nodrošināta aizdevumu programmas lauku
uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem
sekmīga ieviešana. 04.07.2019. ir sagatavots rīkojums par
finansējuma pārskaitījumu 3,3 milj euro apmērā aizdevuma
programmas finansēšanai. Izstrādāti un 09.04.2019. apstiprināti
grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos
Nr. 664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu". Turpinās
aktīvs darbs pie nākotnes aizdevuma programmas izstrādes,
kombinējot to ar grantiem. Nodrošināta prezentācija EK FI
commpass seminārā par LV priekšlikumu.
LAAD - Izstrādāti un 04.06.2019. apstiprināti grozījumi
Nr.240 Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos
Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”.
LAAD - Izstrādāti un 12.02.2019. apstiprināti MK noteikumi
Nr.65 “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”””. Nodrošināta iespēja pasākumā 16.3. Atbalsts
lauku tūrisma attīstības veicināšanai iesniegt projektus 2.kārtā
no 04.02.2019.līdz 04.03.2019. Nodrošināta iespēja pasākumā
6.4..Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību radīšanā un attīstīšanā, iesniegt projektus 4.kārtā no
17.05.2019.līdz 17.06.2019.
LAAD - Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta 2019. gada
12.februāra noteikumi Nr. 66 ”Grozījumi Ministru kabineta

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
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".

veicināšanai, vides, klimata un
lauku ainavas uzlabošanai, t.sk.
ieguldījumiem mežu dzīvotspējas
uzlabošanā.

2.22.

Veicināt lauksaimnieku sapratni
par risku vadības pasākumu
īstenošanu nelabvēlīgiem
klimatiskajiem apstākļiem,
dzīvnieku un augu slimībām.

30.12.2019

LAAD

2.23.

Sagatavot
novērtējumu
par
pieejamo ES un valsts atbalsta
finansējumu lauksaimniecībai.
Iesniegti priekšlikumi Ministru
kabinetā par nepieciešamo valsts
atbalsta finansējumu
Latvijas 30.12.2019
lauksaimniekiem,
lai, pieaugot
lauksaimniecības
atbalstam
Eiropas Savienības dalībvalstīs,
nodrošinātu
sabalansētu
un
proporcionālu
valsts
atbalsta
finansējumu.

LAAD

2.24.

Nodrošināt atbalsta iespējas mežu
meliorācijas uzlabošanai un meža
ekonomiskās vērtības celšanai un
klimata izmaiņu ietekmes
mazināšanai.

30.12.2019

LAAD, MD

nozares
NVO

LAD
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LAAD - Ar Ministru kabineta 05.03.2019 noteikumiem Nr.105
“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” ietverts
nosacījums par iespēju apmaksāt tikai privātā ieguldījuma daļu,
izmantot darījuma kontu apdrošināšanas polises apmaksai.
Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra sēdē apstiprināts
informatīvais ziņojums “Par lauksaimniecības platību
apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanu” un MK 12.02.2019.
sēdes protokola Nr.7 25.§ 4.punkts paredz, ka zemkopības
ministrs vairs nesniegs MK jautājumus par nelabvēlīgu
klimatisko apstākļu radīto zaudējumu lauksaimniekiem
kompensēšanu.
Apstiprināti Ministru kabineta 18.06.2019 noteikumi Nr.263
“Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma
radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai”, kas
paredz valsts līdzdalību sausuma radīto zaudējumu
kompensēšanā, un apdrošinātāji var piedāvāt sējumu
apdrošināšanu pret sausuma risku.
LAAD - 08.03.2019. Ministru kabinetā iesniegts precizētais
Informatīvais ziņojums par maksājumiem lauksaimniekiem
2018.–2020. gada periodā. (I.Štromberga)
06.06.2019. nosūtīts skaņošanai ministrijām Informatīvais
ziņojums „Par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.

LAAD - Lai nodrošinātu atbalsta iespējas mežu meliorācijas
uzlabošanai, 2019.gada oktobrī/novembrī paredzēta projektu
pieņemšanas kārta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”.

Nr.

2.25.

2.26.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Nodrošināt
publiskā
atbalsta
pieejamību Sabiedrības virzītu
vietējo stratēģiju īstenošanai Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. 30.12.2019
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

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
LAAD - Nodrošināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju atlases komitejas darbs – izdoti 48 lēmumi par
vietējo rīcības grupu sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas grozījumu saskaņošanu un papildu atbalsta
piešķiršanu.

LAAD, ZD

LAAD, ZD

LAD

LAD
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ZD – pildītas SVVA stratēģiju komitejas pārstāvja funkcijas
Vietējo rīcības grupu teritorijas attīstības stratēģiju grozījumu
apstiprināšanā.

LAAD - Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam
pasākuma “Tehniskā palīdzība” finansējuma sekmīga apguve,
2018.-2020. gada projektu ietvaros plānoto darbību īstenošana.
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 kā arī jaunu darbību projektu iesniegumi,
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.
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 2017/2018.
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 2018/2019 pārskata gadu.
- Sadarbība ar ES finanšu aizsardzības koordinācijas padomes
(AFCOS) sekretariātu (saņemto ziņojumu un informācijas
izskatīšana, viedokļa sniegšana, informācijas, atbilžu
sagatavošana u.c.) un dalība AFCOS padomes sēdē un OLAF
atbalsta likuma izstrādes darba grupā;
- Nodrošināta LAP un ZRP 2014-2020 neatbilstību gadījumu
ziņošana 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;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 uzraudzības
komiteju (UK) darbība, sēžu organizēšana, lēmumu

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020. gada
īstenošanas ziņojumu par 2018. gadu sagatavošana,
apstiprināšana UK un iesniegšana EK apstiprināšanai atbilstoši
ES tiesību aktos noteiktajos termiņos;
- Nodrošināta sadarbība ar LAD un novērtētājiem par LAP
2014-2020 uzraudzību un novērtēšanu;
- Saskaņots (notificēts) valsts atbalsts, grozot un palielinot
budžetu atbalsta shēmai “Atbalsts par ierobežojošiem
apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām”.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

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

ZD – Sagatavots ZRP 2018.gada īstenošanas ziņojums,
nodrošināta informācija un diskusijas par ZRP ieviešanu
Uzraudzības komitejā, sagatavots ZRP novērtēšanas darba
plāns un uzdevumi novērtētājiem 2019.gadam, sagatavota
informācija publicitātei par ZRP pasākumu īstenošanas
aktualitātēm.
Nodrošināta 13 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu
izsludināšana visos ZRP pasākumos

30.12.2019

ZD

30.12.2019

MD

30.12.2019

MD

VMD, LVM,
Silava, NVO

30.12.2019

LD

VTUA

LAD

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

3.1.

3.2.

3.3.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

LAAD

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

LD, MD,
LLKC,
LAD, NVO

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
LAAD - Publiskā iepirkuma procedūru rezultātā LAP
pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
ietvaros nodrošināta iespēja lauksaimniekiem, mežsaimniekiem
un pārtikas ražotājiem piedalīties mācībās (teorētiskās un
praktiskās nodarbībās (t.sk. praktiskās nodarbībās ārvalstīs)),
t.sk. noslēgti 6 līgumi, izsludināts jauns iepirkums 4 lotēs, kā
rezultātā noslēgti vēl 3 jauni līgumi. Nodrošināti saimniecību
un mežu apmeklējumi. Turpinās 27 demonstrējumu īstenošana
augkopībā, noslēgti 12 jauni līgumi par demonstrējuma
ierīkošanu un īstenošanu lopkopības nozarē. Uzsākta publiska
iepirkumu procedūra ar mērķi nodrošināt demonstrējumu
ierīkošanu un īstenošanu, lai uzskatāmi parādītu dažādu augu
aizsardzības metožu ietekmi uz sīpolaugu un zemeņu augšanu
un ražu Latvijas apstākļos, izvēlēts pakalpojuma sniedzējs,
noslēgts līgums.
LAP pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību
pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi”
apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai””” turpinās individuālu konsultāciju
nodrošināšana par konkurētspējas uzlabošanas, zemes un meža
apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu
apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, zinātnes
atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem ar nozari
saistītiem jautājumiem.
LAAD - 16.1. apakšpasākumā “Atbalsts EIP lauksaimniecības
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un
ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” no 2019. gada 8.
maija līdz 2019. gada 10. jūnijam tika nodrošināts projektu
pieņemšanas 3.kārtas 2.posms, līdz tam nodrošinot 24 lēmumu
sagatavošanu par atbilstīgu vai neatbilstīgu EIP grupu.

30.12.2019

30.12.2019

LAAD

LAAD

LAD

LLKIC
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LAAD - Sagatavots un 2019. gada 22. janvārī starp ZM un
LLKC noslēgts līgums Nr.2019/4 par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai”
2019. 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 2019. gada 1. ceturksni un
tiek vērtēta līguma izpilde 2. ceturksnī. Līguma ietvaros

Nr.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

30.12.2019

Atbildīgais
departaments

LAAD

30.12.2019

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

TTAD,
LLKIC

ZD, LLKIC
LAAD

30.12.2019

SLSAD

LLU

30.12.2019

SLSAD

LLU

30.12.2019

SLSAD

LLU
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
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. Nodrošināta izvērtējuma par valsts
budžeta
apakšprogrammas
darbību
un
efektivitāti
sagatavošana.
LAAD - 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. Ir akreditēta izstrādātā profesionālās pilnveides
izglītības programma "Pamatnosacījumi pārtikas produktu
ražošanai mājas apstākļos" un atjaunota akreditācija
profesionālās pilnveides programmām "Lauksaimniecības
pamati" un "Bioloģiskā lauksaimniecība" uz maksimālo
termiņu - sešiem gadiem. Šobrīd jauno programmu apgūst
LLKC konsultanti, kas ikdienā nodarbojas ar mājražotāju
atbalstu un konsultēšanu.
LAAD - - Sagatavoti un parakstīti līgumi par VLT un ZST
sekretariāta darbības nodrošināšanu un darba plānu aktivitāšu
īstenošanu 2019. gadā.
Nodrošināta VLT un ZST darbības un īstenoto aktivitāšu
uzraudzība, finansējuma izlietojuma pārraudzība, veiktas
pārbaudes uz vietas VLT un ZST par 2018. gada darbību un
finansējuma izlietojumu.
Nodrošināta līdzdalība VLT un ZST rīkotos pasākumos
nozares mērķauditorijai un darba grupās par nozares
jautājumiem.
Sadarbībā ar VLT un ZST pārstāvjiem uzsākta komunikācija
un par tīklu darbību nākotnē, kā arī nodrošināta līdzdalība VLT
un ZST īstenotos pasākumos nozares mērķauditorijai.

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

administrācija un mācību
auditorijas).

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

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

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
Nodrošināt meža resursu valsts
uzraudzību, lai saglabātu meža un
meža nozares ilgtspēju.
Īstenot valsts atbalsta pasākumus
meža ilglaicīgo funkciju
stabilizācijai, meža nozares
attīstībai un medību saimniecības
attīstībai.
Gādāt par valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
ekspluatāciju.
Ar ZMNĪ starpniecību ievākt
meliorācijas kadastra un
hidrometrijas datus.

30.12.2019.

MD

LD, Silava

30.12.2019.

MD

VMD

30.12.2019.

MD

MSAF,
MAF, Silava

30.12.2019.

MD

ZMNĪ

30.12.2019.

MD

ZMNĪ
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Uzdevumi

Ar ZMNĪ darbību novērst plūdu
risku Daugavas HES
ūdenskrātuvēm pieguļošajās
teritorijās
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.
Nodrošināt un koordinēt meža
ugunsdrošības uzraudzības un
meža ugunsdzēsības tehniskā
nodrošinājuma uzlabojumu.
Uzraudzīt valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu uzturēšanu un
ekspluatāciju, veicinot meliorēto
zemju ilgtspējību.
Veicināt AS "Latvijas valsts meži"
zemju iegādes programmu.
Nodrošināt valsts meža zemju
pārvaldību.
Uzraudzīt un veicināt projektu
ieviešanu meliorācijas sistēmu un

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

MD

ZMNĪ

MD

VMD un
VID Muitas
pārvalde

30.12.2019.

MD

LD

30.12.2019.

MD

VMD, IeM

Izpildes
termiņš

30.12.2019.

30.12.2019.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

MD
30.12.2019.

30.12.2019.

MD

LVM

30.12.2019.

MD

VMD

30.12.2019.

MD

LAAD,
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LAAD - Lai veicinātu lauku saimniecību konkurētspēju,
pārtikas uzņēmumu lauksaimniecības produktu pārstrādi un
infrastruktūras attīstību, 2019. gada oktobrī/novembrī

Nr.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

ZMNĪ

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

30.12.2019.

ZMNĪ

ZMNĪ

Silava

MD

MD

VAAD,
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
paredzēta projektu pieņemšanas kārta pasākumā “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”.

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

un ekspertu sadarbību bīstamās
ozolu slimības - akūtā ozolu
kalšana (Acute oak decline)
izplatības apzināšanā,
ierobežošanas un apkarošanas
iespēju izvērtēšanā.
4.19.

4.20.

4.21.

Koordinēt meža vērtības aprēķina
metodikas un meža vērtības
aprēķina izstrādi EK projektam.
Īstenot zivju resursu mākslīgās
atražošanas plānu 2017- 2020.
gadam un nodrošināt Latvijas zivju
resursu ilgtspējīgu un saudzīgu
izmantošanu.
Sniegt atbalstu Zivju fonda
pasākumiem, kuri veicina zivju
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un
to bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu.

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

VAD

30.12.2019.

MD
Uz 01.07.19. izaudzēti un ūdenstilpēs izlaisti 94% no plānā
paredzēto zivju mazuļu apjoma.

30.12.2019.

ZD

BIOR

Uz 01.07.2019. sniegts atbalsts 121 projektam.

30.12.2019.

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

30.12.2019.

ZD

LAD
Zemkopības ministrijas 2019. gada 4.aprīļa lēmums Nr. 4.112e/56 " Par mencu specializētās zvejas lieguma perioda
noteikšanu 2019. gadā".
Zemkopības ministrijas 2019.gada 28.maija lēmums Nr.4.112/84 “Par zušu zvejas, makšķerēšanas un zemūdens medību
lieguma laika noteikšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos 2019. un 2020.gadā”.
11.06.2019. Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju
teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Lai nodrošinātu valsts informācijas sistēmas ‘’Latvijas
zivsaimniecības integrētas kontroles un informācijas sistēma’’
(turpmāk – LZIKIS) zvejas produktu elektroniskās
izsekojamības moduļa papildinājumu izstrādi, kā arī Eiropas
Komisijas noteikto standartu izmantošanu zivsaimniecības datu
apmaiņā Zemkopības ministrija sagatavoja nolikumu un
izstrādāja tehnisko specifikāciju.2019. gada 31. maijā tika
izsludināta valsts iepirkums. Tiks turpināts darbs pie LZIKIS
pilnveidošanas, lai uzlabotu zvejas kontroli un zvejas produktu
izsekojamības sistēmu.

ZD

ZD
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Nr.

4.24.

4.25.

4.26

4.27.

4.28.

Uzdevumi

uzlabošanai un elektronisko zvejas
produktu izsekojamības sistēmas
nodrošināšanai
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

Izpildes
termiņš

30.12.2019.

30.12.2019.

Atbildīgais
departaments

LD

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

VAAD

LD, MD

LLU, Silava

30.12.2019.

LD

SLSAD,
LLU, LU,
VAAD,
Silava

30.12.2019.

LD

VAAD

30.12.2019.

LD

VAAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

30.12.2019.

LD

VAAD

30.12.2019.

LD

VAAD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

mēslošana līdzekļu aprites
noteikumu pārkāpšanu.

4.29.

4.30.

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.

4.31

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

30.12.2019.

LD

LDC un
NVO
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MK 26.02.2019. noteikumi Nr. 94 “Liellopu, cūku, aitu, kazu
un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra
kārtošanas noteikumi”
MK 12.03.2019. noteikumi Nr. 116 “Prasības personām, kas
nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma
pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un
embriju transplantāciju”
MK 21.05.2019. noteikumi Nr. 205 “Aitu pārraudzības un
snieguma pārbaudes kārtība”
MK 21.05.2019. noteikumi Nr. 207 “Gaļas kazu pārraudzības
un snieguma pārbaudes kārtība”
MK 28.05.2019. noteikumi Nr. 227 “Gaļas liellopu
pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”
MK 28.05.2019. noteikumi Nr. 228 “Slaucamo govju un
slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”
MK 21.05.2019. noteikumi Nr. 208 “Trušu pārraudzības un
snieguma pārbaudes kārtība”
MK 16.04.2019. noteikumi Nr. 166 “Lauksaimniecības
dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtība”
MK 26.02.2019. noteikumi Nr. 98 “Zootehniskā sertifikāta un
izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība”
MK 26.02.2019. noteikumi Nr. 96 “Liellopu, cūku, aitu, kazu
un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas
kārtība”
MK 21.05.2019. noteikumi Nr. 206 “Cūku pārraudzības un
snieguma pārbaudes kārtība”
MK 26.03.2019. noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
kārtība”
MK 26.02.2019. noteikumi Nr. 97 “Zirgu snieguma pārbaudes
kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās”
MK 08.01.2019. 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“

4.32.

4.33.

Turpināt darbu pie Augšņu
informācijas sistēmu (AIS)
izveides.
Papildus izmantošanai
nodrošinātas siltumnīcefekta gāzu
antropogēno emisiju piesaistes
vienības no zemes izmantošanas,
zemes izmantošanas maiņas un
mežsaimniecības sektora.

30.12.2019.

LD

VAAD

30.12.2019.

LD

Silava, LLU

5. Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:

5.1.

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

30.12.2019.

Visas
struktūrvienības
ZD - ZRP 2021-2027 SVID projekts sagatavots apspriešanai ar
nozares pārstāvjiem
TTAD -

5.2.

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

30.12.2019.

Sagatavota raksturojoša un analītiska informācija KLP
stratēģiskā plāna SVID noteikšanas vajadzībām par KLP
mērķiem: analizēta atbalsta koncentrācija pa saimniecību
lielumiem un specializācijām; LV konkurētspējas
salīdzinājums ar citām DV, LV un ES lauksaimniecības
ienākumu attiecība pret tautsaimniecības, LV ārējā
tirdzniecība, augļu un dārzeņu RO darbība u.c. nepieciešamā
informācija.

LAAD,
TTAD,
ZD, SLSAD

KLP stratēģiskā plāna sagatavošanas procesa ietvaros:
•veikta informācijas sagatavošana un dalība reģionālajās
konferencēs “Stipri reģioni, stipra valsts!” par Latvijas reģionu
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
attīstību nākamajā ES plānošanas periodā no 2021. līdz 2027.
gadam.
•apkopoti reģionālajās konferencēs “Stipri reģioni, stipra
valsts!” un tematiskajās ekspertu darba grupās saņemtie
priekšlikumi un vajadzības;
•veikta RO un LPKS atzīšanas sistēmu salīdzināšana.
•apkopotas un izvērtētas augļu un dārzeņu RO veiktās
investīcijas pa mērķiem;
•veiktas konsultācijas ar EK un LV GeoHUB par nākotnes
nozariskajām intervencēm;
•veiktas divpusējas konsultācijas ar EK par nākotnes tiešo
maksājumu īstenošanu attiecībā uz īstena lauksaimnieka
definēšanu, eko-shēmas atbilstību PTO prasībām, nosacījumu
sistēmas ieviešanu un maksājumu samazinājumu / griestu
noteikšanu.
LAAD Izstrādājot Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģisko
plānu 2021.-2027. gadam, tiek organizētas tematiskās darba
grupas, diskusijas ar sabiedrību par vajadzību apzināšanu,
plānotajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
Notikušas 9 dažādu tematisko darba grupu pirmās kārtas
sanāksmes:
- Kooperācija – 18.03.2019.
- Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana –
19.03.2019.
- Jaunie lauksaimnieki – 01.04.2019.
- Lauku telpa – 08.04.2019.
- Investīcijas – 15.04.2019.
- Pārtika – 29.04.2019.
- Tiešie maksājumi – 30.04.2019.
- Vide un klimats – 09.05.2019.
Notikušas 3 tematisko darba grupu otrās kārtas sanāksmes:
- Kooperācija – 14.06.2019.
- Investīcijas – 27.06.2019.
- Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana
+Pārtika – 11.07.2019.

5.3.

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

30.12.2019.

TTAD:
Nozares NVO informēti par aktualitātēm un KLP reformas
regulas priekšlikumiem.
Sasauktas sekojošas KLP tematiskās darba grupas, nodrošināta
informācijas sagatavošana, prezentāciju materiāli:
•
par tiešajiem maksājumiem (divas darba grupas);
•
par vidi un klimatu (divas darba grupas);
•
par investīcijām;
•
par kooperāciju (divas darba grupas).
Organizēta KLP tematiskās darba grupas “Pārtika” sanāksme
(29.04.), apkopoti iesūtītie priekšlikumi pēc diskusijām darba
grupā;

TTAD,
LAAD, ZD,
SLSAD,MD
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Sagatavotas atbildes uz lauksaimnieku un to organizāciju
vēstulēm par tiešo maksājumu izmaiņām un īstenošanu.

5.4.

5.5.

5.6.

Izstrādājot KLP stratēģisko plānu,
paredzēt SEG emisijas mazinošus
pasākumus.
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

30.12.2019.

LAAD

LD

LAAD:
Izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta 05.03.2019.
noteikumi Nr.104 “Grozījumi Ministru kabineta 17.12.2013.
noteikumos Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai””, kuros plānots valsts atbalsts lauku un
lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās
sadarbības
veicināšanai
un
dalībai
starptautiskajās
organizācijās 494 206 euro apmērā.
LAAD -Izstrādājot Kopējās Lauksaimniecības politikas
Stratēģiskā plānu 2021.-2027. gadam, tiek organizētas
tematiskās darba grupas, kuru ietvaros notiek diskusijas par
SEG emisijas mazinošiem pasākumiem.
Notikušas tematisko darba grupu pirmās sanāksmes:
- Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana –
19.03.2019.
- Vide un klimats – 09.05.2019.
LAAD: Lai veicinātu izmaksu efektīvu SEG emisiju
samazināšanas
pasākumu
ieviešanu
lauksaimniecībā
(piemēram, precīzo tehnoloģiju pielietošana, u.c. darbībām),
2019. gada oktobrī/novembrī paredzēta projektu pieņemšanas
kārta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

30.12.2019.

30.12.2019.

LAAD

LD, TTAD

MD
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TTAD: Sagatavoti priekšlikumi un informatīvie materiāli uz
KLP tematiskajām darba grupām pamatojums eko-shēmu
ieviešanai, saskaņā ar KLP reformas regulas priekšlikumiem,
kas aptver SEG emisiju samazināšanas pasākumus, t.sk.
precīzo tehnoloģiju pielietošanu, darbību ierobežošanu
organiskajās augsnēs u.c.

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

cirtes
caurmēru
un
meža
atjaunošanu
ar
saimnieciski
vērtīgāku
meža
reproduktīvo
materiālu
un
efektivitātes
pilnveidošanu
pamatojot ar
zinātniskiem pētījumiem.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

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
zināšanu
un
kvalifikācijas
periodisku
paaugstināšanu, izmantojot VAS
iespējas.
Nodrošināt
ZM
kompetences
nozaru turpmāko attīstību, tostarp
normatīvo
un
rīcībpolitikas

ZD

EK iesniegti grozījumi ZRP 2014-2020. Sagatavoti MK
noteikumi viena jauna pasākuma ieviešanai, pilnveidoti 3 MK
noteikumi ZRP pasākumu ieviešanai.

ZD

Nodrošināta Latvijas pārstāvja līdzdalība BALTFISH Foruma
un Augsta līmeņa grupas sanāksmēs jūnijā un sanāksmē par
roņiem martā. Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība EUROFISH
sanāksmē janvārī. Elektroniski BALTFISH ietvaros saskaņoti
10 dokumenti (vēstules, darba plāni, projekti).

30.12.2019.

LD

SLSAD,
LAAD,
TAAD,
VPD, MD,
ZD

ZD – nodrošināta bioekonomikas attīstību veicinošo ZRP
2014-2020 pasākumu īstenošana.
TAAD- Koordinēta OECD pētījuma “Bio-economy and the
Sustainability of the Food System: Opportunities and Policy
Challenges” projekta izskatīšana un informācijas sagatavošana
par situāciju Latvijā. Nodrošināta dalība OECD un Nīderlandes
lauksaimniecības, vides un dabas resursu ministrijas kopīgi
rīkotajā seminārā “Aprites pieeja lauksaimniecības un pārtikas
sistēmas ilgtspējībai: resursu cikla noslēgšana, lai uzlabotu
ilgtspējību”
LAAD - Pasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība ietvaros nodrošināta iespēja pieteikties 7.kārtā no
01.02.2019.līdz 30.06.2019. LEADER vietējām rīcības grupām
sadarbības projektos, t.sk. par bioekonomikas attīstības
jautājumiem. 2019.gada oktobrī/novembrī paredzēta projektu
pieņemšanas kārta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”, kur tiek paredzētas aktivitātes, kas saistītas ar
biokonomiku – piemēram. atjaunojamās enerģijas izmantošana.

30.12.2019.

JD (PN)

Visas
struktūrvienības

30.12.2019.

LD, ZD, MD,
VPD, TTAD

LAAD

30.12.2019.

30.12.2019.
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Nr.

5.12.

5.13.

5.14.

Uzdevumi

dokumentu
izstrādi
un
aktualizāciju, ņemot vērā NAP,
VRP, ZM stratēģijā un gada darba
plānā noteikto.
Uzraudzīt
un
koordinēt
nepārtrauktu nozaru politikas
ieviešanu, arī ar ZM padotībā
esošo valsts pārvaldes iestāžu
(PVD, LDC, LAD, VTUA un
VMD) starpniecību.
Nodrošināt ZM pārstāvniecību un
nozares interešu ievērošanu to
kapitālsabiedrību darbībā, kurās
ZM ir valsts kapitāla daļu turētāja
(ZMNĪ, LVM, LLKIC, „Altum”,
VSIA „Meliorprojekts”)
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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

LD - Tiek nodrošināta nepārtraukta nozaru politikas ieviešana
sadarbībā ar ZM padotībā esošām valsts pārvaldes iestādē

30.12.2019.

30.12.2019.

30.12.2019.

LD, ZD, MD,
VPD, TTAD

JD, LAAD

LD, LAAD,
ZD, TTAD,
MD, VPD

JD, BFD
(VĪN)
TTAD - Regulāri nodrošināta Latvijas dalība un nozares
interešu pārstāvniecība EK un Padomes darba grupās (ES
Padomes Horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba
grupas, EK tiešmaksājumu komitejās, EK tiešo maksājumu un
zaļināšanas ekspertu darba grupās, u.c.). Izvērtēti Kopējās
lauksaimniecības politikas regulas priekšlikumi attiecībā uz
nākamo plānošanas periodu (KLP stratēģiskā plāna regula,
TKO regula un Horizontālā regula). Par izstrādātiem regulu
priekšlikumiem, EK un RO PRES darba dokumentiem gatavoti
viedokļi un priekšlikumi, kas arī rakstiski iesniegti
Prezidentūrai un Ģenerālsekretariātam. Apzināti pārējo ES
dalībvalstu viedokļi par izstrādātajiem priekšlikumiem un LV
nostājas sagatavošana par tiešo maksājumu īstenošanu pēc
2020. gadu, t.sk. dažādu informatīvo materiālu sagatavošana.
Informatīvā materiāla un LV viedokļa sagatavošana un dalība
divpusējā tikšanās ar Rumānijas PRES par KLP nākotnes
jautājumiem.

TTAD,
LAAD, ZD,
SLSAD

ZD – Latvijas interešu aizstāvība 20 Padomes un Eiropas
Komisijas darba grupās, dalībvalstu augsta līmeņa un ekspertu
sanāksmēs par EJZF 2021-2027.
LAAD - Kompetences ietvaros nodrošināta regulāra dalība
Padomes (Padomes Horizontālo lauksaimniecības jautājumu
darba grupā (KLP pēc 2020. gada) un Eiropas Komisijas darba
grupās (Lauku attīstības komiteja, Novērtēšanas ekspertu darba
grupa u.c.), kā arī divpusējās sarunās ar EK un Padomes
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Prezidējošo dalībvalsti, kurās pausta Latvijas nostāja un
aizstāvēta Latvijas pozīcija par lauku attīstības nākotni KLP
pēc 2020. gada. Regulāri nodrošināta EK, Prezidentūras un
Parlamenta ziņotāju sagatavoto ES tiesību aktu priekšlikumu
izvērtēšana, Latvijas pozīcijas sagatavošana un Latvijas
interešu pārstāvība ES līmenī, kā arī dažādos starptautiskos citu
dalībvalstu un EK dienestu rīkotos semināros un darba grupās.
TTAD - Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvniecība OECD
darba grupās un sanāksmēs. Nodrošināta Latvijas interešu
pārstāvība PTO Lauksaimniecības speciālajās sesijās.
Nodrošināts LV viedokļa un dažādu analītisku un informatīvu
materiālu sagatavošana, informācijas apmaiņa ar LR Ārlietu
ministriju par ES ārējās tirdzniecības politikas jautājumiem
paušanai ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejā.

Nodrošināt pastāvīgu nozares
interešu pārstāvniecību un
aizsardzību ES un starptautiskā
līmenī, kā arī regulāru
starptautisko sadarbību.

30.12.2019.

5.16.

Aizstāvēt Latvijas intereses par
lauku attīstības finansējuma
saglabāšanu esošā ES daudzgadu
budžeta perioda līmenī un par tiešo
maksājumu līmeņa Latvijai
tuvināšanu ES vidējam līmenim

30.12.2019.

5.17.

Latvijas ārpolitisko principu
definēšana un interešu
pārstāvēšana (t.sk. sarunu
procedūrās, tiesību aktu projektu
izstrādē, starpvaldību komisijās,
iniciatīvās un citās aktivitātēs),

5.15.

Atbildīgais
departaments

30.12.2019.

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

TTAD,
LAAD,
SLSAD

SLSAD

ZD - Latvijas zivsaimniecības nozares interešu pārstāvniecība
tiek regulāri nodrošināta Eiropas Padomes darba grupās,
tehniskajās darba grupās, BALTFISH sanāksmēs.

Sadarbībā ar
ĀM un NVO

TTAD, ZD,
LD, MD,
VPD
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LD - Tiek nodrošināta patstāvīga nozares interešu
pārstāvniecība un aizsardzība gan ES, gan starptautiskā līmenī.
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.
TTAD-Dažādām augsta līmeņa sarunām gatavoti argumenti un
pamatojums par tiešo maksājumu izlīdzināšanas
nepieciešamību, ietverot datu analīzi par resursu cenu, LEK
rādītāju, iepirkuma cenu un citu rādītāju atšķirībām starp ES
dalībvalstīm.
LAAD - Kompetences ietvaros sagatavota informācija
iesniegšanai ĀM dalībai dažāda līmeņa darba grupās, darba
sanāksmēs un vizītēs par lauku attīstības nākotni, nepieciešamo
finansējuma apmēru un argumentiem tā nesamazināšanai, KLP
pēc 2020. gada u.c. departamenta kompetences jautājumiem.
TTAD - Sagatavoti informatīvie materiāli par ES ārējās
tirdzniecības politikas aktualitātēm un par Latvijas ārējo
tirdzniecību dažādām ZM vadības tikšanās sanāksmēm ar ES
un trešo valstu pārstāvjiem (aktualitātes un problēmjautājumi
tirdzniecībā ar ASV; datu analīze par LV tirdzniecību ar
Ukrainu, Gruziju, Franciju, Japānu, Azerbaidžānu,
Baltkrieviju, Itāliju, Bahreinu, Ēģipti, Vjetnamu, Indonēziju,

Nr.

5.18.

5.19.

5.20.

Uzdevumi

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.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Nīderlandi, Taizemi, ).
Statistikas sagatavošana prezentācijai par BREXIT ietekmi uz
LV lauksaimniecības un pārtikas sektoru.

TTAD- Organizēta sanāksme ar Niderlandes lauksaimniecības,
vides un dabas resursu ministrijas pārstāvi par iespējamo
sadarbības paplašināšanu.

30.12.2019.

SLSAD

30.12.2019.

SLSAD

30.12.2019.

SLSAD

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

LAAD - Kompetences ietvaros sagatavota informācija
pozīcijām, instrukcijām, tēzēm un runām dalībai dažāda
mēroga un formāta darba grupās, ārvalstu vizītēs u.c.
pasākumos par lauku attīstības nākotni, KLP pēc 2020. gada
u.c. departamenta kompetences jautājumiem.

TTAD,
LAAD, LD,
MD, ZD

TTAD:
Sagatavota pozīcija (LV pozīcija "Tirgus situācija" uz
15.04.2019. MP) un informatīvie materiāli (informācija par
ārējās tirdzniecības jautājumiem un informācija par situāciju
ābolu un bumbieru sektorā uz 13.05.2019. MP) uz ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēm. Sagatavotas instrukcijas uz ĪLK sanāksmēm.
Sagatavots viedoklis ZM informatīvajiem ziņojumiem par KLP
nākotnes priekšlikumiem, par Augsta līmeņa darba grupas par
cukura nozari ziņojumu un rekomendācijām, par tirdzniecības
aktualitātēm lauksaimniecības nozarē. Sniegts viedoklis par
ĀM informatīvajiem ziņojumiem (informatīvais ziņojums “Par
Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības
politikas jautājumos sanāksmi 2019. gada 27. maijā”;
informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Ārlietu
padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo
sanāksmi 2019. gada 21.-22. februārī”; informatīvais ziņojums
“Par Latvijas gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no
Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām”).
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Nr.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Uzdevumi

ZM darbības stratēģijas 2020.2022.g. projekta izstrāde,
saskaņošana un apstiprināšana.
ZM padotības iestāžu darbības
stratēģiju 2020.- 2022.g. projektu
izstrādes iniciēšana un
saskaņošana.

Turpināt nepārtrauktu sabiedrības
informēšanu par ZM darbību un
nozares aktualitātēm.

Aktīvi uzturēt ZM savstarpējo
sadarbību ar dažādām nozares
NVO.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

30.12.2019.

SLSAD

Visas
struktūrvienības

30.12.2019.

SLSAD

30.12.2019.

30.12.2019.

PSAN

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

LD, LAAD,
ZD, MD;
VPD, TTAD

TTADSagatavota
dažāda
skaidrojošā
informācija
par
lauksaimniecības nozaru aktualitātēm, kā arī regulāri gatavoti
informatīvie un analītiskie materiāli nozarei un sabiedriskajiem
medijiem par Latvijas ārējo tirdzniecību, lauksaimniecības
nozarēm, cenām un ražošanu. Sagatavoti informatīvie materiāli
un sabiedrība informēta par KLP reformas regulas
priekšlikumiem nākamajam ES plānošanas periodam no 2021.
līdz 2027. gadam. Sagatavota informācija ievietošanai
ministrijas mājaslapā par jaunākajām OECD publikācijām
lauksaimniecības un pārtikas nozarē.
LAAD –
Nodrošināta dalība ZM un līdzdalība NVO, kā arī citu
organizāciju organizētos pasākumos un sabiedrisko mediju
pasākumos, lai informētu par aktualitātēm lauku attīstības un
valsts atbalsta politikas jomā. Nodrošināta informācijas
sagatavošana un darba grupu vadīšana ZM un VLT
organizētajās 5 Reģionālajās konferencēs, lai iepazīstinātu
sabiedrību ar nākotnes KLP redzējumu un politikas virzieniem.
Organizētas vairākas darba grupas, saistībā ar jaunā KLP
izstrādi, kurās iesaistīts plašs klāsts dažādu NVO.
ZD -nodrošina pastāvīgu sadarbību ar NVO pārstāvjiem
zivsaimniecības jautājumos – par būtiskiem jautājumiem notiek
konsultācijas ar NVO pārstāvjiem, par zivsaimniecības nozares
aktualitātēm tiek informēti Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes locekļi (tostarp NVO pārstāvji), kā arī izstrādājot
Latvijas nacionālās pozīcijas tās tiek saskaņotas arī ar attiecīgo
darba grupā iekļauto NVO pārstāvi.

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

TTAD - Regulāra sadarbība ar nozares NVO aktuālo jautājumu
risināšanā par pārtikas nozares jautājumiem (sanāksmes, darba
grupas, pārtikas padomes sēdes u.c.). Nozares NVO informēti
par aktualitātēm tiešā atbalsta piešķiršanas jomā un par KLP
reformas regulas priekšlikumiem. Nodrošināta līdzdalība NVO
organizētos pasākumos un sabiedrisko mediju pasākumos, lai
informētu par aktualitātēm lauksaimniecības un tirdzniecības
jomā. Sagatavotas atbildes uz preses, LAD, lauksaimnieku un
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
to organizāciju vēstulēm par tiešo maksājumu izmaiņām un
īstenošanu, par Skolu apgādes programmu, augļu un dārzeņu
ražotāju organizācijām, augkopības un lopkopības produktu
tirdzniecības nosacījumiem u.c. jautājumiem.

LD - Nodrošināta sadarbība ar NVO
LAAD - Kompetences ietvaros dalība NVO organizētos
semināros, darba grupās, informējot par aktualitātēm lauku
attīstībā, par aktuālāko informāciju saistībā ar KLP nākotni pēc
2020. gada, valsts atbalstu, kā arī savstarpējā sadarbība ar
NVO, t.sk. darbība NVO un MK sadarbības
memoranda.īstenošanas padomes sanāksmēs.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

Piedalīties pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu
īstenošanā.
Aktualizēt ZM un padotības
iestāžu darbību atbilstoši valsts
pārvaldes politikai un
dokumentiem.
Uzraudzīt ZM valdījumā un tās
padotības iestāžu lietošanā nodotā
valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas efektivitāti,
izmantošanas ekonomiskumu un
uzskaites pilnīgumu.
Nodrošināt
un
pilnveidot
dokumentu apriti un to pārvaldību
ministrijā (to skaitā, ierobežotas
pieejamības informācijas un valsts
noslēpuma objektu), kā arī
nodrošināt ministrijas ilgstoši un
pastāvīgi
glabājamo
lietu

30.12.2019.

30.12.2019.

30.12.2019.

30.12.2019.

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

SLSAD

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

SLSAD

BFD (VĪN)

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD

LAAD - Dalība nacionālajā projektā “Metodisks atbalsts
Moldovas un Gruzijas lauku un reģionu izaugsmei”.
Nodrošināta dalība tikšanās ar Moldovas reģionālās attīstības,
vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrijas ekspertiem,
lai dalītos pieredzē par Kopējas lauksaimniecības politikas un
LEADER pieejas ieviešanu, dalība Ziemeļmoldovas reģiona
vizītē, lai sniegtu ieteikumus ES valstu labās pieredzes
pārņemšanā eirointegrācijas procesa veiksmīgai norisei.

LAAD - Nodrošināta komunikācija ar LLKC un iesaistītajām
struktūrvienībām par kapitālsabiedrības īpašumu pārvaldības
jautājumiem un to efektīvu izmantošanu.

Pilnveidot vispārīgu un klasificētu dokumentu apriti ministrijā
un ārpus tās, kā arī nodrošināt to glabāšanu atbilstoši prasībām.
Tiek plānots, nodrošināt, ka dienesta ziņojumu sagatavošana,
reģistrēšana un aprite notiks DVS. Tiek veikti labojumi
iestādes rīkojumiem un kārībām. Nodrošināt dokumentu
(papīra un elektronisko dokumentu) arhivēšanu un to nodošanu
arhīvā, kā arī izvērtēšanu un iznīcināšanu.

AD
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

(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.

5.30.

Nodrošināt ministrijā izstrādāto
iepirkuma
līgumu
atbilstošu
kvalitāti un noslēgto līgumu
izpildes kontroli.

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Tiek veikta uzskaite par ministrijā realizētajiem iepirkumiem,
kā arī 04.03.2019. IUBā iesniegts ZM 2018.gadā veikto
iepirkumu Publiskais iepirkumu pārskats. Elektronisko
iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv, pircēja profils) tiek
ievietota un aktualizēta informācija par ministrijas plānotajiem
un veiktajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem attiecīgajā
laika periodā.

30.12.2019.

5.29.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

30.12.2019.

Sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām un padotības
iestādēm veikti vairāki centralizēti iepirkumi, tai skaitā ārvalstu
finanšu instrumentu (ELFLA, EJZF, ERAF) apguvē (piem.,
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu
nodrošināšana – ELFLA/centralizēts, Dažādu augu aizsardzības
metožu ietekme uz sīpolaugu un zemeņu augšanu un ražu
Latvijas
apstākļos
–
ELFLA/centralizēts,
LZIKIS
papildinājumu izstrāde Zvejas kontroles un pārraudzības
sistēmas efektivitātes palielināšanai – EJZF, Analīzes veikšana
un priekšlikumu sagatavošana Kopējās lauksaimniecības
politikas stratēģiskā plāna izstrādei – ELFLA, Planšetdatoru
iegāde zemkopības nozares Informācijas sistēmu testēšanai –
ERAF/centralizēts, Mobilo sakaru operatoru sniegto
pakalpojumu iegāde Zemkopības ministrijai un tās padotībā
esošām tiešās pārvaldes iestādēm uz trim gadiem –
ELFLA/EJZF/centralizēts, Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un
integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem
– ERAF/centralizēts, Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana
lopkopības nozarē – ELFLA/centralizēts)

AD

Iepirkumu līgumus un vienošanās (tai skaitā EIS veikto
pirkumu darba uzdevumus) izstrādā/vizē AD atbildīgā
amatpersona, kas nodrošina iepirkuma līgumu atbilstošu
kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tiek
nodrošināta regulāro iepirkumu līgumu izpildes nepārtrauktība.

AD

Par katra līguma izpildi ir noteikta atbildīgā amatpersona, kura
uzrauga līguma pienācīgu un savlaicīgu izpildi. Sniegts atbalsts
par līgumu izpildi atbildīgajām personām nodošanas-
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
pieņemšanas aktu noformēšanā un citu ar līgumu izpildi saistītu
dokumentu izskatīšanā un sagatavošanā. Veikta 2018. gada
2. pusgadā un iepriekšējā periodā noslēgto līgumu izpildes
kontrole.

5.31.

5.32.

5.33.

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.).
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

30.12.2019.

Katrai ministrijas informācijas sistēmai ir nozīmēti atbildīgie
darbinieki par sistēmu informācijas un tehniskajiem resursiem.
Ir nozīmēts atbildīgais darbinieks par ministrijas informācijas
sistēmu drošības pārvaldību. Ir izstrādāti un tiek pielietoti
iekšējie normatīvie akti, kas regulē ministrijas informācijas
sistēmu lietošanu un pārvaldību. Ir noslēgti līgumu ar ārējiem
uzturētājiem
par
ministrijas
informācijas
sistēmu
programmatūras atjaunināšanu un uzlabojumu izstrādi.

AD

Ministrijas organizē un vada ministrijas un tās padotībā esošo
iestāžu IKT attīstības projektus SAM 2.2.1.1. ERAF projektu
ietvaros. Tiek uzturēta un attīstīta ministrijas koplietošanas IKT
infrastruktūra, tiek centralizētas padotības iestāžu informācijas
sistēmas un informācijas resursi.

30.12.2019.

30.12.2019.

AD

ZM, kā centralizēto iepirkumu institūcija veic iepirkumus
zemkopības resora iestāžu IS un IKT attīstības un
pilnveidošanas nodrošināšanai, kā arī ELFLA zināšanu
pārneses un informāciju pasākumu nodrošināšanai.

AD
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

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.)

5.34.

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

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

1.pusgadā ir nosūtīts EK Gada kontroles ziņojums un atzinums
par iepriekšējo pārskata periodu, kā arī saskaņā ar plānu ir
veiktas esošā pārskata perioda sistēmu revīzijas.

30.12.2019.

30.12.2019.

ZM IAN

2019.gadā plānoto auditu ietvaros tiek vērtēts ar MK rīkojumu
noteiktais.

ZM IAN

2019.gadā plānotie auditi ir procesā- no gadā kopā plānotajiem
13 auditiem 1.pusgadā ir pabeigti vai ir procesā 8 auditi

30.12.2019.

ZM IAN

IVS tiek nodrošināta aktuālā informācija.

30.12.2019.

ZM IAN

01.10.2019.

BFD

MD, LAAD

30.12.2019.

BFD

MD

30.12.2019.

BFD
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LAAD - Nodrošināta kapitālsabiedrības LLKC pārvaldība,
dalībnieku sapulču norise un lēmumu pieņemšana. Veikta
kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un sagatavots
kapitālsabiedrības 2018. gada darbības rezultātu sākotnējais
izvērtējums, kas iesniegts Pārresoru koordinācijas centrā.

Nr.

5.41.

5.42.

5.43.

Uzdevumi

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.
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.

Izpildes
termiņš

30.12.2019.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

BFD

BFD
30.12.2019.

BFD
30.12.2019.

LAD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.

5.44.

5.45.

5.46.

Uzdevumi

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

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

BFD

30.12.2019.

BFD
30.12.2019.

30.12.2019

BFD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

un padotībā esošajās iestādēs.

5.47.

5.48.

5.49.

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

Pilnveidot
izveidoto
iekšējās
kontroles sistēmu korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai
ministrijā.
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.
Stiprināt tiesiskās noteiktības
principu ievērošanu ministrijas
tiesību aktu un juridisko
dokumentu izstrādē
Nodrošināt valsts pārvaldes
reformu plāna izstrādi resorā un tā
īstenošanas uzsākšanu
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”
Informēt sabiedrību par ES

BFD (VĪN)
JD

30.12.2019

30.12.2019.

JD

SLSAD

JD
30.12.2019.

30.12.2019.

JD

30.12.2019.

JD

30.12.2019.

MD

30.12.2019.

PSAN

Visas ZM
struktūr-vienības
un padotības
iestādes

PSAN
LD, LAAD,
ZD, MD,
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TTAD Nozares NVO informēti par KLP reformas regulas
priekšlikumiem nākamajam ES plānošanas periodam no 2021.

Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Kopējās lauksaimniecības politikas
nākotni 2021.-2027.gadam.

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

VPD, TTAD

5.54.

5.55.

5.56.

5.57.

30.12.2019.

Organizēt konkursu “Lielais loms 2019”

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

LD,TTAD,
VPD, LAAD

PSAN

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
līdz 2027. gadam.
LAAD –
Nodrošināta informācijas sagatavošana un darba grupu
vadīšana ZM un VLT organizētajās 5 Reģionālajās
konferencēs, lai iepazīstinātu sabiedrību ar nākotnes KLP
redzējumu un politikas virzieniem, kā arī dalība dažādās NVO
un citu organizāciju rīkotajās sanāksmēs, vizītēs pie
lauksaimniekiem, lai sniegtu aktuālo informāciju par
departamenta kompetences jautājumiem.

TTAD Organizēta konkursa nominācijas “Gada uzņēmums pārtikas
ražošanā” vērtēšanas komisijas sanāksme, sagatavots
izbraukuma grafiks nominācijā izvirzīto uzņēmumu vērtēšanai
klātienē.

PSAN

Organizēt konkursu
lauksaimniekiem “Sējējs -2019”

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

LAAD –
Konkursa “Sējējs 2019” ietvaros notiek komisiju izbraukumi
pie pretendentiem un to vērtēšana. Nominācijā “Jaunais
veiksmīgais zemnieks” – novērtēti visi 7 pretendenti.
Vērtēšanas darbs pabeigts, lēmums pieņemts. Nominācijā
„Gada LEADER projekts - vietējā rīcības grupā” – novērtēti 3
pretendenti (kopā 21 pretendents). Nominācijā “Gada
veiksmīgākā kopdarbība” – novērtēti 5 pretendenti no 8
izvirzītajiem.

ZD
LAAD –

PSAN

30.12.2019.

30.12.2019.

Nodrošināta dalība ZM un līdzdalība NVO, kā arī citu
organizāciju organizētos pasākumos un sabiedrisko mediju
pasākumos, lai informētu par aktualitātēm lauku attīstības un
valsts atbalsta politikas jomā.

LAAD, ZD

PSAN

38

Nodrošināta informācijas sagatavošana un darba grupu
vadīšana ZM un VLT organizētajās 5 Reģionālajās
konferencēs, lai iepazīstinātu sabiedrību ar nākotnes KLP
redzējumu un politikas virzieniem.

Nr.

5.58.

Uzdevumi

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

30.01.2020.

30.01.2020.

5.59.

5.60.

Izpildes
termiņš

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.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Uzsākta datu analīze par pārdalošā maksājuma un
tiešmaksājumu samazinājumu/ griestu ietekmi uz saimniecības
ienākumiem pie dažādiem īstenošanas scenārijiem.
Veikta datu analīze par pieejamo atbalstu mazajām un vidējām
saimniecībām un kā mainās lauksaimnieku ienākumi pa
saimniecības grupām, atkarībā no īstenotās atbalsta shēmas.

TTAD

MK noteikumu Nr.585 “Noteikumi par iedzīvotāju
nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā”
pārskatīšanas ietvaros:
•
veikti aprēķini par nozares spēju saražot nepieciešamo
pārtikas produktu daudzumu, kā arī par krājumiem;
•
organizētas konsultācijas ar Veselības ministriju par
pārtikas produkta klāsta pārskatīšanas iespējām;
•
sagatavota vēstule Aizsardzības ministrijai nolūkā
skaidrot atsevišķas juridiskas nianses saistībā ar pārtikas
produktu apgādi krīzes situācijās;
•
izstrādāts pārtikas apgādes procesa projekts visu
iedzīvotāju grupu apgādei ar pārtiku valsts apdraudējuma
gadījumā,
pamatojoties
uz
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem;
•
dalība Aizsardzības ministrijas organizētās ekspertu
sanāksmēs par pārtikas nodrošinājumu krīzes situācijās;
sagatavota informācija ZM amatpersonām par progresu
priekšlikumu izstrādē tautsaimniecības nodrošinājumā ar
pārtiku un ūdeni.

TAD

Analoģiski 5.2. punktam

30.12.2019.

TTAD
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Nr.

5.61.

5.62.

5.63.

5.64.

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,

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Nodrošināta ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbība.
Rīkotas ELGF vadošās iestādes komitejas sēdes.
Sagatavots TTAD ELGF risku reģistrs un tā kopsavilkums.

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

Apvienotajā Tiešo maksājumu un Lauku attīstības komitejā ir
veikts balsojums par:
-EK īstenošanas regulu, ar ko tiek grozīta R180/2014
attiecībā uz tradicionālās tirdzniecības plūsmas apjomiem
starp atsevišķiem attālinātajiem ES reģioniem un UK;
-EK īstenošanas regulas projektu, ar kuru tiek noteikti TM
shēmas budžeta griesti 2019. gadam.
EK darba grupā izskatīti grozījumi vadlīnijās par ilggadīgajiem
zālājiem; jautājumu un atbilžu dokuments par Regulu (ES)
2018/746, ar ko ievieš jaunas tehnoloģijas, un Integrētā
administrācijas un kontroles sistēma IAKS.
Veikta Eiropas Komisijas jaunā perioda likumdošanas
priekšlikumu analīze.
Sagatavoti un pamatoti Latvijas priekšlikumi par tiešo
maksājumu īstenošanu pēc 2020. gadu.
Veikts ietekmes izvērtējums par nākamā plānošanas perioda
KLP budžeta jautājumiem – sagatavoti dažādi interpretējoši
materiāli, t.sk. par konverģences nepilnībām.

Dalība TKO komitejās un ekspertu darba grupās (kopumā 26
komitejas un ekspertu darba grupas). Dalība KTO veicināšanas
komitejā (23.06.2019.), sniegti rakstiski komentāri EK par
2020.gada Darba programmu. Regulu projektu 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.Turpinājās darbs pie
normatīvo aktu projektiem attiecībā uz tarifu kvotu

TTAD
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Nr.

5.65.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

attiecīgu Latvijas tiesību aktu projektu
izstrāde,
lai
nodrošinātu
iepriekšminēto pasākumu īstenošanu
Latvijā, kā arī iepriekšminēto tirgus
un
veicināšanas
pasākumu
instrumentu īstenošanas uzraudzība.

administrēšanu, eksporta un importa licenču administrēšanu.
Regulāri sniegti komentāri par Ukrainas izcelsmes putnu gaļas
un olu importa regulēšanu (LV iniciēja jautājumu par
nepieciešamību grozīt Asociācijas nolīgumu un SPS standartu
sasniegšanu). Izstrādes procesā grozījumi Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par
augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”. Regulāra PROBA
darba grupas ietvaros izplatīto dokumentu izvērtēšana,
koordinēšana un viedokļa apzināšana. Izvērtēti pārstrādātu
lauksaimniecības produktu (Non Annex I) komitejas izplatītie
dokumenti. Organizēta ES un valsts atbalstīto lauksaimniecības
produktu informatīvo un veicināšanas pasākumu uzraudzības
sanāksme (12.06.2018.). Sagatavots un LAD iesniegts
Uzraudzības grupas sanāksmes ziņojums. Sagatavota
informācija FM par veicināšanas programmu budžetu.
Dalība LAD organizētā sanāksmēs ar programmu īstenotāj
organizācijām. Regulāri informētas nozares nevalstiskās
organizācijas kā arī citas ieinteresētās personas par Augsta
līmeņa misijām ES īstenotās veicināšanas politikas ietvaros.
Sagatavoti dažādi informatīvi un analītiski materiāli EK, ZM
vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par KLP tirgus
instrumentu un veicināšanas politikas īstenošanu.

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.

Noteiktajos termiņos sagatavoti visi nepieciešamie paziņojumi un
atskaites par tiešo maksājumu sistēmas ieviešanas un īstenošanas
jautājumiem.
Bioloģiskās lauksaimniecības rezultātu statistikas datu apkopošana
un apstrāde, informācijas datu bāzes aktualizēšana, papildinot ar
informāciju par 2018. gadu.
Sagatavotas Eiropas Komisijai atskaites par bioloģiskās
lauksamniecības rezultātiem Latvijā 2018. gadā, sadarbībā ar
sertificējošajām institūcijām precizēta bioloģiskās statistikas
informācija par iepriekšējiem gadiem.
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.
Izvērtētas un saskaņotas ZM LAAD noslēgtā dotāciju līguma ar
LLKC Nr.2019/4 darbu izpildes ceturkšņu atskaites, kā arī ZM un
LLKC 2018. gada līguma Nr.2018/2 izpilde.
Uzraudzīta LEK sagatavošana; no AREI saņemto materiālu
izvietošana ministrijas datortīkla koplietošanas direktorijā
„Statistika”.
Veikti ISAMM ziņojumi par kompetences jomā esošajiem
informācijas pieprasījumiem (notifikācija par iekšējo atbalstu,
notifikācijas saistībā ar TKO produktiem un īstenotajiem
pasākumiem u.c. modifikācijas).
Nodrošināta atbildīgo ziņotāju identificēšana un to reģistrēšana
ISAMM sistēmā jaunu informācijas pieprasījumu gadījumā.

30.12.2019.

TTAD
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

5.67.

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.

30.12.2019.

TTAD

30.12.2019.

TTAD

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
Organizēta Pārtikas nozares padomes sēde, nodrošināta nozarei
būtisku jautājumu risināšana – imigrācijas politika darbaspēka
problēmu risināšanai, atbalsts nozares eksporta veicināšanai,
izmaiņas darbaspējas lapu apmaksas kārtībā u.c..
Aktualizēts Pārtikas nozares padomes sastāvs (ar ZM
rīkojumu). Sagatavota vēstule EM par Pārtikas nozares
padomes lēmuma izpildi, aicinot sniegt viedokli par izmaiņām
imigrācijas politikā darbaspēka problēmu risināšanai.
Sagatavoti atzinumi atbildīgajai Saeimas komisijai par
VARAM izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Iepakojuma
likumā”. Sagatavoti argumenti, nostājas un viedokļi ZM
amatpersonām, kā arī sniegtas atbildes uz sabiedrisko mediju
jautājumiem par plānoto depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā.
Dalība biedrības “Zaļā brīvība” un Stokholmas vides institūta
organizētajā seminārā par dzērienu iepakojuma depozītu
sistēmas darbību Igaunijā un Lietuvā un iespējām Latvijā.
Sagatavota informācija par LPUF, Latvijas Olu ražotāju
asociācijas, LCPS kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem, kas
saitīti ar pārtikas nozari. Sagatavota atbildes vēstule AAE
vēstniecībai par savstarpējo sadarbību pārtikas ražošanas un
pārtikas drošības jomā. Dalība diskusijās par nākotnes pārtiku
sarunu festivāla Lampa ietvaros.
Sagatavoti priekšlikumi likumprojektam 'Grozījumi likumā
"Par akcīzes nodokli"", nodrošināta dalība Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs. Sagatavota ZM nostāja par
Austrijas Prezidentūras iniciatīvu (ceļa karti) par veselīgu un
ilgtspējīgu pārtikas sistēmu. Informācijas gatavošana par
pārtikas nozari un aktualitātēm dalībai LRTK TV raidījumā
“Latvijas labums”. Sadarbībā LDC un AREI izstrādāti MK
Nr.185 noteikumu grozījumu, saskaņošanas procesā ar
Tieslietu ministriju.
Sagatavots atzinums par grozījumiem MK noteikumos Nr.866
„Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi
komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvajām sabiedrībām”.
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par negodīgu
tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas
piegādes ķēdē izstrādē un ieviešana:
•
sadarbībā ar Konkurences Padomi sniegti
priekšlikumi direktīvas projekta angļu valodas
teksta versijai, kā arī tulkojumam latviešu valodā;
•
sagatavota prezentācija Pārtikas nozares padomei
par Direktīvas ieviešanas iespējam Latvijas
likumdošanā;
•
lai ieviestu direktīvu, sadarbībā ar EM un KP
uzsākts darbs pie likumprojekta izstrādes
(organizētas sanāksmes, sagatavoti materiāli esošas
likumdošanas izvērtēšanai u.c.);
•
sniegta informācija sabiedriskajiem mēdijiem;
•
dalība EK vTKO horizontālo jautājumu komitejā
(Negodīgas tirdzniecības prakses) (27.06.2019.).
EK iniciatīva Tirgus caurskatāmību pārtikas piegādes ķēdē:

Pārtikas
nozares
jautājumu
koordinēšana un pārtikas nozarei
būtisku
problēmu
risināšana
Pārtikas nozares padomes ietvaros.

5.66.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
•
•
•
•
•

sagatavotas atbildes uz EK jautājumiem par Tirgus
caurskatāmības iniciatīvu;
izvērtēta sākotnējā EK iniciatīva, sagatavotas
nostājas EK vTKO laukaugu, augļu un dārzeņu,
gaļas un horizontālo jautājumu komitejām;
izvērtēti grozījumi regulai LV likumdošanas
kontekstā;
iesaistītas nevalstiskās nozares organizācijas
nostājas sagatavošanā;
sagatavota un EK nosūtīta LV nostāja par Regulas
2017/1185 grozījumiem;

•

5.68.

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.

30.12.2019.

dalība un LV nostājas paušana EK vTKO
horizontālo jautājumu komitejā par izstrādātajiem
grozījumiem Regulā 2017/1185 projektu saistībā ar
Tirgus caurskatāmību (11.06.2019.).
Nodrošināta OECD pētījuma “Inovācijas, lauksaimniecības
produktivitāte un ilgtspējība Latvijā” tulkošana latviski,
publicēšana un noorganizēts publikācijas atvēršanas pasākums.
Sagatavota informācija (dati, apraksts) ikgadējam OECD
ziņojumam par lauksaimniecības atbalsta politikām par
subsīdijām lauksaimniecībā Latvijā.
Sniegta informācija Ārlietu ministrijas Informatīvajam
ziņojumam par Latvijas dalību OECD.
Tiek nodrošināta ministrijas OECD jautājumu koordinācijas
darba grupas darbība.
Noorganizēta Latvijas iesaistīšanās OECD programmā The Cooperative Research Programme (CRP), kas atbalsta zinātni
dabas kapitāla pārvaldīšanas, risku pārvaldības un tehnoloģiju
un inovāciju jomās lauksaimniecības un saistītās nozarēs
(bioekonomika).
Izvērtēti vairāki OECD pētījumi un sniegti Latvijas komentāri
vai priekšlikumi pētījumu pilnveidošanai tādās jomās kā valstu
lauksaimniecības politiku un tirgu izvērtējums, nodokļu
politika attiecībā uz lauksaimniecību, pārtikas ķēdes
funkcionēšana, lauksaimniecību un vidi u.c.
Tika nodrošināta ministrijas ekspertu dalība šādās OECD
komitejās un darba grupās:
•
Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupā;
•
Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupā;
•
Lauksaimniecības un tirdzniecības apvienotā darba
grupā;

TTAD

•
•

5.69.

ES vienpusējo, divpusējo un
daudzpusējo tirdzniecības līgumu
(t.sk. PTO ietvaros izplatīto
dokumentu un dokumentu par ES

30.12.2019.

Saimniecības līmeņa analīzes tīklā;

Globālais lauksaimniecības forums.
Lauksaimniecības komitejas sesija.
Veikts regulārs darbs saistībā ar ES daudzpusējām
tirdzniecības attiecībām PTO ietvaros:
• Koordinēta informācijas sagatavošana iesniegšanai
ĀM par specifiskajām subsīdijām, kas piešķirtas 2017.
un 2018. gadā.
• Koordinēta PTO dokumentu aprite un komentāru
sniegšana, izvērtēti un sniegti viedokļi ĀM par

TTAD
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Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
dažādiem PTO jautājumiem (par Baltkrievijas
iestāšanos PTO; par tarifu kvotu administrēšanu, par
notifikāciju
sniegšanu
un
caurskatāmības
nodrošināšanu u.c.).
Veikts aktīvs darbs saistībā ar ES divpusējām tirdzniecības
attiecībām:
•
Darbs pie ES-Singapūras, ES-Čīles, ES-Austrālijas,
ES-Jaunzēlandes, ES-Merkasūras valstu tirdzniecības
nolīgumu sarunu procesa, koordinējot un izvērtējot
izplatītos
dokumentus,
sākotnējos
tarifu
piedāvājumus, sagatavojot komentārus un Latvijas
nostāju.
•
Izvērtēti dokumenti un sniegti komentāri par
Ukrainas izcelsmes putnu gaļas importa regulēšanu.
•
Izvērtēti dokumenti un sniegti komentāri par
Ukrainas izcelsmes olu importa regulēšanu.
•
Apzināti citu DV viedokļi par iespējamiem
risinājumiem Ukrainas izcelsmes putnu gaļas importa
ierobežošanai.
•
Noorganizēta sanāksme ar nozares pārstāvjiem un to
organizācijām, citām institūcijām par Ukrainas
izcelsmes putnu gaļas un olu importa radītajām
problēmām.
•
Sagatavota vēstule EK par problēmsituāciju putnu
gaļas sektorā dēļ Ukrainas nolīguma.
•
Izvērtēti BREXIT sarunu ietvaros izplatītie
dokumenti, sniegts viedoklis.
•
Sagatavots analītisks materiāls par ES-Austrālijas,
ES-Jaunzēlandes tirdzniecības nolīgumu tarifu
piedāvājumiem.
•
Sagatavota informācija par Japānas līguma
nosacījumiem zivsaimniecības produktiem.
•
Izskatīts ES nostājas projekts 54. ES-Turcijas
Asociācijas padomei un sagatavots LV viedoklis.
•
Izskatīts Serbijas pievienošanās ES sarunu 11.
sadaļas (Lauksaimniecība un lauku attīstība)
atvēršanas nosacījumu izpildes izvērtēšanas ziņojums
un sniegts viedoklis.
•
Krievijas priekšlikums embargo skarto produktu
paplašināšanai, veikt ietekmes novērtējums.
•
Veikts vienošanās projekta starp ES un ASV par
augstas kvalitātes liellopu gaļas importu, kas iegūta
no dzīvniekiem, kuru audzēšanā nav izmantoti
noteikti augšanu veicinoši hormoni, izvērtējums,
sagatavots ZM viedoklis.
•
Sagatavots viedoklis par ASV izplatīto potenciālo ar
tarifu apliekamo preču sarakstu lauksaimniecības
sektorā.
•
EFTA darba grupas sanāksmes darba kārtības un
materiālu izvērtēšana, viedokļa sniegšana.
•
Izvērtētas ĀM sagatavotās pozīcijas un sniegts ZM
viedoklis (ĀM pozīcija “Par Komisijas Īstenošanas

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.
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
regula, ar ko piemēro pagaidu antidempinga
maksājumu uz Krievijas, Trinidadas un Tobāgo un
Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes urīnvielas un
amonija nitrāta maisījumu importu”; ĀM pozīcija
"Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un
Padomei “Eiropas Savienība, Latīņamerika un
Karību jūras reģions: spēku apvienošana kopīgai
nākotnei”"; ĀM pozīcija "Par ES paplašināšanos un
stabilizācijas un asociācijas procesu"; ĀM pozīcija
“Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Nolīgumu
vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un
Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences
attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas
izstrādājumiem" un citas pozīcijas).
Dalība ĀM Ārējās tirdzniecības politikas jautājumu darba
grupas sanāksmēs.
Nodrošināts LV viedokļa un dažādu analītisku un informatīvu
materiālu sagatavošana, informācijas apmaiņa ar LR Ārlietu
ministriju par ES ārējās tirdzniecības politikas jautājumiem
paušanai ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejā.

5.70.

5.71.

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

30.12.2019.

30.12.2019.

Sagatavotas atbildes uz preses, LAD, lauksaimnieku un to
organizāciju vēstulēm par tiešo maksājumu izmaiņām un
īstenošanu.
Sagatavots informatīvs materiāls par dažādu nozaru
specializācijas atbalsta apjomiem, atbalstāmiem daudzumiem
un likmēm.
Sagatavota un ZM tīmekļa vietnē publicēta tiešo maksājumu
rokasgrāmata.

TTAD

Regulāri nodrošināta lauksaimniecības un pārtikas produktu
cenu, tirdzniecības un ražošanas datu u.c. informācijas
uzkrāšana, ievietošana ZM serverī.
Informācijas apkopošana un sagatavošana lauksaimniecības
gada ziņojumam 2019.
Aktualizēta informācija un publicēta ZM mājaslapā par
lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecību 2018. gadā.
Pēc pieprasījuma t.sk. sabiedrisko mediju vajadzībām
sagatavota dažāda veida skaidrojošā un analītiska informācija
par lauksaimniecības nozares
attīstību, saimniecību
ekonomiku, tiešajiem maksājumiem, ārējo tirdzniecību, cenām
u.c. ar lauksaimniecības nozari saistītiem jautājumiem.
Sagatavoti informatīvie un analītiskie materiāli (prezentācijas)
ZM vadībai, nozarei un sabiedriskajiem medijiem par ES
kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gadu.
Regulāri sagatavoti un ZM mājaslapā publicēti ikmēneša
nozaru pārskati piena, graudu, liellopu gaļas, cūkgaļas, aitu un
kazu gaļas, augļu, dārzeņu nozarēm, kā arī gada pārskats par
augļiem un dārzeņiem.
Lauksaimniecības prezentācijas atjaunošana latviešu un angļu
valodā.Laukaugu ražu prognozēšana:

TTAD
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Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments
un sadarbības
partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavejas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem
•

informācijas
sagatavošana
par
Laukaugu
prognozēšanas procesu Valsts pārvaldes uzdevumu
deleģēšanas auditam;
• dalība Laukaugu ražu prognozēšanas darba grupā;
• sagatavotas un iesniegtas CSP laukaugu ražu
prognozes maijā un jūnijā;
sagatavota informācija pēc pieprasījuma gan presei, gan
nozares organizācijām, kā arī EK vTKO laukaugu komitejai
par aktuālo situāciju graudaugu un rapša sējumos maijā un
jūnijā.

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
padotības
5.72. ministrijas
organizācijām.

30.12.2019.

Vadīta un koordinēta informācijas aprite starp Centrālās
statistikas pārvaldi, Lauku atbalsta dienestu, Agroresursu un
ekonomikas institūtu, un citām ministrijas padotības iestādēm.
Organizēta starpinstitūciju (CSP, LLKC, LAD un LDC)
sanāksme, lai skaidrotu iestāžu lomas pie 2020. gada
Lauksaimniecības skaitīšanas darbiem.
Dalība CSP rīkotajās Statistikas padomes sanāksmēs un
Starpinstitūciju darba grupā par 2020. gada lauksaimniecības
skaitīšanas organizāciju.
Nodrošināta
Lauksaimnieku
nevalstisko
organizāciju
pārstāvība Starpinstitūciju darba grupā par 2020. gada
lauksaimniecības skaitīšanas organizāciju.
Sagatavota Zemkopības ministrijas oficiālā statistika Oficiālās
statistikas programmai 2020. – 2022. gadam un nosūtīta
Centrālajai statistikas pārvaldei.
Nodrošināta ZM pārstāvība CSP organizētajā nozaru ekspertu
darba grupā par statistikas sistēmas izveidi augkopības bilanču
aprēķiniem galvenajām graudaugu un eļļas augu kultūrām
saskaņā ar ES vienoto metodoloģiju.
Sagatavots un nosūtīts ZM atzinums par AREI kompetencēm
saistībā ar SUDAT gatavošanu un Valsts interešu pārstāvību
SUDAT jautājumos Eiropas Komisijā.

TTAD

*- 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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