2. pielikums
Zemkopības ministrijas
Datums skatāms laika zīmogā
rīkojumam Nr. 23

Zemkopības ministrijas 2022. gada darba plāns
Nr.
p.k.

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

I.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Ministrijas darbības stratēģijas prioritātes

Prioritāte: Nozares rīcībpolitikas izstrāde, ieviešana un uzraudzība
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par meža
nozares attīstību līdz 2030. gadam
Nodrošināt valsts meža zemju pārvaldību
saskaņā ar ZM nolikumu.
Uzraudzīt un veicināt projektu ieviešanu
meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
atjaunošanai un pārbūvei, samazinot plūdu
riskus lauku teritorijās un novēršot plūdu
radītos bojājumus.
Koordinēt plāna "Prioritārie rīcības virzieni
meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam"
izpildi

Sagatavots informatīvais ziņojums.

30.12.2022.

MD

Valsts meža zemes pārvaldība notiek saskaņā ar
pārvaldīšanas līgumu.

30.12.2022.

MD, BFD

LVM

MD

LAAD, LAD,
CFLA, FM,
ZMNĪ

MD

ZMNĪ

MD

LVM

LD

SLSAD,
LAAD,
TTAD, VPD,
MD, ZD

Uzraudzīta un veicināta projektu ieviešana
meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
30.12.2022.
atjaunošanai un pārbūvei, samazinot plūdu
riskus lauku teritorijās un novēršot plūdu
radītos bojājumus.
Veikta plāna īstenošanas uzraudzība.

30.12.2022.

Veikta tiesiskā regulējuma uzraudzība
Nodrošināt lauksaimniecībā izmantojamo
30.12.2022.
lauksaimniecības zemes tirgus un valsts meža
zemju un zemes dzīļu pārvaldību.
zemes dzīļu pārvaldība
Pārskatot un izstrādājot jaunus politikas
Veicināt informatīvajā ziņojumā “Latvijas plānošanas dokumentus, Eiropas Savienības
Bioekonomikas stratēģija 2030” iezīmēto un citu fondu atbalsta instrumentus un valsts
30.12.2022.
darbības virzienu un pasākumu īstenošanu, pētījumu
programmas,
ņemti
vērā
lai integrētā un pārdomātā veidā veicinātu informatīvajā
ziņojumā
“Latvijas
bioekonomikas attīstību Latvijā.
Bioekonomikas stratēģija 2030” iezīmētie
darbības virzieni un pasākumi
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VRP 80.2.uzdevums

Nr.
p.k.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Uzdevumi

Nodrošināt ZM pārstāvniecību un nozares
interešu ievērošanu to kapitālsabiedrību
darbībā, kurās ZM ir valsts kapitāla daļu
turētāja (ZMNĪ, LVM, LLKC, „Altum”,
Meliorprojekts”).
Nodrošināt 2021. gada darbības rezultātu
izvērtēšanu
kapitālsabiedrībās,
kurās
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas Regulā
(ES) Nr.908/2014 un Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā (ES) Nr.2116/2021
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.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Aktualizētas darbības stratēģijas, sagatavoti
30.12.2022
valsts
līdzdalības
kapitālsabiedrībā
izvērtējumi

LAAD,
MD, AD

JD, BFD
(VĪN)

Sniegti ZM atzinumi par kapitālsabiedrību 30.12.2022
2021.gada darbības rezultātiem

BFD

MD, LAAD,
ZD,TTAD,LD

Nodrošināta
Eiropas
Lauksaimniecības
garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības 30.12.2022.
fonda lauku attīstībai Kompetentās iestādes
funkciju izpilde.

BFD

Nodrošināta
Eiropas
Jūrlietu
un
30.12.2022.
zivsaimniecības fonda Sertifikācijas iestādes
funkciju izpilde.

BFD

LAD

BFD

LAD

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Nodrošināta Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un
Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes
akvakultūras fonda pārskatos iekļauto
Regulā Nr.1060/2021 noteikto Eiropas
30.12.2022.
izdevumu
likumības
un
pareizuma
Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda
apstiprināšanu, kā arī prognožu sagatavošanu
funkciju izpildi.
par maksājumu pieteikumu iesniegšanu EK
Nodrošināt valsts pamatbudžeta, ES politiku
īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
Ministrijai
un
nozarei
nodrošināts 30.12.2022.
finanšu palīdzības projektu un pasākumu
finansējums atbilstoši uzņemtajām saistībām.
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma
plānošanu valsts budžetā vidējā termiņā.
Nodrošināt valsts pamatbudžeta un ES politiku
īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu finanšu Nodrošināta finanšu līdzekļu izlietošanas
palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uzraudzība saskaņā ar plānotajiem mērķiem.
nepieciešamā finansējuma izdevumu izpildes
uzraudzību ZM un padotībā esošajās iestādēs.
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30.12.2022.

BFD

BFD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

14.

15.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Nodrošināta tiešo maksājumu pasākumu
īstenošana,
t.sk.
VPM,
Zaļināšanas
maksājumus, MLS un JAL.
-Nodrošināta tirgus kopējās organizācijas
pasākumu (atbalsts ražotāju organizācijām,
ES atbalsta programma skolu apgādei ar
augļiem un dārzeņiem un pienu, atbalsts
biškopības programmai, tirgus intervences
atbalsta mehānisms, ārējo tirdzniecību
Nodrošināt KLP tiešo maksājumu un tirgus regulējošie
instrumenti)
īstenošana
30.12.2022
pasākumu īstenošanu
lauksaimniecības 2022.gadā.
nozarēs 2022.g.
-Pakalpojuma “Pieteikšanās importa licences
tarifa kvotām” aprakstīšana un ievietošana
valsts pārvaldes pakalpojumu
portālā
Latvija.lv.
-Nodrošināta lauksaimniecības produktu
tirgus veicināšanas pasākumu īstenošana
2022.gadā, t.sk. dalība ES lauksaimniecības
produktu veicināšanas politikas reformas
īstenošanā (likumdošanas pārskatīšana, LV
pozīciju sagatavošana)
-Iesniegts
apstiprināšanai
EK
KLP
Stratēģiskais plāns Latvijai 2023.-2027.
gadam.
-Nodrošināta
KLP stratēģiskā
plāna
saskaņošana EK, t.sk pilnveidošana ņemot
KLP Stratēģiskā plāna 2023. -2027.gadam vērā EK sniegtos apsvērumus.
pilnveidošana un apstiprināšana
- Nodrošināta KLP stratēģiskā plāna 30.12.2022.
situācijas apraksta un SVID analīzes
pilnveidošana.
-Nodrošināta
KLP Stratēģiskā
plāna
intervenču izstrāde, rādītāju un finansējuma
plānošana.
- Eiropas Komisijas sekundāro aktu
izvērtēšana un LV viedokļa sniegšana.
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

TTAD

LD, LAAD,
LAD, VPD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP 68.1.uzdevums

LAAD;
TTAD

LD, MD,
VPD,
SLSAD

VRP 69.1.uzdevums

VRP 66.2.uzdevums
66.3. uzdevums,
75.1.uzdevums

Nr.
p.k.

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

- Pārstāvētas Latvijas intereses Eiropas
Komisijas un Padomes un citu starptautisko
institūciju
darba
grupās,
semināros,
konferencēs.
-Veikta scenāriju izstrāde par pārdalošā
maksājuma un alternatīvu atbalsta shēmu
ieviešanu no 2023.gada.
30.12.2022.
-KLP
Stratēģiskajā
plānā
paredzēta
pārdalošā maksājuma un atbalsta griestu
īstenošanas pilnveide.
-Uzraudzīta SUDAT, LEK un TICIS,
ISAMM, bruto segumu sagatavošanas
sistēmu darbība.
30.12.2022
-Koordinēta bioloģiskās lauksaimniecības
statistikas sagatavošana un nodrošināta
laukaugu ražas prognozēšanas darba grupas
darbība.

Atbildīgais
departaments

16.

Izstrādājot KLP stratēģisko plānu periodam
2023 -2027, izvērtēt pārdalošā maksājuma
par saimniecības pirmajiem hektāriem un
tiešmaksājumu
griestu
nepieciešamību
saskaņā ar regulā noteikto juridisko satvaru.

17.

Uzraudzīt lauksaimniecības ekonomiskās
informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS)
un bruto segumu sagatavošanas darbību,
koordinēt
bioloģiskās
lauksaimniecības
statistiskās informācijas sagatavošanu un
uzraudzīt lauksaimniecības tirgus vadības un
uzraudzības sistēmas (ISAMM) darbības.

18.

Nodrošināt ZM pārstāvību un darbību statistiskās informācijas aprite starp ZM un
30.12.2022
oficiālās statistikas sistēmā un statistikas LAD, kā arī starp ZM un CSP.
-Izvērtēti un sniegti atzinumi ar statistikas
informācijas apritē

TTAD

-Sagatavots un ZM tīmekļa vietnē publicēts
lauksaimniecības
gada ziņojums
par
2021.gadu.
-Izstrādāts un ZM tīmekļa vietnē publicēts
pārtikas,
lauksaimniecības
un
zivsaimniecības
produktu
ārējās
30.12.2022
tirdzniecības pārskats par 2021. gadu
-Pēc pieprasījuma sagatavota dažāda veida
analītiska informācija par nozaru attīstību,
aktualitātēm un atbalsta pasākumiem.
-Regulāri sagatavoti un ZM mājaslapā
publicēti ikmēneša nozaru pārskati par
situācijas attīstību piena, graudu, liellopu

TTAD

-

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

VRP
68.2.uzdevums

TTAD

TTAD

LAD

Nodrošināta, uzraudzīta un pilnveidot

sistēmu saistītajos normatīvajos aktos

19.

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

LAAD, LD,
ZD, AD

Nr.
p.k.

20.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

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

gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas, augļu,
dārzeņu nozarēs, kā arī gada pārskats par
augļiem un dārzeņiem.
-Sagatavota
un
regulāri
atjaunota
prezentācija “Latvijas lauksaimniecība 2021”
latviešu un angļu valodā.
-Regulāri sagatavoti iknedēļas analītiski
pārskati
par
situācijas
attīstību
lauksaimniecības nozarēs.
-Nodrošināta lauksaimniecības un pārtikas
produktu
cenu informācijas
regulāra
uzkrāšana, ievietošana ZM serverī.
- Informācija ievietota ZM tīmekļa vietnē.
-Apstiprināts MK noteikumu projekts, kas
aktualizē esošo kārtību attiecībā uz
iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku valsts
apdraudējuma gadījumā.
-Sagatavoti informatīvie materiāli un dalība
Aizsardzības
ministrijas
organizētajos
pasākumos
par
pārtikas
apgādes
jautājumiem.
- Dalība civilās aizsardzības plāna realizācijā
par pārtikas apgādes jautājumiem
Veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai
nodrošinātu ELGF pārvaldības un kontroles
sistēmas darbību 2022.gadā.
-Nodrošināta
ES fondu novērtēšanas
aktivitātes.
-Īstenoti Darba plānā noteiktie ELFLA un
EJZAF.
-Nepārtrauktās novērtēšanas pasākumi
-Veikta
Stratēģiskā
plāna
Ex-ante
novērtēšana, t.sk. SIVN.
Sagatavoti
informatīvie
materiāli
un
skaidrojumi par zaļā publiskā iepirkuma

30.10.2022.

21.

Nodrošināt ELGF pārvaldības un kontroles
sistēmas darbību 2022.gadā.

22.

Nodrošināta
aktivitātes.

23.

ES

fondu

novērtēšanas

Turpināt
līdzdarboties zaļo
publisko
iepirkumu sistēmas pilnveidošanā pārtikas

5

Atbildīgais
departaments

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP
202.2. uzdevums

30.12.2022

30.12.2022

30.12.2022

TTAD

SLSAD

TTAD

LAAD, ZD,
TTAD,AREI

Nr.
p.k.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

jomā, veicinot Latvijas izcelsmes produktu kvalitātes kritēriju korektu piemērošanu
pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu
lielāku pārstāvību ZPI.
iepirkumos.
-Izskatīti pārtikas nozarei būtiski jautājumi
(t.sk. resursu cenu kāpuma ietekme uz
pārtikas nozari).
-Sniegts viedoklis un priekšlikumi par tiesību
Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un aktu projektiem un attīstības plānošanas
pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana, dokumentiem,
kā
arī
plānotajiem
tostarp Pārtikas nozares padomes ietvaros.
pasākumiem, kas saistīti ar pārtikas nozari.
Nodrošināta informatīvā saikne un saskaņota
rīcība starp pārtikas nozares pārstāvjiem un
valsts pārvaldes iestādēm pārtikas nozarei
būtiskos jautājumos.
-Sagatavoti informatīvie
materiāli un
Dalība lauksaimniecības un pārtikas nozares
viedokļi par konkurences un eksporta
konkurences un preču eksporta kreditēšanas
kreditēšanas jautājumiem lauksaimniecības
jomas pilnveidošanā.
un pārtikas nozarēs.
Nodrošināt
Rīcības
programmas Sagatavotais
Rīcības
programmas
zivsaimniecības attīstībai 2021 -2027.gadam zivsaimniecības attīstībai 2021-2027.gadam
apstiprināšanu Eiropas Komisijā.
projekts iesniegts EK.
Sagatavoti
Rīcības
programmas
Izstrādāt normatīvo regulējumu Rīcības
zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam
programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. īstenošanas tiesību akti atbilstoši prioritāri
2027. gadam darbību veidu ieviešanai
noteiktajām jomām.
Pilnveidot normatīvo regulējumu Rīcības
Sagatavoti
Rīcības
programmas
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam
2020. gadam ieviešanai un izvirzīto mērķu
grozījumi un pilnveidoti tiesību akti.
sasniegšanai.
Veicināt izmaksu efektīvu SEG emisiju -Izstrādāti grozījumi nacionālos normatīvos aktos
samazinošu
pasākumu
ieviešanu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”,
lauksaimniecībā
(piemēram,
precīzo veicinot vides un klimata investīcijas.
tehnoloģiju pielietošana, u.c. darbībām). t.sk. -Nodrošināta projektu iesniegumu pieņemšanas
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kārta.
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.10.2022.

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP
69.1. uzdevums

30.12.2022

TTAD

31.05.2022.

ZD

VRP 66.2.uzdevums

31.12.2022.

ZD

VRP 66.2.uzdevums

31.12.2022.

VRP

ZD

77.3. uzdevums

LAAD ,
30.12.2022

TTAD,
LD

LLU

VRP 73.2.uzdevums

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

LAAD,

LAD

ZD

BFD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

universitāti uzlabot pasākumu
novērtēšanas metodiku.

30.

31.

ietekmes -Nodrošināta
projektu
iesniegumu
pieņemšanas kārta nacionālos normatīvos
aktos pasākumā “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”, veicinot vides un klimata
investīcijas
-Īstenota LAP un ZRP pārvaldība,
administrēšana un novērtēšana, izmantojot
dažādus
avotus
sniegta
informācija
sabiedrībai, kā arī veikta atbalsta saņēmēju
kontrole un iesaistīto institūciju revīzija,
Nodrošināt LAP un ZRP efektīvu pārvaldību, 2020.gada rezultāti ietverti LAP 2014-2020.
uzraudzību, novērtēšanu, kontroli un revīziju, -2021.gada rezultāti ietverti LAP 2014-2020
kā arī informēšanas un publicitātes darbību un ZRP 2014- 2020 ikgadējā novērtēšanas
īstenošanu, efektīvi izmantojot LAP un ZRP ziņojumā.
pieejamos tehniskās palīdzības finanšu - Izstrādāt noteikumu projektu, kas nosaka
līdzekļus.
kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas
Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu,
kā arī valsts atbalstu zvejniecības un
akvakultūras attīstībai.

Atbildīgais
departaments

Izstrādāt ZM bioloģiskās lauksaimniecības Sagatavots ZM bioloģiskās lauksaimniecības
attīstības rīcības plānu 2023.–2027. gadam
attīstības rīcības plāns 2023.–2027. gadam

VPD,
LAAD,
TTAD, LD,
30.12.2022.
ZD,
SLSAD,
AD, PSAN

PVD, VAAD

VRP
74.1.uzdevums,
NAP (257)

Prioritāte: Ministrijas pārstāvniecība ES un citās starptautiskās institūcijās
32.

Pārstāvētas nozares ārpolitiskās intereses un
Pārstāvēt nozares ārpolitiskās intereses un nodrošināta starptautiskā sadarbība (t.sk. 30.12.2022.
nodrošināt starptautisko sadarbību
sarunu procedūrās, tiesību aktu projektu
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SLSAD,
TTAD

ES bioloģiskās
daudzveidības
stratēģija,
Stratēģija “No
lauka līdz
galdam”,

ZD, LD, MD,
VPD

Nr.
p.k.

33.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

(t.sk. sarunu procedūrās, tiesību aktu projektu izstrādē, starpvaldību komisijās, iniciatīvās
izstrādē, starpvaldību komisijās, iniciatīvās un citās aktivitātēs):
un citās aktivitātēs).
-dalība un aktuālās informācijas apmaiņa
starpvaldību komisiju/ komiteju un darba
grupu
ietvaros;
pieredzes
apmaiņas
pasākumi;
-nodrošināta divpusēja
un daudzpusējā
sadarbība, t.sk., informācijas sagatavošana
citām Latvijas un ārvalstu iestādēm
ministrijas kompetences jomās;
-dalība
un
interešu
pārstāvniecība
starptautiskajās organizācijās;
-sagatavots un pārstāvēts Latvijas viedoklis
(dokumentu paka), uzrunas augsta līmeņa
sanāksmēs, konferencēs un divpusējo
tikšanos ietvaros;
-nodrošināta nozares interešu pārstāvība PTO
lauksaimniecības komitejas sanāksmēs;
-nodrošināta interešu pārstāvība par ārējās
tirdzniecības jautājumiem.
- nodrošināta nozares interešu pārstāvība
Codex Alimentarius komitejas sanāksmēs.
-Sagatavotas
projekta
progresa
un
finansējuma izlietojuma atskaites un veikta
projektu finansējuma pārraudzība:
-EK LIFE programmas projektam “Klimata
pārmaiņu
samazināšanas
iespēju
Uzraudzīt un koordinēt ES politikas
demonstrēšana
auglīgās
organiskajās
instrumentu vai citu ārvalsts finanšu
30.12.2022.
augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” ietvaros;
palīdzības instrumentu finansēto projektu
- EK LIFE programmas
integrētais
ieviešanu.
projektam
“Latvijas
upju
baseinu
apsaimniekošanas plānu ieviešana laba
virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”;
- Norvēģijas finanšu instrumenta iepriekš
noteiktam projektam "Ilgtspējīgas augsnes
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Atbildīgais
departaments

SLSAD,
VPD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

LD, LAAD,
ZD, MD,
TTAD, BFD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

34.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

resursu
pārvaldības
uzlabošana
lauksaimniecībā".
-Sadarbībā ar Veselības ministriju turpinās
Eiropas Komisijas Strukturālo reformu
atbalsta dienesta (SRSS) 2019. gadā
apstiprinātā
projekta
“Atbalsts
antimikrobiālās rezistences ierobežošanas
rīcības plāna “Viena veselība” ieviešanai
Latvijā (LATOHOP)” īstenošana (projekta
darbības periods - līdz 2022. gada jūnijam.)
-Sadarbībā ar Finanšu ministriju turpinās
finansējuma piesaiste “Par Brexit korekcijas
rezervi” (Eiropas Parlamenta un Padomes
06.10.2021. regula (ES) 2021/1755, ar kuru
izveidots īpašs instruments – Brexit
korekcijas rezerve), kas paredz finanšu
atbalstu LDC datubāzes pilnveidošanu mājas
(istabu)
dzīvnieku
reģistrācijas
paplašināšanu.
-Izstrādātas
nacionālās
pozīcijas
un
instrukcijas atbilstoši 03.02.2009 MK
noteikumiem Nr.96 “Kārtība, kādā izstrādā,
saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas
Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas
Nodrošināt pastāvīgu nozares interešu
Savienības jautājumos”.
pārstāvniecību un aizsardzību nacionālo
-Nodrošināta pārstāvība ES Padomes un
pozīciju izstrādē, līdzdarbojoties ES un
Komisijas
darba grupās, starpvaldību 30.12.2022.
starptautiskā līmenī.
komisiju
(komiteju),
starptautisko
organizāciju u.c. ārvalstu sadarbības formu
darba grupās .
-Četru ZM atašeju darbs Latvijas Republikas
Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā
un viena atašeja darbs Ekonomiskās
sadarbības
un attīstības
organizācijā
9

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

SLSAD,
TTAD,
VPD

LD, LAAD,
ZD, MD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

(OECD), uzturēts
iestādes ikmēneša
komandējumu plāns.
-Pārstāvētas Latvijas intereses Eiropas
Padomes, Eiropas Komisijas un citu
starptautisko institūciju darba grupās pārtikas
(tostarp jaunās pārtikas un pārtikas
kontaktmateriālu)
nekaitīguma
(tostarp
higiēnas), marķēšanas un kvalitātes (tostarp
tirdzniecības standartu), ģenētiski modificēto
organismu, bioloģiskā drošuma, pārtikas
kvalitātes, dzīvnieku veselības, dzīvnieku
aizsardzības un labturības, dzīvnieku barības,
veterināro zāļu aprites, antimikrobiā lās
rezistences ierobežošanas un atliekvielu
uzraudzības
un kontroles,
dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu aprites jomās.
-Izvērtēti
Eiropas
Padomes, Eiropas
Komisijas un citu starptautisko institūciju
sagatavotie tiesību aktu projekti, secinājumi
u.c. un sagatavots un sniegts LV viedoklis un
dokumenti pārtikas (tostarp jaunās pārtikas
un pārtikas kontaktmateriālu) nekaitīguma
(tostarp higiēnas), marķēšanas un kvalitātes
(tostarp tirdzniecības standartu), ģenētiski
modificēto organismu, bioloģiskā drošuma,
pārtikas kvalitātes, dzīvnieku veselības,
dzīvnieku labturības, dzīvnieku barības,
veterināro zāļu aprites, antimikrobiā lās
rezistences ierobežošanas un atliekvielu
uzraudzības
un kontroles,
dzīvnieku

10

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

izcelsmes blakusproduktu
produktu aprites jomās.

35.

36.

37.

Izpildes
termiņš

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

SLSAD

LD

TTAD

SLSAD
LD, LAAD,
VPD, ZD

un atvasinātu

Veicināt Latvijas zinātnieku aktīvu dalību
BIOEAST iniciatīvā - “BIOEASTsUP”
BIOESTsUP projekta tematisko darba grupu
projekta septiņās tematiskajās darba grupās,
līderu un nacionālo kontaktpunktu sanāksme 30.12.2022.
tajā skaitā jaunizveidotajā septītajā darba
par projekta trešajā gadā sasniegto.
grupā "Izglītība un prasmes" “Horizon
Europe” ietvaros.
-Nodrošināta ministrijas ekspertu dalība
OECD komitejās un darba grupās par
lauksaimniecības, pārtikas, tirdzniecības un
vides jautājumiem.
-Izvērtēti OECD pētījumu projekti un sniegti
Nodrošināt nozares interešu pārstāvību Latvijas komentāri vai priekšlikumi.
30.12.2022
OECD komitejās un darba grupās.
-OECD vajadzībām sagatavota regulārā
informācija par lauksaimniecību un atbalstu.
- Gatavošanās un dalība 2022.gada OECD
Lauksaimniecības ministru sanāksmē.
- Nodrošināta nepieciešamā informācija un
dati OECD vajadzībām.
-Nodrošināta dalība PTO lauksaimniecības
komitejas sanāksmēs par lauksaimniecības
ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo un zivsaimniecības reformas jautājumiem,
tirdzniecības līgumu (t.sk. PTO ietvaros dokumentu izvērtēšana un LV nostājas
izplatīto dokumentu un dokumentu par ES formulēšana.
pakalpojumiem iekšējā tirgū) izvērtēšana, - Gatavošanās 12. PTO Ministru konferencei
Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot (par lauksaimniecības un zivsaimniecības 30.12.2022
Latvijas
lauksaimniecības,
pārtikas, reformas jautājumiem).
zivsaimniecības un mežu nozaru intereses, kā -Izskatīti citu valstu iestāšanās PTO
arī Latvijas interešu pārstāvēšana ES dokumenti un sagatavots viedoklis.
institūcijās un PTO.
Iesniegts Eiropas Komisijai par LV
izmaksāto
iekšzemes
atbalstu
lauksaimniecībā 2021.gadā.
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Atbildīgais
departaments

TTAD
ZD

VPD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Pārstāvētas Latvijas intereses EUROFISH.

30.12.2022

ZD

Nodrošināta Latvijas interešu aizstāvība,
sadarbība un un 1. pusgadā- prezidentūras
pasākumu norise BALTFISH

30.12.2022

Sasniedzamie rezultāti

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

-Koordinēta dokumentu izvērtēšana par ES
un trešo valstu līgumiem par tirdzniecības
jautājumiem un LV nostājas sagatavošana.
- Dokumentu izvērtēšana par trešo valstu
īstenotajiem tirgus pasākumiem, sagatavoti
analītiski pārskati un LV nostāja.
- Sagatavoti dažādi analītiskie pārskati par
Latvijas tirdzniecību ar 3.valstīm.
38.

39.

40.

41.

Nodrošināt Latvijas zivsaimniecības interešu
pārstāvību EUROFISH organizācijā
Nodrošināt Latvijas zivsaimniecības interešu
aizstāvību, sadarbību un 1. pusgadāprezidentūru- ES dalībvalstu reģionālajā
struktūrā BALTFISH
Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu
Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)
nākotnes reformas procesā un Eiropas
Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda
(EJZAF) atbalsta izstrādē.

Aizstāvētas Latvijas intereses KLP nākotnes
politikas atbalsta izstrādē, t.sk.:
-nodrošināta
informācijas
sagatavošana
instrukcijām un pozīcijām;
30.12.2022
-Latvijas intereses pārstāvētas Eiropas
Padomes darba grupās par KLP reformu un
Eiropas Komisijas darba grupās (uzraudzība
un novērtēšana, valsts atbalsts u.t.t.).
Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu Nodrošināta Latvijas interešu aizstāvība un 30.12.2022
Starptautiskajā Epizootiju Birojā (OIE).
sadarbība OIE

ZD

SLSAD

SLSAD

SLSAD,
LAAD,
TTAD,
ZD

VRP 66.1.uzdevums

VPD

Prioritāte: Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar nozares NVO

42.

Informēt sabiedrību par ZM darbību, nozares
aktualitātēm
un
ES
Kopējās
lauksaimniecības politikas nākotni 2022. 2027.gadam, tostarp nodrošinot aktīvu un
iekļaujošu komunikāciju ar iedzīvotājiem un
informācijas
nodošana
sabiedrībai
mūsdienīgā un saprotamā veidā.

-Sniegta skaidrojoša informāciju par ZM
darbības jomas aktualitātēm (izstrādātajiem
tiesību
aktu
projektiem,
politikas
dokumentiem, informatīvajiem ziņojumiem, 30.12.2022.
ieviestajiem investīciju projektiem, jauniem
risinājumiem
e-vidē,
pasūtītajiem
pētījumiem).
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PSAN

LD, LAAD,
ZD, MD,
VPD, TTAD,
AD

Latvijas piektais
nacionālais atvērtās
pārvaldības rīcības
plāns

Nr.
p.k.

43.

44.

45.

46.

47.

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

-Regulāri informēta sabiedrība un NVO
nevalstiskās organizācijas.
-Nepārtraukti aktualizēta informācija ZM
mājas lapā un tīmeklī.
-ZM nozares portāla migrācija vienotajā
valsts pārvaldes pakalpojumu portālā.
Konkurss „Sējējs 2022” noticis, nodrošinot
Organizēt konkursu lauksaimniekiem “Sējējs
dažādas nominācijas un dažādu pretendentu 30.12.2022.
-2022”.
izvērtēšanu.
Organizēt gada balvu
“Lielais loms - 2022”.

zivsaimniec ībā

Noorganizēta gada balva zivsaimniec ībā
30.12.2022.
“Lielais loms - 2022”, nodrošinot dažādu
pretendentu izvērtēšanu.

Koordinēt 2022.g. meža nozares gada balvas
Īstenots nozares gada balvas pasniegšanas
„Zelta čiekurs” pasniegšanas pasākuma
30.12.2022.
pasākums.
organizēšanu.
-Nodrošināta NVO sektora pārstāvju dalība
Nodrošināt
NVO sektora
līdzdalību
atbilstošajās Latvijas un ES institūciju darba
atbilstošajās Latvijas un ES institūciju darba
30.12.2022.
grupās.
grupās un nākotnes KLP un KZP regulējuma
-Sniegti dati VK ikgadējās aptaujas ietvaros
izstrādē.
par sabiedrības līdzdalību.
-Izplatīta
nozares
mērķgrupām
videomateriāli, audiomateriāli vai rakstveida
materiāli par līdzdalības iespējām ZM darbā
un nozarē
ZM komunikācijas aktivitātes par līdzdalības -Publiski pieejama informācija ZM tīmekļa 30.12.2022.
iespējām nozarē.
vietnē par sadarbības partneriem un
sabiedrības līdzdalības iespējām nozarē,
tostarp
jaunu
sadarbības
partneru
pieteikšanās.
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Atbildīgais
departaments

PSAN

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LD,TTAD,
VPD, LAAD

PSAN, ZD

MD

PSAN

LAAD

TTAD,
ZD, SLSAD,
MD, LD

PSAN

TTAD,
ZD, SLSAD,
MD, LD, VPD

VRP 66.3.uzdevums
Latvijas piektais
nacionālais atvērtās
pārvaldības rīcības
plāns

Latvijas piektais
nacionālais atvērtās
pārvaldības rīcības
plāns

Nr.
p.k.

Uzdevumi

48.

Izsvērtu un kvalitatīvu lēmumu izstrādei
izmantot
efektīvas
un
mūsdienīgas
sabiedrības līdzdalības pieejas.

49.

Piekļūstamības
principu
un
prasību
iedzīvināšana
ZM
komunikācijā ar
sabiedrību.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Dažādu sabiedrības mērķgrupu uzrunāšana.
- Iedzīvotāju
informēšana par viņu
priekšlikumu īstenošanu.
- Līdzdalība
digitālajā
vidē (digitāli
organizēti dialogi par nozares politikas
tēmām, apspriešana tiešsaistē diskusiju
30.12.2022.
platformas).
- Iedzīvotāju
informēšana par viņu
priekšlikumu īstenošanu.
- Līdzdalība
digitālajā
vidē (digitāli
organizēti dialogi par nozares politikas
tēmām, apspriešana tiešsaistē diskusiju
platformas).
Veicināta informācijas un konsultāciju
piekļūstamība, tai skaitā par sniegtajiem
30.12.2022.
pakalpojumiem, un lēmumu uztveramība
iedzīvotājiem
ar
funkcionēšanas
ierobežojumiem.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

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

AD, JD

Latvijas piektais
nacionālais atvērtās
pārvaldības rīcības
plāns

AD
BFD

ZMNĪ
LAD
PSAN

BFD, JD,
AD

ZM padotības
iestādes

Prioritāte: Ministrijas un resora iekšējo procesu efektivitāte
51.

52.

53.

Nodrošināt līdzdalību Valsts kancelejas,
Finanšu ministrijas un Valsts kases uzsāktā
projekta
"Valsts
pārvaldes
vienoto
pakalpojumu
centra attīstība Latvijā"
īstenošanā.
Veikt grāmatvedības un finanšu uzskaiti par
ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un ES
fondu darījumiem un naudas plūsmu,
sagatavot atskaites un pārskatus iesniegšanai
VID un Valsts kasei.
Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas
uzraudzību padotībā esošajās iestādēs, veicot
datu un uzskaites pārbaudes ZM vienotajā
grāmatvedības
un personāla
vadības

Aktīva dalība auditos, intervijās un koprades
darbnīcās, lai veiktu izpēti un piedāvātu
risinājumus “Valsts pārvaldes Vienotā
pakalpojuma centra” koncepta izstrādē.

30.12.2022

Nodrošināta
ministrijas
kā
iestādes
grāmatvedības un finanšu uzskaite, atskaišu
30.12.2022.
sagatavošana un iesniegšana Valsts kasē,
VID, sagatavoti ministrijas finanšu pārskati.
Veiktas datu atbilstības pārbaudes Horizon
sistēmā
vienotas
uzskaites
politikas 30.12.2022.
nodrošināšanai padotības iestādē, sagatavoti
ZM konsolidētie finanšu pārskati par
14

BFD

BFD

ZM padotības
iestādes

Latvijas piektais
nacionālais atvērtās
pārvaldības rīcības
plāns

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

uzskaites sistēmā Horizon.
Noteiktos 2020.gadu, sagatavoti mēneša, ceturkšņa
termiņos sagatavot ZM konsolidētos finanšu pārskati par 2021.gadu.
pārskatus (mēneša, ceturkšņa, gada)
iesniegšanai Valsts kasei.

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

Apstiprinātas ZM procedūras un kārtības;
veikts korupcijas risku izvērtējums un 30.12.2022.
noteikti pasākumi riska novēršanai un
ietekmes mazināšanai.

JD

55.

Veikt novērtējumu par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (EJZF) pārvaldības un
kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai
nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka
Eiropas Komisiju iesniegtās izdevumu
deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi
ir veikti likumīgi un regulāri.

-Veiktas EJZF pārvaldības un kontroles
sistēmu revīzijas. Veiktas darbību revīzijas
30.12.2022
pie atbalsta saņēmējiem
31.01.2022.
-Veiktas EJZF pārskatu revīzijas
15.02.2022.
-Sagatavots un iesniegts Eiropas Komisijai
Gada kontroles ziņojums. Sniegts atzinums
par pārvaldības un kontroles sistēmas
darbības efektivitāti.

AuD

56.

Nodrošināt Ministru kabineta rīkojumā par Sagatavots un Finanšu ministrijai iesniegts
kopējām valsts pārvaldē auditējamām
pārskats (ziņojums) par auditējamo prioritāšu 31.12.2022.
prioritātēm noteikto prioritāšu iekļaušanu
ZM iekšējo auditu plānā un nodrošināt izpildi.
prioritārā audita veikšanu.

AuD

Saskaņā ar apstiprināto ZM iekšējā audita
stratēģisko plānu, sniegt iekšējās kontroles
sistēmas novērtējumu par ministrijas un
padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības
sistēmām.

AuD

54.

57.

-Izpildīts apstiprinātais ZM iekšējo auditu
plāns.
-Sagatavots un Finanšu ministrijai iesniegts
ZM iekšējā audita darbības pārskats.
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31.12.2022.
30.06.2022.

JD , AuD,
BFD

MK
17.10.2017.not.Nr.630
“ Noteikumi par
iekšējās kontroles
sistēmas
pamatprasībām
korupcijas un interešu
konflikta riska
novēršanai publiskas
personas institūcijā”

MK 09.07.2013.
noteikumi Nr.385
“ Iekšējā audita
veikšanas un
novērtēšanas kārtība”
Ikgadējs MK rīkojums
P ar kopējām valsts
pārvaldē auditējamām
prioritātēm

MK 09.07.2013.
noteikumi Nr.385
“ Iekšējā audita
veikšanas un
novērtēšanas kārtība”

Nr.
p.k.

58.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Sasniedzamie rezultāti

Nodrošināt nepārtrauktu ministrijā izveidotās
ZM iekšējo tiesību aktu reģistri satur aktuālo 31.12.2022.
Integrētās vadības sistēmas uzturēšanu.
informāciju.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

AuD

Prioritāte : Kvalificēti, motivēti un novērtēti ministrijas nodarbinātie

60.

Apzināt un nodrošināt ZM darbinieku
zināšanu un kvalifikācijas
periodisku
paaugstināšanu, tostarp izmantojot VAS
iespējas.
Aktualizēt mācību moduļus struktūrvienību
vadītājiem un nozaru speciālistiem.

61.

Veikt ZM darbinieku novērtēšanu NEVIS Izvērtēts un novērtēts
ietvaros.
sniegums par 2022.g.

59.

62.

-Mācību plāns katram pusgadam.
-Nodrošinātas
mācības
nodarbinātajiem.
Izvērtēta un aktualizēta
apmācību politika.

ministrijā

ZM darbinieku

30.12.2022.

JD (PN)

30.12.2022.

JD (PN)

30.12.2022.

JD (PN)

Nodrošināt motivējošu ZM darbinieku - Esošais personāls nepārtrauc darba
monetārās un nemonetārās stimulēšanas attiecības ar ZM (mainības % ir zems).
30.12.2022.
-ZM
personāls
apmierināts
ar
darbu
sistēmu.
ministrijā.

JD, BFD

visu

darbinieku

Visas ZM
struktūrvienības

Visas ZM
struktūrvienības

Prioritāte : Lietpratīga ministrijas resursu izmantošana un pilnveidošana
63.

64.

65.

Nodrošināt informācijas un komunikācijas IT incidentu fiksējumi nepārsniedz 690
30.12.2022.
tehnoloģiju pārvaldību augstā līmenī
skaitu
Elektronisko dokumentu īpatsvars sasniedz
73%.
Attīstīt un pilnveidot informācijas un
Apgūtas
DVS
arhivēšanas
modeļa 30.12.2022.
dokumentu aprites digitalizāciju
organizētās mācības un uzsākta elektronisko
dokumentu arhivēšana.
Nodrošināt ZM IKT resursu virtualizāciju

Virtualizēto serveru īpatsvars sasniedz 78%.
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30.12.2022.

AD

Padotības
iestādes

ZM darbības
stratēģija

AD

Padotības
iestādes

ZM darbības
stratēģija

AD

Padotības
iestādes

ZM darbības
stratēģija

Nr.
p.k.

66.

67.

68.

69.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nodrošināta optimālu ZM autoparka
ekspluatāciju

Izvērtēta vajadzība pēc automobiļiem
30.12.2022.
nepieciešamo funkciju izpildei.

AD

Padotības
iestādes

ZM darbības
stratēģija

Nodrošināt ZM IKT spējas adaptēties
mūsdienu tehnoloģijām

-Nodrošinātas visu darbinieku attālinātā
darba iespējas.
-Mākoņdatošanas risinājumu izmantošana
30.12.2022.
nozares IKT sasniedz 25 %.
-Nozares
datu
kopu
atvēršana
atkalizmantošanai.

AD

Padotības
iestādes

ZM darbības
stratēģija

Dokumentu aprite un to pārvaldība ministrijā
(t.sk., ierobežotas pieejamības informācijas
un valsts noslēpuma objektu), kā arī
30.12.2022.
ministrijas ilgstoši un pastāvīgi glabājamo
lietu (dokumentu un datu) uzskaite,
izmantošana
un saglabāšana uzturēta
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

AD

Nodrošināt un pilnveidot dokumentu apriti
un to pārvaldību ministrijā (to skaitā,
ierobežotas pieejamības informācijas un
valsts noslēpuma objektu), kā arī nodrošināt
ministrijas ilgstoši un pastāvīgi glabājamo
lietu (dokumentu un datu) uzskaiti,
izmantošanu un saglabāšanu līdz to
nodošanai valsts arhīvā, kā arī veikt to
dokumentu iznīcināšanu, kuri vairs nav
nepieciešami darba vajadzībām.
Nodrošināt
ministrijai
nepieciešamo
iepirkumu plānošanas un realizēšanas
procesu pieejamā budžeta ietvaros.

70.

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

71.

Pārvaldīt un uzturēt ministrijas pārziņā
esošās informācijas sistēmas un IKT resursus
saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem
(Valsts informācijas
sistēmu likums,
Elektronisko dokumentu likums, Kārtība,

Iepirkumi veikti atbilstoši normatīvo aktu
30.12.2022.
prasībām, nodrošinot finanšu līdzekļu
lietderīgu un efektīvu izmantošanu.
-Noslēgti iepirkuma
līgumi
atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un ministrijā
noteiktajai kārtībai (07.12.2020. kārtība
Nr.23).
30.12.2022.
-Atbilstoši līgumā noteiktajam atbildīgās
amatpersonas veic līgumu izpildes kontroli,
sastādot
nepieciešamos
nodošanas
pieņemšanas aktus.
Nodrošināta ministrijas pārziņā esošās
informācijas sistēmas un IKT resursu
30.12.2022.
darbība, nodrošinot to atbilstošu lietojamības
veiktspēju,
plānveida
darbību
un
funkcionalitāti
saskaņā ar noslēgtajiem
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AD

AD

AD

Nr.
p.k.

Uzdevumi

kādā iestādes ievieto informāciju internetā
u.c.) un ministrijā noteikto kārtību (ZM
Informācijas sistēmu drošības politika u.c.)
u.c. normatīvajiem aktiem.

72.

73.

Veicināt ministrijas un padotībā esošo iestāžu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
IKT attīstību, realizējot ERAF līdzfinansēto
Zemkopības
ministrijas
projektu
“Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā
esošo iestāžu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju attīstība (2.kārta)”.

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

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

līgumiem par ZM informācijas sistēmu
uzturēšanu un atbalstu (Līgums par DVS,
Līgums par Horizon, Līgums par LZIKI,
līgums par Interneta pakalpojumiem u.c.).
Nodrošināta Zemkopības nozares iestāžu
darbības efektivitātes palielināšana:
- pilnveidota datu ieguve un apstrāde
zemkopības nozares politikas plānošanas un
uzraudzības procesā;
- ieviesta vienota zemkopības nozares klientu
risku analīze un plānošana;
30.12.2022.
pilnveidoti
iestāžu
pakalpojumu
nodrošināšanas procesi;
samazināts
administratīvais
slogs
zemkopības nozares pakalpojumu sniegšanas
un inspekciju ietvaros;
- pilnveidota
lauksaimniecības
zemes
izmantošanas
un
bioloģis kās
lauksaimniecības uzskaite.
-Ikgadējais
pārskats par ZM padotības
iestāžu, ZMNĪ un LLU pārvaldīšanā nodoto
valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanu,
pārvaldīšanu un izmantošanas efektivitāti.
-Nodrošināts
informācijas
pilnīgums ,
precizitāte un savlaicīgums par ministrijas
valdījumā esošajiem valsts īpašumiem ZM
30.12.2022.
Resursu
vadības
sistēmas (RVS)
Horizon nekustamā īpašuma pārvaldības
(NĪP)
modulī,
izmantojot
Biznesa
inteliģences
sistēmas
Microstrategy
risinājumu – atskaiti, kas parāda neatbilstības
starp Valsts Kadastra informācijas sistēmas
reģistra datiem un (RVS) Horizon sistēmas
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

AD

ZM padotības
iestādes

BFD

ZM padotības
iestādes

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

ZM darbības
stratēģija

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

30.12.2022.

BFD

ZM padotības
iestādes

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

grāmatvedības un nekustamo īpašumu
uzskaitēs esošajiem nekustamo īpašumu
objektu datiem.

74.

Turpināt to nekustamā īpašuma objektu
atsavināšanu, kas vairs nav nepieciešami ZM
Samazinās nevajadzīgo īpašumu skaits.
funkciju veikšanai.

II.

Darbības virzieni

1.Darbības virziens „ Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro
zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un aizsardzības nodrošināšana ”

1.1.

Nodrošināt pārtikas aprites valsts uzraudzību,
lai visos dzīvnieku un augu izcelsmes
pārtikas aprites posmos tiktu veikta noteikto
prasību izpildes kontrole, kā rezultātā apritē
nonāktu patērētāju veselībai un dzīvībai
nekaitīga un kvalitatīva pārtika.

1.2.

Nodrošināt veterināro valsts uzraudzību, lai
valstī tiktu veikta noteiktās kārtības un
prasību ievērošanas visaptveroša kontrole
dzīvnieku veselības un labturības, dzīvnieku
izcelsmes pārtikas produktu un to izejvie lu
ražošanas,
dzīvnieku
barības,
blakusproduktu, veterināro zāļu un biocīdu
aprites jomā.

-Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un
kontroles programmu ietvaros veicamie
kontroles pasākumi pārtikas aprites jomā.
-Izvērtētas atskaites par kontroles pasākumu
izpildes gaitu (pusgadā, deviņos mēnešos un
gadā), nepieciešamie grozījumi kontroles
pasākumos un pieejamo finanšu līdzekļu
30.12.2022.
sadalījumā (saskaņā ar ZM kārtību par valsts
uzraudzības
un kontroles programmu
pasākumiem).
-Sagatavota informācija un nodrošināta
dalība EK DG SANTE auditā Latvijā Nr.
2022-7437 Dzīvnieku izcelsmes pārtika –
zīdītāju un putnu kaušana.
-Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un
kontroles programmu ietvaros veicamie
kontroles pasākumi dzīvnieku veselības,
labturības, dzīvnieku izcelsmes pārtikas,
30.12.2022.
dzīvnieku barības un veterināro zāļu aprites
jomā, t.sk., antimikrobiālās rezistences
ierobežošanā un atliekvielu uzraudzībā.
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VPD

PVD

NAP (32) droša
pārtika un zaļais
kurss
NAP (257) īstenot
drošas un
kvalitatīvas, tai
skaitā bioloģiskas,
pārtikas apriti
NAP (269)
veselīga, droša un
kvalitatīva pārtika,
ievērojot “ vienas
veselības”
pamatprincipus

VPD

PVD

NAP
(32), (257), (269)

Nr.
p.k.

1.3.

1.4.

Uzdevumi

Nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības, profilakses un apkarošanas
pasākumu
izpildi
(tostarp
veicot
laboratoriskos
un
diagnostiskos
izmeklējumus,
references laboratorijas
funkcijas).

Nodrošināt augsti profesionālu pārtikas,
veterināro un fitosanitāro robežkontroli un
pastiprināti kontrolēt dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produktu ievešanu.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Izvērtētas atskaites par kontroles pasākumu
izpildes gaitu (pusgadā, deviņos mēnešos un
gadā), nepieciešamie grozījumi kontroles
pasākumos un pieejamo finanšu līdzekļu
sadalījumā (saskaņā ar ZM kārtību par valsts
uzraudzības
un kontroles programmu
pasākumiem).
- Sagatavota informācija un nodrošināta
dalība EK DG SANTE auditā Latvijā Nr.
2022-7487 Veterinārās zāles un atliekvielas –
atliekvielas pārtikā un Nr. 2022 – 7430
Barības higiēna.
-Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un
kontroles programmu ietvaros veicamie
kontroles pasākumi dzīvnieku infekcijas
slimību uzraudzības jomā.
-Izvērtētas atskaites par kontroles pasākumu
izpildes gaitu (pusgadā, deviņos mēnešos un 30.12.2022.
gadā), nepieciešamie grozījumi kontroles
pasākumos un pieejamo finanšu līdzekļu
sadalījumā (saskaņā ar ZM kārtību par valsts
uzraudzības
un kontroles programmu
pasākumiem).
-Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un
kontroles programmu ietvaros veicamie
pasākumi preču, produktu un dzīvu
dzīvnieku sūtījumu robežkontrolē.
-Izvērtētas atskaites par kontroles pasākumu
izpildes gaitu (pusgadā, deviņos mēnešos un 30.12.2022.
gadā), nepieciešamie grozījumi kontroles
pasākumos un pieejamo finanšu līdzekļu
sadalījumā (saskaņā ar ZM kārtību par valsts
uzraudzības
un kontroles programmu
pasākumiem).
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VPD

PVD, BIOR

NAP
(32), (257), (269)

VPD

PVD

VRP
198.1.

Nr.
p.k.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Uzdevumi

Nodrošināt laboratorisko un diagnostisko
izmeklējumu (tostarp references laboratorijas
funkciju) veikšanu valsts uzraudzības un
kontroles nodrošināšanai pārtikas aprites,
veterinārmedicīnas un robežkontroles jomā.

Pilnveidot Nacionālo pesticīdu atlieku
uzraudzības un kontroles programmu 2023.,
2024. un 2025. gadam.

Nodrošināt pārtikas produktu eksporta
veicināšanu, tos laboratoriski izmeklējot un
garantējot atbilstību noteiktām citu valstu
prasībām.

Sekmēt zinātnisko pētījumu
veikšanu
pārtikas nekaitīguma jomā ar mērķi iegūt
zinātniski pamatotus un uz riska izvērtējumu
balstītus datus nacionālo normatīvo aktu
izstrādei, Latvijas viedokļa pamatošanai

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Izvērtētas un saskaņotas vienošanās un citi
dokumenti par sadarbību starp robežkontrolē
iesaistītajām iestādēm.
-Izvērtēts un saskaņots valsts uzraudzības un
kontroles programmu ietvaros veicamo
laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu
apjoms.
-Izvērtēta un saskaņota valsts references
programma.
30.12.2022.
-Nodrošināta ZM un BIOR 2018. gada
9. marta
Līguma
Nr. 2018/42
par
normatīvajos aktos noteikto funkciju un
valsts
pārvaldes
uzdevumu
izpildes
finansēšanu 1.1. un 1.2. apakšpunkta izpilde,
izvērtētas un saskaņotas atskaites un pārskati.
Aktualizēta un pilnveidota
Nacionālo
pesticīdu atlieku uzraudzības un kontroles
programma 2023., 2024. un 2025. gadam (un 30.12.2022.
sagatavots ZM rīkojums) programmas
apstiprināšanai.
-Izvērtēts un saskaņots valsts uzraudzības un
kontroles programmu ietvaros veicamo
laboratorisko izmeklējumu apjoms Latvijas
ražotāju eksporta produktiem.
-Nodrošināta ZM un BIOR 2018. gada
30.12.2022
9. marta
Līguma
Nr. 2018/42
par
normatīvajos aktos noteikto funkciju un
valsts
pārvaldes
uzdevumu
izpildes
finansēšanu
1.1. apakšpunkta
izpilde,
izvērtētas un saskaņotas atskaites un pārskati.
-Sagatavoti darba uzdevumi zinātnisko pētījumu
veikšanai pārtikas nekaitīguma jomā Latvijas
viedokļa pamatošanai ES institūcijās.
-Nodrošināta ZM un BIOR 2018. gada 9. marta
Līguma Nr. 2018/42 par normatīvajos aktos
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30.12.2022

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VPD

BIOR, PVD

NAP
(32), (257), (269)

VPD

PVD, VAAD,
BIOR

VPD

PVD, BIOR

VPD

BIOR

VRP
69.1.

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

noteikto funkciju un valsts pārvaldes uzdevumu
izpildes finansēšanu 1.5. apakšpunkta izpilde,
izvērtētas un saskaņotas atskaites un pārskati.
- Sagatavoti četri zinātniski pamatoti viedokļi par
Eiropas
Pārtikas
nekaitīguma
iestādes
iesniegtajiem ĢMO riska novērtējumiem.
- Sagatavoti zinātniski pamatoti viedokļi par
Latvijai aktuāliem ĢMO jautājumiem.
-Sagatavoti darba uzdevumi riska zinātniskajiem
izvērtējumiem, lai iegūtu informāciju par
situāciju valstī attiecībā uz veterināro zāļu
Nodrošināt zinātniski pamatotus secinājumus atliekvielām Latvijas izcelsmes gaļā, kā arī zāļu
par Latvijas izcelsmes gaļas nekaitīgumu lietošanas korelāciju ar AMR situāciju valstī.
ieteikumi
efektīvākai
attiecībā uz veterināro zāļu atliekvielu -Aktualizēti
antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un
klātbūtni un antimikrobiālās rezistences piesardzīgai antibiotiku lietošanai.
attīstības risku.
-Nodrošināta ZM un BIOR 2018. gada 9. marta
Līguma Nr. 2018/42 par normatīvajos aktos
noteikto funkciju un valsts pārvaldes uzdevumu
izpildes finansēšanu 1.3. apakšpunkta izpilde,
izvērtētas un saskaņotas atskaites un pārskati.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

30.12.2022

VPD

PVD, BIOR

NAP
(32), (269)

30.12.2022

VPD

LLU

NAP
(269), (285)

30.12.2022

VPD

BIOR

NAP (269), (285)

30.12.2022

VPD

BIOR

Eiropas Savienības un starptautiskajās
institūcijās pārtikas uzņēmumiem (tostarp
nepieciešamo atkāpju pamatošanai), kā arī
datus nacionālo uzraudzības programmu
pilnveidošanai.

1.9.

Nodrošināt
pētījuma
turpināšanu
par
Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu
pielietošanas
iespējām
antimikrobiā lās
1.10. rezistences mazināšanai piena lopkopībā
Latvijā.

Izvērtēta un saskaņota projekta izpildes
atskaite
atbilstoši
MK
03.02.2015.
noteikumiem Nr.59. un Nacionālajam rīcības
plānam “Par antimikrobiālās rezistences
ierobežošanu un antimikrobiālo līdzekļu
atbildīgu un piesardzīgu lietošanu dzīvnieku
veselības jomā”.
Nodrošināt pētījuma turpināšanu par Āfrikas Izvērtēta un saskaņota projekta izpildes
cūku mēra epidemioloģiju,
izplatības atskaite
atbilstoši
MK
03.02.2015.
1.11.
ierobežošanas un apkarošanas iespējām noteikumiem Nr.59.
Latvijā.
Nodrošināt zinātniskā pētījuma “Latvijas Izvērtēta un saskaņota projekta izpildes
1.12. izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un atskaite
atbilstoši
MK
03.02.2015.
nekaitīguma novērtējums” turpināšanu.
noteikumiem Nr. 59.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Nodrošināt zinātnisko pētījumu “Per- un Izvērtēta un saskaņota projekta izpildes
polifluoralkil
savienojumu
analītiskās atskaite
atbilstoši
MK
03.02.2015.
1.13. metodes izstrāde pārtikai un piesārņojuma noteikumiem Nr. 59.
līmeņu noteikšana Latvijas
dzīvnieku
izcelsmes produktos, dārzeņos un augļos”.

Stiprināt zinātniskiem mērķiem izmantojamo
dzīvnieku aizsardzību, īstenojot zinātniskiem
mērķiem
izmantojamo
dzīvnieku
aizsardzības
komitejas
uzdevumus
1.14.
zinātniskiem
mērķiem
izmantojamo
dzīvnieku aizsardzības jomā un nodrošinot
nacionālā kontaktpunkta darbību Direktīvas
2010/63/ES ieviešanā.

Pārskatīt un pilnveidot tiesisko regulējumu
pārtikas nekaitīguma,
marķēšanas un
kvalitātes, dzīvnieku veselības, dzīvnieku
barības, dzīvnieku labturības, veterināro zāļu
1.15.
aprites un atliekvielu uzraudzības un
kontroles,
dzīvnieku
izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu
aprites jomās

-Sagatavoti darba uzdevumi zinātniskajiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības
jomā.
-Nodrošināta ZM un BIOR 2018. gada 9. marta
Līguma Nr. 2018/42 par normatīvajos aktos
noteikto funkciju un valsts pārvaldes uzdevumu
izpildes finansēšanu 1.6. apakšpunkta izpilde,
izvērtētas un saskaņotas atskaites un pārskati.
-Nodrošināta dalība PVD Izmēģinājumu
dzīvnieku komisijas sēdēs atļauju izsniegšanai
dzīvnieku izmantošanai pētījumos.
-Nodrošināta nacionālā kontaktpunkta dalība EK
darba grupās un kvalifikācijas paaugstināšanas
pasākumos.

Izvērtēti, izstrādāti un apstiprināti gan ES,
gan Latvijas normatīvie akti par pārtikas
uzņēmumu pirmsreģistrācijas pārbaudi, par
pārtikas nekaitīgumu, kvalitāti, klasifikāciju
un marķējuma prasībām atsevišķiem pārtikas
produktiem,
par mazjaudas
kautuvju
kaušanas apjomiem, dzeramo ūdeni, pārtikas
piesārņojumu,
pārtikas
piedevām,
aromatizētājiem, uztura bagātinātājiem bērnu
pārtiku, dzīvnieku veselību, dzīvnieku
barību, dzīvnieku labturību, veterināro zāļu
apriti,
antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanu, veterināro zāļu atliekvielu
uzraudzību,
dzīvnieku
izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu apriti,
samazinot administratīvo slogu un veicinot
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

VPD

BIOR

VPD

BIOR, VARAM

Eiropas Ķimikāliju
stratēģija

PVD, BIOR

NAP (32), (257),
(269),
NAP (285)
sasniedzot augstāku
standartu un
inovāciju
izmantošanu
pārtikas apritē un
dzīvnieku veselībā
saskaņā ar “ vienas
veselības” principu.
EK Stratēģija “ No
lauka līdz galdam”.
“ Taisnīgas,
veselīgas un videi
draudzīgas pārtikas
sistēmas vārdā”
“ Stratēģija F2F”,
“ ES ķimikāliju
stratēģija”

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

30.12.2022.

30.12.2022

30.12.2022

VPD

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sadarboties ar Latvijas valsts institūcijām,
nevalstiskajām
organizācijām
pārtikas
aprites, dzīvnieku aizsardzības un labturības,
1.16. patērētāju aizsardzības jautājumu risināšanā
un sabiedrības informēšanā.

Pārskatīt un pilnveidot normatīvos aktus
dzīvnieku un to reproduktīvo produktu
aprites jomā, kā arī pārskatīt tiem
nepieciešamo
veselību
apliecinošo
1.17. pavaddokumentu
aizpildīšanu
un
izsniegšanu, atbilstoši Eiropas Savienības
tiesību aktu prasībām.

1.18.

Nodrošināt
un pilnveidot
sabiedrības
līdzdalību dzīvnieku aizsardzības jomā

Pilnveidot
bioloģiskās
lauksaimniecības
1.19. uzraudzības un kontroles sistēmu.

Sasniedzamie rezultāti

nozares attīstību un augstu patērētāju
aizsardzību un sabiedrības un dzīvnieku
veselības aizsardzību, kā arī Eiropas Zaļā
kursa, stratēģijas “No lauka līdz galdam”
mērķu sasniegšanu.
Izvērtēti citu ministriju izstrādātie normatīvie
akti, sagatavoti atzinumi, kā arī sagatavotas
informācijas par pārtikas un dzīvnieku
barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un
kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro
zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un
aizsardzības jautājumiem.
Izvērtētas uz Dzīvnieku veselības regulas
pamata izdotās deleģētās un īstenošanas
regulas un attiecīgie nepieciešamie grozījumi
nacionālajos normatīvajos aktos dzīvnieku
un to reproduktīvo produktu aprites jomā
(kompetentās iestādes pienākumi, prasības
personām, kas tur, pārvadā vai savāc
sauszemes dzīvniekus, kā arī personām, kas
ievāc, iegūst, apstrādā, glabā vai pārvadā
reproduktīvos
produktus, nepieciešamie
veselību
apliecinošie
pavaddokumenti
dzīvniekiem
un to reproduktīvajiem
produktiem, kā arī to aizpildīšana un
izsniegšana).
-Organizētas Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvās padomes sēdes.
-Nodrošinātas tikšanās ar nevalstiskajām
organizācijām un iesaistītajām pusēm par
dzīvnieku
aizsardzības
un labturības
jautājumiem.
- Sagatavots Bioloģiskās lauksaimniecības
likumprojekts un uz tā pamata izdotie
normatīvie akti, lai pilnveidotu bioloģis kās
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VPD

30.12.2022

30.12.2022

VPD

30.12.2022

VPD

30.12.2022

VPD

PVD

PVD; VAAD;
LDC; KI ;

VRP
74.1.

Nr.
p.k.

1.20.

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES
nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmās.

un

Veicināt
mērķtiecīgu
un
efektīvu
antimikrobiālās rezistences ierobežošanu
dzīvnieku veselības jomā, ievērojot principu
“Viena veselība”, sadarbībā ar VM uzsākt
1.21. jaunā politikas
plānošanas dokumenta
“Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas
un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns
“Viena veselība”” izstrādi nākamajam
plānošanas periodam.
Turpināt darbu pie vienotas dzīvnieku
1.22.
veselības datu bāzes pilnveidošanas.

Nodrošināt nacionālā kontaktpunkta funkciju
1.23. Sanitārajos un fitosanitārajos jautājumos
(SPS Enquiry Point).

lauksaimniecības uzraudzības un kontroles
sistēmu.
-Nodrošināta LV interešu pārstāvēšana EK
DA un ĪA izstrādē par bioloģis kās
lauksaimniecības uzraudzību un kontroli.
-Sagatavoti grozījumi MK noteikumos par
prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, kā arī
to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtību.
-Rezultāti norādīti ZM gada ziņojumā par
2022. gadu un VRP izpildes atskaitē.
-Turpinās rīcības plānā “Par antimikrobiā lās
rezistences ierobežošanu un antimikrobiā lo
līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu
dzīvnieku
veselības
jomā” paredzēto
pasākumu izpildes nodrošināšana.
Jaunā
“Antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku
lietošanas plāna “”Viena veselība”” izstrāde
nākamajam plānošanas periodam.
Saskaņota un koordinēta datu bāzes
papildinājumu izstrāde.
-Nodrošināta
informācijas
aprite par
sanitārajiem un fitosanitārajiem (SPS)
jautājumiem (pārtikas drošība, dzīvnieku un
augu
veselība)
atbilstoši
Pasaules
tirdzniecības organizācijas (PTO) Līgumam
par Sanitāro un fitosanitāro pasākumu
piemērošanu.
-Nodrošināta PTO dalībvalstu ierosināto SPS
pasākumu izplatīšana izvērtēšanai LV
ekspertiem no ZM, PVD un VAAD, kā arī
PTO dalībvalstis informētas par Latvijas
ierosinātiem jauniem SPS pasākumiem.
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

BIOR, VI,
LATAK

30.12.2022

VPD

TTAD, PVD

VRP
74.1; 69.1.

30.12.2022

VPD

VM, PVD,
BIOR, LLU,
LLKC, LDC

NAP
(269), (285)

30.12.2022

VPD

LDC

NAP
(269), (285)

30.12.2022

VPD

PTO
Līgums par Sanitāro
un Fitosanitāro
pasākumu
piemērošanu

Nr.
p.k.

1.24.

Uzdevumi

Nodrošināt nacionālā kontaktpunkta funkciju
Pārtikas Kodeksa jautājumu koordinēšanai
un Latvijas interešu pārstāvēšanai

Nodrošināt
nacionālā
kontaktpunkta
funkcijas atbilstoši likumā „Par Kartahenas
1.25. protokolu par bioloģisko drošību, kas
pievienots Konvencijai par bioloģis ko
daudzveidību” noteiktajām prasībām
Pilnveidot tiesisko regulējumu dzīvnieku
veselības jomā, nodrošinot dzīvnieku un to
izcelsmes produktu ātru un vienkāršu
izsekojamību, dzīvnieku turēšanas objektu
1.26. reģistrēšanu, dzīvnieku apzīmēšanu un
reģistrēšanu, tā garantējot sabiedrības
veselības un dzīvnieku izcelsmes pārtikas
patērētāju aizsardzību.

Sasniedzamie rezultāti

-Nodrošināta
informācijas
aprite par
starptautiskajiem
pārtikas
tirdzniecības
standartu jautājumiem.
-Latvijas interešu pārstāvēšana Pārtikas
Kodeksa Komitejās un Komisijā.
Regulāra informācijas
ievadīšana
un
atjaunināšana
Bioloģiskās
drošības
starpniecības centra (BCH) mājaslapā
koordinācijas punkta kompetences ietvaros
-Uzlaboti
un
apstiprināti
attiecīgie
normatīvie akti, kas samazina un vienkāršo
administrēšanas procesus sadarbībā ar
līdzatbildīgam iestādēm un sadarbības
partneriem.
-Sniegta skaidrojoša informācija (sanāksmes,
prezentācijas,
informatīvie
materiāli)
padotības iestādēm un NVO un citām
iesaistītām iestādēm.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.12.2022

VPD

30.12.2022

VPD

30.12.2022

LD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Kartahenas protokols

VPD, LDC,
PVD, NVO

2.Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”

2.1.

Turpināt ES atbalsta programmas pasākumu
biškopības nozarei īstenošanu.

2.2.

Uzlabot ciltsdarba sistēmu, nodrošinot
augstvērtīgu lauksaimniecības dzīvnieku
atražošanu, kas sekmē lauku saimniecību
ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju.

-Īstenoti Latvijas nacionālā biškopības
programmā ietvertie pasākumi.
-Nodrošināts ikgadējais ES un valsts
finansējuma pieprasījums.
30.12.2022
-Sniegta atskaite Eiropas Komisijai par
biškopības programmā realizēto pasākumu
ietvertiem darbības rādītājiem.
-Veikti grozījumi ES un valsts atbalsta
biškopībai regulējošajos normatīvajos aktos.
-Izstrādāti attiecīgie normatīvie akti, kas
uzlabo lauku saimniecību ekonomisko 30.12.2022
izaugsmi un konkurētspēju dzīvnieku
audzēšanas jomā.
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LD

LD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LAD, LBB

LDC, PVD,
NVO

Nr.
p.k.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Uzlabots šķirnes dzīvnieku audzētāju
organizāciju
un biedrību uzraudzības
mehānisms, piedaloties Komisijas sēdēs.
Pilnveidota normatīvo aktu bāze, kā arī
Nodrošināt tautsaimniecībā izmantojamās veikta metodiskā vadība un pārraudzība
traktortehnikas
atbilstību
normatīvajām traktortehnikas un tās piekabju aprites jomā 30.12.2022.
prasībām un traktortehnikas
vadītāju un traktortehnikas vadītāju sagatavošanas un
zināšanu un prasmju pārbaudi.
atestācijas jomā.
Nodrošināt
Lauksaimniecībā
un
mežsaimniecībā
izmantojamās
traktortehnikas un to piekabju, maināmo
velkamo
mašīnu (iekārtu) atbilstības
novērtēšanu, lai konstatētu, vai ir ievērotas
transportlīdzekļu atbilstības prasības

Atbildīgais
departaments

LD

Uzraudzīt valsts reglamentēto funkciju
izpildi, ievērojot 2021.gada 28.decembrī
30.12.2022.
noslēgto līguma Nr.2021/124 starp ZM un
STC.

LD

Dalība VTUA komisijas sēdēs, lai vērtētu
komersantu, izglītības iestāžu un speciālistu,
Nodrošināt traktortehnikas vadītāju mācību kuri nodrošinās traktortehnikas vadītāju 30.12.2022.
procesu.
apmācību, spēju veikt mācības atbilstošā
līmenī.

LD

-Nodrošināta valsts atbalsta pieejamība
nozaru uzņēmējiem.
Pilnveidot
valsts
atbalstu
nozares -Sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamo
uzņēmējiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgākus valsts budžeta finansējuma apmēru 2023.
konkurences apstākļus ar citām ES gadam.
dalībvalstīm.
-Izstrādāts un apstiprināts MK noteikumu
projekts “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
mazajiem lauksaimniecības ražotājiem”.
Sekot līdzi tirgus situācijas attīstībai saistībā
- Sagatavoti izvērtējumi un priekšlikumi.
ar Covid-19 apkarošanas pasākumu seku
-Nodrošināta
priekšlikumu
izskatīšana
ietekmi uz lauksaimniecības un pārtikas
Krīzes vadības grupā.
nozarēm,
nepieciešamības
gadījumā
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Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VTUA

Valsts SIA
"Sertifikācijas
un testēšanas
centrs "

VTUA

LAAD,
TTAD,
30.12.2022

LAD
VRP 68.4.uzdevums

ZD,
MD

30.12.2022

TTAD
LAAD , LAD

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

sagatavot
priekšlikumus
situācijas -Nepieciešamības
gadījumā
stabilizēšanai, t.sk. normatīvos aktus par normatīvo aktu projekti.
atbalstu nozarēm
2.8.

2.9.

Turpināt
ELGF
finansēto
atbalsta
programmu atzītām augļu un dārzeņu
2.10. ražotāju
organizācijām
un
ieviest
nosacījumus atbalsta programmai atzītām
ražotāju organizācijām citos sektoros

Nodrošināt ELGF finansēto atbalstu tiešā
atbalsta shēmu ietvaros pilnveidošanu un
īstenošanu,
nodrošināt
paziņojumu
2.11.
sagatavošanu par tiešmaksājumu ieviešanas
lēmumiem vai lēmumu izmaiņām, nodrošināt
savlaicīgu tiešo maksājumu atbalsta izmaksu.

- Nodrošināta ikgadējo ES finansējuma
pieprasījumu iesniegšana Eiropa Komisijai.
- Veikti grozījumi kompensāciju likmju
noteikšanas kārtībā.
- Turpināts darbs pie programmas 5 gadu
perioda izvērtējuma
Programmā
piedalās
92%
no
mērķauditorijas.
- Precizēt atzīšanas un atbalsta saņemšanas
nosacījumus atzītām augļu un dārzeņu
ražotāju organizācijām.
- Izstrādāt atzīšanas un atbalsta nosacījumus
atzītām
ražotāju organizācijām
citos
sektoros.
- Veikti grozījumi Ministru kabineta 2015.
gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo
maksājumu
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekiem".
- Izstrādāt tiešo maksājumu īstenošanas
nosacījumus
KLP
stratēģiskā
plāna
ieviešanai.
- Sniegti ISAMM ziņojumi atbilstoši regulu
nosacījumiem.
- Pārstāvētas Latvijas intereses Eiropas
Komisijas un Padomes un citu starptautisko
institūciju
darba
grupās, semināros,
konferencēs.
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Atbildīgais
departaments

30.12.2022

TTAD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

sagatavoti

Dalība Ēnu ekonomikas apkarošanas plānā Organizētas sanāksmes ar nozaru ekspertiem
ietverto ZM kompetences jautājumu un valsts institūcijām (tostarp FM, VID) un
risināšanā
sagatavoti priekšlikumi.

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

Izpildes
termiņš

VPD

30.12.2022

TTAD

30.12.2022

TTAD

30.12.2022

TTAD

LAAD , LAD,
PVD

LAD, BIOR,
LLU

LAD

LAD

VRP 68.3.uzdevums

Nr.
p.k.

2.12.

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

Īstenot
brīvprātīgi
saistīto
lauksaimniecības nozarēs.

atbalstu

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

Īstenot lauksaimniecības un pārtikas preču
2.14. eksporta atbalsta un veicināšanas atbalsta
jomas pasākumus

Izpildes
termiņš

Īstenotas saistītā atbalsta shēmas atbilstoši
Ministru kabineta 2015. gada 10. marta
30.12.2022.
noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu
piešķiršanas
kārtība
lauksaimniekie m"
nosacījumiem.
- Vietējo lauksaimniecības produkcijas
ražotāju un mājražotāju atbalsta programmas
īstenošana (Pieņemšanas – nodošanas akts un
ziņojums par uzdevuma izpildi saskaņā ar
ZM un LLKC noslēgto līgumu 2021/125
5.aktivitāte).
-Papildināts
un
pilnveidots
vienots
elektronisks katalogs, kurā apkopoti Latvijas
vietējās produkcijas ražotāji un pārstrādātāji
(Pieņemšanas – nodošanas akts un ziņojums
par uzdevuma izpildi saskaņā ar ZM un
30.10.2022.
LLKC noslēgto līgumu).
-Izglītoti vietējās produkcijas ražotāji un
pārstrādātāji par kvalitātes shēmām un to
prasībām (Pieņemšanas – nodošanas akts un
ziņojums par uzdevuma izpildi saskaņā ar
ZM un LLKC noslēgto līgumu Nr.).
-Nodrošināta vietējo ražotāju pārstāvība
dažādos produkcijas noieta pasākumos,
tādējādi
veicinot
vietējo
ražotāju
popularizēšanu (Pieņemšanas – nodošanas
akts un ziņojums par uzdevuma izpildi
saskaņā ar ZM un LLKC noslēgto līgumu.
-Nodrošināta Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas ražotāju dalība ar kopstendiem 30.10.2022.
starptautiskajās izstādēs.
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

TTAD

LD, LAD

VRP
68.1.uzdevums

LAD , BFD ,
LLKC, vietējās
pašvaldības

VRP

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LAAD
TTAD

TTAD, ZD

LAAD

71.2. uzdevums

VRP 69.1.pasākums

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Sasniedzamie rezultāti

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

-Nodrošināta lauksaimniecības un pārtikas
nozaru interešu pārstāvība citu institūciju
organizētajos
eksporta
veicināšanas
pasākumos.
-Veikta nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
licences līguma ietvaros veikto aktivitāšu
uzraudzība.
-Nodrošināta
Latvijas
zivsaimniecības
uzņēmumu
dalība
ar
kopstendiem
starptautiskajās izstādēs.
Nodrošināt nepārtrauktu atbalsta pieejamību
un turpināt pasākumu ieviešanas uzraudzību
zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspējas
2.15. kāpināšanai, tostarp produktu pievienotās
vērtības palielināšanai, eksporta iespēju
attīstībai, kā arī ūdens dzīvo resursu
ilgtspējai.
Nodrošināt komercdarbības atbalsta
lauksaimniecības, mežsaimniecības,
2.16.
zvejniecības un akvakultūras nozarē
izvērtēšanu un saskaņošanu ar EK.

2.17.

Nodrošināt LAP Pārejas perioda un Eiropas
Savienības
Atveseļošanas
instrumenta
finansējuma pieejamību lauku attīstībai .

2.18

Nodrošināt Lauku attīstības programmas
pārejas perioda laikā un KLP Stratēģiskajā

Īstenota publiskā atbalsta pieejamība
pasākumu ieviešanas uzraudzība.

un 30.12.2022.

ZD

Nodrošināta
komercdarbības
atbalsta
lauksaimniecības,
mežsaimniecības, 30.12.2022. LAAD, ZD
zvejniecības
un akvakultūras
nozarē
izvērtēšana un saskaņošana ar EK.
-Sagatavoti un EK apstiprināti LAP
grozījumi,
precizējot
īstenošanas
nosacījumus un ietverot finansējuma pārdali
no I pīlāra.
- Grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos
30.12.2022.
precizējot nosacījumus atbalstam pārstrādei;
LAAD, MD
- Grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos
nelauksaimnieciskai darbībai.
- Grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos,
precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus
sadarbības pasākumā.
-Sagatavoti un EK apstiprināti LAP 30.12.2022.
LAAD
grozījumi.
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VRP 66.2.uzdevums

LLKC, LAD

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

plānā vienkāršoto izmaksu un tehnikas un -Nodrošināta
metodikas
izstrāde būvniecības katalogu piemērošanu.
“Vienreizējs maksājums sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai”;
-Nodrošināti
grozījumi
vienkāršotās
izmaksas metodikās.
-Metodika “Vienotās likmes finansējums
Lauku attīstības projektu sagatavošanas un
vispārējam izmaksām”.
-Metodika “Vienas vienības
izmaksu
standarta likmju aprēķina un piemērošanas
metodika Tehnikas un iekārtu kataloga
ieviešanai
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas 2014.-2020.gadam atbalsta
pasākuma M4 “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos” apakšpasākuma 4.1. “Atbalsts
ieguldījumiem
lauku
saimniecībās”
īstenošanai”.
- Ir nodrošinātas vienkāršoto izmaksu
metodikas iekļaušana KLP Stratēģiskajā
plānā.
Nodrošināta
atbalsta
pieejamību
Pilnveidot atbalsta iespējas bioloģis kās
bioloģiskajiem lauksaimniekiem pārejas
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un
periodā.
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
2.19.
- Pilnveidota KLP stratēģiskā plāna 30.12.2022.
pārstrādātājiem.
Veicināt
ražotāju
intervence bioloģiskai lauksaimniecībai.
iesaistīšanos ES un nacionālajās pārtikas
- Izstrādāts noteikumu projekts atbalsta
kvalitātes shēmās.
pieejamībai pēc 2023.gada.
Pilnveidot
Latvijas
lauku
attīstības - Nodrošināta atbalsta pieejamību mazajiem
programmas 2014. -2020. gadam atbalsta lauksaimniekiem pārejas periodā.
īstenošanu un uzraudzību lauksaimniecības -Nodrošināta atbalsta pieejamību jaunajiem
lauksaimniekiem pārejas periodā.
30.10.2022.
2.20. un lauku attīstības jomā, t.sk. mazajiem un
jaunajiem lauksaimniekiem, saistīto atbalstu - Pilnveidota KLP stratēģiskā plāna
un ES skolu atbalsta programmu (skolas intervence mazo lauksaimnieku atbalstam
- Pilnveidota KLP stratēģiskā plāna
piens un skolas auglis).
intervence jauno lauksaimnieku atbalstam.
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

LAAD

LAD

LAAD,
TTAD

LAD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP
74.1. uzdevums

VRP
77.1. uzdevums

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

- Izstrādāts noteikumu projekts atbalsta
pieejamībai pēc 2023.gada.
-Sagatavoti un EK apstiprināti LAP
grozījumi.
-Izstrādāts Finansēšanas nolīgums starp LAD
un Altum finanšu instrumenta ieviešanai.
Pilnveidot aizdevumu pieejamību dažādam -Izstrādāts jaunais nacionālais regulējums
saimniecību grupām, īpaši mazajām
aizdevumiem
ar
kapitāla
atlaidi
30.12.2022.
2.21. saimniecībām, atbilstoši pieprasījumam un lauksaimniecības un lauku saimnieciskās
vajadzībām un kombinēt aizdevumus ar
darbības veicējiem.
grantiem
-Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos
aktos, nodrošinot aizdevumu pieejamību
dažādam saimniecību grupām.
- Ir nodrošināta aizdevumu pieejamība
lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības.
Nodrošināt
atbalsta
iespējas
lauku
saimniecību konkurētspējas veicināšanai un
2.22.
infrastruktūras
(t.sk.
meliorācija i)
uzlabošanai.

-Nodrošināta atbalsta pieejamība pārejas periodā
ieguldījumiem
lauku
saimniecībās
un
infrastruktūras uzlabošanai.

30.12.2022.

-Pilnveidota
KLP
stratēģiskā
plāna
intervence ieguldījumu atbalstam lauku
saimniecībās un meliorācijas uzlabošanai.
- Nodrošināta sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju ieviešana LAP pārejas
perioda laikā.
- Nodrošināta vietējo rīcības grupu atlase
periodam pēc 2023.gadam.Izstrādātas KLP
Uzraudzīt un koordinēt sabiedrības virzītas stratēģiskā plāna intervences sabiedrības
vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu un virzītas vietējās attīstības pieejas īstenošanai. 30.12.2022.
2.23.
uzsākt nosacījumu izstrādi vietējo rīcības - Izstrādāts jauns nacionālais regulējums:
grupu atlasei periodam pēc 2023. gada.
1)vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai
plānošanas periodā no 2023.-2027. gadam;
2)atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar
vietējās
attīstības
stratēģiju,
tostarp
sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu”;
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LAAD

Altum

VRP
77.2. uzdevums

LAAD

LAD

VRP
68.3. uzdevums

LAAD, ZD

LAD

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Pilnveidot
normatīvo regulējumu,
lai
sekmētu lauksaimnieku,
mežsaimnieku,
2.24. zivsaimnieku un ražotāju kooperatīvu izveidi
un to attīstību, kā arī stiprināt otrā līmeņa
kooperatīvo sabiedrību apvienošanos.
Izvērtēt un pilnveidot nodokļu atvieglojumus
lauksaimniecības,
zivsaimniecības
un
mežsaimniecības nozarēs, tai skaitā izvērtēt
2.25. NĪN
papildlikmes
palielināšanas
nepieciešamību
neizmantotajai LIZ un
risinājumus, lai veicinātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemju apsaimniekošanu.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

3)vietējo
rīcības
grupu
darbības
nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai
intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar
vietējās
attīstības
stratēģiju,
tostarp
sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu”.
-Nodrošināta atbalsta pieejamība atbilstīgām
kooperatīvajām sabiedrībām.
-Nodrošināta atbilstības statuss piešķirta
30.12.2022.
-Nodrošināta valsts pārvaldes funkcijas kooperatīvo sabiedrību atbilstības statusa
piešķiršana, deleģēšanu.
-Izstrādāts informatīvais
ziņojums
par
samazinātās PVN likmes piemērošanu
pārtikas produktiem.
-Izvērtēti
nodokļu
atvieglojumi
lauksaimniecības,
zivsaimniecības
un 30.12.2022.
mežsaimniecības nozarēs.
-Sagatavoti priekšlikumi nodokļu politikas
pilnveidošanai.
-Izvērtēta NĪN papildlikmes palielināšanas
nepieciešamība neizmantotajai LIZ.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LAAD, ZD

VRP
75.1. uzdevums

LAAD

VRP
72.1. uzdevums

3. Darbības virziens “Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana”

3.1.

-Lauksaimniekiem
un mežsaimniekiem
sniegta
iespēja
piedalīties
mācībās,
saimniecību
un meža apmeklējumos,
Nodrošināt
zināšanu
pārneses
un apmeklēt demonstrējumus un izmantot
konsultāciju
pakalpojumu
pieejamību konsultāciju pakalpojumus.
30.12.2022.
lauksaimniecībā
un
mežsaimniecībā -Lauksaimniecības
un mežsaimniecības
iesaistītajiem.
konsultantiem nodrošināta iespēja mācīties
un iegūt jaunas zināšanas.
-Piedalīties KLP stratēģiskā plāna skaņošanā
ar EK, nodrošinot procesam nepieciešamo
informāciju
par zināšanu
apmaiņas,
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LAAD

LD, MD,
LLKC, LAD,
NVO

VRP
67.2.uzdevums

Nr.
p.k.

Uzdevumi

3.2.

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla un Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību, lai
sekmētu informācijas pieejamību un lauku
iedzīvotāju, uzņēmēju informētību par lauku
un zivsaimniecības
atkarīgo teritoriju
attīstības iespējām, izmantojot 2014.-2020.
un 2021.-2027. gada ES fondu atbalstu.

3.3.

Nodrošināt
specifiskas
informācijas
periodisku apkopošanu un analīzi, lai
īstenotu lauku attīstības politiku un palīdzētu
lauku uzņēmējiem, kā arī iegūtos datus
paziņotu EK.

3.4.

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.

3.5.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

informācijas izplatīšanas un konsultāciju
jomas intervencēm.
-Parakstīti līgumi ar LLKC par valsts
pārvaldes uzdevumu deleģēšanu par VLT/
ZST darbību.
-Īstenotas sabiedrības, t.sk. potenciālo 30.12.2022. LAAD, ZD
atbalsta saņēmēju informēšanas aktivitātes
par lauku attīstības un zivsaimniecības
atbalsta iespējām un labo praksi visā Latvijas
teritorijā.
-Uzturēta laukaugu ražu prognozēšanas 30.12.2022.
LAAD,
sistēma un sagatavotas ikgadējas prognozes.
-Aprēķināti lauksaimniecības bruto segumi.
TTAD
-Sagatavota informācija lauku saimniecību
uzskaites datu tīklam (SUDAT).
-Nodrošināta
projektu
iesniegumu
pieņemšana.
-Pilnveidotas
KLP stratēģiskā
plāna
intervences
sadarbībai
atbilstoši
saskaņošanas sarunām ar EK.
30.12.2022.
LAAD
- Izstrādāts nacionālā regulējuma projekts
atbalsta piešķiršanas kārtībai intervencē
“Sadarbība” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā.

Nodrošināt
valsts
budžeta
līdzekļu -Izvērtēts un apstiprināts pārskats par 2021.g.
pieejamību nozarei nepieciešamās vidējās rezultātiem.
profesionālās izglītības ieguves iespējai -Sagatavota un noslēgta ikgadējā vienošanās
Bulduru dārzkopības vidusskolā
pie trīspusējā līguma (ZM, LLU, Bulduri) par 30.12.2022.
izglītojamo
vietu skaitu un vidējās
profesionālās izglītības programmām 2022.g.
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SLSAD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LLKC

LLKC

VRP

LAD
80.1.uzdevums

LLU, Bulduri

Nr.
p.k.

Uzdevumi

3.6.

Nodrošināt
valsts
budžeta
līdzekļu
pieejamību nozarei nepieciešamās augstākās
akadēmiskās un profesionālās izglītības
ieguves iespējai LLU

3.7.

Nodrošināt
valsts
budžeta
līdzekļu
pieejamību nozarei nepieciešamās vidējās
profesionālās un īsā cikla augstākās izglītības
ieguves iespējai Malnavas koledžā

3.8.

Nodrošināt
valsts
budžeta
līdzekļu
pieejamību LLU, kapitālieguldījumiem LLU,
BDV un MaK

3.9.

Nodrošināt MK virzīto LLU augstskolas
padomes locekļu atlasi un iesniegšanu
apstiprināšanai MK

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

-Sadarbība ar Bulduru dārzkopības skolu un
LLU par aktuālajiem vidējās profesionālās
izglītības jautājumiem.
-Izvērtēts un apstiprināts pārskats par 2021.g.
rezultātiem.
-Sagatavotas un noslēgts jauns trīspusējais
līgums (ZM, IZM, LLU) un ikgadējā 30.12.2022
SLSAD
vienošanās pie līguma par studējošo vietu
skaitu un studiju programmām 2022.g.
-Sadarbība ar LLU par aktuālajiem vidējās
augstākās izglītības jautājumiem.
-Sagatavots un noslēgts līgums un ikgadējā
vienošanās pie trīspusējā līguma (ZM, LLU,
MaK) par izglītojamo vietu skaitu un vidējās
30.12.2022
SLSAD
profesionālās un īsā cikla augstākās izglītības
programmām 2022.g.
-Sadarbība ar MaK un LLU par aktuālajiem
izglītības jautājumiem.
Sagatavoti un noslēgti trīs līgumi par dotāciju
SLSAD,
nodrošināšanu
kapitālieguldījumu 30.12.2022
BFD
īstenošanai LLU, BDV un MaK plānotajos
pasākumos.
Īstenots konkurss LLU augstskolas padomes
locekļu kandidātu atlasei un atbilstošo 30.06.2022. SLSAD , JD
pretendentu saraksts iesniegts apstiprināšanai
MK

4. Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
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Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

LLU

LLU, MaK

LLU, BDV,
MaK

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

4.1.

Iegūt statistisko informāciju par meža resursu
un meža veselības stāvokli, kā arī meža un
vides (biotisko, abiotisko, antropogēno)
faktoru mijiedarbību.

4.2.

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

4.3.

4.4.

Uzraudzīt
meliorācijas
kadastra
hidrometrijas datu pārvaldību .

un

Uzraudzīt plūdu risku pārvaldību Daugavas
kaskādes HES ūdenskrātuvēm piegulošajās
teritorijās.

Izpildes
termiņš

-Veikta
ikgadējā
meža
statistiskā
inventarizācija
(apsekoti
4374
parauglaukumi
un
uzmērīti
3078
30.12.2022.
parauglaukumi) saskaņā ar līgumu starp ZM
un
LVMI
Silava.
- Apstiprināts darbu pieņemšanas –
nodošanas akts
Īstenota valsts meliorācijas sistēmu un valsts 30.12.2022
nozīmes meliorācijas sistēmu uzturēšanas un
ekspluatācijas uzraudzība saskaņā ar ZM un
ZMNĪ 15.01.2020. līgumu Nr.2020/30 par
valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu.
Īstenota
meliorācijas
kadastra
un 30.12.2022
hidrometrijas datu pārvaldības uzraudzība
saskaņā ar ZM un ZMNĪ 15.01.2020. līgumu
Nr.2020/30 par valsts pārvaldes uzdevuma
deleģēšanu.
Īstenota plūdu risku pārvaldības Daugavas
HES ūdenskrātuvēm piegulošajās teritorijās
uzraudzība saskaņā ar ZM un ZMNĪ
15.01.2020. līgumu Nr.2020/30 par valsts
pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un MK
20.12.2016. noteikumiem Nr. 860 “Daugavas
30.12.2022
hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu
nostiprināšanas
darbu
un
Rīgas
hidroelektrostacijas
ūdenskrātuves
inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas
izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās
budžeta dotācijas izlietojuma kārtība”.
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Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

MD

Silava

MD

ZMNĪ

MD

ZMNĪ

MD

ZMNĪ

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

VRP
78.1.uzdevums

Nr.
p.k.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Veikta Zemkopības ministrijas zemes dzīļu
pārvaldības pārvaldības plānošanas dokumenta izstrādes 30.12.2022.
koordinēšana .

MD

LVM

Veikta meža resursu valsts uzraudzība,
saskaņā ar Valsts meža dienesta likumu un
Nodrošināt meža resursu valsts uzraudzību,
30.12.2022.
lai saglabātu meža un meža nozares ilgtspēju. 30.07.2013. MK noteikumiem Nr.449 Valsts
meža dienesta nolikums.

MD

VMD

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

Koordinēt
zemes
dzīļu
plānošanas dokumenta izstrādi.

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
(VMD,MPS, VAAD, LVM) zinātnieku,
ekspertu, meža īpašnieku sadarbību egļu
audžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu
mizgrauzi (Ips typographus).

Izpildes
termiņš

Izvērtēti meža apsaimniekošanu un medību
saimniecības regulējošie normatīvie akti un
30.12.2022.
sagatavoti grozījumi deviņos normatīvajos
aktos.

MD

Veikti egļu audžu aizsardzības pasākumi
atbilstoši rīcības plānam 2022. gadam egļu 30.12.2022.
audžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu
mizgrauzi (Ips typographus). -

MD

VAAD,VMD,
MPS, LVM,
mežu īpašnieki

Veikti valsts atbalsta pasākumi meža ilglaicīgo
funkciju stabilizācijai, meža nozares attīstībai un
Īstenot valsts atbalsta pasākumus meža medību saimniecības attīstībai. (26.04.2016. MK
ilglaicīgo funkciju stabilizācijai, meža noteikumi Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas
30.12.2022.
nozares attīstībai un medību saimniecības kārtība meža nozares attīstībai”, 29.09.2020. MK
attīstībai atbilstoši Meža likums un Medību noteikumi Nr. 605 "Medību saimniecības
likums.
attīstības fonda nolikums”, līgumi un pārskati par
projektu izpildi).

MD

MSAF, MAF,
Silava
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Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti

Nodrošināt prasību izpildi, kuras noteiktas
EP Regulas Nr. 995/2010, ar ko nosaka
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž
4.10. tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, Uzraudzīta regulu prasību izpilde.
un EP Regulā Nr. 2173/2005 par FLEGT
licencēšanas
sistēmu
kokmateriālu
importam.
ZIZIMM jautājumu darba grupa - piedalīt ies
un koordinēt aktivitātes klimata politikas Izveidota darba grupa, kas izvērtē iespējas
4.11. ietvaros (ietverot informāciju par zemes sasniegt Latvijai plānotos klimata mērķus.
izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas
un mežsaimniecības darbībām).
sadaļa
SEG
nacionālajā
Piedalīties un koordinēt aktivitātes ikgadējās Sagatavota
ziņojumā
par
SEG
inventarizācijas
sagatavošanai inventarizācijas
nacionālās sistēmas ietvaros (ietverot lauksaimniecību un zemes izmantošanu,
4.12.
informāciju par zemes izmantošanas, zemes zemes
izmantošanas
maiņu
un
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības mežsaimniecību, kas iesniegts EK.
darbībām).
-Uzkrāt, saglabāt un papildināt gēnu banku ar
lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu
mājas (istabas) dzīvnieku
bioloģiskā
materiāla paraugiem, kā arī uzlabot
Nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku un saglabāšanas sistēmu.
4.13. vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu
-Uzraudzīt gēnu bankas ikgadējo darbību,
bankas ilgtspējību un atpazīstamību.
izvērtējot saņemtos pārskatus.
-Koordinēt datu ievadi DAD-IS sistēmā.
-Nodrošināt dalību EUGENA starptautiskajā
gēnu bankas tīklā.
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

VMD, VID
Muitas
pārvalde

30.12.2022.

MD

30.12.2022.

MD, LD

30.06.2022

LD , MD

LLU, Silava

30.12.2022.

LD

LLU

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Nodrošināt
vietējo
apdraudēto
lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanas
4.14. procesu valstī un sadarboties ar starptautiskās
organizācijas
ERFP
nacionāliem
koordinatoriem

Norvēģijas Finanšu instrumenta programmas
“Klimata
pārmaiņu
mazināšana,
pielāgošanās tām un vide” ietvaros veicināt
4.15.
projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu
pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”
īstenošanu.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Vērtēt un uzlabot saglabāšanas procesu
valstī, izvērtējot iesniegtos pārskatus un
pieņemot atbilstošas rīcības mehānismus.
-Sniegt datus DAD-IS par valstī saglabājamo 30.12.2022.
šķirņu īpatņu skaitu un to raksturojošiem
rādītājiem
-Piedalīties ERFP darba grupu sastāvā.
Īstenoti projekta uzdevumi atbilstoši laika
grafikam, tostarp:
-LU turpina ģeogrāfiski piesaistīt dziļrakuma
punktus vēsturiskai augsnes informācijas
datubāze, šogad plānoti 6000 punkti.
Etalonteritorijās tiks veikti 55 dziļrakumi,
augsnes aprakstīšana, laboratorijas analīzes
un sagatavots pārskats par iegūto rezultātu
salīdzinājumu ar vēsturiskajām kartēm un to
izmantošanu jaunai kartēšanai. Attiecībā uz
kūdras augsnēm, plānots veikt 120 30.12.2022.
dziļrakumi.
- VAAD un Silava turpina oglekļa
monitoringa tīkla izveidi ar 80 punktiem un
1200 paraugiem.
- Silava sagatavo atskaiti par datiem un
rezultātiem no 2021. gadā ierīkotajām
izmēģinājuma vietām.
- aktivitātes ietvaros plānots augsnes
kartēšanas apmācības Norvēģijā, dodas
astoņi cilvēki, tai skaitā viens no ZM, un
NIBIO otrā vizīte un ziņojums.
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Atbildīgais
departaments

LD

LD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

LLU, NVO

SLSAD, LLU,
LU, VAAD,
Silava

VRP
67.1.uzdevums

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Veicināt pētījumus par augsnes kvalitāti, par
dažādu faktoru ietekmi uz augsni kā arī par
4.16.
pārtikā un lauksaimniecībā izmantojama jiem
augu ģenētiskajiem resursiem.

4.17.

Turpināt darbu pie Augšņu informācijas
sistēmas (AIS) izveides.

Veikt pieejamās informācijas apkopojumu un
analīzi par izmantošanai iespējamajām
siltumnīcefekta gāzu emisiju piesaistes
4.18.
vienībām no zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības
sektora.
Koordinēt un veicināt sabiedrības izpratni par
pārtikā un lauksaimniecībā izmatojamo augu
4.19.
ģenētisko resursu saglabāšanu un izmatošanu

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

30.12.2022

LD

VAAD, Silava

30.12.2022

LD

VAAD

-Apkopota informācija.
-Sniegti
priekšlikumi
zinātniskajām
institūcijām pētījumu uzdevumiem par
funkcionālo zemes izmantošanu klimata
politikas kontekstā.

30.12.2022

LD, MD

Silava, LLU

- Ar masu mēdiju starpniecību sniegta
skaidrojoša informāciju par pārtikā un
lauksaimniecībā izmatojamo augu ģenētisko
resursu saglabāšanu un izmatošanu

30.12.2022

LD

Silava

Sasniedzamie rezultāti

- ZM eksperti piedalās ANO Vispārējās
konvencijas
par klimata
pārmaiņām
konferencēs (COP 27, 7-18.novembris,
Ēģipte), ES Zemes izmantošanas un klimata
ekspertu semināros un augšņu partnerības
darba grupās.
- organizēta otrā projekta konference, kā arī
nodrošināta
citu projekta publicitātes
pasākumu īstenošana.
-Sniegti priekšlikumi pētījumu izpildītā jiem
pētījumu
uzdevumiem
un uzraudzīta
realizējamo pētījumu gaita
-Apstiprināta zinātnisko pētījumu atskaite.
-Informēta
sabiedrība
par
pētījumu
rezultātiem.
-Sagatavots normatīvais regulējums par
Augšņu informācijas sistēmas (AIS) izveidi.
-Datu bāzes veidošana par LIZ kvalitāti, kas
nākotnē varētu kalpot priekšlikumu izstrādei
normatīvo aktu pilnveidošanai.
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Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

- Tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām
un iesaistītajām pusēm par pārtikā un
lauksaimniecībā izmatojamo augu ģenētisko
resursu
saglabāšanu
un
izmatošanu
jautājumiem.
Pieņemti normatīvie akti, kas nodrošina
bioloģiska heterogēnā materiāla sēklu un 30.12.2022.
pavairojamā materiāla apriti un izmantošanu
bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Pilnveidoti normatīvie akti, kas uzlabo un
30.12.2022.
vienkāršo sēklu un šķirņu apriti, tai skaitā
ieviestas ES direktīvu prasības.
Precizēti un aktualizēti normatīvie akti par
EK mēslošanas līdzekļu apriti atbilstoši ES 01.07.2022.
prasībām.

LD

VAAD

LD

VAAD

LD

VAAD

-Sniegti priekšlikumi pētījumu izpildītā jiem
par pētījumu uzdevumiem un uzraudzīta 30.12.2022.
realizējamo pētījumu gaita.
-Apstiprināta zinātnisko pētījumu atskaite.

LD

LLU, DI

LD

LLU

LD

SLSAD, LAAD,
MD, ZD, LLU,
NVO

Sasniedzamie rezultāti

Uzdevumi

4.20.

Veicināt
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanu un izmantošanu, izveidojot
augu heterogēnā materiāla aprites sistēmu.

4.21.

Pilnveidot sēklaudzēšanas, sēklu un šķirņu
aprites sistēmu.

4.22.

Aktualizēt un pilnveidot mēslošanas līdzekļu
uzraudzību un kontroli.

Veicināt pētījumus par ūdens kvalitātes
stāvokļa novērtēšanu no lauksaimniecis kās
darbības ietekmes, un videi draudzīgu augu
4.23.
barības vielu pārvaldību un augu aizsardzības
līdzekļu iespējamo ietekmi uz vidi atbilstoši
Eiropas Zaļā kursa mērķiem

Sagatavota
Piedalīties ikgadējās nacionālās gaisu inventarizācijas
4.24. piesārņojošo vielu emisiju inventarizācijas lauksaimniecību
ziņojuma sagatavošanā.
iesniegts EK.

4.25.

Veicināt
LIFE programmas
“GoodWater IP” īstenošanu.

Izpildes
termiņš

sadaļa
nacionālajā
ziņojumā
par
30.12.2022.
(amonjaka emisija), kas

-Sniegti priekšlikumi projekta aktivitāšu
ietvaros
par
lauksaimniecis kās,
zivsaimniecības
un
mežsaimnieciskās
projekta
darbības
izraisītā
piesārņojuma 30.12.2022.
samazināšanas pasākumiem.
-Izvērtēts projektu partneru sagatavotais
nodevums par ES ūdensobjektu politiku
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Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Veicināt projekta LIFE Orgbalt “Klimata
pārmaiņu
samazināšanas
iespēju
4.26. demonstrēšana
auglīgās
organiskajās
augsnēs Baltijas valstīs un Somijā ”
īstenošanu
Garantēt valsts fitosanitāro drošību un
nodrošināt augu, sēklu un šķirņu aprites
4.27. uzraudzību
(t.sk.
eksportam)
fitosanitāroaugu un augu produktu eksportu
un ilgtspējīgu augsnes auglību.
Nodrošināt
atbalsta
iespējas
mežu
meliorācijas
uzlabošanai
un
meža
ekonomiskās vērtības celšanai un klimata
4.28. izmaiņu ietekmes mazināšanai, kā arī KLP
Stratēģiskajā
plānā
Latvijai
2023.–
2027.gadam rosināt iekļaut pasākumus, kas
veicina papildus CO2 piesaisti ilgtermiņā.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

prasību novērtējumu un ieteikumi dažādu
politikas virzienu labākai integrācijai ūdens
baseinu apsaimniekošanas plānos.
-Dalība projekta pasākumos, ZM viedokļa
sniegšana,
nepieciešamās
informācijas
sagatavošana
Sagatavots starpposma ziņojums
par
priekšlikumiem Baltijas valstu un Somijas 31.08.2022.
lauksaimniecības un meža nozaru stratēģiju
un rīcības plānu uzlabošanai, lai mazinātu
SEG emisijas no organiskajām augsnēm.
Precizēti normatīvie akti atbilstoši ES
prasībām. Nodrošināta augu un augu 30.12.2022.
produktu uzraudzība un kontrole

-Nodrošināta
projektu
iesniegumu
pieņemšana.
30.12.2022.
-Izstrādātas
KLP
stratēģiskā
plāna
intervences CO2 piesaistei ilgtermiņā.

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

LD

TTAD, MD,
SLSAD

LD

VAAD

MD

LAAD, LAD

VRP
79.2.uzdevums

LD

VRP
73.1.uzdevums

-Nodrošināta KLP stratēģiskā plāna intervenču
pilnveidošana,
paredzot
SEG
emisiju
samazinošos pasākumus atbilstoši pieejamajam
finansējumam.
-Izstrādāti atbilstoši ekoshēmu pasākumi.

30.12.2022.

LAAD,
TTAD

-Nodrošināta atbalsta pieejamību agrovides
Nodrošināt atbalsta iespējas ilgtspējīgu
pasākumos pārejas periodā;
4.30. lauksaimniecības prakšu īstenošanai un
-Pilnveidotas
KLP stratēģiskā
plāna
bioloģiskai daudzveidībai
intervences agrovides atbalstam.

30.12.2022.

LAAD

KLP Stratēģiskajā plānā Latvijai 2023.–
4.29. 2027.gadam, paredzēt SEG emisijas
samazinošus pasākumus.
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Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Īstenot zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.- 2024. gadam un nodrošināt
4.31.
Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu
izmantošanu.
ES un Latvijas zivsaimniecības politikas
mērķu sasniegšana, izstrādājot un īstenojot
4.32.
ilgtspējīgus zivsaimniecības pārvaldības un
zivju resursu saglabāšanas pasākumus.

Sasniedzamie rezultāti

Izpildes
termiņš

-Veikta plāna izpildes pārraudzība, lai
nodrošinātu plānā noteikto rezultatīvo
rādītāju sasniegšanu.
30.12.2022.
-Sagatavoti attiecīgi ZM lēmumi, veikti
normatīvo aktu grozījumi, lai nodrošinātu
zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Izstrādāti un īstenoti pasākumi, lai palīdzētu
sasniegt ES un Latvijas zivsaimniecības 30.12.2022.
politikas mērķus.

Sniegts atbalsts zivju resursu ilgtspējīga i
Sniegt atbalstu Zivju fonda pasākumiem, kuri
izmantošanai un bioloģiskās daudzveidības 30.12.2022.
4.33. veicina zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu
un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. saglabāšanai (projektu skaits)

4.34.

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

Nodrošināta valsts informācijas sistēmas
“Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma” pilnveidošana, atbilstoši
KZP mērķiem, zvejas kontroles sistēmas
efektivitātes uzlabošanai.
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31.12.2022.

Atbildīgais
departaments

ZD

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības
partneri

BIOR

ZD

BIOR

ZD

LAD

ZD

AD,VVD

Atsauces uz
citiem
dokumentiem

Pielikums Zemkopības ministrijas 2022.gada darba plānam *

Normatīvo aktu projektu saraksts, kurus Zemkopības ministrija plāno izstrādāt un virzīt apstiprināšanai 2022. gadā.**
Nr.p
.k.

Normatīvā
akta veids

Normatīvā akta nosaukums

Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

1.pusgads

VPD

1.pusgads
1.pusgads

VPD
VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

1.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
1.
2.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

3.

4.
5.
6.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

7.

MK noteikumi
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām,
to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 “Cūku labturības prasības”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības
prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai
dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām
un tajās veicamajām pārbaudēm”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra noteikumos Nr. 623 “Pārtikas kazeīnu un kazeinātu
kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un
draudu novēršanas kārtība”
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”
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā
aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un
maksas pakalpojumiem”
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 327 “Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas
kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 35 “Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas,
pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 “Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku
infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416 “Hroniskās novājēšanas slimības
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi MK 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 597 “Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības
svaigpiena apritei”
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.328 “Prasības kautuvēm, kurās nokauto
dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”
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15.
16.
17.
18.
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36.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2. februāra noteikumos Nr. 104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un
reģistrācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 “Noteikumi par dzīvnieku barībā un
barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 323 “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskā institūta “BIOR” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis”
Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
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Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas
noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr. 76 “Aprites uzraudzības un kontroles kārtība
mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu “ EK mēslošanas līdzeklis”.
Grozījumi ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 “Prasības personām, kas nodarbojas ar
lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju
transplantāciju”
Grozījumi ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 “Lauksaimniecības datu centra publisko
maksas pakalpojumu cenrādis”
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā
Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr. 1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā.”
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr. 120 “Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr. 668 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26.marta noteikumos Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”
Grozījumi ministru kabineta 2018. gada 6. februāra noteikumos Nr. 75 “Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas
izmantošanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 448 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību”.
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Grozījumi MK noteikumos Nr.776 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu
konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020.gada plānošanas perioda pārejas laikā
2021. un 2022. gadā”
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Grozījumi MK noteikumos Nr.222 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma
"Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un
ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam
"Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā”
Grozījumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 320 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā”
Grozījumi MK 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Grozījumi MK 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības
garantiju programmas noteikumi"
Grozījumi MK 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas
lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai
un produktivitātes datu izvērtēšanai”
Grozījumi MK 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecība i”
Grozījumi MK 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
Grozījumi MK 2020.gada 14.maija noteikumos Nr. 299 “Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem
lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai”
Grozījumi MK 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecība i”
Grozījumi Ministru kabineta 23.12.2014. not. Nr. 796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”
Grozījumi Ministru kabineta 30.11.2009. not. Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”
Grozījumi Ministru kabineta 02.03.2010. not. Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniec ības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”
Grozījumi Ministru Kabineta 20.02.2018. noteikumos Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”
MK noteikumi “ Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 " Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"”
“ Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"”
“Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra noteikumos Nr. 605 “Medību saimniecības attīstības
fonda nolikums””
“Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā””
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“Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas
un plantāciju meža noteikumi””
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts
reģistra informācijas aprites noteikumi".
“Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par
mežsaimnieciskām un medību darbībām””.
“Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. Nr.947 “Noteikumi par meža aizsardzības
pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā”
“Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo
materiālu””.
"Grozījumi Valsts meža dienesta likumā".
Grozījumi Meliorācijas likumā
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības,
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība
piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā
arī minēto izmaksu segšanā”
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr.621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu
organizācijām”
Grozījumi 2010.gada 12.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.30 „Kultūraugu ražības prognozēšanas,
lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība’
Grozījumi 2011. gada 1. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota
informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" un
Grozījumi 2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras
dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Grozījumi 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas,
administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
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Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniec ības
attīstībai 2021.–2027.gada plānošanas periodā
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Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība
Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites, neizlietotas vai nederīgas ārstnieciskās barības un
starpproduktu savākšanas, izmešanas un iznīcināšanas kārtību un prasībām diētiskajai barībai
Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums
Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība
Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā
Noteikumi par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas veikto darbību samaksas apmēru un kārtību
Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs
Salmonelozes kontroles un apkarošanas kārtība mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu
iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam
Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās prakses iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita
un izlieto zāles
Bioloģiskās lauksaimniecības likums
Veterinārmedicīnas likums
Veterināro zāļu likums
Pārtikas un veterinārā dienesta likums
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Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem
Bioloģiskā heterogēnā materiāla aprites, uzraudzības kārtība un saraksta veidošanas noteikumi.
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14.

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes
zvejā"
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Zvejas flotes modernizācija”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Zvejas kuģa pirmā iegāde”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Resursu efektivitāte un pievienotā
vērtības radīšana zvejas produktiem”

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Zināšanu pārnese”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Investīcijas zvejas un akvakultūras
produktu apstrādē”

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Tirdzniecības veicināšanas pasākumi”
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Atzītu ražotāju organizāciju plānu
īstenošana”

Noteikumi par Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras uzņēmumiem par 2021.gada jūnija un jūlija
ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides
pakalpojumus”
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Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai plānošanas
periodā no 2023.-2027. gadam”
Noteikumi par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda administrēšanu un uzraudzību, un tā
administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumiem, kā arī par valsts atbalsta zvejniecības un
akvakultūras attīstībai administrēšanu un uzraudzību
“Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana
saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un
teritorijas aktivizēšanai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp
sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība intervencē "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,
attīstot mazās lauku saimniecības”
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība intervencē "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekie m
uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība intervencē “Sadarbība” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā
Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi lauksaimniecības un lauku saimnieciskās darbības veicējiem
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai 2023.–2027.gada plānošanas periodā
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Profesionālo zināšanu un prasmju
pilnveide"
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Individuālu (vienreizēju) un daudzgadu
konsultāciju pakalpojumi"
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Demonstrējumi"
Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem
Noteikumi par ražotāju organizācijām lauksaimniecības nozarēs.
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.3. reformu un investīciju virziena “
Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšana infrastruktūrā” īstenošanas
noteikumi

* - Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.g. 26.augusta sēdē Nr.45. 45.§ 13.13. apakšpunktā noteikto.
** - Sarakstā uzrādīto normatīvo aktu veids, nosaukums, iesniegšanas termiņš ir plānotais un darba gaitā var tikt koriģēts un papildināts.
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