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

Pārskats par Zemkopības ministrijas 2021. gada darba plāna izpildi 2. pusgadā
Nr.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Līdzatbildīgais
departaments un
sadarbības partneri

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes gaitu un
rezultātiem

Ministrijas darbības stratēģijas prioritātes
Prioritāte: Nozares rīcībpolitikas izstrāde, ieviešana un uzraudzība

1.

Nodrošināt ZM jomas normatīvo
aktu atbilstību Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam.

2.

Nodrošināt “Valsts pārvaldes
reformu plāns 2020” īstenošanu
ministrijā.

3.

4.

5.

Sagatavot informatīvo ziņojumu
par pamatnostādņu īstenošanu
2018.-2020. gadā.
Sagatavot meža nozares politikas
plānošanas dokumenta periodam
pēc 2020. gada projektu.
Nodrošināt valsts meža zemju
pārvaldību
saskaņā ar ZM
nolikumu.

LD: P ieņemti MK noteikumi (31.08.2021.) “ Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 “ Invazīvo augu sugas
– Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”.

30.06.2021.

LD, VPD,
MD, ZD,
LLAD,
TTAD

JD

01.10.2021.

JD, BFD, AD,
AuD,
SLSAD

Visas ZM struktūrvienības un
padotības iestādes

01.10.2021.

MD

30.12.2021.

MD

30.12.2021.

MD, BFD

JD: Standartizēti visi personālvadības procesi resorā. Centralizēta
Lauksaimniecības datu centra personāla lietvedība. Centralizēta
Lauksaimniecības datu centra juridiskā nodrošinājuma funkcija.

Informatīvais ziņojums tiks virzīts uz MK vienlaicīgi ar nozares
politikas plānošanas dokumentu periodam pēc 2020. gada.

Sagatavots projekts. Lai to varētu pabeigt, tajā nepieciešams ietvert
informāciju par visām ES līmeņa iniciatīvām, kas var ietekmēt nozares
attīstību. Vienu iniciatīvu plānots publicēt 2022. gada sākumā
(ekosistēmu atjaunošana).
Sagatavoti MK rīkojuma projekti par valsts meža zemju atsavināšanu.

LVM
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6.

7.

Uzraudzīt un veicināt projektu
ieviešanu meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju atjaunošanai
un pārbūvei, samazinot plūdu
riskus lauku teritorijās
un
novēršot plūdu radītos bojājumus.

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

30.12.2021.

30.12.2021

MD

LD

LAAD, LAD, CFLA,
FM, ZMNĪ

SLSAD, LAAD,
TTAD, VPD, MD,
ZD

Uzraudzīta projektu ieviešana
meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju atjaunošanai un pārbūvei ES fondu
programmās.

LD:Kopīgi ar IZM kolēģiem turpina piedalīties un izplatīt
informāciju Latvijas pētniecības iestādēm par jaunās ES
pētniecības un inovāciju programmas “ Apvārsnis Eiropa”
aktivitātēm. Bioekonomikas pētniecības kontekstā, mūsu fokuss ir
6.klāsteris “ Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība
un vide”. ZM sagatavoja Latvijas kopējo atbildi (atbildes sniedza
EM, IZM, VARAM, LIAA, P KC, LM, LLU) par ES
Bioekonomikas stratēģijā minētajiem īstenošanas pasākumiem
Latvijā (informācija iesniegta EK P ētniecības un Inovāciju
ģenerāldirektorātam). ZM piedalījās EK rīkotā informatīvā
pasākumā paneļdiskusijā, lai kopā ar EK kolēģiem un DV
ekspertiem vērtētu 10 ieteikumus valstīm, lai veicinātu izstrādāt
nacionālās bioekonomikas stratēģijas un rīcības plānus. ZM
sniedza prezentāciju par Latvijas Bioekonomikas stratēģiju
2030.gadam LLU īstenotajā starpvalstu projektā “ New Master’s
Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Uzbekistan”
(BioEcUz). P rojekta mērķis ir sniegt priekšstatu par
bioekonomikas lomu tautsaimniecības attīstībā, kā arī palīdzēt
Uzbekistānas kolēģiem sagatavot jaunu maģistra studiju
programmu par bioekonomikas disciplīnu.
LAAD: Sagatavots KLP SP projekts, kurā situācijas analīze un
intervences stratēģiskajam mērķim "Veicināt nodarbinātību,
izaugsmi, dzimumu līdztiesību, tostarp sieviešu līdzdalību, sociālo
iekļautību un vietējo attīstību lauku apvidos, veicināt arī aprites
bioekonomiku un ilgtspējīgu mežsaimniecību" ietver arī
bioekonomikas aspektus.

8.

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

MD: Nodrošināta ZM pārstāvniecība un nozares interešu
ievērošanato kapitālsabiedrību darbībā, kurās ZM ir valsts kapitāla
daļu turētāja (ZMNĪ, LVM, “ Meliorprojekts”).

30.12.2021.

LAAD, MD

JD, BFD (VĪN)
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LAAD: Nodrošināta kapitālsabiedrības LLKC pārvaldība,
darbības rezultātu izvērtēšana par 2020.gadu, dalībnieku sapulču
norise un lēmumu pieņemšana. Sagatavots un iesniegts Ministru
kabinetā informatīvais ziņojums “ P ar valsts līdzdalības
saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs”” (MK 2021. gada 30. novembra
rīkojums Nr. 898 “ Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs" un vispārējo stratēģisko mērķi”). Apstiprināta LLKC
vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025.gadam.

9.

10.

11.

12.

Nodrošināt 2020. gada darbības
rezultātu izvērtēšanu
30.09.2021.
kapitālsabiedrībās, kurās
ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja.
Nodrošināt Komisijas Īstenošanas
Regulā
(ES)
Nr.908/2014
noteikto
Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda 30.12.2021.
un Eiropas Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai
Kompetentās iestādes funkciju
izpildi.
Nodrošināt Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā Nr.1303/2013
noteikto Eiropas Jūrlietu un 30.12.2021.
zivsaimniecības
fonda
Sertifikācijas iestādes funkciju
izpildi.
Nodrošināt valsts pamatbudžeta,
ES
politiku
īstenošanas
instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un 30.12.2021.
pasākumu
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma
plānošanu valsts budžetā vidējā
termiņā (2021.-2024.gads).

LAAD: Sagatavots LLKC darbības rezultātu sākotnējais
izvērtējums par 2020.gadu

BFD

MD, LAAD

BFD

BFD

LAD

BFD
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13.

14.

Nodrošināt valsts pamatbudžeta un
ES
politiku
īstenošanas
instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un 30.12.2021.
pasākumu
īstenošanai
nepieciešamā
finansējuma
izdevumu izpildes uzraudzību ZM
un padotībā esošajās iestādēs.

Nodrošināt KLP tiešo maksājumu
un tirgus pasākumu īstenošanu
lauksaimniecības nozarēs 2021.g.

30.12.2021

BFD

TTAD

LD, LAAD, LAD,
VPD
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TTAD:
Nodrošināta dalība KTO veicināšanas komitejā (27.09.;
04.11.2021.).
Izvērtēta lauksaimniecības produktu veicināšanas un
informēšanas pasākumu 2022. gada darba programma.
Nodrošināta dalība EK vTKO komitejas un ekspertu darba
grupās par lauksaimniecības horizontāliem jautājumiem,
par dzīvnieku produktu sektoru jautājumiem, par laukaugu
sektoru jautājumiem, par augļu un dārzeņu sektora
jautājumiem.
Nodrošināta uzraudzība pār programmas skolu apgādei ar
augļiem, dārzeņiem un pienu īstenošanu 2020/2021 un
2021/2022 mācību gadā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.
485. Tostarp sagatavoti ELGF VIK protokoli par
programmas administrēšanas aspektiem.
Attiecībā uz 2021.gada ES TM lauksaimniekiem
nodrošināts:
1) VPM avansa maksājums;
2) ZAL, MLS un BSA par slaucamām govīm, aitām,
kazām, dārzeņiem, augļiem un ogām gala maksājums.

15.

Izstrādāt KLP Stratēģisko plānu
2023. -2027.gadam.

30.12.2021

LAAD;
TTAD

LD, MD, VPD,
SLSAD
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VP D: Sagatavoti priekšlikumi par atbildīgu un piesardzīgu
antimikrobiālo līdzekļu (AML) lietošanu un ziņošanu par AML
izlietojumu ganāmpulkā, tādejādi veicinot sekmīgu ganāmpulka
veselības pārvaldību, t.sk. informācijas pieejamību par valstī
lietoto AML daudzumu dzīvniekiem.
LD: Kompetences ietvaros sniegti priekšlikumi un sagatavota
nepieciešamā informācija KLP stratēģiskā plāna 2023-2027.
izstrādē
LAAD: Tiek nodrošināta KLP Stratēģiskā plāna 2023. 2027.gadam projekta izveidošana, tai skaitā tika nodrošinātā KLP
Stratēģiskā plāna 2023. -2027.gadam projekta publiskā
apspriešana, apspriešanā izvirzīto priekšlikumu un iebildumu
izskatīšana, rādītāju pilnveidošana un ieplānotā finansējuma
precizēšana un neformāla komunikācija ar Eiropas Komisiju par
KLP Stratēģiskā plāna projektu un tā saskaņošanu.
TTAD:
Darbs pie Regulas priekšlikuma par KLP stratēģisko plānu un
Horizontālo regulu - sagatavoti neskaidrie jautājumi EK par
atsevišķu tiešo maksājumu intervencēm un elementiem, kā arī par
intervencēm konkrētās nozarēs, darbs pie regulas teksta tulkojuma
latviešu valodā izvērtējuma. Darbs pie EK sekundārajiem tiesību
aktiem - dokumentu un priekšlikumu izvērtēšana, Latvijas nostājas
sagatavošana, dalība darba grupu sanāksmēs. Organizētas
neformālas konsultācijas ar EK par neskaidrajiem jautājumiem
tiešo maksājumu jomā. Dalība ministrijas organizētajās darba
grupās par KLP stratēģisko plānu, lai informētu sabiedrību par
KLP reformu un diskutētu par nosacījumiem. Izstrādāts
maksājumu atbalsta kalkulators par esošā un nākošā perioda
platību un dzīvnieku maksājumiem. Gatavoti tiešo maksājumu
lēmumu pieņemšanas priekšlikumi uz Lauksaimnieku nevalstisko
organizāciju konsultatīvās padomes sēdi. Gatavotas prezentācijas
un informatīvie mat riāli par KLP stratēģisko plānu. Regulāra
sadarbība ar nozari pārstāvošām organizācijām un biedrībām par
KLP nākotnes jautājumiem. Izvērtēti SIVN, sabiedriskās
apspriešanas, EK un AREI komentāri par KLP stratēģisko plānu,
sagatavoti skaidrojumu un pamatojumi. Veikti nepieciešamie
precizējumi, pilnveidojumi un papildinājumi SVID novērtējumā
un KLP stratēģiskā plāna projektā. Nodrošināta informācijas
ievade SFC sistēmā par tiešo maksājumu un intervencēm
konkrētās nozarēs jautājumiem. Nodrošināta dalība KLP
stratēģiskā plāna 2023.-2027.gadam sagatavošanas procesa
ietvaros par pārtikas nozares jautājumiem:
- turpināts darbs pie SVID analīzes pilnveidošanas KLP 9.mērķim
(pārtikas nozares spēja reaģēt uz sabiedrības prasībām), t.sk.
koordinēts process ar iesaistītajiem nozares ekspertiem;
- sagatavoti nepieciešamie papildinājumi un precizējumi KLP SP
projekta tekstā;
- nodrošināta dalība Komisijas organizētajās ekspertu darba grupās
par KLP jautājumiem.
Nodrošināta dalība EK vTKO komitejās un ekspertu darba grupās
par KLP stratēģiskā plāna jautājumiem.
Izstrādāti sektorālo intervenču apraksti un stratēģijas KLP
stratēģiskā plāna ietvaros.

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.

Atbilstoši Regulas priekšlikuma par KLP stratēģisko plānu
juridiskajam satvaram KLP stratēģiskā plāna ietvaros izstrādāti
priekšlikumi un vērtēta vajadzība pārdalošā maksājuma
ieviešanai, kā arī vērtēta tiešo maksājumu griestu ieviešana.

30.12.2021

TTAD

LD: Kompetences ietvaros sniegti priekšlikumi par reformu pēc
2020.gada

17.

Tiešo maksājumu un tirgus
kopīgās organizācijas pasākumu
reformas
pēc
2020.
gada
priekšlikumu
izvērtēšana
un
nozares interešu pārstāvēšana.

30.12.2021

TTAD

LAAD, LD, VPD
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TTAD: Darbs pie Regulas priekšlikuma par KLP stratēģisko plānu
un Horizontālo regulu - sagatavoti neskaidrie jautājumi EK par
atsevišķu tiešo maksājumu intervencēm un elementiem, kā arī par
intervencēm konkrētās nozarēs,
darbs pie regulas teksta
tulkojuma latviešu valodā izvērtējuma.Organizētas neformālas
konsultācijas ar EK par neskaidrajiem jautājumiem tiešo
maksājumu jomā un elektroniskas konsultācijas ar EK par
neskaidrajiem jautājumiem sektorālo intervenču jomā.Dalība
ministrijas organizētajās darba grupās par KLP stratēģisko plānu,
lai informētu sabiedrību par KLP reformu un diskutētu par
nosacījumiem.Izstrādāts maksājumu atbalsta kalkulators par esošā
un nākošā perioda platību un dzīvnieku maksājumiem.Gatavoti
tiešo maksājumu lēmumu pieņemšanas priekšlikumi uz
Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes
sēdi.Gatavotas prezentācijas un informatīvie materiāli par KLP
stratēģisko plānu.Regulāra sadarbība ar nozari pārstāvošām
organizācijām un
biedrībām par
KLP
nākotnes
jautājumiem.Izvērtēti SIVN, sabiedriskās apspriešanas, EK un
AREI komentāri par KLP stratēģisko plānu, sagatavoti
skaidrojumu un pamatojumi.Veikti nepieciešamie precizējumi,
pilnveidojumi un papildinājumi SVID novērtējumā un KLP
stratēģiskā plāna projektā.Nodrošināta informācijas ievade SFC
sistēmā par tiešo maksājumu un intervencēm konkrētās nozarēs
jautājumiem.

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

18.

30.12.2021

TTAD

LAD
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Nodrošināta SUDAT izlases plāna 2022.gadam izskatīšana un
apstiprināšana. Nodrošināta regulāra dalība EK darba grupās par
tirgus caurskatāmības jautājumiem. Nodrošināta komunikācija ar
EK, AREI par cenu ziņošanas jautājumiem. Sagatavota un
apkopota informācija par ZM kompetencē esošo globālo ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) rādītājiem un to pieejamību
Latvijā iesniegšanai CSP . P ārskatīti ZM kompetencē esošie
Eiropas Ilgtspējīgas attīstības mērķu indikatori un sniegta atbilde
CSP . Koordinēta lauksaimniecības bruto seguma sagatavošana.
Saistībā ar Statistikas uzdevumu deleģējumu izmaiņām, sniegti
priekšlikumi grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā. Uzraudzīta SUDAT, LEK un TICIS un ISAMM sistēmu
darbība. Sagatavota uz EK nosūtīšanai P ozīcija par priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz reģionālajiem
ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā. Koordinēts darbs pie
SUDAT Konsultatīvās padomes sēdes, kurā apstiprināts izskatīts
un apstiprināts SUDAT izlases plāns 2022.gad am. Nodrošināta
bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas ziņošana
Eiropas Komisijai, dalība bioloģiskās statistikas informācijas
sistēmas darbības pilnveidošanā. Nodrošināta statistiskās
informācijas aprite starp ZM un LAD, ZM un CSP . Sagatavoti
informatīvie materiāli par lauksaimniecības un pārtikas nozarēm,
tostarp Lauksaimniecības gada ziņojumam 2021. Nodrošināta
lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriņa bilanču
sagatavošanas uzraudzība. Nodrošināta no AREI saņemto
materiālu izvietošana ministrijas datortīkla koplietošanas
direktorijā „ Statistika”. Saskaņā ar 28.01.2021. noslēgto līgumu
Nr. 2021/13 (ZP -3/2021BEN) “ Līgums par Lauksaimniecības
ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku
saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu
informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu 2021. gadā”
izvērtēti AREI iesniegtie pārskati par finanšu izlietojumu un darba
plāna izpildi 2021. gada 2.-4. ceturksnī, tostarp pārskati, kas
attiecas uz LEK sagatavošanu. Izvērtētas un saskaņotas ZM LAAD
noslēgtā dotāciju līguma ar LLKC Nr.2021/2 darbu izpildes
ceturkšņu atskaites attiecībā uz SUDAT sagatavošanu. Tika
izvērtēta un saskaņota ZM un LLKC 2020. gada līguma Nr.2020/9
izpilde un sniegts TTAD viedoklis par 2022. gada dotāciju līguma
projektu. Sagatavota ZM gatavotā oficiālā statistika Oficiālās
statistikas programmai 2022.–2024.gadam un nosūtīta CSP.
Dalība CSP sanāksmē statistikas iestādēm, kas nodrošina oficiālo
statistiku, par klientu apmierinātību. Nodrošināta dalība CSP
pārvaldes rīkotajā sanāksmē par aktualitātēm statistikas iestāžu
darbiniekiem, kas nodrošina Oficiālo statistiku.Dalība CSP
tiešsaistes seminārā par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas
provizoriskajiem rezultātiem.

19.

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

30.12.2021

TTAD

LAAD, LD, ZD
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LD:
Kompetences ietvaros sagatavota informācija
Lauksaimniecības gada ziņojumam
LAAD: Nodrošināta informācijas sagatavošana Lauksaimniecības
gada ziņojumam.
TTAD: Veikta tiešo maksājumu datu analīze un sagatavoti dažādi
KLP tiešo maksājumu intervenču īstenošanas scenāriji. Regulāri
un pēc pieprasījuma gatavoti informatīvi materiāli (t.sk.
prezentācijas) un analītiskie materiāli ZM vadībai, nozarei un
sabiedriskajiem medijiem par nozaru attīstību un atbalsta
maksājumiem. Veikts nepārtraukts datu monitorings par
lauksaimniecības nozaru raksturojošiem rādītājiem. Katru mēnesi
sagatavoti un publicēti ZM mājaslapā informatīvi nozaru pārskati
lopkopības un augkopības sektoros. Sagatavots un publicēts
ikgadējais Lauksaimniecības gada ziņojums par 2021. gadu un
aktualizēta prezentācija par lauksaimniecības un pārtikas nozares
raksturojošiem rādītājiem. Sagatavots pārskats par Latvijas
pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksportu
2021. gada 1.pusgadā. Sagatavoti dati par zaļināšanas maksājuma
pasākumu īstenošanas rezultātiem 2015. - 2021. gadā. Sagatavota
analīze par Ilggadīgo zālāju platību izmaiņām pa saimniecību
grupām, nozarēm, reģioniem 2015. -2021. Gadā. Veikts ekoshēmu
likmju pamatojums sadarbībā ar LLKC. Apstiprināti grozījumi
Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841
“ Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par
lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem
noteiktā pārskata periodā”. Regulāri nodrošināta lauksaimniecības
un pārtikas produktu cenu, tirdzniecības un ražošanas datu u.c.
informācijas uzkrāšana, ievietošana ZM serverī. Sagatavots
dējējvistu olu un mājputnu gaļas tirgus situācijas raksturojums
informatīvajam ziņojumam par nepieciešamo papildu finansējumu
putnu gaļas un dējējvistu olu uzraudzībai un kontrolei 2022. gadā.
Nodrošināta dalība laukaugu ražības prognozēšanas darba grupas
telefonkonferencēs.
Sagatavotas un iesniegtas CSP laukaugu ražu prognozes atbilstoši
laika grafikam. Sniegti papildus skaidrojumi pēc CSP
pieprasījuma. Veikta regulāra situācijas uzraudzība
lauksaimniecības un pārtikas nozaru tirgos, tostarp saistībā ar
Covid-19 ietekmes novērtēšanu. Atbalsta piemērošanai par Covid19 negatīvo ietekmi veikti aprēķini par ražotāju ieņēmumu
samazinājumiem liellopu audzēšanas un cūkkopības nozarēs
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 673 un Nr. 422. Nodrošināta
situācijas un nostājas sagatavošana par problēmsituācijām
lauksaimniecības nozaru tirgos (cūkgaļas, graudaugu tirgus),
veikta informatīvo un analītisko materiālu sagatavošana Latvijas
viedokļa paušanai dažāda līmeņa EK sanāksmēs, t.sk., ES
Lauksaimniecības ministru padomē. Nodrošināta ekspertu dalība
Veterinārā un pārtikas departamentadarbagrupā par kompensāciju
aprēķinu metodikas izstrādi dzīvnieku slimību uzliesmojuma
gadījumos.

20.

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

21.

Nodrošināt ELGF pārvaldības un
kontroles
sistēmas
darbību
2021.gadā.

30.12.2021

30.12.2021

TTAD

Turpināts darbs pie MK noteikumu projekta “ Grozījumi MK
noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar
pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā”" (VSS-1227)
precizēšanas, izstrādājot jaunu MK noteikumu projektu un izsūtot
atkārtotai elektroniskai saskaņošanai iesaistītajām pusēm. Veikta
nepieciešamo pārtikas produktu valsts apdraudējuma gadījumā
izmaksu aktualizācija. Turpināts darbs pie saņemto iebildumu
izvērtēšanas un argumentācijas sagatavošanas turpmākās MK
noteikumu projekta sekmīgas virzības nodrošināšanai.
Nodrošināta dalība EK vTKO komitejas par ārkārtas rīcības plānu
pārtikas piegādei un nodrošinājumam noslēdzošajā ikmēneša
sanāksmē. Izvērtēts EK publicētais paziņojums par Ārkārtas
rīcības plānu par pārtikas apgādi un nodrošinātību ar pārtiku krīzes
laikā, sagatavota nacionālā pozīcija par ziņojumu uz AGRIFISH
ministru padomi, dalība preses relīzes sagatavošanā par padomē
lemto attiecībā uz paziņojumu. Dalība Saeimas Eiropas lietu
komisijas sēdē par ZM sagatavoto nacionālo pozīcija par Pārtikas
rīcības plānu (uz 12.-13. decembra AGRIFISH MP ). Izvērtēts
publicētais P adomes secinājumu projekts par Ārkārtas rīcības
plānu un nodrošinātību ar pārtiku krīzes laikā, sagatavotas
instrukcijas ZM pārstāvju dalībai 3+3 sanāksmēs un ĪLK
sanāksmēs.

TTAD

Nodrošināta ELGF pārvaldības un kontroles sistēmas darbība.
Sagatavots ELGF Vadošās iestādes krāpšanas un korupcijas risku
reģistra kopsavilkums par 2021.gadu. Sagatavoti ELGF VIK
protokollēmumi par skolu apgādes programmas piemērošanas
aspektiem un Covid-19 valsts atbalsta piemērošanas aspektiem.
ZD: Izstrādāti priekšlikumi Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 novērtēšanas gada plānam, izvērtēti AREI
sagatavotie ziņojumu projekti un sagatavoti komentāri un
priekšlikumi to pilnveidei, kā arī dalība diskusijās.

22.

Nodrošināta
ES
novērtēšanas aktivitātes.

fondu

30.12.2021

SLSAD

LAAD; ZD; TTAD;
AREI;

LAAD: LAP un ZRP tehniskās palīdzības ietvaros nodrošināta
novērtēšanas darbību īstenošanas uzraudzība.
SLSAD: Uzraudzīta LAP un ZRP Nepārtrauktās novērtēšanas
sistēmu gada Darba plāna uzdevumu izpilde, finanšu pārskatu,
novērtējumu, atskaišu rezultātu saturisko un iesniegšanas termiņu
atbilstība Līgumu nosacījumiem.

23.

Turpināt
līdzdarboties zaļo
publisko
iepirkumu
sistēmas
pilnveidošanā
pārtikas jomā,
veicinot
Latvijas
izcelsmes
produktu lielāku pārstāvību ZPI.

30.12.2021

Sekmīgi pabeigts darbs pie augļu, ogu un dārzeņu sezonalitātes
kalendāru pārskatīšanas kopā ar iesaistīto pušu pārstāvjiem.
Nodrošināta aktualizēto dārzeņu, augļu un ogu pieejamības
(sezonalitātes) kalendāru virzība publicēšanai IUB mājas lapā
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ZM mājaslapā.

TTAD
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24.

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

25.

Dalība
lauksaimniecības
un
pārtikas nozares konkurences un
preču eksporta kreditēšanas jomas
pilnveidošanā.
Nacionālā
likumdošanas projekta virzība
direktīvas
par
negodīgu
tirdzniecības
praksi
starpuzņēmumu
attiecībās
pārtikas piegādes ķēdē ieviešanai
Latvijā.

30.12.2021

30.12.2021

Dalība Krīzes vadības grupas sēdēs un protokolu
sagatavošana.Sagatavotas tēzes par pārtikas sistēmām uz Trīs jūru
zemkopības ministru Samitu. Nodrošināta dalība ANO P ārtikas
sistēmas samita priekšsamitā (26.-28.07.) par kompetences
jautājumiem. Sniegts atzinums par VARAM likumprojektu
„ Grozījumi Iepakojuma likumā” (VSS-293), t.sk. nozares
viedokļa apzināšana. Koordinēta atbildes vēstules sagatavošana
par saistību neizpildi pret AS „ Rīgas Dzirnavnieks". Sagatavota
atbildes vēstule par saņemto piedāvājumu uzpirkt dzērveņu
krājumus sociālo institūciju pacientu veselības stāvokļa
uzlabošanai. Dalība LLKC organizētajā Nacionālajā dialogā
“ Izturētspējīgi Latvijas lauki pārtikai un nākamajām paaudzēm”.
Nodrošināta iesaiste Latvijas bioloģiskās ražošanas rīcības plāna
projekta izstrādes procesā, sniegti priekšlikumi plāna precizēšanai.
Koordinēta ZM viedokļa sagatavošana uz informācijas
pieprasījumu par kartupeļu cietes jomu Latvijā. Sagatavota
informācija nozaru organizācijām un padotības iestādēm saistībā
ar Eiropas Solidaritātes fonda atbalstu Covid19 krīzes situācijā.
Izvērtēts Ilgtspējīgas finanšu platformas ziņojuma projekts par
ieteikumiem attiecībā uz ES taksonomijas tehniskās izvērtēšanas
kritērijiem pārtikas nozarē, sniegti priekšlikumi EK izplatītajai
anketai un iesaiste ZM prezentācijas sagatavošanā nozarei. Dalība
Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna projekta saskaņošanas
sanāksmē par ZM kompetences jautājumu attiecībā uz savvaļas
velšu (ogu, sēņu u.c.) apjoma definēšanu normatīvajos aktos,
sniegti priekšlikumi pasākuma precizēšanai. Izvērtēts FICIL
sagatavotais ziņojums attiecībā uz pārtikas un dzērienu nozari,
organizēta sanāksme starp ZM un FICIL, sagatavots materiāls par
diskusijas jautājumiem. Dalība informācijas gatavošanā ZM
pārstāvja dalībai diskusijā par nozares nozīmi un pienesumu
Latvijas ekonomikai un valsts drošībai. Dalība EK organizētajā
“ Farm to Fork 2021” konferencē. Dalība EIP projektu izvērtēšanas
komisijas darbā. Nodrošināta dalība Komisijas ekspertu grupas
sanāksmē par vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktiem un
pārtikas sistēmu ilgtspējību (30.11.2021.). Izplatīta informācija par
EK organizēto publisko apspriešanu par ilgtspējīgām pārtikas
sistēmām.

TTAD

Sagatavots viedoklis par Eiropas Komisijas ziņojumu Eiropas
P arlamentam, P adomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai par transponēšanas un īstenošanas
stāvokli attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada
17.aprīļa direktīvas 2019/633/ES par negodīgu tirdzniecības
praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas
piegādes ķēdē. Sagatavota informācija vebināram par Negodīgas
tirdzniecības prakses aizlieguma likumu. Sagatavota informācija
Eiropas Komisijai par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma
likuma nosacījumiem.

TTAD
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26.

Izstrādāt EJZF rīcības programmu
2022 -2027.gadam.

27.

Pilnveidot normatīvo regulējumu
Rīcības
programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.2020. gadam ieviešanai un
izvirzīto mērķu sasniegšanai.

28.

Veicināt izmaksu efektīvu SEG
emisiju samazinošu pasākumu
ieviešanu
lauksaimniecībā
(piemēram, precīzo tehnoloģiju
pielietošana, u.c. darbībām). t.sk.
sadarbībā
ar
Latvijas
Lauksaimniecības
universitāti
uzlabot
pasākumu
ietekmes
novērtēšanas metodiku.

30.12.2021

30.12.2021

ZD

LAAD,TTAD,
SLSAD

ZD: precizēts Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2021-2027 projekts atbilstoši apstiprinātajai EJZAF regulai, par to
sniegta informācija zivsaimniecības nozarei un sabiedrībai
ikgadējā zivsaimniecības konferencē. ZRP pamatprincipi,
indikatīvs finanšu sadalījums, prioritāri izstrādājamie un
ieviešamie darbību veidi un to atlases kritēriji diskutēti un
saskaņoti Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē un ZRP
uzraudzības komitejā. Sagatavots informatīvais ziņojums “ Par
Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.2027.gadam”, nodrošināta tā virzība apstiprināšanai MK, MK
apstiprināts 06.07.2021. Vairākos etapos veiktas neformālas
konsultācijas ar EK par ZRP projektu, ieskaitot bilaterālu tikšanos
tiešsaistē, izskatīti EK sagatavotie komentāri, pi eņemamās
rekomendācijas iestrādātas ZRP projektā, veicot tā pilnveidi.
Uzsākta normatīvo aktu izstrāde pasākumu īstenošanai, veiktas
konsultācijas ar partneriem, sagatavoti un uzraudzības komitejā
apstiprināti projektu atlases kritēriji 6 RP pasākumiem. Līdzdalība
“ 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” izstrādē.
ZD: Izstrādāts projekts un nodrošināta virzība apstiprināšanai MK
noteikumiem: 02.11.2021. Nr. 731 “ Grozījums Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "P ievienotā
vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"”".

ZD

LD: Ar LLU un SILAVA zinātniekiem notiek nepārtraukta
sadarbība, lai izvērtētu KLP SP plānotos klimata pārmaiņu
samazinošos pasākumus. LLU un SILAVA zinātnieki izvērtē
pasākumu ietekmi uz kopējo valsts siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas potenciālu lauksaimniecībā, kā arī vērtē atlasīto
pasākumu izmaksu efektivitāti.

LAAD ,
TTAD,
30.12.2021

LLU

LD,

LAAD: Sagatavotas KLP 2023-2027 potenciālo intervenču
apraksti par izmaksu efektīvu SEG emisiju samazinošu pasākumu
ieviešanu lauksaimniecībā.Tika sagatavoti un Ministru kabinetā
2021. gada 30. novembrī apstiprināti noteikumi 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", kas citā starpā nosaka nepieciešamību lauksaimniekiem
(atbalsta saņēmējiem) obligāti veikt zaļos ieguldījumus noteiktā
apjomā no kopējā pieejamā finansējuma, lai sniegtu ieguldījumu
SEG un amonjaka emisiju samazināšanā, klimata pārmaiņu
samazināšanā un sekmētu pielāgošanos tām.
TTAD: Sagatavoti priekšlikumi jaunā perioda ekoshēmu
maksājumam precīzo tehnoloģiju izmantošanai, lai mazinātu AAL
un mēslošanas līdzekļu izmantošanu
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29.

Nodrošināt LAP un ZRP efektīvu
pārvaldību,
uzraudzību,
novērtēšanu, kontroli un revīziju,
kā
arī
informēšanas
un
publicitātes darbību īstenošanu,
efektīvi izmantojot LAP un ZRP
pieejamos tehniskās palīdzības
finanšu līdzekļus.

30.12.2021

LAAD,

LAD

ZD

BFD

Prioritāte: Ministrijas pārstāvniecība ES un citās starptautiskās institūcijās
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ZD: Izvirzītas tēmas publicitātes pasākumiem par labo praksi ZRP
īstenošanā par 4 TV sižetiem raidījumu ciklam TV-24.
Nodrošināta iesaiste Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu
īstenošanā un uzraudzībā, Revīzijas iestādes un Sertificējošas
iestādes sagatavoto ziņojumu izvērtēšanā un komentāru
sagatavošana, kā arī līdzdalība lēmumu pieņemšanā par tehniskās
palīdzības finanšu līdzekļu izmantošanu.
LAAD: Nodrošināta LAP un ZRP 2014.-2020. gadam pasākuma
“ Tehniskā palīdzība” finansējuma sekmīga apguve, projektu
ietvaros plānoto darbību īstenošana. Nodrošināta Tehniskās
palīdzības komisijas darbība, sagatavoti komisijas l ēmumi par
darbību apstiprināšanu, atbilstoši komisijas pieņemtajiem
lēmumiem sagatavoti un LAD apstiprināšanai iesniegti Tehniskās
palīdzības projektu iesniegumu grozījumi kā arī jaunu darbību
projektu iesniegumi, nodrošināta līgumsaistību un apstiprināto
darbību izpildes uzraudzība, sagatavoti un LAD iesniegti
maksājumu pieprasījumi par Tehniskās palīdzības darbību
īstenošanu, kā arī nodrošināta dalība un informācijas sniegšana
LAD īstenotajās pārbaudēs ZM.
Grozīts Tehniskās palīdzības komisijas reglaments, nosakot ka
Komisija Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–
2027.gadam tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu plānošanas,
pārvaldības un uzraudzības funkciju veic līdz brīdim, kad
Ministrija izveido jaunu Komisiju tieši šim plānošanas periodam.
P ārvaldības un kontroles sistēmas ietvaros nodrošināta vadošās
iestādes funkciju izpilde:
- aktualizēts un apstiprināts ELFLA un EJZF krāpšanas un
korupcijas pārskatītais risku reģistrs, ņemot vērā aktuālo situāciju;
- Nodrošināta EJZF vadošās iestādes pašizvērtējuma ziņojuma
sagatavošana par 2020/2021. pārskata gadu, gada kopsavilkuma
ziņojuma sagatavošana,
EJZF pārvaldības deklarācijas
parakstīšana un gada kopsavilkuma ziņojuma iesniegšana EK par
2019/2020 pārskata gadu kopā ar sertifikācijas un revīzijas
iestādes dokumentiem;
- Nodrošināta izvērtējumu veikšana EJZF Pārvaldības un kontroles
sistēmas ietvaros par sertifikācijas iestādes ziņojumiem u.t.t. par
2020/2021 pārskata gadu;
- Sadarbība ar ES finanšu aizsardzības koordinācijas padomes
(AFCOS) sekretariātu (saņemto ziņojumu un informācijas
izskatīšana, viedokļa sniegšana, informācijas, atbilžu
sagatavošana, u.c.), dalība COCOLAF sanāksmēs 28.04.2021.,
17.06.2021. un dalība AFCOS padomes sēdē 27.10.2021;
- Nodrošināta LAP un ZRP 2014-2020 neatbilstību gadījumu
ziņošana OLAF;
- P astāvīga sadarbība ar LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020
kompetento iestādi, sertifikācijas iestādi, revīzijas iestādi un LAD,
kā arī EK;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 vadošās
iestādes komitejas darbība un lēmumu pieņemšana rakstiskās
procedūras veidā un tiešsaistes sēdēs;
- Nodrošināta LAP 2014-2020 un ZRP 2014-2020 uzraudzības
komiteju (UK) darbība, lēmumu pieņemšana rakstiskās procedūras
veidā;
- Nodrošināta LAP un ZRP ikgadējo īstenošanas ziņojumu
sagatavošana un iesniegšana EK, kā arī dalība ikgadējās pārskata
sanāksmēs ar EK;
- Nodrošināta sadarbība ar LAD un novērtētājiem par LAP 20142020 uzraudzību un novērtēšanu.

SLSAD: Nodrošināta regulārā informācijas sagatavošana
par sadarbību lauksaimniecības jomā, nozares interesēm
un pārstāvētas nozares ārpolitiskās intereses dažāda
līmeņa sanāksmēs, divpusējās tikšanās un darba grupās,
t.sk., starpvaldību komitejā (Latvijas-Kazahstānas) un
starptautiskajās organizācijās. Nodrošināta Latvijas dalība
ANO Pārtikas sistēmu samita priekšsamitā un gatavošanās
ANO Pārtikas sistēmu samitam. Izstrādāts sadarbības
līgums ar Gruziju lauksaimniecības jomā. Tāpat arī
nodrošināta
augstāko
amatpersonu
dalība
un
dokumentācijas sagatavošana augsta līmeņa pasākumos –
Uzbekistānā, Polijā, Norvēģijā, Turcijā, divpusējās
tikšanās ar EK vides, okeānu un zivsaimniecības
komisāru.

30.

Pārstāvēt nozares ārpolitiskās
intereses
un
nodrošināt
starptautisko sadarbību
(t.sk. sarunu procedūrās, tiesību
aktu
projektu
izstrādē,
starpvaldību komisijās, iniciatīvās
un citās aktivitātēs).

30.12.2021.

SLSAD,

ZD, LD, MD, VPD

TTAD
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VPD: Dalība starptautiskajā Pārtikas kodeksa komisijā
(CAC44), kur tika pieņemti jaunie standarti, lai aizsargātu
patērētāju veselību un veicinātu godīgu starptautisko
pārtikas tirdzniecības praksi, kā arī Pārtikas kodeksa
komitejā par garšvielām (CCSCH5).LV interešu
pārstāvēšana EK organizētajās attālinātajās darba grupās
(PAFF (Pārtikas vispārīgā likumdošana, Pārtikas
bioloģiskā drošība pārtikas apritē, Prasības importa
kontrolei), tirdzniecības jautājumu un SPS tirgus
piekļuves darba grupas par sadarbību ar UK, kā arī
sagatavots LV viedoklis Regulas 543/2011 grozījumu
izstrādē attiecībā uz augļu un dārzeņu tirdzniecības
standartiem
un
UK
kontrolējošās
institūcijas
apstiprināšanu), sagatavots LV viedoklis uz EK
jautājumiem par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām un
izcelsmes valsts norādi kaltētiem pākšaugiem. Dalība EK
ekspertu darba grupās par olīveļļas tirdzniecības standartu
pārskatīšanu. Izstrādāta LV viedoklis par tirdzniecības
standartiem ilgtspējas griezumā, kā arī sagatavots LV
viedoklis par augļu un dārzeņu tirdzniecības standartiem
KTO regulu pārskatīšanas kontekstā. Sagatavots Latvijas
viedoklis par EK priekšlikumu prasībām lauksaimniecības
izcelsmes etilspirtam un
par tradicionālo praksi
alkoholisko dzērienu kategoriju ražošanā. Sniegti
priekšlikumi vīna terminu tulkojumam latviešu valodā
KTO regulas grozījumiem.Sagatavota instrukcija uz
COREPER “ Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz oficiālajām
kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību
eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes
produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo
līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu
(ES) 2017/625”, kā arī izvērtēti dokumenti COREPER
sanāksmēm par pārtikas aprites jautājumiem.Sagatavotas
tēzes ministra runai ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomei Luksemburgā par
pārtikas standartiem ilgtspējas griezumā.Dalība EK
Higiēnas regulu ieviešanas darba grupā pie grozījumu

izstrādes Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK)
Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus
higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes
pārtiku saistībā uz mājputnu un zaķveidīgo gaļas tiešu
piegādi (Regula (ES) 2021/1756 (2021. gada 6. oktobris),
kā arī pieņemta Komisijas Deleģētā regula (ES)
2021/1374 (2021. gada 12. aprīlis), ar ko attiecībā uz
īpašām higiēnas prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikai
groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.
853/2004 III pielikumu. Dalība EK Higiēnas ekspertu
darba grupā par moluskiem. Pārstāvētas Latvijas intereses
EK darba grupās par pārtikas atkritumiem saistībā ar
pārtikas ziedošanu un derīguma termiņa norādīšanu.
Pieņemti EK 4 deleģētie akti un izstrādātas EK vadlīnijas
stipro alkoholisko dzērienu jomā. Dalība prezidentvalsts
organizētajā seminārā “ Alcohol, no ordinary foodstuff”
(04.-09.12.2021.) Pārstāvētas Latvijas intereses Eiropas
Padomes darba grupā “ Vīns un alkohols (OIV)” un
Eiropas Komisijas stipro alkoholisko dzērienu ekspertu
darba grupā.Dalība EK organizētajās BTSF apmācībās par
AHL un OCR piemērošanuSniegta informācij a
lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības sistēmā
ISAMM par augļu un dārzeņu jomā kontrolējošās
institūcijas rekvizītiem, par stipro alkoholisko dzērienu
nogatavināšanas uzraudzības institūcijas rekvizītiem.Nodrošināta pastāvīga nozares interešu pārstāvniecība un
aizsardzība, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas
Padomes tiešsaistes darba grupās un komitejās
departamenta kompetences jomās. Izstrādāti un pieņemti
EK regulu grozījumi, sagatavotas pozīcijas un
instrukcijas. Nodrošināta LV interešu pārstāvēšana EK
rīkotājās darba grupu videokonferencēs, sagatavotas
instrukcijas ar LV viedokli PAFF komitejas sekcijām par
diskusiju
un
normatīvo
aktu
balsojamajiem
jautājumiem.Nodrošināta LV interešu pārstāvēšana Codex
Alimentarius komitejā, piedaloties tiešsaistes darba
grupās un komitejās departamenta kompetences jomās.
Nodrošināta dalība un LV interešu pārstāvēšana EK
organizētajās attālinātajās darba grupās (PAFF Dzīvnieku
veselības un labturības sekcijas un Kontroļu un importa
nosacījumu sekcijas darba grupas, SPS tirgus piekļuves
darba grupas par sadarbību ar UK (GB) pēc BREXIT,
darba grupas par Dzīvnieku veselības regulai
pakārtotajiem tiesību aktu projektiem) un EP darba grupā
POTSDAM. Nodrošināta dalība EK organizētajās
attālinātajās BTSF mācībās par Dzīvnieku veselības
tiesību aktu
Sagatavots corrigendum pieprasījums
Dzīvnieku veselības regulas tulkojumam latv.valodā.
Dalība Kodeksa Komitejā (CCFICS25). Sagatavots un
nosūtīts EK LV viedoklis par vienotu prasību izstrādei
siena un pakaišu importam. Nodrošināta informācijas
aprite par SPS jautājumiem atbilstoši PTO Līgumam par
SPS
pasākumu
piemērošanu
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(sps.enquirypoint@zm.gov.lv).Nodrošināta dalība un LV
interešu pārstāvēšana EK organizētajās attālinātajās darba
grupās par Oficiālās kontroles regulas (2017/625)
īstenošanu kā arī par EK sagatavoto vadlīniju izsrādi un
piemērošanu. Papildus, nodrošināta dalība un LV interešu
pārstāvēšana EK un Padomes Potsdam darba grupās par
tirdzniecības attiecībām ar Apvienoto Karalisti pēc
izstāšanās no Eiropas Savienības.Nodrošināta dalība un
LV interešu pārstāvēšana EK organizētajās attālinātajās
darba grupās: Nacionālo kontaktpunktu sanāksmes par
Direktīvas Nr.2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, īstenošanu; PAFF
Dzīvnieku barības komiteja; EK darba grupā “ Nevēlamās
vielas dzīvnieku barībā”; EK sagatavošanās sanāksmē
PTO SPS komitejai; EK Tirgus piekļuves darba grupā; EK
Darba grupa “ Par grozījumiem Regulā 429/2008); EK
darba grupa “ Dzīvnieku barības analīžu metodes”; EK
TSE darba grupā; EK Dzīvnieku barības ekspertu darba
grupā.Nodrošināta dalība un LV interešu pārstāvēšana EP
organizētajās
attālinātajās EP Potsdamas darba
grupās.Nodrošināta dalība un LV interešu pārstāvēšana
Pasaules
Tirdzniecības
Organizācijas
SPS
Komitejā.Nodrošināta
dalība
un LV
interešu
pārstāvēšana: ES-ASV darba grupā par dzīvnieku
veselības tehniskajiem jautājumiem (AHTWG); DEFRA
(UK) vebinārā ES gaļas eksportētājiem; Konferencē
“ Dzīvnieku labturība šodien un rīt”; Seminārā “ Cūku
labturība”
EURCAW.Noorganizēta
sadarbībā
ar
Ziemeļvalstu dzīvnieku labturības sadarbības tīklu
(NordCAW) starptautiska, zinātniska videokonference
(angļu valodā) “ Slaucamo govju labturības uzlabojumiilgtspējīgas lauksaimniecības prakses attīstībai nākotnē”.
Izvērtēts un sniegts viedoklis par Memorandu ar AAE par
Starptautisko akreditācijas centru. Sagatavota informācij a
EK par Latvijas veiktajiem uzlabojumiem cūku labturībā.
Saskaņots ar PVD un nosūtīts EK
“ Darbības
plāns”/Action plan cūku labturībā, cūku astu rutīnas
amputācijas smazināšanai. Aizpildīts ICF pētījums par
dzīvnieku
barības
piedevu
reglamentējošās
likumdošanu.Sagatavota informācija EK auditam par
krāpnieciskās darbības uzraudzību barības apritē.
Sagatavota informācija bioliģislās lauksaimniecības
plānam par dzīvnieku barības aprites jautājumiem.
LD: Kompetences ietvaros pārstāv ZM intereses EK,
FAO, UNFCCC, ESAO, ERFP, EAAP.
TTAD: Nodrošināta sadarbība ar EK, Prezidentūru un
JRC tiešo maksājumu administrēšanas jautājumos,
piedaloties dažādos semināros un iesaistoties JRC
projektos.
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SLSAD: Pārskata periodā turpināts darbs pie 3 projektu
(E2SOILAGRI, Life OrgBalt, Life Goodwater) ieviešanas,
sagatavoti projektu progresa pārskati, nodrošināta dalība
aktivitātēs un veikta finanšu pārraudzība. Projektu aktivitāšu
ieviešana notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku.

31.

Uzraudzīt un koordinēt ES
politikas instrumentu vai citu
ārvalsts
finanšu
palīdzības
instrumentu finansēto projektu
ieviešanu.

30.12.2021.

SLSAD,
VPD

LD, LAAD, ZD,
MD, TTAD, BFD

VP D: VM un ZM izstrādāja un Eiropas Komisijas Strukturālo
reformu atbalsta dienests (SRSS) 2019.gadā apstiprināja projektu
“ Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna
“ Viena veselība” ieviešanai Latvijā (LATOHOP)”, lai stiprinātu
iesaistīto institūciju kapacitāti un pilnveidotu iestāžu un
organizāciju kompetenci un sadarbību. Šogad notika aktīvs darbs
projekta ieviešanas. Darbs tiks turpināts arī nākamajā gadā.
P rojekta darbības periods pagarināts - līdz 2022.gada jūnijam.
Izvērtēts un saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru (LDC)
FM Informatīvais ziņojums “ Par Brexit korekcijas rezervi”
(Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2021/1755 (2021.
gada 6. oktobris), ar kuru izveidots īpašs instruments - Brexit
korekcijas rezerve), kas paredz finanšu atbalats LDC datubāzes
pilnveidošana mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija.
LD: Aktīva dalība un iesaistes tiek sniegta starptautiskos
projektos LIFE OrgBalt, E2SOILAGRI un Goodwater.
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32.

Nodrošināt pastāvīgu nozares
interešu
pārstāvniecību
un
aizsardzību nacionālo pozīciju
izstrādē , līdzdarbojoties ES un
starptautiskā līmenī.

30.12.2021

SLSAD,
TTAD,
VPD

LD, LAAD, ZD,
MD
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SLSAD: ZM eksperti regulāri piedalījušies ES P adomes un
Komisijas darba grupās un sanāksmēs (t.sk. Īpašās
lauksaimniecības komitejas sanāksmēs, COREPER sanāksmēs,
ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes
sanāksmēs). Starptautisko organizāciju rīkotās sanāksmēs,
konferencēs un semināros par savas kompetences jautājumiem.
Sanāksmes notikušas lielākoties videoformātā.
VP D: Izvērtētas un saskaņotas EM instrukcijas un pozīcija par
Digitālo tirgus aktu un Digitālā pakalpojuma aktu.
- Nodrošināta pastāvīga nozares interešu pārstāvniecība un
aizsardzība, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes
tiešsaistes darba grupās un komitejās departamenta kompetences
jomās. Izstrādāti un pieņemti EK regulu grozījumi, sagatavotas
pozīcijas un instrukcijas. Nodrošināta LV interešu pārstāvēšana
EK rīkotājās darba grupu videokonferencēs, sagatavotas
instrukcijas ar LV viedokli PAFF komitejas sekcijām par diskusiju
un normatīvo aktu balsojamajiem jautājumiem.
Nodrošināta LV interešu pārstāvēšana Codex Alimentarius
komitejā, piedaloties tiešsaistes darba grupās un komitejās
departamenta kompetences jomās.
Saskaņota ĀM sagatavotā Nacionālā pozīcija Nr.3 “ Par
priekšlikumu P adomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības
vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu P artnerības nolīgumu
starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu organizācijas
(OACP S) dalībvalstīm, no otras puses” Saskaņota ĀM sagatavots
pozīcijas projekts “ Par priekšlikumu P adomes lēmumam par
nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Āfrikas, Karību
jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas (ĀKK) un ES
Vēstnieku komitejā attiecībā uz grozījumiem Lēmumā Nr. 3/2019
(2019. gada 17. decembris) par pārejas posma pasākumu
pieņemšanu saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 95.
panta 4. punktu”Saskaņota ĀM pozīcijas projekts “ Par 2021. gada
29. novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās
tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmei un 2021. gada
30.novembra – 3. decembra PTO 12. Ministru konferencei Ženēvā
(Šveice)”Saskaņota FM pozīcija “ P ar priekšlikumu Eiropas
P arlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības
vienloga vidi muitas jomā un groza Regulu (ES) Nr.952/2013”/
LD: Kompetences ietvaros pārstāvējuši ZM intereses nacionālā
līmenī, starptautiski un piedalījušies LV pozīciju izstrādē.
LAAD: Kompetence ietvaros nodrošināta dalība ZM pozīcijas
izstrādē, ES darba grupās un sanāksmes/semināros par lauku
attīstības un KLP jautājumiem, ka arī valsts atbalsta nosacījumu
piemērošanu.
TTAD: Darbs pie Regulas priekšlikuma par KLP stratēģisko plānu
un Horizontālo regulu - sagatavoti neskaidrie jautājumi EK par
atsevišķu tiešo maksājumu intervencēm un elementiem, par
sektorālo intervenču piemērošanu, darbs pie regulas teksta
tulkojuma latviešu valodā izvērtējuma. Darbs pie EK
sekundārajiem tiesību aktiem - dokumentu un priekšlikumu
izvērtēšana, Latvijas nostājas sagatavošana, dalība darba grupu
sanāksmēs.
Nodrošināta Latvijas ekspertu dalība EK organizētajās komitejās
un darba grupās par tiešajiem maksājumiem un to administrēšanu.
Nodrošināta Latvijas ekspertu dalība EK organizētajās komitejās
un darba grupās par vTKO aptvertajiem jautājumiem. Nodrošināta
regulāra dalība ES P adomes Izejvielu preču darba grupās
(P ROBA) un izvērtēti attiecīgie dokumenti.

33.

34.

Panākt Latvijas zinātnieku aktīvu
dalību BIOEAST iniciatīvā “BIOEASTsUP” projekta piecās
tematiskajās darba grupās un
jaunizveidotajā
sestajā darba
grupā "Biobāzētie
materiāli"
“Horizon Europe” ietvaros.

Nodrošināt
nozares
interešu
pārstāvību OECD komitejās un
darba grupās.

SLSAD: veiksmīgi norisis darbs pie jautājumu koordinācijas starp
ZM un zinātniskajām iestādēm, lai LV zinātnieki aktīvāk
iesaistītos BIOEAST iniciatīvas atbalstītajās jaunajās aktivitātēs.

30.12.2021

30.12.2021

SLSAD

TTAD

LD

LD, LAAD, VPD
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LD: turpināts darbs pie jautājumu koordinācijas starp ZM un
zinātniskajām iestādēm, lai LV zinātnieki aktīvāk iesaistītos
BIOEAST iniciatīvas atbalstītajās aktivitātēs.

VP D: nodrošināja Latvijas interešu pārstāvēšanu divās Ķīmisko
vielu un biotehnoloģiju komitejas darba grupās: Biotehnoloģijas
reglamentējošās uzraudzības saskaņošanas darba grupā un Jaunu
pārtikas produktu un barības nekaitīguma darba grupā.
Izvērtēti saņemtie dokumenti un sagatavots Latvijas viedoklis
saistībā ar olīveļļu, vīnu, kakao, u.c. pārtikas aprites jautājumiem.
Izskatīts dokuments “ Sanitary and phytosanitary approval
procedures: Interim report” (TAD/TC/CA/WP(2021)2) un
sagatavots kopsavilkums latviešu valodā. 23.11. OECD
sanāksmei.
LD : sniegti komentāri par Informatīvo ziņojumu ar kuru Latvija
pievienojās OECD IPAC, kā arī sagatavoti priekšlikumi par ZM
kompetencē esošajiem jautājumiem saistībā ar OECD IPAC
iesūtītajiem dokumentiem, kas ietver sarakstu ar klimatu saistīto
IP AC indikatoru paneļa izveidi. Ņemta dalība OECD darba grupā
par sēklu sertifikācijas shēmām.
LAAD: Izvērtēti OECD sagatavotie riska pārvaldības dokumenti.
Izvērtēts OECD Lauksaimniecības politiku izvērtēšanas
2021.gada ziņojums. Sagatavota informācija OECD Ekonomikas
pārskata par Latviju sagatavošanai.
Sagatavota informācija ikgadējam OECD ziņojumam par atbalstu
lauksaimniecībai.
TTAD: Nodrošināta ar OECD saistīto jautājumu aprite ministrijā
un OECD jautājumu koordinācija ar citām valsts pārvaldes
institūcijām, t.sk. veiktas sekretariāta funkcijas ministrijas OECD
jautājumu koordinācijas darba grupai. Nodrošināta informācija
iesniegšanai OECD par lauksaimniecības politikām un nozares
datiem. Nodrošināta Latvijas pārstāvība un ieguldījums OECD
Lauksaimniecības komitejā, Lauksaimniecības politiku un tirgu
darba grupā, Lauksaimniecības un vides apvienotā darba grupā,
Lauksaimniecības kopējā faktoru produktivitātes un vides tīklā un
Saimniecības līmeņa analīzes tīklā. Izvērtēti OECD pētījumu
projekti par lauksaimniecības nozares jautājumiem un pēc
vajadzības koordinēta nostāju sagatavošana par tiem. Uzturēta
OECD informācijas datu un pētījumu uzkrāšana par
lauksaimniecības un pārtikas nozares jautājumiem. Sniegti
ierosinājumi OECD darba kārtības papildināšanai 2022. gadam.
Sagatavots pārskats par īstenotajiem lauksaimniecības politikas
pasākumiem 2020. gadā.
.

ZD: pārstāvētas Latvijas intereses ES koordinācijas sanāksmēs,
Eiropas Komisijas tehniskajās sanāksmēs un P TO diskusijās par
zivsaimniecības subsīdijām, sagatavota informācija Nacionālajai
pozīcijai un informatīvajam ziņojumam P TO 12. Ministru
konferencei, izvērtēti priekšlikumu dokumenti. Regulāri
nodrošināta EK sagatavoto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšana,
kā arī pozīciju un instrukciju izstrāde.

ES vienpusējo, divpusējo un
daudzpusējo tirdzniecības līgumu
(t.sk. PTO ietvaros izplatīt o
dokumentu un dokumentu par ES
pakalpojumiem iekšējā tirgū)
izvērtēšana, Latvijas nostājas
sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības,
pārtikas,
zivsaimniecības un mežu nozaru
intereses, kā arī Latvijas interešu
pārstāvēšana ES institūcijās un
PTO.
30.12.2021

35.

TTAD

VPD

VP D: sniegti atzinumi par sadaļu Aizsargāto ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu aizsardzībai tirdzniecības nolīgumos starp ES un
trešajām valstīm (Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm,
Singapūru, Mongoliju).Izvērtēti un sniegti priekšlikumi ES-AK
nākotnes attiecību līguma tulkojumam latviešu valodā un
Nolīgumam
par
ES-ĀKK partnerattiecībām (P ostKotonū).Sagatavota informācija Tirdzniecības politikas komitejai
par LV nostāju jautājumā par pārtikā paredzēto pārtikas olu
importu no Ukrainas. Nodrošināta dalība un LV interešu
pārstāvēšana par tirdzniecības attiecībām ar Apvienoto Karalisti
pēc izstāšanās no Eiropas Savienības un par Ziemeļīrijas protokola
īstenošanu. Sagatavota informācija EK P TO SP S Komitejas
sagatavošanās sanāksmei par Krievijas Federācijas zivju importa
ierobežojumiem .
TTAD: Iesniegts Eiropas Komisijai kopsavilkums par LV
izmaksāto iekšzemes atbalstu lauksaimniecībā 2020.gadā. Latvijas
intereses pārstāvētas P TO Lauksaimniecības komitejas speciālās
sesijās, analizētas citu valstu nostājas par iekšzemes atbalstu,
eksporta konkurenci, tirgus pieejas jautājumiem, caurskatāmības
jautājumiem. Izvērtēti dokumenti un sagatavota Latvijas nostāja
P TO 12.Ministru P adomei (MC12). Sagatavoti informatīvi
materiāli par ārējās tirdzniecības jautājumiem uz ES
Lauksaimniecības un Zivsaimniecības Padomi. Sagatavoti dažādi
analītiski un informatīvie pārskati par Latvijas un trešo valstu
savstarpējo tirdzniecību. EK vTKO komitejā pausts LV viedoklis
jautājumā par olu importu no Ukrainas un tā ietekmi uz Latvijas
ražotājiem. Izvērtēta Baltkrievijas embargo pasākumu iespējamā
ietekme uz Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozari. Izskatīti
un izvērtēti Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA)
nolīgumi. Regulāra sadarbība ar ĀM par ārējās tirdzniecības
jautājumiem, pārstāvot Latvijas lauksaimniecības, pārtikas un
mežsaimniecības sektoru intereses.

36.

37.

Nodrošināt
Latvijas
zivsaimniecības
interešu
aizstāvību
EUROFISH
organizācijā
Nodrošināt
Latvijas
zivsaimniecības
interešu
aizstāvību,
sadarbību
un
prezidentūru
ES
dalībvalstu
reģionālajā struktūrā BALTFISH

ZD: Nodrošināta dokumentu un nepieciešamās informācijas
iesniegšana.

31.12.2021.

31.12.2021.

ZD

SLSAD

ZD

SLSAD
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ZD: Noorganizētas BALTFISH sanāksmes – Foruma sanāksme
07.09.2021., Augsta līmeņa sanāksmes- 08.09.; 10.10., kā arī
tehniskas sanāksmes 29.09., 5.10. (kopā ar Baltijas jūras
padomdevēju padomi) un 6.10. Nodrošināta nepieciešamo
dokumentu aprite 2021.gada 1.decembrī BALTFISH
P rezidentūras ietvaros tika organizēta un vadīta BALTFISH zvejas
kontroles ekspertu grupa.

SLSAD: Intensīvā darbā ES darba grupu sanāksmēs, Īpašajā
lauksaimniecības komitejā, Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomes sanāksmēs panākta ES dalībvalstu vienošanās
par KLP KLP regulējumu 2021.-2027.gadam.

Nodrošināt
Latvijas
interešu
pārstāvēšanu
Kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP)
nākotnes reformas procesā un
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda (EJZF)
atbalsta izstrādē,

38.

ZD: Kompetences ietvaros regulāri pārstāvētas Latvijas intereses
saistībā ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda
atbalstu Eiropas Komisijas darba grupās (EJZF/EJZAF komiteja
un ekspertu grupa). Regulāri nodrošināta EK sagatavoto tiesību
aktu priekšlikumu izvērtēšana.

30.12.2021

LAAD: Kompetences ietvaros nodrošināta regulāra dalība
P adomes (Padomes Horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba
grupā (KLP pēc 2020. gada) un Eiropas Komisijas darba grupās
(Lauku attīstības komiteja, Novērtēšanas ekspertu darba grupa;
Eiropas strukturālo investīciju fondu ekspertu grupa u.c.), kurās
pausta Latvijas nostāja un aizstāvēta Latvijas pozīcija par lauku
attīstības nākotni KLP pēc 2020. gada, kā arī par horizontālajiem
KLP ieviešanas jautājumiem. Regulāri nodrošināta KLP trialoga
ietvaros EK, P rezidentūras un P arlamenta sagatavoto ES tiesību
aktu priekšlikumu izvērtēšana, Latvijas pozīcijas sagatavošana un
Latvijas interešu pārstāvība ES līmenī, kā arī dažādos
starptautiskos citu dalībvalstu un EK dienestu rīkotos semināros
un darba grupās. Konsultācijas par valsts atbalsta normu
piemērošanu intervencēm, dalība Lauku attīstības komitejā par
valsts atbalsta jautājumiem attiecībā uz izmaiņām GBER un Vides
valsts atbalsta pamatnostādnēs. Sniegti priekšlikumi Latvijas
pozīcijai par priekšlikumu Eiropas Direktīvai, kas pārkārto
Savienības noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem
un elektroenerģijai. P iedalīšanās EK KLP SP ekspertu darba
grupās.

SLSAD,
LAAD,
TTAD,
ZD

TTAD: 1) Regulāri nodrošināta Latvijas dalība un nozares
interešu pārstāvniecība EK darba grupās (EK tiešo maksājumu
vadības komitejās, EK tiešo maksājumu ekspertu darba grupās,
KLP komitejā, KLP uzraudzības un novērtēšanas darba grupā) un
ES P adomes darba grupās (ES P adomes Īpašās lauksaimniecības
komitejas sanāksmēs un ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomēs). 2) Izvērtēti KLP regulas priekšlikumi attiecībā
uz nākošā plānošanas perioda EK sekundārajiem tiesību aktiem.

Prioritāte: Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar nozares NVO
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39.

Informēt sabiedrību par ZM
darbību, nozares aktualitātēm un
ES Kopējās lauksaimniec ības
politikas
nākotni
2021.2027.gadam.

30.12.2021

PSAN

LD, LAAD, ZD,
MD, VPD, TTAD

VP D: Sagatavota informācija ZM mājas lapā “ Pircēju ceļvedim ”
par Derīguma termiņu “ Ieteicams līdz…” un “ Izlietot līdz …”
atšķirībām. Sabiedrībai sniegta publiska informācija par to, ka
2021. gada 29. septembrī tiek atzīmēta Starptautiskā pārtikas
zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena (IDAFLW), par
jaunu tīmekļa vietni visām ieinteresētajām personām, kas ir
iesaistītas pārtikas zudumu un atkritumu rašanās novēršanā,
Latvijas un citu dalībvalstu iniciatīvas cīņā pret pārtikas zudumiem
un pārtikas izšķērdēšanu.VPD: Informēta sabiedrība par
aktualitātēm dzīvnieku veselības un veterināro zāļu jomās, t.sk par
izmaiņām ES un nacionālajā normatīvajā regulējumā. Sagatavota
un publicēta informācija ZM mājaslapā, sadaļas “ Dzīvnieku
veselības tiesību akts un tā piemērošana” un “ Veterināro zāļu
regula un tās piemērošana”.Gatavota informācija ZM mājaslapai
par:1) dzīvnieku un to produktu eksportu no ES uz Lielbritāniju
pēc BREXIT, minētā informācija izplatīta arī NVO un gatavota
preses relīze. Gatavota informācija ZM mājas lapai par Dzīvnieku
veselības tiesību aktu un tam pakārtotajiem kompetences jomas
deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Elektroniski sniegta
informācija privātpersonām par prasībām mājas (istabas)
dzīvnieku ievešanai no citas DV un trešajām valstīm;2) mājas
(istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību;3)
“ NordCaw” starptautisko zinātnisko videokonferenci “ Slaucamo
govju labturības uzlabojumi - ilgtspējīgas lauksaimniecības
prakses attīstībai nākotnē”.Sagatavota preses relīze par izmaiņām
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, par dzīvnieku
nogalināšanu ārpus kautuves, par vienkāršotu dzīvnieku diētiskās
barības apriti dzīvnieku barības mazumtirdzniecības uzņēmumos.
LD: Atbilstoši kompetencei sniegti komentāri sabiedrībai par
traktortehnikas jautājumu aktualitātēm, dzīvnieku audzēšanas
jautājumiem, sēklu un mēslošanas līdzekļu apriti, skaidroti MK
noteikumu grozījumu pamatojumi, sniegtas intervijas tiešsaistes
veidā par linu, kaņepju un ģenētisko resursu saglabāšanas
jautājumiem.
LAAD: Dalība LLKC organizētajā konferencē “ Konference
“ Kopējā lauksaimniecības politika no 2023. gada””. Nodrošināta
informācija par pārejas periodā pieejamajiem LAP pasākumiem un
pieejamo finansējumu. Nodrošināta informācija par 2021.gadā
aktuālajām valsts atbalsta iespējām, plānotajām valsts atbalsta
izmaiņām 2022.gadā un plānotajām nodokļu politikas izmaiņām
2022.gadā.
TTAD: Regulāri un pēc pieprasījuma gatavoti informatīvi
materiāli (t.sk. prezentācijas) un analītiskie materiāli ZM vadībai,
nozarei un sabiedriskajiem medijiem par KLP no 2023.gada un
plānotajiematbalsta maksājumiem. Sagatavotas rakstiskas atbildes
uz privātpersonu jautājumiem par KLP Tirgus kopējās
organizācijas elementiem, piemēram, skolu apgādes programmu.
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LD: Dalība lauksaimnieku konkursa „Sējējs - 2021” nominācijas
„ Gada lauku saimniecība” pretendentu vērtēšanā.

40.

Organizēt
konkursu
lauksaimniekiem “Sējējs -2021”.

41.

Organizēt konkursu “Lielais loms
- 2021”

42.

Koordinēt 2021.g. meža nozares
gada balvas „Zelta čiekurs”
pasniegšanas
pasākuma
organizēšanu.

30.12.2021

PSAN

LD,TTAD,
VPD, LAAD

30.12.2021

30.12.2021.

PSAN

ZD

PSAN

MD

TTAD: Turpināts darbs pie konkursa “ Sējējs – 2021” nominācijā
“ Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” izvirzīto pretendentu
izvērtēšanas 2.kartā un apkopoti pretendentu vērtēšanas rezultāti.
Sagatavots “ Sējējs 2021” nominācijas “Gada uzņēmums pārtikas
ražošanā” vērtēšanas komisijas protokols.
ZD: atbilstoši gada balvas nolikumam un ZM rīkojumam,
nodrošināja pretendentu pieteikumu vērtēšanu un rezultātu
apkopošanu, kā arī pretendentu vērtēšanas komisijas darbu
kopumā.

MD: P asākuma īstenošana turpinās 2022. gadā, jo potenciālais
projekta īstenošanas realizētājs neatbilda administratīvās
vērtēšanas kritērijiem.

ZD: Nodrošināta zivsaimniecības NVO iesaiste EJZAF
regulējuma izstrādē. Nodrošināta nozares NVO dalība trijās
zivsaimniecības konsultatīvajās padomēs (NVO tika iesaistītas arī
četrās elektroniskajās lēmumu saskaņošanas procedūrās), Zivju
fonda padomē, zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijā
un darba grupās. Izstrādājot Latvijas nacionālās pozīcijas tās arī
tiek saskaņotas arī ar attiecīgo darba grupā iekļauto NVO pārstāvi.
VP D: Sadarbība ar NVO par dzīvnieku veselības, t.sk ĀCM,
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, labas dzīvnieku
veselības pārvaldībā, antimikrobiālās rezistences ierobežošanā,
veterinārārstu sertifikācijā un jautājumos par veterināro zāļu apriti,
t.sk. narkotisko un psihotropo zāļu apriti veterinārmedicīnā.

43.

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

30.12.2021

LAAD

TTAD,
ZD, SLSAD,
MD, LD

LD: Regulāri iesaistīti NVO normatīvo aktu izstrādes procesos
atbilstoši Latvijas uz ES institūciju darba grupās noteiktajam.
LAAD: Ir nodrošināta līdzdalība Latvijas un ES institūciju darba
grupās un KLP regulējumu izstrādē un piemērošanā. Organizētas
ekspertu darba grupas t.sk. Lauksaimnieku konsultatīvās padomes
sēdes un P UK, SIVN, kuru ietvaros diskutēts un vērtēts
sagatavotās KLP SP intervences. 2021.gadā nodrošināta NVO
sektora pārstāvju dalība COPA-COGECA darba grupās atbilstoši
Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
“ Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””, kuros
paredzēts atbalsts NVO dalībai ES institūciju un COPA-COCEGA
darba grupās 2021.gadā.
TTAD: Regulāra sadarbība ar nozari pārstāvošām organizācijām
un biedrībām par KLP nākotnes jautājumiem. Gatavotas
prezentācijas un informatīvie materiāli par KLP stratēģisko plānu.
Izvērtēti SIVN, sabiedriskās apspriešanas komentāri par KLP
stratēģisko plānu, sagatavoti skaidrojumu un pamatojumi.

Prioritāte: Ministrijas un resora iekšējo procesu efektivitāte
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44.

45.

46.

47.

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
ministrija i
nepieciešamo
iepirkumu
plānošanas
un
realizēšanas
procesu
pieejamā
budžeta
ietvaros.
Nodrošināt ministrijā izstrādāto
iepirkuma
līgumu
atbilstošu
kvalitāti un noslēgto līgumu
izpildes kontroli.
Pārvaldīt un uzturēt ministrijas
pārziņā
esošās
informācijas
sistēmas un IKT resursus saskaņā
ar ārējiem normatīvajiem aktiem
(Valsts informācijas
sistēmu
likums, Elektronisko dokumentu
likums, Kārtība, kādā iestādes
ievieto informāciju internetā u.c.)
un ministrijā noteikto kārtību (ZM
Informācijas sistēmu drošības
politika u.c.) u.c. normatīvajie m
aktiem.

30.12.2021

AD

30.12.2021

AD

30.12.2021

AD

30.12.2021

AD
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48.

49.

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)”.
Apzināt un nodrošināt ZM
darbinieku
zināšanu
un
kvalifikācijas
periodisku
paaugstināšanu, izmantojot VAS
iespējas.

30.12.2021

AD

JD (PN)

50.

Koordinēt TAP portāla ieviešanu
Zemkopības ministrijā.

30.12.2021.

JD, AD

51.

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

30.12.2021.

BFD

ZM padotības
iestādes

Visas ZM struktūrvienības

JD: VAS mācībās piedalījās 108 nodarbinātie. Vidēji apmeklējot
VAS kursus 1,59 reizes, kopā 1362 stundas. Citos mācību centros
mācības apmeklēja 27 nodarbinātie, kopā 280,5 stundas.
Visvairāk tika apmeklēti kursi interneta tiešsaistes tīku apguvei
t.sk. “ Aptauju veidošanas tiešsaistes rīki un rezultātu apstrāde”,
“ Vizuālo materiālu izveide tiešsaistē”, “ Ātra un efektīva shēmu,
diagrammu un grafiku veidošana ar Microsoft Visio”. Apmeklētie
mācību kursi bija arī “Personīgās efektivitātes psiholoģija”, “ Ārējo
normatīvo aktu projektu izstrāde”, “ Emocionālā inteliģence”,
“ P lānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana”.

Visas ZM struktūrvienības

JD: No 2021. gada 9. septembra tika būtiski mainīts tiesību aktu
projektu izstrādes un saskaņošanas process, paredzot, ka tiesību
aktu projektu izstrāde un saskaņošana notiek tiešsaistē – Vienotā
tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP
portāls). Zemkopības ministrija teicami paveica visus
priekšdarbus, lai TAP portāla izmantošana tiktu veiksmīgi
uzsākta.Lai arī ir nepieciešami vairāki uzlabojumi, šāds tehniskais
risinājums apliecina skaidru orientāciju uz elektroniskās pārvaldes
attīstību un informācijas elektronisko apriti. JD turpina sniegt
plašu konsultatīvo atbalstu tiesību aktu projektu izstrādātājiem par
TAP portāla lietošanu, stiprinot juridiskā atbalsta funkcija
pārējiem ministrijas departamentiem.

24

52.

53.

54.

55.

Nodrošināt
zemesgrāmatā
neierakstīto nekustamā īpašuma
objektu
reģistrāciju
zemesgrāmatā un turpināt to
nekustamā
īpašuma
objektu
atsavināšanu, kas vairs nav
nepieciešami
ZM
funkciju
veikšanai.

30.12.2021.

BFD

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.

30.12.2021.

BFD

30.12.2021.

BFD

Nodrošināt
vienotas
grāmatvedības
politikas
uzraudzību padotībā esošajās
iestādēs, veicot datu un uzskaites
pārbaudes
ZM
vienotajā
grāmatvedības
un personāla
vadības
uzskaites
sistēmā
Horizon.
Noteiktos termiņos
sagatavot
ZM
konsolidētos
finanšu
pārskatus
(mēneša,
ceturkšņa, gada) iesniegšanai
Valsts kasei.
Pilnveidot
izveidoto
iekšējās
kontroles sistēmu korupcijas un
interešu
konflikta
riska
novēršanai ministrijā.

30.12.2021.

BFD

JD , IAN
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JD: Sadarbībā ar KNAB organizēta lekcija ´Interešu konflikta
novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”. Lekcijā
piedalījās 200 nodarbinātie. VAS šo lekciju noklausījās 15
nodarbinātie.

56.

57.

58.

59.

60.

Veikt novērtējumu par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
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
Nodrošināt ar Ministri kabineta
noteikumus par kopējām valsts
pārvaldē auditējamām prioritātēm
2021.gadam noteikto prioritāšu
auditēšanu.
Saskaņā ar apstiprināto audita
stratēģiju 2021.-2025.
sniegt
novērtējumu par ministrijas un
padotības iestāžu atbalsta un
pamatdarbības sistēmām.
Nodrošināt
nepārtrauktu
ministrijā izveidotās Integrētās
vadības sistēmas uzturēšanu.
Izstrādāt un apstiprināt
ZM
darbības
stratēģiju
2021.2027.gadam

EJZF pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes
sistēmu revīzijas par iestādēm ir pabeigtas, kopējais vērtējums “ 1”
– darbojas labi.

30.12.2021

Darbību revīziju pārbaužu posms par pārskata periodu 01.07.2020.
– 30.06.2021. ir pabeigts, līdz 2.pusgada beigām nav atklāti
neattiecināmi EJZF izdevumi.

AuD

Atbilstoši EK noteiktajām prasībām ir veikts darbs pie P ārskatu
revīzijas par EK nosūtītajos pārskatos iekļauto izdevumu likumību
un pareizību, kā arī sagatavots Gada kontroles ziņojums, kurā tiek
atspoguļoti visu revīziju rezultāti.

ZM iekšējo auditu plānā ir ieplānots prioritārais audits “ Risku
vadība”. Audits tiek veikts horizontāli visā ZM resorā atbilstoši
MK rīkojumā noteiktajām prasībām.

30.12.2021

AuD

Atbilstoši MK rīkojumā noteiktajām prasībām, 2021.gadā ir
pabeigts prioritārais audits “ Fizisko personu datu aizsardzība”.
Finanšu ministrijā ir iesniegts pārskats (ziņojums) par auditējamās
prioritātes izpildi.
Apstiprinātais ZM iekšējo auditu plāns 2021.gadam ir izpildīts.

30.12.2021

Atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām, ir sniegts
iekšējās kontroles sistēmas novērtējums par ministrijas un
padotības iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām un Finanšu
ministrijā ir iesniegts sagatavotais ZM iekšēja audita darbības
pārskats.

AuD

30.12.2021

AuD

01.05.2021

SLSAD

Nodrošināta nepārtraukta IVS aktuālās informācijas ievietošana
visos IVS reģistros un jauno procesu sagatavošana vai esošo
aktualizēšana.

Visas struktūrvienības
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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.

1.2.

1.3.

1.4.

Nodrošināt
pārtikas
aprites
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.
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
izejvielu
ražošanas, dzīvnieku barības,
blakusproduktu, veterināro zāļu
un biocīdu aprites jomā.
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.

Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un kontroles programmu
ietvaros veicamie kontroles pasākumi pārtikas aprites jomā.
Izvērtētas atskaites par kontroles pasākumu izpildes gaitu.

30.12.2021.

VPD

PVD

Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un kontroles programmu
ietvaros veicamie kontroles pasākumi dzīvnieku veselības,
labturības, dzīvnieku izcelsmes pārtikas, dzīvnieku barības un
veterināro zāļu aprites jomā. Izvērtētas atskaites par kontroles
pasākumu izpildes gaitu.

30.12.2021.

VPD

PVD

Izvērtēti un saskaņoti valsts uzraudzības un kontroles programmu
ietvaros veicamie kontroles pasākumi dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības jomā. Izvērtētas atskaites par kontroles pasākumu
izpildes gaitu, kā arī nepieciešamie grozījumi kontroles pasākumos
un pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumā.

30.12.2021.

30.12.2021.

VPD

PVD, BIOR

VPD

PVD
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2021.gadā veikta kontrole 138 369 kravām, tai skaitā veikta
pārtikas preču kontrole - 21 635, fitosanitārā kontrole - 74 858,
dzīvnieku izcelsmes preču kontrole - 22 844, dzīvnieku kontrole 974, dzīvnieku barības un barības piedevu kontrole - 7 561,
nepārtikas preču kontrole - 431, svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes
kontrole - 957.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

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 2022., 2023. un
2024. 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 Eiropas
Savienības un starptautiskajās
institūcijās pārtikas uzņēmumiem
nepieciešamo
atkāpju
pamatošanai,
kā arī datus
nacionālo
uzraudzības
programmu pilnveidošanai.

30.12.2021.

VPD

BIOR, PVD

Izvērtēts un saskaņots valsts uzraudzības un kontroles programmu
ietvaros veicamo laboratorisko un diagnostisko izmeklējumu
apjoms, izvērtētas ikmēneša un pusgada atskaites par veiktajiem
izmeklējumiem.
2021. gadā valsts uzraudzības un kontroles programmu ietvaros
veikti 89 663 laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi un ar
tiem saistītās darbības.

Izstrādāts Zemkopības ministrijas 2021. gada 11. augusta rīkojums
Nr.88 P ar Nacionālo pesticīdu atlieku kontroles programmu 2022.,
2023. un 2024. gadam.

30.12.2021.

30.12.2021.

VPD

VPD

PVD, VAAD, BIOR

PVD, BIOR

2021. gadā eksportējamo pārtikas produktu kontroles programmas
ietvaros institūtā BIOR veikti 731 laboratoriskie izmeklējumi
(izlietots finansējums EUR 49 113,17), pārbaudot produktu
atbilstību importētājvalsts prasībām, lai atbalstītu Latvijas
ražošanas uzņēmumu eksporta aktivitātes, izvedot produktus uz
trešajām valstīm.

BIOR izstrādājis pētījumu “ Deoksinivalenola (DON) un tā
metabolītu piesārņojuma izpēte Latvijas lauksaimniecības
izcelsmes pārtikas produktos”.
BIOR izstrādājis pētījumu “ Akrilamīda piesārņojuma līmeņu
monitorings un ieteikumu izstrāde akrilamīda piesārņojuma
mazināšanai Latvijas izcelsmes bērnu pārtikā, maizē, cepumos un
vafelēs”.
BIOR izstrādājis pētījumu “Pētījums par patogēnu sastopamību
primārajā ražošanā Latvijā ražotajos produktos”

30.12.2021.

VPD

BIOR
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Nodrošināt zinātniski pamatotus
secinājumus
par
Latvijas
izcelsmes gaļas nekaitīgumu
attiecībā uz veterināro zāļu
atliekvielu
klātbūtni
un
antimikrobiālās
rezistences
attīstības risku.
Nodrošināt pētījuma turpināšanu
par Mycoplasma bovis autogēno
vakcīnu pielietošanas iespējām
antimikrobiālās
rezistences
mazināšanai piena lopkopībā
Latvijā.
Nodrošināt pētījuma turpināšanu
par
Āfrikas
cūku
mēra
epidemioloģiju,
izplatības
ierobežošanas un apkarošanas
iespējām Latvijā.
Nodrošināt ar jaunām ģenētisko
modifikāciju metodēm iegūtas
pārtikas, dzīvnieku barības un to
piedevu noteikšanu un šādu
produktu
riska
zinātnisko
novērtējumu.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

VPD

PVD, BIOR

VPD

LLU

VPD

BIOR

VPD

BIOR
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Kopš 2018. gada Latvijā tiek veikts riska zinātniskais izvērtējums
par sabiedrības veselības apdraudējumu attiecībā uz antibiotiku
lietošanu dzīvniekiem.
Lai pilnvērtīgāk izvērtētu zāļu lietošanu dzīvniekiem,
antimikrobiālās rezistences attīstības riskus, kā arī sabiedrības
veselības apdraudējumu, riska zinātniskais projekts turpināts, lai
veiktu izvērtējumu par atliekvielu klātbūtni Latvijas izcelsmes
liellopu gaļā un antimikrobiālo rezistenci liellopu populācijā.

Šogad tika turpināts trīs gadu zinātniskais pētījums “ Mycoplasma
bovis autogēno vakcīnu lietošanas iespējas antimikrobiālās
rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā”, lai nodrošinātu
zinātniski pamatotus secinājumus par AMR izplatības
ierobežošanas iespējām un izstrādātu ieteikumus Mycoplazmas
ierobežošanai piena lopkopībā Latvijā.
Arī nākamajā gadā plānots turpināt šo zinātnisko pētījumu.

Šogad tika turpināts trīs gadu zinātniskais pētījums “ Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un
apkarošanas iespējas Latvijā”, lai nodrošinātu zinātniski
pamatotus secinājumus par Āfrikas cūku mēra ierobežošanas un
apkarošanas iespējām Latvijā.
Arī nākamajā gadā plānots turpināt šo zinātnisko pētījumu.

Realizēts BIOR zinātniskais projekts “ Ar jaunām ģenētisko
modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas, dzīvnieku barības un to
piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska
novērtējums”.

1.13.

Nodrošināt zinātniskā pētījuma
“Latvijas
izcelsmes
medus
autentiskuma,
kvalitātes
un
nekaitīguma
novērtējums”
turpināšanu.

1.14.

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

30.12.2021.

VPD

BIOR

Veicot 1275 kvalitātes rādītāju testēšanu Latvijas izcelsmes medus
paraugiem, tika secināts, ka 12 rādītāji neatbilst noteiktajām
prasībām. Kopumā neatbilstību īpatsvars šajā pētījumā ir mazāks
par 1%. No pētījumā iegūtajiem rezultātiem par pesticīdu klātbūtni
medū var secināt, ka medus var būt labs indikators neatļauto vai
nereģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanai. Glifosāta
klātbūtne tika konstatēta 14% no visiem medus paraugiem, vienā
paraugā pārsniedzot maksimāli pieļaujamo normu (MRL), kas ir
0,05 mg/kg saskaņā ar Regulu (EU) 293/2013. P ētījuma ietvaros
tika veiksmīgi pārbaudīts Latvijas medus autentiskuma
noteikšanas algoritms, balstoties uz iepriekš izstrādāto
fenolsavienojumu datubāzi. Datu bāzes un algoritma aprobācija,
kas veikta analizējot Latvijas izcelsmes medus paraugus (n=10) un
dažādu ārvalstu medus paraugus (n=31), uzrādīja statistiski
nozīmīgu atšķirību (p <0,001) atbilstības vērtējumiem starp
analizētajiem Latvijas izcelsmes un ārzemju izcelsmes paraugiem.
Sabiedrība par projekta gaitu un secinājumiem tika informēta
2021.gada 17.decembra zinātnisko projektu realizācijas atskaišu
sanāksmē.
Atbilstoši ZM un BIOR 2018. gada 9. marta Līguma Nr.2018/42
par normatīvajos aktos noteikto funkciju un valsts pārvaldes
uzdevumu izpildes finansēšanu 1.6. apakšpunktam, izvērtēti un
saskaņoti darba uzdevumi zinātniskajiem mērķiem izmantojamo
dzīvnieku aizsardzības jomā.
Dalība septiņās P VD Izmēģinājumu dzīvnieku komisijas sēdēs
atļaujas izsniegšanai izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanai.

30.12.2021.

VPD

BIOR, VARAM
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1.15.

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

30.12.2021.

VPD

PVD, BIOR
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Sniegti atzinumi par VM MK noteikumu Nr.172 grozījumiem
(skolēnu ēdināšana), LM MK noteikumu Nr. 727 grozījumiem
(par pārtikas pakās vistrūcīgākajām personām iekļauto pārtikas
preču ražošanas un kvalitātes kritērijiem), FM ēnu apkarošanas
pasākumos attiecībā uz savvaļas veltēm.
P ieņemti Ministru kabineta 2021. gada 14.decembra noteikumi Nr.
822 “ Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu
marķējumam”, kur noteiktas prasības papildu norāžu lietošanai
piena produktu, saliktu piena produktu, kā arī piena produktus un
saliktus piena produktus saturošu pārtikas produktu marķējumā,
kas attiecas uz laktozes saturu.
Sagatavoti priekšlikumi ar pārtikas jomu saistīto profesiju
standarta izstrādē pārtikas kvalitātes speciālistam.
Ar š.g. 21.aprīli ir jāpiemēro Eiropas P adomes un P arlamenta
2016. gada 9. marta Regulas (ES) 2016/429 par pārnēsājamām
dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus
dzīvnieku veselības jomā (“ Dzīvnieku veselības tiesību akts”), līdz
ar to šobrīd notiek aktīvs darbs pie jauna Veterinārmedicīnas
likuma izstrādes, lai ieviestu Dzīvnieku veselības tiesību aktu un
tā pakārtotos ieviešanas un deleģētos aktus.
Ar 2022.gada 28.janvāri būs jāpiemēro Eiropas P arlamenta un
P adomes 2018. gada 11. decembra Regula (ES) 2019/6 par
veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK līdz ar
to šobrīd notiek aktīvs darbs pie jauna likuma izstrādes, lai ieviestu
minēto regulu un tās pakārtotos ieviešanas un deleģētos aktus
Darbs tiks turpināts arī nākamajā gadā.
Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 702
“ Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos
Nr. 5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības
prasības"”.
Likums “ Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” (Saeimā
pieņemts 09.12.2021.).
Ministru kabineta 2021. gada 21. augusta noteikumi Nr.578
“ Grozījumi Ministru kabineta Nr.799 “ Noteikumi par dzīvnieku
ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai
barībai”.
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos
Nr.322 “ Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”. Tika Izsludināti
VSS 22.04.2021, atsaukti.2021.gada 10.decembrī iesniegts Valsts
kancelejā Ministru kabineta noteikumu projekts “ 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”
Ministru kabineta 2021.gada 5.oktobra noteikumi Nr.672
“ Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos
Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības
noteikumi"
Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “ Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715
"Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"
P ilnveidots tiesiskais regulējums izstrādājot gan ES normatīvos
aktus dzeramā ūdens, pārtikas piesārņojuma, pārtikas piedevu un
aromatizētāju jomās, gan izstrādājot nacionālo normatīvo aktu
(Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta noteikumi Nr. 577
“ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos
Nr. 685 “ Prasības uztura bagātinātājiem””) uztura bagātinātāju
jomā.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Pārskatīt
un
pilnveidot
normatīvos aktus dzīvnieku un to
reproduktīvo produktu aprites
jomā, kā arī pārskatīt tiem
nepieciešamo
veselību
apliecinošo
pavaddokumentu
aizpildīšanu
un izsniegšanu,
atbilstoši Eiropas Savienības
tiesību aktu prasībām.
Nodrošināt
un
pilnveidot
sabiedrības līdzdalību dzīvnieku
aizsardzības jomā
Pilnveidot
bioloģiskās
lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles sistēmu.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES
un nacionālajā pārtikas kvalitātes
shēmās.

30.12.2021.

30.12.2021.

VPD

PVD

2021.gada 15.jūnijā organizēta Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvās padomes sēde.

VPD

PVD; VAAD;
30.12.2021.

VPD
LDC; KI

30.12.2021.

VPD

Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 670
“ Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos
Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti
citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli".
Darbs pie EK 2021.gada 22.februāra īstenošanas l ēmuma (ES)
2021/361 ieviešanas nacionālajā likumdošanā.
Dalība sanāksmēs par dzīvnieku veselības tiesību akta
koordināciju un jauna VML struktūru, kā arī skaidrojošā
dokumenta gatavošanas par kompetenču sadalījumu.
Izstrādāts likumprojekts “ Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības
likumā” par kažokzvēru audzēšanas un turēšanas aizliegumu.

TTAD, PVD
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2021. gada 27. maijā ir pieņemti MK noteikumi Nr. 328
“ Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos
Nr. 485 “ Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles
kārtība””. Nodrošināta Latvijas interešu pārstāvēšana pie 26
Eiropas Komisijas Ieviešanas un Deleģēto aktu izstrādes, lai
ieviestu Eiropas P arlamenta un P adomes regulu Nr. 2018/848 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.
2021. gada 24. martā ir pieņemti MK noteikumi Nr. 185
“ Grozījumi MK 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461
“ P rasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība””, paredzot iespēju NPKS
ietvaros sertificēt jaunus produktus. Sniegts atbalsts, lai saskaņotu
ar EK pieteikumu Salacgrīvas nēģi reģistrēšanai Aizsargātu
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā. Sadarbībā ar ražotāju
grupām ir sagatavots informatīvais buklets par Latvijas AĢIN,
ACVN un GTĪ produktiem.
Veiktie pasākumi ir nodrošinājuši NAP uzdevuma izpildi – vairāk
nekā 830 NPKS sertificēti produkti.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

Veicināt mērķtiecīgu un efektīvu
antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanu dzīvnieku veselības
jomā, ievērojot principu “Viena
veselība”, sadarbībā ar VM
izvērtēt
politikas
plānošanas
dokumentā
“Antimikrobiā lās
rezistences ierobežošanas un
piesardzīgas
antibiotiku
lietošanas plāns “Viena veselība”
2019.–2020. gadam” paredzēto
pasākumu izpildi, un uzsākt jaunā
“Antimikrobiālās
rezistences
ierobežošanas un piesardzīgas
antibiotiku
lietošanas plāna”
izstrādi nākamajam plānošanas
periodam.
Turpināt darbu pie vienotas
dzīvnieku veselības datu bāzes
pilnveidošanas.
Nodrošināt
nacionālā
kontaktpunkta
funkciju
Sanitārajos un fitosanitārajos
jautājumos (SPS Enquiry Point).
Pilnveidot tiesisko regulējumu
dzīvnieku
veselības
jomā,
nodrošinot dzīvnieku un to
izcelsmes produktu ātru un
vienkāršu
izsekojamību,
dzīvnieku
turēšanas objektu
reģistrēšanu,
dzīvnieku
apzīmēšanu un reģistrēšanu, tā
garantējot sabiedrības veselības
un dzīvnieku izcelsmes pārtikas
patērētāju aizsardzību.

Izvērtēta politikas plānošanas dokumentā “ Antimikrobiālās
rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas
plāns “ Viena veselība” 2019.–2020. gadam” paredzēto pasākumu
izpilde, un uzsākts darbs pie jaunā “ Antimikrobiālās rezistences
ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas “ Viena
veselība” plāna” izstrāde nākamajam plānošanas periodam.

30.12.2021.

30.12.2021.

VPD

VM, PVD, BIOR,
LLU, LLKC, LDC

VPD

LDC

Atbilstoši piešķirtajam finansējumam turpināts darbs pie
dzīvnieku veselības datu bāzes attīstīšanas, pilnveidošanas un
ieviešanas, pamatojoties uz Eiropas P arlamenta un P adomes
regulas Nr.2019/6 par veterinārajām zālēm prasībām un Dzīvnieku
veselības tiesību aktu.
2021.gada 15.jūnijā organizēta Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvās padomes sēde.

30.12.2021.

30.12.2021.

VPD

LD

VPD, LDC, PVD,
NVO

VP D: Sadarbībā ar LDC un PVD notiek darbs, lai optimizētu LDC
datubāzi dzīvnieku reģistrācijas un izsekojamības informācijas
pieejamības un vienkāršošanas jomā.
Ar š.g. 21.aprīli ir jāpiemēro Eiropas Padomes un Parlamenta
2016. gada 9. marta Regulas (ES) 2016/429 par pārnēsājamām
dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus
dzīvnieku veselības jomā (“ Dzīvnieku veselības tiesību akts”),
līdz ar to šobrīd notiek aktīvs darbs pie jauna Veterinārmedicīnas
likuma izstrādes, lai ieviestu Dzīvnieku veselības tiesību aktu un
tā pakārtotos ieviešanas un deleģētos aktus.
LD: Notiek sanāksmes un pārrunas ar iesaistītām ZM
departamentiem, padotības institūcijām un NVO, lai pilnveidotu
un ieviestu jauno tiesisko regulējumu dzīvnieku veselības jomā,
tostarp ieviešot to nacionālajos normatīvajos aktos. Tā kā ES
normatīvo aktu klāsts ir apjomīgs un ne visi ES normatīvie akti ir
pieņemti, darbs tiks turpināts arī nākamajā gadā.
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2.Darbības virziens „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
2.1.

2.2.

Turpināt ES atbalsta programmas
pasākumu biškopības nozarei
īstenošanu.
Uzlabot
ciltsdarba
sistēmu,
nodrošinot
augstvērtīgu
lauksaimniecības
dzīvnieku
atražošanu, kas sekmē lauku
saimniecību
ekonomisko
izaugsmi un konkurētspēju.

2.3.

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

2.4.

Nodrošināt Lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā
izmantojamās
traktortehnikas un to piekabju,
maināmo
velkamo
mašīnu
(iekārtu) atbilstības novērtēšanu,
lai konstatētu, vai ir ievērotas
transportlīdzekļu
atbilstības
prasības

2.5.

Nodrošināt
traktortehnikas
vadītāju mācību procesu

30.12.2021

LD
LAD, LBB
LDC, PVD, NVO

30.12.2021

30.12.2021

30.12.2021

30.12.2021

LD

LD

LD

VTUA

Valsts SIA
"Sertifikācijas un
testēšanas centrs "

LD

VTUA
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Realizēti Biškopības programmā ietvertie pasākumi, tostarp
nodrošināts ikgadējais ES un valsts finansējuma pieprasījums un
sniegta atskaite Eiropas Komisijai par biškopības programmā
realizēto pasākumu ietvertiem darbības rādītājiem.
Tiek regulāri uzlabots tiesiskais regulējums ciltsdarba jomā, kā
arī tiek uzlabotas citas darbības, kas nodrošina sekmīgāku
ciltsdarba veikšanu. Ir veikti nepieciešamie uzlabojumi
normatīvajos aktos attiecībā uz šķirnes dzīvnieku audzētāju
organizāciju atzīšanu, vaislinieku sertificēšanu, slaucamo govju,
slaucamo kazu, gaļas liellopu, trušu pārraudzību un snieguma
pārbaudi un ciltsgrāmatas kārtošanu.

Izstrādāti 4 Ministru kabineta noteikumu projekti: “ Grozījumi
Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225
“ Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu
cenrādis””, “ Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa
noteikumos Nr. 186 “ Traktortehnikas un tās vadītāju valsts
informatīvās sistēmas noteikumi”” un "Grozījumi Ministru
kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 "Traktortehnikas
un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"", un “ Noteikumi par
traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko
kontroli uz ceļiem”. P irmie 3 ir apstiprināti Ministru kabinetā.
Tāpat iesniegti priekšlikumi uz likumprojekta “ Grozījumi Ceļu
satiksmes likumā” 2.lasījumu par brīvprātīgu maināmo velkamo
iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu reģistrāciju.
STC saskaņā ar 2020.gada 28.janvāra noslēgto līgumu Nr.2021/17
sekmīgi nodrošina Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo
mašīnu (iekārtu) atbilstības novērtēšanu.

Traktortehnikas vadītāju apmācības process tiek nodrošināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju
apmācību procesu, ievērojot Valdības noteiktos ierobežojumus
saistībā ar Covid-19.

2.6.

Pilnveidot
valsts
atbalstu
lauksaimniekiem, lai nodrošinātu
vienlīdzīgākus
konkurences
apstākļus
ar
citām
ES
dalībvalstīm.

TTAD,
30.12.2021

LAD

LAAD,

LAAD: Nodrošināta 2021.gada valsts budžeta bāzes finansējuma
apguve 8 720 490 euro apmērā. Nodrošināta 2021.gadā papildu
valsts atbalsta piešķiršana 15 000 000 euro apmērā ciltsdarba
maksājumiem, zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības
zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un
atbalstam mazajiem lauksaimniekiem.
Apstiprināti MK
24.08.2021. noteikumi Nr.579 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.
gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un
organizāciju izveide"", paredzot atbalstu mazo un vidējo
kooperatīvo sabiedrību administratīvās kapacitātes stiprināšanai.
Nodrošināta papildu finansējuma piešķiršana 2022.gadam 30 000
000 euro apmērā sekojošās valsts atbalsta programmās: 1)
atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai
ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un
produktivitātes datu izvērtēšanai 19 500 000 euro; 2)
lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un
lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai 3 000 000 euro; 3) ienākumu atbalsts mazajiem
ražojošajiem lauksaimniekiem 4 000 000 euro; 4) kredītprocentu
daļējai dzēšanai 3 500 000 euro. Sagatavoti un apstiprināti MK
18.02.2021 noteikumi Nr.121 “ Grozījumi Ministru kabineta
20113.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 “ Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai””, 2021.gadam piešķirtā valsts
finansējuma apgūšanai; Sagatavoti un apstiprināti noteikumi
kredītprocentu daļējai dzēšanai. Sagatavoti un apstiprināti
noteikumi par atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam
sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai
kompensēšanai.
TTAD: Izstrādāti normatīvie akti par valsts atbalstu Covid-19
negatīvās ietekmes mazināšanai:
2021. gada 5. oktobra
noteikumi Nr. 673 “ Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas
un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē”; 2021. gada 22. jūnija
noteikumi Nr. 422 “ Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē piešķiršanas,
administrēšanas un uzraudzības kārtība”

2.7.

2.8.

Turpināt ELGF finansētās atbalsta
programmas izglītības iestāžu
apgādei ar augļiem, dārzeņiem un
pienu īstenošanu.
Aktualizēt
ELGF
finansētā
atbalsta nosacījumus
atzītām
augļu un dārzeņu ražotāju
organizācijām.

TTAD: nodrošināta atbalsta programmas īstenošana un
īstenošanas uzraudzība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 485

31.12.2021.

31.12.2021.

TTAD

LAD, BIOR, LLU

TTAD

LAD
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TTAD: ELGF finansētie atbalsta nosacījumi atzītām augļu un
dārzeņu ražotāju organizācijām ir saskaņā ar EK spēkā esošajiem
tiesību aktiem.

2.9.

2.10.

2.11.

Nodrošināt
ELGF
finansēto
atbalstu tiešā atbalsta shēmu
ietvaros
pilnveidošanu
un
īstenošanu,
nodrošināt
paziņojumu sagatavošanu par
tiešmaksājumu
ieviešanas
lēmumiem vai lēmumu izmaiņām,
nodrošināt
savlaicīgu
tiešo
maksājumu atbalsta izmaksu.
Nodrošināt sistemātisku atbalstu
daudzveidīgai lauksaimniecība i
(tai
skaitā
augļkopība i,
dārzeņkopībai, dārzkopībai un
jaunajiem lauksaimniekiem), lai
primāri
veicinātu
lielāku
ienākumu gūšanu no katra
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes hektāra, kā arī izvērtēt
iespējas
palielināt
atbalstu
mazajām saimniecībām, īpaši
veicinot
lauksaimniec ības
produktu dažādību.
Īstenot brīvprātīgi saistīto atbalstu
lauksaimniecības nozarēs.

TTAD: Noteiktajos termiņos sagatavoti visi nepieciešamie
paziņojumi un atskaites par tiešo maksājumu sistēmas ieviešanas
un īstenošanas jautājumiem, iesniegti EK caur ISAMM.

31.12.2021.

TTAD

LAD

TTAD: 2021.g. nodrošināts un piešķirts atbalsts maziem
lauksaimniekiem (MLS), gados jauniem lauksaimniekiem (JAL)
un brīvprātīgi saistītais atbalsts (BSA).
KLP stratēģiskā plānā 2023-2027 paredzēts arī turpmāk nodrošināt
sistemātisku atbalstu daudzveidīgai lauksaimniecībai.

31.12.2021.

31.12.2021.

TTAD

TTAD

LAD

LD, LAD

36

TTAD: Nodrošināta 2021.gada brīvprātīgi saistītas atbalsta (BSA)
izmaksa un 2022.gada BSA izmaksa sekojošām shēmām: par
slaucamām govīm, aitām, kazām, dārzeņiem, augļiem un ogām;
2022.gadā tiks turpinātas 13 BSA shēmas un plānotais
finansējums ir 45,7 milj. EUR.

2.12.

2.13.

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

31.12.2021.

TTAD

LAD , BFD ,
LLKC, vietējās
pašvaldības

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

31.12.2021

TTAD

LAAD

LAAD
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LAAD: Ir izstrādāta KLP SP ietvaros LA19.2.interevnce “ Pārtikas
īso piegāžu ķēžu darbības veicināšana, t.sk. zaļo publisko
iepirkumu nodrošināšanai”
LLKC: organizēts nacionālais dialogs “ Izturētspējīgi Latvijas
lauki pārtikai un nākamajām paaudzēm” par pārtikas sistēmu
nākotni un gaidāmajiem izaicinājumiem tajā; -uzturēts/aktualizēts
un papildināts ar ražotājiem vienots elektroniskais katalogs
www.novadagarsa.lv, kurā apkopoti Latvijas vietējās produkcijas
ražotāji un pārstrādātāji (bioloģiskās, integrētās, Zaļās karotītes un
citu kvalitātes sertifikātu shēmu pārstāvji).izsludināts un
organizēts publiskā sektora pavāru konkurss “ Mana novada garša
2021”;-sadarbībā ar biedrību “ Siera klubs” organizēti 4 semināri
profesionālo skolu audzēkņiem, kur apgūst pavāru profesiju;organizēta konference “ Vietējie produkti – nākotnes
virzītājspēks”.
TTAD: Nodrošināta dalība sanāksmē par potenciālās sadarbības
iespējām ar LLKC un Elektronisko iepirkuma sistēmu projekta
Novada Garša ietvarā. Izvērtēta esošā situācija un apzinātas
iespējas īstenot pilotprojektu sadarbībā ar VRAA par jauna
kataloga izveidi attiecībā uz pašreiz EIS neiekļautajiem pārtikas
produktiem pēc ZM iepirkuma rezultātiem. Organizēta tikšanās
starp LLKC un ZM vadību par iespējamajiem scenārijiem Novada
Garšas pārtikas kataloga tālākai attīstībai. Nodrošināta dalība
Aizsardzības ministrijas organizētajā ieinteresēto piegādātāju
apspriedē par konkursa dialoga “ Loģistikas pakalpojums par
pārtikas piegādi NBS vajadzībām” iespējamajām prasībām. Dalība
LLKC organizētajā Novada Garša Konferencē, iesaiste tēžu
gatavošanā ZM vadībai uzrunas gatavošanai konferences
atklāšanā.
LAAD: Nodrošināta valsts atbalsta pieejamība tirgus veicināšanas
pasākumiem.
TTAD: Nodrošināta līdzdalība Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas sektora pārstāvniecības kopstendu organizēšanā
starptautiskajās lauksaimniecības un pārtikas produktu izstādēs
“ Riga Food” un “ Anuga”.
Sagatavotas tēzes ZM vadībai uzrunas gatavošanai izstādes “ Riga
Food 2021” atklāšanai.
Izvērtēts AREI lūgums par noslēgtā līguma “ Par valsts atbalsta
piešķiršanu” termiņa pagarinājumu, kā arī AREI iesniegtā papildus
informācija par piešķirtā finansējuma faktisko izlietojumu un
koordinēta viedokļa sagatavošana starp ZM ekspertiem, lai
sagatavotu vēstuli LAD par līguma termiņa pagarinājumu līdz
2021.gada 1.novembrim. Izvērtēta AREI gala atskaite par
paveikto tirgus veicināšanas programmas ietvaros . Koordinēta
licences līguma “ Par preču zīmi “ Kvalitatīvs produkts”” un
sadarbības līguma “ P ar prečzīmes “ Kvalitatīvs produkts”
izmantošanu” uzraudzības darba grupas locekļu viedokļa
apzināšana un nosūtīšana par LP UF sagatavotajiem
informatīvajiem un reklāmas materiāliem - animēto reklāmas
klipu, radio džingla versijām, plakātiem u.c. - "Karotītes"
kampaņas vajadzībām pirms to izplatīšanas uzsākšanas medijos.

2.14.

Nodrošināt nepārtrauktu atbalsta
pieejamību un turpināt pasākumu
ieviešanas
uzraudzību
zivsaimniecības
uzņēmumu
konkurētspējas
kāpināšanai,
tostarp produktu pievienotās
vērtības palielināšanai, eksporta
iespēju attīstībai, kā arī ūdens
dzīvo resursu ilgtspējai.

30.12.2021

ZD: nodrošināta projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu
izsludināšana visos ZRP 2014-2020 pasākumos, kuros atlicis
pieejamais finansējums, veikta datu un informācijas analīze
lēmumu pieņemšanai Vadošās iestādes komitejā un Vadības
apspriedēs, nodrošināta pasākumu ieviešanas uzraudzība.
Sagatavota un sniegta informācija ikgadējā izvērtēšanas sanāksmē
ar Eiropas Komisiju par ZRP 2014-2020 īstenošanu, nodrošināta
apkopota informācija un dati ziņošanai ZRP uzraudzības komitejā.

ZD

MK 14.12.2021.iesniegts ZM IZ “ P ar 2021. gada jūnija un jūlija
ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras
uzņēmējdarbībai”
LAAD: 2.pusgadā ar Eiropas Komisiju saskaņoti grozījumi valsts
atbalsta shēmās: • SA.62631 “ Valsts atbalsts Covid-19 izplatības
negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē”• SA.62706
“ Valsts atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai mājputnu nozarē”• divi grozījumi valsts atbalsta
shēmā SA.62631 “ Valsts atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās
ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē”•Grozījumi valsts
atbalsta shēmā SA.63600 “ Atbalsts selekcijas materiāla
novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās
lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”• SA.64033
”Valsts atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un
akvakultūras nozarē”• SA.64541 “ Valsts atbalsts Covid-19
izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas
nozarē” •Grozījumi valsts atbalsta shēmā SA.64033 ”Valsts
atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē” •
Grozījumi valsts atbalsta shēmā SA.41000 “ Atbalsts lauku un
lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības
veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās” • Grozījumi
valsts atbalsta shēmā SA.44060 “ Atbalsts dzīvnieku darbspēju un
ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem” • Grozījumi
valsts atbalsta shēmā SA. 56174 “ Lauksaimniecības un pārtikas
preču tirgus veicināšanas programma”• Grozījumi valsts atbalsta
shēmā SA.41002 “ Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
veicināšanai”. Konsultācijas par valsts atbalsta normu
piemērošanu intervencēm, dalība Lauku attīstības komitejā par
valsts atbalsta jautājumiem attiecībā uz izmaiņām GBER un Vides
valsts atbalsta pamatnostādnēs. De minimis atbalsta
lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē nosacījumu
piemērošanas izvērtēšana ministriju un pašvaldību izstrādātajos
normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu

Nodrošināt komercdarbības atbalsta
lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zvejniecības un akvakultūras nozarē
izvērtēšanu un saskaņošanu ar EK.

30.12.2021.

2.15.

2.16.

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

01.07.2021

LAAD

LAAD: Ir izstrādāti, 23.06.2021. apstiprināti LAP grozījumi LAP
pārejas perioda ieviešanai. Ir izstrādāti LAP grozījumi paredzot
precizējumus finanšu instrumentu īstenošanā un arī atbalsta
piešķiršanas kārtībā vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un
īstenošanai sākot ar 2023.gadu. Tiks virzīti apstiprināšanai
2022.gada I.pusgadā.

LAAD
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2.17.

2.18

2.19.

Nodrošināt
Lauku
attīstības
programmas pārejas perioda laikā
un KLP Stratēģiskajā plānā
vienkāršoto izmaksu un tehnikas
un
būvniecības
katalogu
piemērošanu
Pilnveidot
atbalsta
iespējas
bioloģiskās
lauksaimniec ības
produkcijas
ražotājiem
un
bioloģiskās
lauksaimniec ības
produkcijas
pārstrādātājiem.
Veicināt ražotāju iesaistīšanos ES
un nacionālajās pārtikas kvalitātes
shēmās.

Pilnveidot
Latvijas
lauku
attīstības programmas 2014. 2020. gadam atbalsta īstenošanu
un uzraudzību lauksaimniec ības
un lauku attīstības jomā, t.sk.
mazajiem
un
jaunajiem
lauksaimniekiem, saistīto atbalstu
un ES skolu atbalsta programmu
(skolas piens un skolas auglis).

30.12.2021.

30.12.2021

30.12.2021

LAAD

LLKC, LAD

LAAD

LAAD

LAD

TTAD, LAD

LAAD: Turpināts darbs pie vienkāršoto izmaksu ieviešanas:
papildu 2021.gada 1.pusgadā sagatavotām un apstiprinātajām
vienkāršoto izmaksu metodikām (“ Tehnikas un iekārtu vienību
izmaksu standarta likmes noteikšana un tās iekļaušana Tehnikas
un iekārtu katalogā” un “ Vienotās likmes finansējums Lauku
attīstības projektu sagatavošanas un vispārējam izmaksām”) tiek
veidotas metodikas vienkāršoto izmaksu piemērošanai ES atbalsta
pasākumos.

LAAD: Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos,
nodrošinot atbalsta pieejamību bioloģiskajiem lauksaimniekiem
pārejas periodā (Ministru kabineta noteikumi Nr. 178/Rīgā 2021.
gada 18. martā “ Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa
noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata
un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas
periodā”. Izstrādāta KLP stratēģiskā plāna intervence bioloģiskai
lauksaimniecībai.

LAAD: Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos,
nodrošinot atbalsta pieejamību mazajiem un jaunajiem
lauksaimniekiem (22.06.2021. Grozījumi Ministru kabineta 2015.
gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības
attīstība"
apakšpasākumā
"Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības""
un 22.06.2021. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija
noteikumos Nr. 323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"") ir nodrošinātas
projektu pieņemšanas kārtas: M6.3 “ Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, izsludinot
15.milj.euro un M6.1 “ Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai” izsludinot 4.4 milj. euro.
TTAD: Mazajiem ražojošajiem lauksaimniekiem nodrošināta
ienākuma atbalsta izmaksa 2,9 milj.EUR apmērā, šo valsts atbalstu
saņēma 13 749 lauksaimnieki. Izstrādāta KLP stratēģiskā plāna
intervence mazo lauksaimnieku atbalstam. Skolu apgādes
programmas īstenošana nodrošināta esošajā tiesiskajā ietvarā.
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2.20.

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

30.12.2021

LAAD

Altum

2.21.

Pilnveidot
kreditēšanas
īstenošanu.

01.07.2021

LAAD

Altum

zemes

iegādes
programmas
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LAAD: Veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 446 (MK
14.01.2021.) nodrošinot, ka ir
paaugstināts maksimālais
saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma slieksnis no 70 līdz
100 tūkstošiem eiro, ir paplašināts atbalstāmo nozaru un
pretendentu loks, ir pielāgots grozījumiem Eiropas Komisijas de
minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas termiņus un
nosacījumus saskaņojot ar regulās paredzētajiem termiņiem un
nosacījumiem.
Ir veikti grozījumi LAP 2014-2020, paredzot ELFLA līdzekļu
piesaistīšanu finanšu instrumentu finansēšanai 30 milj. euro
apmērā. Ir izstrādāts jaunie MK noteikumi “ Ministru kabineta
2021. gada 23. novembra noteikumi Nr. 769 “ Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu
instrumentu veidā”, finanšu instrumentu ieviešanai, kas ir finansēti
no ELFLA. Atbalsts finanšu instrumentu veidā paredzēts, lai
nodrošinātu efektīvu lauku attīstības pasākumu ieviešanu, ir
ieguldīts: 20 milj. euro lauksaimniecības un lauku saimnieciskās
darbības veicēju aizdevumu programmas finansēšanai; 10 milj.
euro lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības
garantiju programmas finansēšanai.24.08.2021. ar ZM VAP ir
apstiprināts Atbilstības pārbaudes ziņojums “ Par AS “ Attīstības
finanšu institūcija Altum” atbilstību 2014.gada 3.marta Komisijas
deleģētās Regulas (ES) Nr. 480/2014 7.panta prasībām - kritēriji
tādu struktūru atlasei, kuras īsteno finanšu instrumentus (Regulas
(ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta trešā daļa). Sadarbībā ar
LAD un Altum ir sagatavots Finansēšanas nolīguma projekts par
finanšu instrumentu īstenošanu. 23.11.2021. ir papildināta un
saskaņota Altum “ Programmu pārvaldības izmaksu attiecināšanas
metodika”.30.11.2021. ir papildināta un saskaņota Altum Vidēja
termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.
-Izstrādāti KLP stratēģiskā plāna intervenču projekti finanšu
instrumenta ieviešanai “ Aizdevums ar kapitāla atlaidi maziem
lauku uzņēmējiem”. (J.Travina)
Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumiem
Nr. 582 “ Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par
aizdevumu piešķiršanu
apgrozāmo līdzekļu iegādei
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras
nozarē” 2021.gada pirmajos trīs ceturkšņos izsniegti aizdevumi 71
personām 5,54 milj. euro apmērā.
Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra
noteikumos Nr.9 “ Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku
attīstības garantiju programmas noteikumi”, pilnveidojot
aizdevumu pieejamību dažādām saimniecību grupām.Izstrādāts
MK noteikumu projekts “ Grozījumi MK 2020. gada 14. maija
noteikumos Nr.299 “ Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa
aizdevumiem lauksaimniecībā Covid-19 izplatības”.
LAAD: P ilnveidota zemes iegādes kreditēšanas programmas
īstenošana paredzot kopējā aizdevuma apmēra palielināšanu
vienam aizņēmējam līdz vienam miljonam euro, kā arī kopējās
aizdevuma summas palielināšanu līdz 100 milj. euro. 2021.gada
pirmajos trīs ceturkšņos izsniegti 246 aizdevumi par kopējo
summu 15,18 miljoni euro.

2.22.

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

30.12.2021

LAAD

2.23.

Uzraudzīt
un
koordinēt
sabiedrības
virzītas
vietējās
attīstības stratēģiju īstenošanu un
uzsākt nosacījumu izstrādi vietējo
rīcības grupu atlasei periodam pēc
2023. gada.

30.12.2021

LAAD

2.24.

Pilnveidot normatīvo regulējumu,
lai
sekmētu
lauksaimnieku,
mežsaimnieku, zivsaimnieku un
ražotāju kooperatīvu izveidi un to
attīstību, kā arī stiprināt otrā
līmeņa kooperatīvo sabiedrību
apvienošanos.

01.08.2021

LAAD

LAD

ZD, LAD
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-Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos, nodrošinot
atbalsta pieejamību pārejas periodā: veikti grozījumi (apstiprināti
Ministru kabinetā 26.10.2021.) Ministru kabineta 2014. gada 30.
septembra noteikumos Nr. 598 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā””; 30.11.2021. apstiprināti Ministru kabinetā noteikumi
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".
-Nodrošināta projektu iesniegumu pieņemšana: 06.12.2021. ZM
apstiprināja Vadības apspriedes protokollēmumu, paredzot Lauku
atbalsta dienestam nodrošināt projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtas izsludināšanu LAP pasākuma “ Ieguldījumi materiālajos
aktīvos” apakšapsākumos no 2022. gada 10. janvāra līdz
2022.gada 10. februārim.
Izstrādātas KLP stratēģiskā plāna intervenču projekti ieguldījumu
atbalstam lauku saimniecībās un meliorācijas uzlabošanai.
ZD: Uzraudzīta un koordinēta SVVA īstenošana ZRP 2014-2020
ietvaros, tostarp sniegtas konsultācijas VRG par SVVA ieviešanas
nosacījumiem.
LAAD: Veikti grozījumi nacionālajos normatīvajos aktos,
nodrošinot atbalstu LEADER pieejas īstenošanai (Ministru
kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumi Nr.633 “Grozījumi
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590
“ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”””. Nodrošināts
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas
darbs –izdoti 37 lēmumi par vietējo rīcības grupu sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas grozījumu saskaņošanu un
papildu atbalsta piešķiršanu. Izstrādātas KLP stratēģiskā plāna
intervences LEADER/sabiedrības virzītas vietējās attīstības
pieejas īstenošanai.
LAAD: 30.11.2021. apstiprināti Ministru kabinetā noteikumi 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", kas citā starpā paredz papildu punktus
(max 10) projektu novērtēšanā, ieviešot kritēriju “ Dalība atbilstīgā
kooperatīvajā sabiedrībā”.
Apstiprināti MK 24.08.21.noteikumi Nr.576 "Grozījumi Ministru
kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 357 "Kooperatīvo
sabiedrību atbilstības noteikumi"" ar mērķi paplašināt nozaru loku,
kuras var pretendēt uz atbilstības statusu, kā arī atvieglot
tirdzniecības prasības meža kooperatīvajām sabiedrībām.
Apstiprināti MK 24.08.2021. noteikumi Nr.579 "G rozījumi
Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"", un
izsludināta jauna pieteikšanās kārta no 2021.gada 11.oktobra līdz
2021.gada 8.novembrim pārejas perioda LAP pasākumā "Ražotāju
grupu un organizāciju izveide". P asākumā paredzēts sniegt
atbalstu jaunām atbilstīgām kooperatīvām sabiedrībām un
kooperatīvu apvienībām piecu gadu daŗījumdarbības plāna izpildei
un attīstībai to darbības sākumposmā.
Vērtēta likumdošanā iekļauto nosacījumu piemērošana piešķirt
atbilstīgu Eiropas Kooperatīvās sabiedrības filiālei.

2.25.

Izvērtēt un pilnveidot nodokļu
atvieglojumus lauksaimniecības ,
zivsaimniecības
un
mežsaimniecības
nozarēs, tai
skaitā izvērtēt NĪN papildlikmes
palielināšanas
nepieciešamību
neizmantotajai
LIZ
un
risinājumus,
lai
veicinātu
lauksaimniecībā
izmantojamo
zemju apsaimniekošanu.

30.12.2021

LAAD: Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi sezonas
laukstrādnieku ienākuma nodokļa pilnveidošanai.
Veikts darbs pie VSS izsludinātā informatīvā ziņojuma “ Par
risinājumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā
neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei” skaņošanas ar
atzinumu sniedzējiem
Sagatavoti priekšlikumi IIN piemērošanas pilnveidošanai attiecībā
par zemes atsavināšanas darījumiem, kas apstiprināti likuma “ Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumos.
Iesniegts FM nodokļu atvieglojumu izvērtējumi par 3000 euro
neapliekamo IIN ienākumu lauksaimniekiem, NĪN atbrīvojumu
lauksaimniecības ēkām, NĪN atbrīvojumu jaunaudzēm.
Izstrādāts un iesniegts MK apstiprināšanai informatīvais ziņojums
“ P ar pievienotās vērtības nodokļa diferencēšanu pārtikai”.
Sagatavoti priekšlikumi, lai zemes īpašniekiem pēc kadastrālo
vērtību pārskatīšanas nodrošinātu taisnīgu un samērīgu NĪN un
iesniegti FM darba grupā.
P anākta taisīgāka VSAOI maksāšanas un aprēķināšanas kārtība
lauksaimniekiem.
Izstrādāts MK noteikumu projekts “ “Grozījumi MK 2015. gada
14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto
akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai
lauksaimniecībā”
Izstrādāts MK noteikumu projekts “ Grozījumi MK 2020.gada
30.marta noteikumos Nr.173 “ Noteikumi par samazinātās akcīzes
nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai
dīzeļdegvielai”.
Sagatavots MK rīkojuma projekts “ Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “ Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem”” 29 815 euro, Lauku atbalsta
dienesta valsts atbalsta samazinātās akcīzes nodokļa likmes
piemērošanai dabasgāzei uzraudzības informatīvās sistēmas
izveidei.

LAAD

42

3. Darbības virziens “Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana”
LD: Lai pilnveidotu valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību
lauksaimniekiem, ZM sadarbībā ar ZM resora iestādēm, LLKC
diskutēja par datiem un datubāzēm, to savstarpēju integrāciju, lai
tās būtu noderīgas gan valsts uzdevumu un funkciju izpildei, gan
ērti un viegli lietojamas lauksaimniekam, zinātniekiem.

3.1.

3.2.

Nodrošināt zināšanu pārneses un
konsultāciju
pakalpojumu
pieejamību lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā iesaistītajiem.

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla un
Valsts
Zivsaimniec ības
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.

30.12.2021

30.12.2021

LAAD

LD, MD, LLKC,
LAD, NVO

LAAD
ZD; LLKC

43

LAAD: LAP pasākuma M01 “ Zināšanu pārneses un informācijas
pasākumi” ietvaros nodrošināta iespēja lauksaimniekiem,
mežsaimniekiem un pārtikas ražotājiem piedalīties mācībās
(teorētiskās un praktiskās nodarbībās), t.sk. izsludināts jauns
iepirkums par mācību nodrošināšanu attiecībā uz digitālo
tehnoloģiju izmantošanu nozarē. Nodrošināta iespēja saimniecību
un mežu apmeklējumiem. Turpināta 29 demonstrējumu īstenošana
augkopības nozarē un 16 demonstrējumu - lopkopības nozarē.
Izsludināts jauns iepirkums par demonstrējumu ierīkošanu un
īstenošanu augkopības nozarē. P ubliskā iepirkuma procedūru
rezultātā LAP pasākuma M02 “ Konsultāciju pakalpojumi, lauku
saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta
pakalpojumi” apakšpasākuma M2.1. “ Atbalsts konsultāciju
pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros nodrošināta
iespēja saņemt individuālas konsultācijas par konkurētspējas
uzlabošanas, zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata,
ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu
izmantošanas, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un
citiem ar nozari saistītiem jautājumiem. Tāpat nodrošināta iespēja
saņemt konsultācijas uzņēmumu izaugsmes un konkurētspējas
veicināšanai – “ inkubācija” (konsultāciju pakalpojumu sniedzējs
slēdz vairāku gadu sadarbības līgumu ar gala labuma guvēju). LAP
apakšpasākuma M2.3. “ Atbalsts konsultantu apmācībai” ietvaros
ar iepirkuma uzvarētāju noslēgts līgums ar mērķi veicināt
konsultantu apmācību, lai vairotu konsultantu kapacitāti un
zināšanas konsultāciju pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē. Sagatavots
intervenču piedāvājums zināšanu apmaiņas, informācijas
izplatīšanas un konsultāciju jomā, kas ietverts KLP stratēģiskā
plāna projektā.
ZD: Sniegta informācija par atbalsta iespējām ZRP 2014-2020 un
ZRP 2021-2027 ietvaros Zivsaimniecības sadarbības tīkla
organizētos pasākumos, zivsaimniecības ikgadējā konferencē un
semināros.
LAAD: Sagatavoti un parakstīti līgumi par VLT sekretariāta
darbības nodrošināšanu un darba plānu aktivitāšu īstenošanu 2022.
gadam.
Sagatavoti līgumi par ZST sekretariāta darbības nodrošināšanu un
darba plānu aktivitāšu īstenošanu 2022. gadam.Nodrošināta VLT
un ZST darbības un īstenoto aktivitāšu uzraudzība, finansējuma
izlietojuma pārraudzība. Nodrošināta līdzdalība VLT un ZST
rīkotos pasākumos nozares mērķauditorijai un darba grupās par
nozares jautājumiem.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Nodrošināt
specifiskas
informācijas
periodisku
apkopošanu un analīzi,
lai
īstenotu lauku attīstības politiku
un palīdzētu lauku uzņēmējiem,
kā arī iegūtos datus paziņotu EK.
Nodrošināt
atbalsta
iespējas
sadarbības
attīstībai
starp
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības
nozares
pārstāvjiem
un
pētniekiem,
izstrādājot
jaunus,
kā
arī
inovatīvus produktus, metodes un
tehnoloģijas, nodrošinot augstāku
pievienoto vērtību pieejamiem
resursiem.
Nodrošināt
valsts
budžeta
līdzekļu
pieejamību
nozarei
nepieciešamās
vidējās
profesionālās izglītības ieguves
iespējai Bulduru dārzkopības
vidusskolā
Nodrošināt
valsts
budžeta
līdzekļu
pieejamību
nozarei
nepieciešamās
augstākās
akadēmiskās un profesionālās
izglītības ieguves iespējai LLU
Pārstāvēt
nozares
intereses
augstskolu pārvaldības modeļa
reformu procesā

30.12.2021

LAAD

TTAD, LLKC

LAAD

LAD

LAAD: Veikta 2021. gada 5. janvāra līguma (starp ZM un LLKC)
Nr.2021/2 par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu “ Dotācija SIA
“ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai” nosacījumu izpildes uzraudzība un
kontrole. Līguma ietvaros nodrošināta lauksaimniecības bruto
segumu sagatavošana; informācijas sagatavošana SUDAT;
laukaugu ražu prognozēšanas sistēmas darbība un ikgadējo
prognožu sagatavošana; kā arī statistikas iegūšana un apkopošana
par lauku saimniecībām.
Noslēgts P ārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par lauku
attīstības politikas īstenošanas veicināšanu starp ZM un LLKC.
Līguma ietvaros tiks nodrošināta laukaugu ražu prognozēšanas
sistēmas uzturēšana un sagatavoti ikgadējas prognozes, aprēķināts
lauksaimniecības bruto segums saskaņā ar bruto seguma
sagatavošanas sarakstu un sagatavota informāciju lauku
saimniecību uzskaites datu tīklam.
LAAD: M16 pasākuma “ Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma
“ Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas
darba grupu projektu īstenošanai" uzraudzība, koordinēšana un
4.projektu pieņemšanas kārtas nodrošināšana

30.12.2021

Noslēgta ikgadējā vienošanās par izglītojamo skaita un
speciālistu sagatavošanu par Valsts budžeta līdzekļiem. Ir
uzlabojušies uzņemšanas rādītāji.

30.12.2021

30.12.2021

30.12.2021

SLSAD

LLU, Bulduri

SLSAD

SLSAD

LLU

LLU, IZM
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Noslēgta ikgadējā trīspusējā vienošanās par studējošo skaita un
speciālistu sagatavošanu par Valsts budžeta līdzekļiem.
Universitātes uzņemšanas rādītāji ir stabili.

Ministrija ir pārstāvēta Saeimas komisijās kur tika lemts par
pārvaldības maiņu un tipoloģiju, šos lēmumus nostiprinot
Augstskolu likumā. LLU iekļauta augstākajā tipoloģijā – zinātnes
universitāte.

4. Darbības virziens „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

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

Uzraudzīt valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu uzturēšanu
un
ekspluatāciju,
veicinot
meliorēto zemju ilgtspējību.
Uzraudzīt meliorācijas kadastra
un hidrometrijas datu pārvaldību.
Uzraudzīt plūdu risku pārvaldību
Daugavas
kaskādes
HES
ūdenskrātuvēm
piegulošajās
teritorijās.
Nodrošināt meža resursu valsts
uzraudzību, lai saglabātu meža un
meža nozares ilgtspēju.
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.

30.12.2021.

MD

Silava

30.12.2021.

MD

ZMNĪ

30.12.2021.

MD

ZMNĪ

30.12.2021.

MD

ZMNĪ

30.12.2021.

MD

VMD

30.12.2021.

Kopā gadā apsekoti 4374,0 parauglaukumi, no kuriem uzmērīti
3227,0 parauglaukumi. Iegūta informācija par meža resursu un
meža veselības stāvokli , par meža platības izmaiņām, meža
koksnes resursu struktūru un dinamiku, mežaudžu bojājumiem,
atmirušo koksni, par pirmā un otrā līmeņa gaisa piesārņojumu,
meža kaitēkļiem un slimībām , meža bioloģisko daudzveidību, kā
arī meža un vides ( biotisko, abiotisko, antropogēno) faktoru
mijiedarbību. Koordinēti jautājumi saistībā ar nacionālo meža
monitoringu un izvērtēti nacionālā meža monitoringa pārskati.
Izvērtēti Meža kaitēkļu un slimību monitoringa rezultāti.
Sagatavots līgums par nacionālā meža monitoringa aktivitāšu
veikšanu, ietverot meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa
darbu veikšanu. ZM budžeta programma 24.00.02.
Uzraudzīta valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu uzturēšana un ekspluatācija, veicinot
meliorēto zemju ilgtspējību.

Uzraudzīta meliorācijas kadastra un hidrometrijas datu pārvaldība.

Uzraudzīta plūdu risku pārvaldība Daugavas kaskādes HES
ūdenskrātuvēm piegulošajās teritorijās.

Nodrošināta meža resursu valsts uzraudzība, lai saglabātu meža un
meža nozares ilgtspēju.

P ilnveidoti normatīvie akti, 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. Izstrādāts rīcības
plāns egļu audžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu
mizgrauzi Sagatavoti grozījumi septiņos normatīvajos aktos (sk.
pielikumu) un izstrādāti priekšlikumi grozījumiem septiņos
normatīvajos aktos. Sagatavoti priekšlikumi un atzinumi
normatīvo aktu pilnveidošanai dabas aizsardzības jomā. Izstrādāti
priekšlikumi un sagatavoti komentāri par EK izstrādātiem
dokumentiem par mežiem Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas
ieviešanai. Regulāra dalība EK darba grupā par mežiem un dabu.

MD
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Koordinēt
ZM
padotības
institūciju (VMD,MPS, VAAD,
LVM) zinātnieku, ekspertu, meža
īpašnieku sadarbību egļu audžu
aizsardzībai pret egļu astoņzobu
mizgrauzi (Ips typographus).
Īstenot valsts atbalsta pasākumus
meža
ilglaicīgo
funkciju
stabilizācijai,
meža
nozares
attīstībai un medību saimniecības
attīstībai atbilstoši Meža likums
un Medību likums.
Sadarbībā ar Iekšlietu ministriju
izvērtēt iespējamos risinājumus
meža
ugunsapsardzības
un
ugunsdzēsības valsts un privātajos
mežos funkcijas nodrošināšanai,
tai skaitā izvērtējot nepieciešamo
investīciju
materiāltehniskās
bāzes uzlabošanai nodrošināšanu
Nacionālā attīstības plāna 2021. 2027.gadam ietvaros.
Nodrošināt prasību izpildi, kuras
noteiktas
EP Regulas
Nr.
995/2010,
ar
ko
nosaka
pienākumus tirgus dalībniekie m,
kas laiž tirgū kokmateriālus un
koka izstrādājumus, un EP Regulā
Nr. 2173/2005 par FLEGT
licencēšanas
sistēmu
kokmateriālu importam.
Nodrošināt
atbalsta
iespējas
pasākumu īstenošanai, kas veicina
papildus CO2 piesaisti ilgtermiņā.

30.12.2021.

30.12.2021.

MD

MD

VAAD,VMD,MPS,
LVM, mežu
īpašnieki

MSAF, MAF,
Silava

30.12.2021.

MD

VMD

30.12.2021.

MD

VMD, VID Muitas
pārvalde

30.12.2021.

MD

LAAD, LAD, VMD
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Izstrādāts „ Rīcības plāns egļu audžu aizsardzībai pret egļu
astoņzobu mizgrauzi (Ips typographus) 2021.gadā”.
Koordinēta ZM padotības institūciju (VMD, MPS, VAAD, LVM)
zinātnieku, ekspertu, meža īpašnieku sadarbība egļu audžu
aizsardzība pret egļu astoņzobu mizgrauzi (Ips ty pographus)
atbilstoši plānotajiem pasākumiem.

Īstenoti valsts atbalsta pasākumi meža ilglaicīgo funkciju
stabilizācijai, meža nozares attīstībai un medību saimniecības
attīstībai atbilstoši Meža likums un Medību likums. Organizēts
Medību saimniecības attīstības fonda padomes darbs. Nodrošināta
sabiedrības informēšana par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un
medību saimniecības ilgtspējīgu attīstību.

Sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izvērtēti iespējamie risinājumi
meža ugunsapsardzības un ugunsdzēsības valsts un privātajos
mežos funkcijas nodrošināšanai, sagatavots un iesniegts
informatīvais ziņojums “ P ar Ministru kabineta 2020. gada
18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §)
"Informatīvais ziņojums "P ar valsts budžeta izdevumu
pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu
izmantošanu likumprojekta "P ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu
2021.gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma
izpildi”.

Nodrošināts atbalsts jaunaudžu retināšanai privātajiem meža
īpašniekiem.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Piedalīties
un
koordinēt
aktivitātes
ikgadējās
SEG
inventarizācijas
sagatavošanai
nacionālās
sistēmas ietvaros
(ietverot informāciju par zemes
izmantošanas,
zemes
izmantošanas
maiņas
un
mežsaimniecības darbībām).
Nodrošināt
lauksaimniec ības
dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas
(istabas) dzīvnieku gēnu bankas
ilgtspējību un atpazīstamību.
Norvēģijas Finanšu instrumenta
programmas “Klimata pārmaiņu
mazināšana, pielāgošanās tām un
vide” ietvaros veicināt projekta
“Ilgtspējīgas
augsnes resursu
pārvaldības
uzlabošana
lauksaimniecībā” īstenošanu.
Veicināt pētījumus par augsnes
kvalitāti, par dažādu faktoru
ietekmi uz augsni kā arī par
pārtikā
un
lauksaimniecībā
izmantojamajiem
augu
ģenētiskajiem resursiem.
Turpināt darbu pie Augšņu
informācijas
sistēmas (AIS)
izveides.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

LD , MD

LLU, Silava

LD : Lai uzlabotu nacionālo SEG inventarizācijas sagatavošanu,
ZM sniedza priekšlikumus par VARAM izstrādātajiem Ministru
kabineta noteikumu projekta “ Grozījumi Ministru kabineta 2017.
gada 12. decembra noteikumos Nr. 737 “ Siltumnīcefekta gāzu
inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas
izveidošanas un uzturēšanas noteikumi” grozījumiem.

LLU

Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLU aktīvi piedalās EUGENA
gēnu bankas tīkla uzturēšanā un pilnveidošanā. Tiek nodrošināta
patstāvīga gēnu bankas papildināšana un izpētes process.

LD

LD

LD

SLSAD, LLU, LU,
VAAD, Silava

LD: Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem 2021. gada
februārī sākusi īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu
“ Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana
lauksaimniecībā”, lai uzlabotu informāciju par Latvijas
lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par
oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta
gāzu emisiju faktoriem.
P apildus apraksts par projekta progresu katrā no aktivitātēm
pieejams
publiski
ZM
interneta
vietnēhttps://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskaslapas/aktivitates-un-to-istenosanas-gaita?id=23191#jump
(pdf
fails ar datējumu 31/12/2021)

VAAD, Silava

2021.gadā tiek īstenoti šādi pētījumi:
1)Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības
saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās
kvalitāti bezmaiņas sējumos”;
2)Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radītās
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un oglekļa (CO2) piesaistes
uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko
risinājumu izstrādāšana”;
3)Latvijā ir citu audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo
augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla
apzināšana, ievākšana un izpēte”.

VAAD

Jau 2020.gadā tika sagatavots likumprojekts „ Grozījumi
Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”, lai izveidotu
vienotu informācijas sistēmu par lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, nosakot Valsts augu aizsardzības dienestu par atbildīgo
iestādi un dodot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot
noteikumus sistēmas ieviešanai. Šobrīd likumprojekts ir
izskatīšanā LR Saeimā 2.lasījumā.

LD
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4.17.

4.18.

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

MD: Īstenots Meža attīstības fonda finansēts pētījums par
piemērotākā mežsaimniecības attīstības scenārija izvēli.

30.12.2021.

30.12.2021.

LD, MD

Silava, LLU

LD : sadarbībā ar VARAM sagatavots informatīvais ziņojums par
Latvijas saistībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un
oglekļa dioksīda piesaistes jomā (ZIZIMM sektorā) periodā līdz
2020.gadam, kā arī sniegts vispārīgs ieskats attiecībā uz Latvijas
progresu SEG mērķu sasniegšanā periodam līdz 2030. gadam.

Silava

2021.g. 26. oktobrī 153 sēklu paraugi ievietoti Svalbāras globālajā
sēklu glabātuvē. P ar sēklu paraugiem un to ievietošanu Svalbāras
globālajai sēklu glabātuvē izveidots LTV1 programmas ‘ Vides
Fakti’
sižets
(https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/06.11.2021 -videsfakti.id243458). ZM un Silavas pārstāvji snieguši intervijas LR1,
LR4, SWH un ‘Kurzemes radio’ raidījumos, kā arī sabiedriskajam
mēdijam ‘ Latvijas avīze’, sniedzot informāciju par ģenētiskajiem
resursiem, Latvijas gēnu banku un Svalbāras globālo sēklu
glabātuvi.

LD

Izstrādāti grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā. Grozījumi
Sēklu un šķirņu aprites likumā 25.03.2021. izsludināti VSS,
saskaņošanas procesā ar ministrijām.

4.19.

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

Sagatavots MK noteikumu projekts par heterogēnā materiāla
apriti.

30.12.2021.

LD

VAAD

Gan likumprojekta, gan MK noteikumu projekta virzība kopš
marta tika apturēta, jo tika meklēts finansējums. Tikai decembrī
panākta vienošanās par finansējumu heterogēnā materiāla saraksta
izveidei.

P ieņemti zemāk uzskaitītie MK noteikumi, kā arī sagatavoti
iesniegšanai VK vēl divi grozījumu projekti - Labības un
Lopbarības augu sēklaudzēšanas noteikumos.

4.20.

Pilnveidot sēklaudzēšanas, sēklu
un šķirņu aprites sistēmu.

30.12.2021.

LD

VAAD

17.08.2021. pieņemti MK noteikumi Nr.562 “ Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un
šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi".
05.10.2021. pieņemti MK noteikumi Nr. 671 ”Grozījumi Ministru
kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229
"Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes
pārbaudi”.
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4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

Aktualizēt
un
pilnveidot
mēslošanas līdzekļu uzraudzību
un kontroli.
Pilnveidot tiesisko regulējumu par
ūdens
un gaisa kvalitātes
aizsardzību no lauksaimnieciskas
izcelsmes piesārņojuma
Veicināt pētījumus par ūdens
kvalitātes stāvokļa novērtēšanu no
lauksaimnieciskās
darbības
ietekmes un videi draudzīgu augu
barības vielu pārvaldību atbilstoši
Eiropas Zaļā kursa mērķiem
Piedalīties ikgadējās nacionālās
gaisu piesārņojošo vielu emisiju
inventarizācijas
ziņojuma
sagatavošanā.

Veicināt
LIFE
programmas
projekta
“GoodWater
IP”
īstenošanu.

Garantēt
valsts
fitosanitāro
drošību un nodrošināt augu, sēklu
un šķirņu aprites uzraudzību (t.sk.
eksportam) fitosanitāroaugu un
augu produktu eksportu un
ilgtspējīgu augsnes auglību.
Pilnveidot tiesisko regulējumu par
invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanu.

Sagatavoti grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā,
izsludināti VSS - 11.10.2021.

30.12.2021

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

30.12.2021.

LD

VAAD

LD

VAAD, VVD,
VARAM, NVO

LD

LLU, DI

LD

LD

LLU

SLSAD, LAAD, MD,
ZD, LLU, NVO

11.01.2022. MK pieņemti noteikumi “ Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506
"Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes
atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi".
13.08.2021. apstiprināts Ministru kabineta grozījums “ Grozījums
Ministru kabineta noteikumos Nr.834 “ Prasības ūdens, augsnes un
gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta
piesārņojuma”.

2021.gadā īstenoti šādi pētījumi:
1) Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši
jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības
noteču monitoringa programmas ietvaros.
2) Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija
ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai.

Regulāri tiek izvērtēts un sniegti komentāri par LVĢMC
sagatavoto inventarizācijas ziņojuma projektu.

LD:
Dalība
projekta
partneru
aktivitātēs:
1) C2 “ Efektīvas notekūdeņu dūņu un notekūdeņu
apsaimniekošanas kapacitātes uzlabošana;”
2) C12 “ ES ūdensobjektu politiku prasību novērtējums un
ieteikumi dažādu politikas virzienu labākai integrācijai ūdens
baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP);”
3) C14 “ Kapacitātes un zināšanu veidošana ilgtspējīgā virszeme
LAAD: Nodrošināta dalība dažādu aktivitāšu un pasākumu darba
grupās, kā arī projekta ietvaros sagatavoto priekšlikumu vai situ
dokumentu satura vērtēšana (t.sk. Notekūdeņu dūņu stratēģija).
Sagatavota informācija par LIFE GoodWater projekta papildinošo
finansējumu LAP un KLP kontekstā. s ūdeņu apsaimniekošanā.”.
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība, augu, sēklu un šķirņu
aprites uzraudzība un augsnes auglība.

30.12 .2021

LD

VAAD

30.12.2021.

LD

VAAD
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P ieņemti MK noteikumi (31.08.2021.) “ Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 “ Invazīvo augu
sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”.

4.28.

Nodrošināt atbalsta iespējas mežu
meliorācijas uzlabošanai un meža
ekonomiskās vērtības celšanai un
klimata
izmaiņu
ietekmes
mazināšanai,
kā
arī KLP
Stratēģiskajā
plānā
Latvijai
2023.–
2027.gadam
rosināt
iekļaut pasākumus, kas veicina
papildus CO2 piesaisti ilgtermiņā.

30.12.2021

MD

LAAD, LAD

LAAD: Izstrādātās KLP stratēģiskā plāna intervences, paredzot
SEG emisiju samazinošos pasākumus atbilstoši pieejamajam
finansējumam.

4.29.

KLP Stratēģiskajā plānā Latvijai
2023.–2027.gadam, paredzēt SEG
emisijas samazinošus pasākumus.

30.12.2021

LAAD

TTAD, LD

LD: Sadarbībā ar LLU, SILAVA zinātniekiem izvērtēta KLP SP
iekļauto klimata pārmaiņu samazinošo pasākumu potenciālais
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda
piesaistes apjoms. Aktīvi piedalījās SEG emisijas mazinošo
pasākumu izstrādes procesā.
TTAD:
Tiek turpināts darbs pie vides un klimata intervenču
jeb ekoshēmu un to nosacījumu izstrādes. Sagatavoti informatīvie
materiāli par intervenču projektiem un nodrošinātas vides ekspertu
darba grupas un KLP tematiskās darba grupas
LAAD: Izstrādātās KLP stratēģiskā plāna intervences, paredzot
atbalstu agrovides pasākumiem atbilstoši pieejamajam
finansējumam.

4.30.

Nodrošināt atbalsta iespējas ilgtspējīgu
lauksaimniecības prakšu īstenošanai un
bioloģiskai daudzveidībai

4.31.

Īstenot zivju resursu mākslīgās atražošanas
plānu 2021.- 2024. gadam un nodrošināt
Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu
izmantošanu.

4.32.
4.33.

ES un Latvijas zivsaimniecības politikas
mērķu sasniegšana, izstrādājot un īstenojot
ilgtspējīgus zivsaimniecības pārvaldības un
zivju resursu saglabāšanas pasākumus.
Sniegt atbalstu Zivju fonda pasākumiem, kuri
veicina zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu
un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšan u.

30.12.2021.

30.12.2021.

LAAD

ZD

BIOR

Latvijas publiski pieejamie iekšējie ūdeņi 2021. gadā papildināti
vismaz ar 15 miljoniem lašu, taimiņu, līdaku, zandartu, vimbu u.c.
zivju sugu mazuļiem, kā arī ar nēģu kāpuriem.
Izstrādāti ikgadējie grozījumi zvejas limitu noteikumos iekšējos
ūdeņos un jūras piekrastes ūdeņos.

30.12.2021.

ZD

BIOR

Ievērojot Baltijas jūras kvotu regulu 2022.gadam, sagatavots ZM
lēmums “ P ar komerciālās un atpūtas zvejas papildu regulējumu
Baltijas jūrā 2022. gadā”.

30.12.2021.

ZD

LAD

Sniegts atbalsts 119 projektu īstenošanai zivju pavairošanai,
resursu izpētei, zivju aizsardzībai/kontrolei u.c. pasākumiem.
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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.

30.12.2021.

ZD

AD,VVD

*-Apzīmējumi
-uzdevums ir izpildīts (zaļš)
-uzdevuma izpilde ir procesā (dzeltens)
-uzdevuma izpilde tiek kavēta (sarkans)
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Lai nodrošinātu Kopējās zivsaimniecības politikas regulā noteikto
prasību maksimāli efektīvu īstenošanu Zemkopības ministrija
iesniedza projektu “ Zvejas kontroles sistēmas efektivitātes un
pārraudzības palielināšana” Lauku Atbalsta dienestā (turpmāk –
LAD) EJZF atbalstam. LAD 2020.gada 27.aprīlī ir apstiprinājis
ministrijas projekta iesniegumu. P amatojoties uz publisko
iepirkumu procedūru rezultātiem 2021.gada 12.martā ar pakalpoju
tika noslēgts līgums Nr. 2021/30 par Latvijas valsts informācijas
sistēmas ‘ ’ Latvijas zivsaimniecības integrētas kontroles un
informācijas sistēma’ ’ (turpmāk – LZIKIS) papildinājumu
izstrādi. Tiks turpināts darbs pie LZIKIS pilnveidošanas, lai
uzlabotu zvejas kontroli un nodrošinātu to atbilstoši Eiropas
Regulu prasībām.

Pielikums “Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
2021.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā”
Pārskats par Zemkopības ministrijā 2021. gadā izstrādātajiem un apstiprināšanai virzītajiem normatīvajiem aktiem
Nr.p.k.

Plānotais
iesniegšanas
termiņš VK

Atbildīgais
departaments

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 457
“Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu”
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos
Nr. 461 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības,
uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485
„Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5
“Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības”
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17
“Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos
normatīvajos aktos par veterināro kontroli”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 529
“Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības
dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm”

1.pusgads

MK noteikumi

Normatīvā akta
veids

Normatīvā akta nosaukums

Komentāri

Izpilde
Apstiprināts

Iesniegts VK

VPD

01.04.2021.

-

MK noteikumi Nr. 200

1.pusgads

VPD

24.03.2021.

-

MK noteikumi Nr. 185

1.pusgads

VPD

27.05.2021.

-

MK noteikumi Nr. 328

1.pusgads

VPD

19.10.2021.

-

MK noteikumi Nr. 702

1.pusgads

VPD

05.10.2021.

-

MK noteikumi Nr. 670

1.pusgads

VPD

-

-

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 235
“Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās
Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī
mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas
kārtība”

1.pusgads

VPD

-

-

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos
Nr. 799 “Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību
un prasībām diētiskajai barībai”

1.pusgads

VPD

21.08.2021.

-

Tehniski grozījumi NA tika
plānoti saistībā ar UK
izstāšanos no ES. UK netika
iekļauta to trešo valstu
sarakstā, no kurām atļauta
liellopu spermas ievešana ES,
tāpēc grozījumi MK
noteikumos Nr.529 netika
sagatavoti
Tehniski grozījumi NA tika
plānoti saistībā ar UK
izstāšanos no ES. UK netika
iekļauta to trešo valstu
sarakstā, no kurām atļauta
cūku spermas ievešana ES,
tāpēc grozījumi MK
noteikumos netika sagatavoti
MK noteikumi Nr.578

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743
“Cūku labturības prasības”

1.pusgads

VPD

-

Izstrāde tiks pabeigta
2022.gadā

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275
„Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumos Nr. 416
„Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos
Nr. 991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas
kārtība"

1.pusgads

VPD

Izsludināts
DDS
16.12.2021.
01.06.2021.

-

MK noteikumi Nr.343

1.pusgads

VPD

18.03.2021.

-

MK noteikumi Nr.176

1.pusgads

VPD

25.02.2021.

-

MK noteikumi
Nr.135

Grozījumi esošajos normatīvajos aktos
1.

MK noteikumi
MK noteikumi

2.
3.
4.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

5.
MK noteikumi

6.

7.

8.

9.

10.
11.

MK noteikumi
MK noteikumi

12.
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13.

MK noteikumi
MK noteikumi

14.
15.
16.
17.
18.

Likums
Likums
MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

19.
MK noteikumi
20.
MK noteikumi
21.
MK noteikumi
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

MK noteikumi
Likums

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704
“Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām
pārbaudēm”
Grozījumi Farmācijas likumā
Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru
likumiskās aprites likumā
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. marta noteikumos Nr. 251
“Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā”
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 104
“Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1
“Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības
noteikumi”
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos
Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un
veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un
reģistrācijas anulēšanas kārtība"
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 35
"Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un
anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai
darbībai"
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83
“Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”
Grozījumi Veterinārmedicīnas 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”

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

1.pusgads

VPD

11.05.2021.

-

MK noteikumi
Nr. 298

1.pusgads

VPD

18.03.2021.

-

MK noteikumi Nr.175

1. pusgads
1.pusgads

VPD
VPD

09.12.2021.
22.12.2021.

-

2.pusgads

VPD

01.06.2021.

-

2.pusgads

VPD

-

-

Izpilde aizkavējās ilgstošas
saskaņošanas dēļ ar TM

2.pusgads

VPD

-

-

2.pusgads

VPD

05.10.2021.

-

Uzsākts darbs pie normatīvā
akta izstrādes. Nepieciešams
papildus pilnvarojums
Dzīvnieku aizsardzības
likumā. Izstrāde pārcelta uz
2023.gada I pusgadu
MK noteikumi Nr.672

2.pusgads

VPD

21.12.2021.

-

MK noteikumi Nr.859

2.pusgads

VPD

-

-

P ārcelts uz nākamo gadu

2.pusgads

VPD

-

-

P ārcelts uz nākamo gadu

2.pusgads

VPD

09.12.2021.
-

-

Uzsaukts valsts sekretāru
sanāksmē 17.09.2020. vienā
paketē
ar
grozījumiem
Meliorācijas
likumā.
Iebildums, ka tiks skatīts kad
apstiprinās
grozījumus
Meliorācijas likumā.

-

-

Uzsaukts valsts sekretāru
sanāksmē 17.09.2020. vienā
paketē
ar
grozījumiem
Meliorācijas
likumā.
Iebildums, ka tiks skatīts kad
apstiprinās
grozījumus
Meliorācijas likumā.

-

-

15.06.2021.

25.03.2021.

1.pusgads

1.pusgads

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas
sistēmas un hidrotehniskās būves””
Grozījumi 2016. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 265
“Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai”
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MD

MD

1.pusgads

MD

1.pusgads

MD

Uzsaukts valsts sekretāru sanāksmē
17.09.2020. vienā paketē ar
grozījumiem Meliorācijas likumā.
Iebildums, ka tiks skatīts kad
apstiprinās grozījumus Meliorācijas
likumā.

-

Nodots
precizētai
saskaņošanai
20.12.2021.
04.11.2021.

Uzsaukts valsts sekretāru
sanāksmē 17.09.2020.

-

2021.gada
20.decembris

-

2021.gada
1.jūnijs

-

Ministru kabineta noteikumi
Nr. 344

2021.gada
6.jūlijs
-

-

Ministru kabineta noteikumi
Nr.466

-

Nebija nepieciešamības grozīt
MK noteikumus

2021.gada
27.maijs
2021.gada
11.maijā

-

Ministru kabineta noteikumi
Nr.329

-

2021.gada
17.augustā

-

2021.gada
18.februārī
(prot.Nr.18 24
§)
2021.gada
10.augustā
(prot. Nr. 55
58. §)
2021.gada
6.jūlijs

-

MK noteikumi Nr. 295
“ Grozījumi Ministru kabineta
2014. gada 28. oktobra
noteikumos
Nr.
668
"Noteikumi
par
sēklu
ekvivalenci no
trešajām
valstīm"
MK
noteikumi
Nr.562
“ Grozījumi Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumos Nr. 352 "Eļļas
augu
un
šķiedraugu
sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi".
2021.gada 18.februāra MK
noteikumi Nr.116

-

29.

Likums

Grozījumi Meliorācijas likumā

1.pusgads

MD

30.

Likums

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

1.pusgads

MD

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228
“Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma
pārbaudes kārtība”

31.

32.

MK noteikumi

33.

MK noteikumi

34.

MK noteikumi

35.

MK noteikumi

36.

37.

38.

39.

Grozījumi ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96
“Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla
sertifikācijas kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227
“Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”
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 2020.gada 5.maija noteikumos Nr. 266
“Lauksaimniecības datu centra nolikums”
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr. 668
“Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm”.

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

40.

MK noteikumi

41.

MK noteikumi

42.

MK noteikumi

1.pusgads

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

LD

1.pusgads

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr. 668
“Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi”.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.
829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku
novietnēs".
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos
Nr.834 “ Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no
lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18decembra noteikumos Nr.
796 “Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un
krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī
audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”.
Grozījumi ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208
“T rušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība”
Grozījumi ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94
“Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma
cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi”
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LD

1.pusgads

1.pusgads

2.pusgads

-

LD

LD

LD

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2021.gada
21.decembris

-

-

2021.gada 10.augsuta MK
noteikumi Nr.545

-

Ministru kabineta noteikumi
Nr.469

2021.gada
30.decembris
-

Ministru kabineta noteikumi
Nr.860

43.

44.
45.

46.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta
2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 313 „T raktortehnikas un tās
piekabes reģistrācijas noteikumi””
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr. 120
“Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr. 152
“Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.

MK noteikumi

MK noteikumi

47.

MK noteikumi

48.

MK noteikumi

49.

Likums

50.

Likums

51.

MK noteikumi

52.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.
1229 “Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes
pārbaudi”.
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 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr. 518
“Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”.
Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā.

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads.

LD

2.pusgads

53.

Likums

MK noteikumi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.03.2021

10.03.2021

-

-

07.04.2021

-

-

-

-

ZM izstrādāto grozījumu virzību uz
izskatīšanu MK ir aizkavējuši
saņemtie iebildumi elektroniskās
saskaņošanas laikā. Ir izstrādāts
jauns MK noteikumu projekts
(grozījumu vietā) un nodots
atkārtotai saskaņošanai iesaistītajām
pusēm. Notiek darbs pie saņemto
iebildumu izvērtēšanas.

ZD

18.02.2021

-

-

ZD

18.02.2021.

-

-

21.12.2021.

-

-

LD

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

2.pusgads

LD

1.pusgads

T T AD

1.pusgads

T T AD

55.

MK noteikumi

56.

MK noteikumi

57.

MK noteikumi

2.pusgads

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Galīga zvejas darbību pārtraukšana"
Grozījumi Ministru kabineta 25.01.205. noteikumos Nr. 62
"Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"
Grozījumi Ministru kabineta 23.12.2014. not. Nr. 796 “Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”

55

1.pusgads
1. pusgads
2.pusgads

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”.
MK noteikumi Nr. 671 ”Grozījumi
Ministru kabineta 2010. gada 28.
decembra noteikumos Nr. 1229
"Noteikumi par šķirnes atšķirīguma,
viendabīguma
un stabilitātes
pārbaudi”.
Izstrādes stadijā. Plānots pieņemt
līdz
01.07.2022.
Pārskatot
prioritātes, prioritāri tika virzīti
“Grozījumi Ministru kabineta 2015.
gada 1. septembra noteikumos Nr.
506 "Mēslošanas līdzekļu un
substrātu identifikācijas, kvalitātes
atbilstības
novērtēšanas
un
tirdzniecības noteikumi".
Izstrāde pārcelta uz 2022.gada I
pusgadu.

2021.gada
5.oktobrī

T T AD

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumos Nr.585
“Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts
apdraudējuma gadījumā”
54.

2022.gada
13.janvārī
2022.gada
13.janvārī

2.pusgads

1. pusgads

2021. gada 6. jūlija MK
noteikumi Nr.476

-

-

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126
"T iešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621
“ Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām”
Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums

2021. gada 6.
jūlijā (prot. Nr.
51 43. §)
-

T T AD

ZD

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites
likumā 25.03.2021. izsludināti VSS,
tuvākajā laikā tiks iesniegti VK.
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu
aprites
likumā
11.10.2021.izsludināti
VSS,
tuvākajā laikā tiks iesniegti VK.
Projekts pārcēlā uz 2022.g.

58.

MK noteikumi

59.

MK noteikumi

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 30.11.2009. not. Nr.1375 “Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes
ūdeņos”
Grozījumi Ministru kabineta 22.12.2015. not. Nr.799 “Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
Grozījumi Ministru kabineta 02.03.2010. not. Nr.215 “Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”
Grozījumi 20.02.2018. MK noteikumos Nr. 94 “Nozvejoto zivju
izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu,
noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 599
“Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma
administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
Grozījumi 2018. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 446
“Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības
saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”
Grozījumi 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumos
Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 600 “Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos””

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

2.pusgads
2.pusgads

2.pusgads

2.pusgads

1.pusgads

1.pusgads

1.pusgads

1.pusgads

Grozījumi 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju"”
Grozījumi 2015.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.125
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”
Grozījumi 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.
769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo
rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā”
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1.pusgads

1.pusgads

1.pusgads

ZD
ZD

21.12.2021.

-

-

22.10.2021.

-

-

-

-

Netika sagatavoti, jo
grozījumus plānots gatavot
2022.gadā.

-

-

Netika sagatavoti, jo
grozījumus plānots gatavot
2022.gadā.

11.05.2021.

-

-

Izskatīti MK
sēdē
14.01.2021.
Izskatīti MK
sēdē
26.10.2021.

-

MK noteikumi Nr. 39/
21.01.2021.

-

MK noteikumi Nr. 714/
29.10.2021.

Izskatīti MK
sēdē
30.11.2021.

-

MK noteikumi Nr. 600 tika aizstāti
ar jauniem Ministru kabineta 2021.
gada 30. novembra noteikumiem
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".

Izskatīti MK
sēdē
14.09.2021.

-

MK noteikumi Nr. 633/
23.09.2021.

Izskatīti MK
sēdē
11.05.2021.

-

MK noteikumi Nr.
296/14.05.2021

Jauns MK
noteikumu
projekts ir
iesniegts VK
30.12.2021. (21T A-712)

Ir paredzēts 2022.gadā aizstāt
ar jauniem MK noteikumiem
“ Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība
vietējo rīcības grupu darbības
nodrošināšanai un teritorijas
aktivizēšanai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam īstenošanas
pārejas laikā”

ZD

ZD

LAAD

LAAD

LAAD

Apstiprināti
MK

LAAD

LAAD

LAAD

LAAD

69.

70.

71.

72.

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

MK noteikumi

73.

MK noteikumi

74.

MK noteikumi

75.

MK noteikumi

76.

MK noteikumi

77.

MK noteikumi

78.

MK noteikumi

79.

MK noteikumi

80.

81.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171
"Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas
uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""
Grozījumi 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.323
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam
"Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"”
Grozījumi 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.292
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
"Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā
"Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības"”
Grozījumi 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumos Nr.320
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā
un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr. 59
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju
veicināšanai lauksaimniecībā”
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9
"Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju
programmas noteikumi"
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam
"Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
Grozījumi Ministru kabineta 20113.gada 17.decembra noteikumos
Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”.
Grozījumi Ministru kabineta 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 izvērt ēšanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.492
“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas
periodā”
Nr.299 “Noteikumi par valsts atbalstu īstermiņa aizdevumiem
lauksaimniecībā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai”
Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194
"Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai
marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai
purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes
apstrādei zem zivju dīķiem""
Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

1.pusgads

1.pusgads

1.pusgads

57

LAAD

LAAD

-

22.06.2021.
Apstiprināti
MK

-

-

22.06.2021.

-

-

-

P lānots izstrādāt MK
noteikumu projektu 2022.gadā

1.pusgads

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likumprojekts izstrādāts, bet
ņemot vērā VSS lemto
15.03.2021 iesniegts VK MK
sēdes protokollēmums, ar kuru
atzīst šo uzdevumu par
aktualitāti zaudējušu.

Noteikumi Nr.178/2021

Apstiprināti
MK
-

LAAD

07.04.2021.
1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

21.01.2021.
01.07.2021.
24.08.2021.

18.02.2021.
25.02.2021.

1.pusgads

LAAD
10.08.2021.

1.pusgads

LAAD

1.pusgads

LAAD

20.05.2021
11.05.2021

1.pusgads

LAAD

1. pusgads

Likums

LAAD

Apstiprināti
MK sēdē
18.03.2021.

LAAD

82.

MK noteikumi

83.

MK noteikumi

84.

MK noteikumi

85.

86.

87.

MK noteikumi

MK noteikumi

Likums

Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 31.marta noteikumos Nr.173
“Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu
zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai”
Grozījumi 2018. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 446
“Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības
saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu”

Grozījumi 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.
705 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"”
Grozījumi Ministru kabineta 20113.gada 17.decembra noteikumos
Nr.1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”.
Grozījumi Ministru kabineta 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 izvērt ēšanai”

Grozījumi "Kooperatīvo sabiedrību likumā".

2.pusgads

16.11.2021
LAAD

-

-

-

Grozījumi MK
noteikumos ir
iesniegti VK
30.12.2021. (21T A-175)

-

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

-

-

LAAD

17.08.2021.

-

LAAD

-

-

Grozījumi veikti 1.pusgadā

2.pusgads

2.pusgads

2.pusgads

LAAD

-

-

Grozījumi nebija nepieciešami,
jo
nebija
nepieciešama
finansējuma pārdale.
Likumprojekts tika izstrādāts
un
izsludināts
VSS
26.02.2021.(VSS-145), taču tā
tālāka virzība apstājusies
Tieslietu ministrijas iebildumu
dēļ (TM vēstule 11.03.2021.
Nr.
1-9.1/492),
kura
likumprojektu apšauba pēc
būtības.

Jaunie normatīvie akti
MK noteikumi
1.

MK noteikumi
2.
3.
4.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

5.

MK noteikumi
6.

MK noteikumi
7.

Noteikumi par zaudējumu, kas radušies valsts
uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai
epizootijas uzliesmojuma laikā, kompensāciju
Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un
psihotropajām
vielām
un
zālēm
veterinārmedicīniskās prakses iestādēs
Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm
Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums
Bioloģiskās
lauksaimniecības
uzraudzības
un
kontroles kārtība

1.pusgads

VPD

01.04.2021.

MK noteikumi
Nr.199

1.pusgads

VPD

22.06.2021.

MK noteikumi Nr.405

1.pusgads
1.pusgads
2.pusgads

VPD
VPD
VPD

22.06.2021.

Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība,
kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši
piemērojamos
tiesību aktos par bioloģisko
lauksaimniecību
Noteikumi par veterinārajām prasībām salamandru
(Caudata kārtas abinieki) apritei Eiropas Savienībā

2.pusgads
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2.pusgads

-

MK noteikumi Nr.406

-

-

-

-

-

VPD

VPD
-

-

Pārcelts uz nākamo gadu
MK
noteikumi
tiks
izstrādāti vienlaikus ar
jauno
Bioloģiskās
lauksaimniecības likumu
2022. gadā
Saistīts
ar
jaunā
Bioloģiskās
lauksaimniecības likuma
sagatavošanu
un
pieņemšanu
NA izstrāde ieilgusi, jo EK
2021.gada
22.februāra
īstenošanas lēmums (ES)
2021/361, kura tiesību
normas tiek ieviestas NA,

un ievešanai no valstīm, kas nav Eiropas Savienības
dalībvalstis

MK noteikumi

Neizlietotas vai nederīgas ārstnieciskās barības un
starpproduktu
savākšanas,
izmešanas
un
iznīcināšanas kārtība

2.pusgads

VPD

8.

9.
10.

MK noteikumi
MK noteikumi
MK noteikumi

11.

MK noteikumi
12.
13.

Likums

14.

Likums

15.

MK noteikumi

16.

MK noteikumi

17.

MK noteikumi

Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites
kārtību un prasībām diētiskajai barībai
Noteikumi par prasībām papildu marķējumam piena
produktiem un saliktiem piena produktiem
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
Veterinārmedicīnas likums

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

2.pusgads

VPD

Pārtikas un veterinārā dienesta likums

2.pusgads

VPD

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi
par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko
apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem””
MK noteikumu projekts par heterogēnā materiāla
reģistrāciju un apriti.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts
atbalsta
piešķiršanas
kārtība
mazajiem
lauksaimniecības ražotājiem”

59

-

-

-

-

14.12.2021.

Pārcelts uz nākamo gadu

-

2.pusgads

izdots pamatojoties uz
deleģējumu
Dzīvnieku
veselības tiesību aktā, par
kurā noteikto kompetenču
sadali starp ZM, PVD un
LDC diskusijas ir procesā
un nav pabeigtas.
NA iekļauts kā sadaļa MK
noteikumu
projektā
“ Noteikumi par dzīvnieku
ārstnieciskās
barības
aprites, neizlietotas vai
nederīgas
ārstnieciskās
barības un starpproduktu
savākšanas, izmešanas un
iznīcināšanas kārtību un
prasībām
diētiskajai
barībai"
NA izstrāde atlikta, jo līdz
attiecīga EK deleģētā akta
pieņemšanai
MK noteikumi Nr. 822

-

Pārcelts uz nākamo gadu

VPD
-

-

-

-

-

-

Pārcelts uz nākamo gadu
Pārcelts uz nākamo gadu
Izsludināts VSS 2021.gada 29.aprīlī (VSS399)

2.pusgads

LD

-

-

2.pusgads

LD

-

-

Sagatavots
noteikumu
projekts. Virzība pārcelt a
uz 2022.gada I pusgadu.

1.pusgads

TTAD

13.05.2021

11.05.2021

Ministru
kabineta
noteikumi Nr. 294

TTAD

-

-

MK
2021.gada 22.jūlija
noteikumi Nr.421 “Noteikumi
par valsts atbalstu Covid-19
izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai mājputnu nozarē
MK 2021. gada 22. jūnija
noteikumi Nr. 422 “ Valsts
atbalsta Covid-19 izplatības
negatīvās
ietekmes
mazināšanai
cūkkopības
nozarē
piešķiršanas,
administrēšanas
un
uzraudzības kārtība”

LAAD

06.06.2021.

-

-

=

Ministru kabineta 2021. gada
23. novembra noteikumi Nr.
769
“ Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku
attīstībai finanšu
instrumentu veidā”
Tā kā Saeimā vēl nav pieņemti
grozījumi Lauksaimniecības
un lauku attīstības likumā,
noteikumu
projekta
apstiprināšana
Ministru
kabinetā nebija iespējama (nav
deleģējuma
Ministru
kabinetam)

Kārtība valsts atbalsta piešķiršanai cūkkopības un
putnkopības nozarēs nelabvēlīgās tirgus situācijas
radīto grūtību mazināšanai
18.

MK noteikumi

19.

MK noteikumi

20.

MK noteikumi

21.

MK noteikumi

1.pusgads

Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam
sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu
kompensēšanai
Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda
īstenošanas kārtību Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.–2020.
gadam pasākumu
ieviešanai

1.pusgads

23.11.2021.

2.pusgads

LAAD

2.pusgads

LAAD

Lauksaimniecības konsultatīvās padome nolikums
-

-

Iepriekš neplānotie normatīvie akti
Izpilde
Nr.p.k.

Komentāri

Normatīvā akta
veids

Normatīvā akta nosaukums

Atbildīgais departaments

Apstiprināts
(datums)

Iesniegts VK
(datums)

1.

MK noteikumi

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441
"Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana""

ZD

02.11.2021

-

-

2.

Likums

Grozījumi Medību likumā

MD

-

-

3.

Likums

Grozījumi Meža likumā

MD

-

-

4.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos
Nr. 567 “ Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un
eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu”

MD

-

-

5.

MK noteikumi

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421
“Medību noteikumi”

MD

-

-

24.11.2021.

22.04.2021.

19.10.2021.

19.10.2021.

60

6.

MK noteikumi

7.

MK noteikumi

8.

MK noteikumi

9.

MK noteikumi
MK noteikumi

10.
MK noteikumi

11.
MK noteikumi

12.
MK noteikumi

13.
MK noteikumi

14.
Likums

15.
MK rīkojums

16.
MK rīkojums

17.
MK noteikumi

18.
MK rīkojums

19.
MK noteikumi

20.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2012. gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 238 “Nacionālā meža monitoringa
noteikumi””
Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 “Valsts
meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” atzīšanu par spēku
zaudējušiem (21-T A-494).
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos
Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un
medību darbībām””

20.12.2021.
MD

21.12.2021.

MD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.11.2021.
MD

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos
Nr. 776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"

MD

23.11.2021.

Ministru kabineta 2021. gada 11.marta noteikumi Nr. 154 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
Ministru kabineta 2021. gada 10. jūnija noteikumi Nr. 369 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi projekta
Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”
Ministru kabineta 2021.gada 23.februāra noteikumi Nr. 124
“Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291
“Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas
vietām””
Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr. 315 “Grozījums
Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291
“Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas
vietām””
Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru
likumiskās aprites likumā

VPD

11.03.2021.

Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija rīkojums Nr. 450 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””
Ministru kabineta 2021.gada 20.oktobra rīkojums Nr. 742 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””
Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 894
“Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos
Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai"”
Ministru kabineta 2021. gada 11. marta rīkojums Nr. 160 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr.
685 “Prasības uztura bagātinātājiem”

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD

VPD
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10.06.2021.

28.09.2021.

23.02.2021.

18.05.2021.

22.12.2021.

29.06.2021.

20.10.2021.

21.12.2021.

11.03.2021.

24.08.2021.

21.

MK noteikumi

22.

MK noteikumi

23.

MK noteikumi

24.

MK noteikumi

25.

MK noteikumi

26.

MK noteikumi

27.

28.

Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.186
“T raktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas
noteikumi”

LD

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225
“Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu
cenrādis”
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr.
506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes
atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi".
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 5. oktobra noteikumos Nr.
833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par
lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā
pārmaiņām"
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
MK 2021.gada 6.jūlija noteikumi Nr 502 “Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai
mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē”

MK noteikumi

Grozījumi MK 2021.gada 6.jūlija noteikumos Nr 502 “Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes
mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras
nozarē

MK noteikumi

Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 673 “Valsts
atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas
nozarē”

LD

LD

LD

2021. gada 10.
augustā (prot.
Nr. 55 57. §)

-

MK noteikumi Nr.544

2021. gada 10.
augustā (prot.
Nr. 55 56. §)
2022.gada
11.janvārī

-

MK noteikumi Nr.543

-

MK noteikumi Nr.26

2021.gada
10.augustā

-

MK noteikumi Nr.546

-

MK noteikumi
Nr. 776

-

-

-

-

Grozījumi paredzēja noteikt citu
atbalsta periodu mikrozaļumu
ražošanas nozarē un paredzēja
atbalstu pārtikas ražošanas
nozarē. Noteikumu projekts tika
nosūtīts saskaņošanai ar TM un
FM. Noteikumu grozījums
saskaņots ar EK (State Aid
SA.100609
(2021/N)10.12.2021.).

2021. gada 5.
oktobris

-

-

LAAD

2021. gada 30.
novembrī

T T AD

06.07.2021.

T T AD

T T AD
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