APSTIPRINU:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
D.Lucaua
Datums: 10.02.2011.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2011.GADAM

Nr.p.k.

1.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā
struktūrvienība

II pusgads

VPPD

Piezīmes/ Atsauces uz
Valdības rīcības plāna
pasākuma (VRP) Nr., ZM
Pretkorupcijas pasākumu
plāna (PKP) Nr., ZM
Darbības stratēģijas
virziena, programmas (DS)
Nr., ZM gada darba plāna
punktu

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.1.1.

Izstrādāsim normatīvos aktus dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības,
veterināro zāļu un pārtikas drošības jomās, ar mērķi sekmēt pārtikas aprites procesus un
veicināt augstu sabiedrības veselības līmeni un patērētāju tiesību aizsardzību, kā arī
pilnveidot dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un kontroles un veterināro zāļu aprites
sistēmu:
Pārtikas likumprojekts

1.1.2.

Veterinārmedicīnas likumprojekts

I pusgads

VPPD

1.1.3.

Veterināro zāļu aprites likumprojekts

II pusgads

VPPD

2.

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

2.1.

Nodrošināsim vadības un kontroles sistēmu pilnveidošanu/ uzturēšanu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanas
nodrošināšanai un nodrošināsim to ieviešanu un darbības efektivitātes uzraudzību

visu gadu

LAAD

visu gadu

LAAD

VRP 16.8.2; 16.11

visu gadu

LAAD

VRP 16.6

I pusgads

LAAD

VRP 16.4

TTAD

VRP 16.1., 16.8.
PKP 6;

1.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Veiksim grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam un pakārtotajos
normatīvajos aktos, aktualizējot un precizējot Lauku attīstības programmas pasākumu
nosacījumus un finansējuma sadalījumu.
Veicināsim Lauku attīstības programmas kredītu fonda ieviešanu, veicot grozījumus un
aktualizējot MK noteikumus par kredītu fonda ieviešanu.
Veiksim grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam un pakārtotajos
normatīvajos aktos, lai veicinātu nozaru konkurētspēju un stimulētu ekonomisko aktivitāti
un inovācijas.
Izvērtēsim ES institūciju un dažādu organizāciju priekšlikumus par Kopējās
lauksaimniecības politikas I pīlāra nākotni Eiropas Savienībā, sagatavosim atbilstošās
nostājas un Latvijas priekšlikumus, ievērojot Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares
intereses.

1. lappuse no 15

I pusgads

II pusgads

2.8.

Izvērtēsim ES padomes tiesību aktus par tiešajiem maksājumiem un kopīgā tirgus
organizāciju, sagatavosim atbilstošās nostājas un Latvijas priekšlikumus saistībā ar
pielāgojumiem Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) un likumdošanas
vienkāršošanu
Izvērtēsim ES tiesību aktu par līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē,
sagatavosim atbilstošās nostājas un Latvijas priekšlikumus, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozares intereses.
Izstrādāsim Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanas priekšlikumus

3.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

3.1.

Koordinēsim profesionālo izglītības programmu pilnveidi Ogres Meža tehnikumā - meža
mašīnu operatoru (harvesteru un forvarderu operatoru) un meža mašīnu mehāniķu
programmas un tai atbilstošu tehniskas bāzes izveidi.

2.6.

2.7.

3.2.
3.3.

Piedalīsimies aktivitātēs saistītās ar Valsts nozīmes pētniecības centru izveidi
lauksaimniecības, pārtikas un meža jomā
Koordinēsim ar profesionālās vidējās izglītības saistītos jautājumus Zemkopības ministrijas
kompetences jomās

TTAD

PKP 6, 9;

TTAD

PKP 6, 9;

TTAD

II pusgads

MD

visu gadu

SLSAD

visu gadu

SLSAD

LD

VRP 16.23.

VRP 16.23.

4.

Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

4.1.

Izstrādāsim MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra
noteikumos Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences
pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas
programmu vistrūcīgākajām personām””.

II pusgads

4.2.

Sagatavosim ministrijas pozīciju par likumprojekta „Grozījumi Meža likumā” LR Saeimā
iesniegtiem priekšlikumiem

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

4.3.

Izstrādāsim likumprojektu „Grozījumi Medību likumā”;

II pusgads

MD

I pusgads

MD

I pusgads

MD

II pusgads

MD

VRP 16.5.

MD

Deklarācija par Valda
Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Sagatavosim priekšlikumus, lai varētu aizstāvēt Latvijas pozīciju Par Eiropas Savienības
pārejas perioda pagarināšanu ierobežojumiem ārvalstniekiem iegādāties lauksaimniecības
zemi un mežus Latvijā
Sagatavosim priekšlikumus sagatavošana valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
finansēšanas kārtībai.
Vadīsim ERAF projektu Nr.3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 „Rīgas HES ūdenskrātuvei
pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” ieviešanas un
uzraudzības vadības komisijā, kārtojot ar projekta dokumentāciju saistītos jautājumus.

Sagatavosim MK noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares
attīstībai 2011.gadā”

I pusgads

2. lappuse no 15

Deklarācija par Valda
Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
2.5.punkts
Deklarācija par Valda
Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.17.punkts
VRP 13.9.5.

4.8.

Koordinēsim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr.LV0081 „Integrēto vides un meža ekonomisko
kontu izstrāde Latvijā" īstenošanu

5.

Nozaru pārvaldība

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Koordinēsim meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) attīstības vispusēju
izvērtējuma (1990.-2010.) sagatavošanu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības
aspektus
Koordinēsim pamatprincipu izstrādi maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu
noteikšanai valsts mežos, ietverot ekonomiskos, dabas un sociālos aspektus
Koordinēsim Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu aktualizāciju.
Izstrādāsim priekšlikumus rīcības plānam CO2 izmešu samazināšanai mežsaimniecībā
un koksnes pārstrādē. (30.06.2013)
Koordinēsim Valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību, sagatavosim
nepieciešamos normatīvos aktus to darbības nodrošināšanai, uzraudzīt to darbības
rezultātus

5.6.

Izstrādāsim ZM darbības stratēģijas 2012.-2014.gadam projektu

5.7.

Analizēsim lauksaimniecības un pārtikas nozaru makroekonomiskās situāciju, cenu un
tirdzniecības datus, sagatavosim pārskatus, kā arī veiksim īstenotās politikas ekonomiskās
un finanšu ietekmes novērtējumu.

I pusgads

MD

Deklarācija par Valda
Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts

I pusgads

MD

VRP 16.15.

II pusgads

MD

VRP 16.14.

II pusgads

MD

VRP 16.15.

II pusgads

MD

VRP 16.16.

visu gadu

LAAD

VRP 16.2.

II pusgads

SLSAD

3. lappuse no 15

TTAD

PKP 6;

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBA PLĀNS 2011.GADAM
(Pamatstruktūrvienību darba plānu kopsavilkums)

Nr.p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā
struktūrvienība

I pusgads

VPPD

I pusgads

VPPD

I pusgads

VPPD

I pusgads

VPPD

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un
praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles”
Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu
sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"
Ministru kabineta noteikumi "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena
produktiem un saliktiem piena produktiem"
Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par maksu par jaunās pārtikas riska novērtējuma
atzinuma sagatavošanu un tās maksāšanas kārtību"

1.5.

Ministru kabineta noteikumi "Brucella melitensis profilakses un apkarošanas kārtība"

I pusgads

VPPD

1.6.

Veterinārmedicīnas likumprojekts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic samaksu par praktizējošu
veterinārārstu veiktajām darbībām"

I pusgads

VPPD

I pusgads

VPPD

1.8.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Brucella bovis profilakses un apkarošanas kārtība"

I pusgads

VPPD

1.9.

I pusgads

VPPD

I pusgads

VPPD

I pusgads
I pusgads

VPPD
VPPD

I pusgads

VPPD

1.14.

Informatīvais ziņojums par references laboratorijas funkciju izpildi un nodrošinājumu
Ministru kabineta noteikumi "Zirgu infekciozās anēmijas profilakses un apkarošanas
kārtība"
Ministru kabineta noteikumi „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”
Ministru kabineta noteikumi „Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums”
Ministru kabineta noteikumi par kompetentās institūcijas noteikšanu eļļas, piena, ziežamo
tauku standartu uzraudzībai
Ministru kabineta noteikumi "Liesas sērgas profilakses un apkarošanas kārtība"

II pusgads

VPPD

1.15.

Ministru kabineta noteikumi "Kampilobakteriozes profilakses un apkarošanas kārtība"

II pusgads

VPPD

1.16.
1.17.

Ministru kabineta noteikumi "Brucella suis profilakses un apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi "Tuberkulozes profilakses un apkarošanas kārtība"

II pusgads
II pusgads

VPPD
VPPD

1.18.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību”

II pusgads

VPPD

1.7.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

4. lappuse no 15

Piezīmes/ Atsauces uz
Valdības rīcības plāna
pasākuma (VRP) Nr., ZM
Pretkorupcijas pasākumu
plāna (PKP) Nr., ZM
Darbības stratēģijas
virziena, programmas (DS)
Nr., ZM gada darba plāna
punktu

I pusgads

II pusgads

1.24.

Ministru kabineta noteikumi "Blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē
iesaistītās personas atzīšanas un reģistrācijas un atzīšanas un reģistrācijas anulēšanas,
kā arī noteiktu darbību ar blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam,
atļaušanas un aizliegšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi "Par Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.298
"Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan
dzīvnieki, gan cilvēki" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
Ministru kabineta noteikumi "Listeriozes profilakses un apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumu projekts „Labturības prasības skrējējputnu turēšanai”
Ministru kabineta noteikumi "Prasības materiāliem un izstrādājumiem, kas ir paredzēti
saskarei ar pārtiku"
Veterināro zāļu aprites likums

1.25.

Ministru kabineta noteikumi "Amerikas peru puves profilakses un apkarošanas kārtība"

1.19.

1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Ministru kabineta noteikumi "Veterinārās un veselības aizsardzības prasības to dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"
Ministru kabineta noteikumu projekts „Veterinārās prasības briežu spermas apritei”
Ministru kabineta noteikumi "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas veic
papildus darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku, un to reģistrācijas kārtība"
Pārtikas likumprojekts
Ministru kabineta noteikumi "Obligātās nekaitīguma, kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma
prasības bezalkoholiskajiem dzērieniem"

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads
II pusgads

VPPD
VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

visu gadu

LAAD

visu gadu

LAAD

VRP 16.4.3.

visu gadu

LAAD

VRP 16.8.3.

visu gadu

LAAD

VRP 16.7.

visu gadu

LAAD

VRP 16.8.2, 16.11.

visu gadu

LAAD

VRP 16.5.

visu gadu

LAAD

VRP 16.6.

III ceturksnis

LAAD

VRP 16.3

III ceturksnis

LAAD

VRP 16.10

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Nodrošināt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam un Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanu
Subsīdiju atbalsta pasākumu 2011.gadam izvērtēšana un normatīvā akta projekta
sagatavošana. Analizēt ieviestos valsts atbalsta pasākumus un nodrošināt nepieciešamo
normatīvo aktu grozījumus atbilstoši nozares vajadzībām
Analīze par nodokļa politikas ietekmi uz lauksaimniecība nozari, kā arī priekšlikumu
sagatavošana par nepieciešamajām izmaiņām nodokļu tiesību aktos
Pārskatīt pieejamos garantiju apjomus, lai veicinātu investīciju projektu realizāciju un
nodrošināt kredītresursu pieejamību apgrozāmiem līdzekļiem
Veikt grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam un pakārtotajos
normatīvajos aktos, aktualizējot un precizējot Lauku attīstības programmas pasākumu
nosacījumus un finansējuma sadalījumu.
Sagatavot un sniegt priekšlikumus ES fondu (ESF, ERAF u.c.) ieviešanā atbildīgajām
ministrijām par lauksaimniecības atbalsta pasākumiem un mazās infrastruktūras, īpaši
lauku ceļu, sakārtošanu lauku teritorijās.
Veicināt Lauku attīstības programmas kredītu fonda ieviešanu, veicot grozījumus un
aktualizējot MK noteikumus par kredītu fonda ieviešanu.
Izstrādāt nosacījumus atbalsta saņemšanai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas
dalībniekiem Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros.
Lauku attīstības programmā paredzēt atbalstu mazo un nerentablo saimniecību
pārstrukturēšanai.

5. lappuse no 15

2.10.

2.11.

Veikt grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam un pakārtotajos
normatīvajos aktos, lai veicinātu nozaru konkurētspēju un stimulētu ekonomisko aktivitāti
un inovācijas.
Koordinēt Valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību, sagatavot
nepieciešamos normatīvos aktus to darbības nodrošināšanai, uzraudzīt to darbības
rezultātus

II ceturksnis

LAAD

VRP 16.4.

visu gadu

LAAD

VRP 16.2., 16.23.

2.12.

ES institūciju un dažādu organizāciju priekšlikumu par Kopējās lauksaimniecības politikas I
pīlāra nākotni Eiropas Savienībā izvērtēšana, atbilstošo nostāju un Latvijas priekšlikumu
sagatavošana, ievērojot Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozares intereses

visu gadu

TTAD

VRP 16.1., 16.8.;
PKP 6;

2.13.

ES padomes tiesību aktu par tiešajiem maksājumiem un kopīgā tirgus organizāciju
izvērtēšana, atbilstošu nostāju un Latvijas priekšlikumu sagatavošana saistībā ar
pielāgojumiem Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) un likumdošanas
vienkāršošanu

visu gadu

TTAD

PKP 6, 9;

2.14.

Pamatojuma un skaidrojuma sagatavošana par Latvijas priekšlikumu par tiešo maksājumu
aploksnes noteikšanas kritērijiem

visu gadu

TTAD

VRP 16.1.

2.15.

Kopējās lauksaimniecības politikas ES tiešo maksājumu un papildu valsts tiešo
maksājumu (PVTM) nosacījumu ieviešana un pilnveidošana Latvijā

visu gadu

TTAD

VRP 16.1.

visu gadu

TTAD

PKP 6, 9;

II pusgads

TTAD

VRP 16.3.;
PKP 6, 9

2.16.

2.17.

ES tiesību aktu par līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē izvērtēšana,
atbilstošu nostāju un Latvijas priekšlikumu sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozares intereses
ES lauksaimniecības produktu patēriņa veicināšanas sistēmu realizācija un īstenošana
Latvijā (ES atbalsta programmu "Augļi skolai", "Skolas piens", lauksaimniecības produktu
veicināšanas programmu īstenošana un uzraudzība Latvijā), kā arī atbalsta saņemšanas
nosacījumu pilnveidošana mājražotājiem LAP pasākuma "Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana" ietvaros)

2.18.

Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanas priekšlikumu izstrāde

visu gadu

TTAD

2.19.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā

visu gadu

TTAD

VRP 16.2.

2.20.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam pasākumu ieviešana un to ieviešanas uzraudzība

visu gadu

ZD

VRP 16.4., 16.18.,
16.19.

3.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

3.1.

Nodrošināt Līguma ar LLKC, kas tiek finansēts no budžeta programmas "Dotācijas SIA
"Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" lauku konsultatīvai un informācijas
apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai", sagatavošanu un tā ieviešanas uzraudzību

visu gadu

LAAD

3.2.

Pārraudzīt Savstarpējās atbilstības konsultāciju sniedzēju darbību un sagatavo
priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, un nodrošināt Savstarpējās atbilstības
konsultatīvās sistēmas darba grupas darbību

visu gadu

LAAD

6. lappuse no 15

3.3.

Līguma slēgšana ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par budžeta studentu
sagatavošanu no valsts dotācijas 2011.gadā, tā aktualizēšana atbilstoši budžeta situācijai

4.

Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

4.1.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

visu gadu

SLSAD

4.1.1.

Sagatavot ministrijas pozīciju par likumprojekta „Grozījumi Meža likumā” LR Saeimā
iesniegtajiem priekšlikumiem

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

4.1.2.

Saskaņā ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā” izstrādāt MK noteikumu projektus, kas
nosaka:

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

4.1.2.1.

meža apsaimniekošanas prasības iežogotās meža platībās dzīvnieku turēšanai nebrīvē

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

4.1.2.2.

4.1.2.3.

meža atjaunošanas termiņus, kārtību, kādā mežaudzi atzīst par atjaunotu vai ieaudzētu,
atjaunotās un ieaudzētās jaunaudzes kopšanas termiņus, kārtību, kādā atjaunoto vai
ieaudzēto jaunaudzi atzīst par koptu un meža reproduktīvā materiāla izmantošanas kārtību
meža atjaunošanā un ieaudzēšanā, plantāciju meža ieaudzēšanas, reģistrēšanas,
apsaimniekošanas un koku ciršanas kārtību;
kārtību, kādā izsludināmas ārkārtējās situācijas sakarā ar meža ugunsgrēku, snieglauzi,
vējlauzi, vējgāzi, meža kaitēkļu savairošanos un slimību izplatīšanos masveidā, meža
aizsardzības pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus, kā arī meža sanitārā stāvokļa
prasību ievērošanas kontroles kārtību

4.1.2.4.

ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību

4.1.2.5.

meža reproduktīvo materiāla ieguves avotu reģistrācijas kārtību, kvalitātes un
sertificēšanas prasības, tirdzniecības un izmantošanas kārtību.

4.1.2.6.

dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā

4.1.2.7.

parku un mežaparku izveidošanas kritērijus un kārtību

4.1.2.8.

kompensāciju par atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu noteikšanas kritērijus,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību;

4.1.2.9.

meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma termiņu, izstrādes un apstiprināšanas
kārtību;

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

7. lappuse no 15

MD

MD

MD

MD

MD
MD

MD

Deklarācija par
V.Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
2.5.punkts
Deklarācija par
V.Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
2.5.punkts

Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši
likumprojekta
izskatīšanas gaitai

4.1.2.10.

koku ciršanu mežā

4.1.2.11.

koku ciršanu ārpus meža

4.1.2.12.

Meža likumā noteiktās valsts nodevas

4.1.3.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Meža inventarizācijas un Meža valsts
reģistra informācijas aprites noteikumi”

II pusgads

MD

VRP 16.15.3.

4.1.4.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Nacionālā meža monitoringa noteikumi”.

II pusgads

MD

VRP 16.15.3.

I pusgads

MD

VRP 2.5.4.

visu gadu

MD

VRP 16.13

I-II pusgads

MD

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

Priekšlikumu sagatavošana normatīviem aktiem kontekstā ar plānotajām izmaiņām Meža
likumā attiecībā uz administratīvā sloga samazināšanu un birokrātiskās procedūras
vienkāršošanu, veicot meža zemes lietojuma veida maiņu citos zemes lietojuma veidos
(meža zemes transformāciju);
Normatīvo un tiesību aktu izstrāde meža zemes pārvaldības jomā (valsts meža zemes
atsavināšana, meža zemes lietošanas mērķa maiņa, meža zemes transformācija un
zemes pirkšana);
Nodrošināt EP regulas ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū
kokmateriālus un koka izstrādājumus prasību izpildi

MD

MD

MD

4.1.8.

Sagatavot MK noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares
attīstībai 2011.gadā”

I pusgads

MD

4.1.9.

Koordinēt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta projekta Nr.LV0081 „Integrēto vides un meža ekonomisko
kontu izstrāde Latvijā" īstenošanu

I pusgads

MD

4.2.

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

II pusgads

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.3.1.

Nodrošināt ES KZP jauno likumdošanas iniciatīvu ieviešanas pasākumus Latvijā, tai
skaitā:
saistībā ar Padomes regulu, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju;
saistībā ar regulu par kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanas kontroles
sistēmas izveidi (zvejas kontroles reforma)
Izstrādāt regulas projektu, ar ko nosaka zvejas iespējas 2012. gadam Baltijas jūrā
Pārraudzīt Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008. - 2013.gadam
īstenošanu un Latvijas zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas atbilstību
Eiropas Savienībā noteiktajiem robežlīmeņiem
Veikt Latvijas zvejnieku kuģu iegādes, būves un dzinēju nomaiņas saskaņošanu

8. lappuse no 15

Deklarācija par
V.Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts
Deklarācija par
V.Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts

VRP 16.19.

4.2.3.2.
4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.10.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Izstrādāt grozījumus ZM lēmumā par nozvejas limitu sadali aiz piekrastes joslas 2011.
gadam
Pārraudzīt Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (ZIKIS)
darbību un koordinēt ES kopējās Zivsaimniecības datu apmaiņas sistēmas (FIDES)
informācijas apriti
Sagatavot grozījumus MK 02.06.2011. noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju
izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas
telpu pārbaudi"
Sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR"
koordinēt Latvijas zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.-2013.g īstenošanas pasākumus
Nodrošināt īpašo papildus pilnvarojumu izsniegšanu kuģiem zvejai NAFO, NEAFC zvejas
zonās, kā arī zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī
Līdzdalība ES atbalsta ietvara zivsaimniecībā sagatavošanā nākamajam plānošanas
periodam
Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences atbalsta pasākumu ieviešanas
pārraudzība
Zivju fonda atbalsta ieviešana
Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites
uzraudzība
Izstrādāt grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām””
Izstrādāt MK noteikumu projektu par "Kārtību, kādā kārto ciltsgrāmatu un izsniedz
ciltsrakstus mājas (istabas) dzīvniekiem”.
Izstrādāt MK noteikumu projektu par "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju
organizāciju reģistrēšanas kārtību ".
Virzīt MK noteikumus par "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību
atbilstības kritērijiem un statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību".
Virzīt MK noteikumus par "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju
atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju statusa
piešķiršanas kārtību".

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

I pusgads

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

ZD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

4.3.6.

Virzīt MK noteikumus par "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtību"

I-II cet.

LD

4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.

Virzīt MK noteikumus par "Gaļas liellopu pārraudzības kārtību"
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Gaļas kazu pārraudzības kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtību”.
Virzīt MK noteikumus par "Lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību".
Virzīt MK noteikumus par "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, spermas, olšūnu
un embriju sertifikācijas kārtību”.
Virzīt MK noteikumus par "Noteikumi par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās
apsēklošanas, olšūnas un embriju pārstādīšanas speciālistu apmācību, kā arī par
sertifikāta un dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanas
apliecības izsniegšana un anulēšana".
Virzīt MK noteikumu projektu Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos
Nr.455 "Noteikumi par Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko
pakalpojumu cenrādi".
Izstrādāt grozījumus Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā”

I-II cet.
I-II cet.
I-II cet.

LD
LD
LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

Pēc vajadzības

LD

4.3.10.
4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.
4.3.14.

9. lappuse no 15

Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta 4.daļa

4.3.15.

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

4.3.19.

4.3.20.
4.3.21.
4.3.22.
4.3.23.

4.3.24.
4.3.25.
4.3.26.
4.3.27.
4.3.28.
4.3.29.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra
noteikumos Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences
pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas
programmu vistrūcīgākajām personām””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.seprembra
noteikumos Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas
un marķēšanas prasības un kontroles kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra
noteikumos Nr.30 „Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību"”.
Izstrādāt MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija
noteikumos Nr.635 „Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras
uzskata par apstrādātājiem”"
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
27.jūnija noteikumos Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru,
piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi””.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts aģentūras „Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra" nolikums”
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
28.marta noteikumos Nr.245 „Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi””.
Izstrādāt likumprojektu "Augu šķirņu aizsardzības likums"
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākuma “Sadarbība jaunu lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozares produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē” aktivitātē “Sadarbība inovatīvu
produktu un tehnoloģiju izstrādē lauksaimniecības nozarē””
Virzīt apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes
atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi””.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma
un stabilitātes pārbaudes metodika”
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
17.februāra noteikumos Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi”
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Biešu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumi”
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.jūlija noteikumos Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs”
Virzīt saskaņošanai un apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumu projektu „Ceriņu
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika”.

4.3.30.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
30.jūnija noteikumos nr. 469 „Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”.

4.3.31.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi 2007.gada 30.janvāra
noteikumos nr.83 „Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai
atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās
maksāšanas kārtību”.

IV ceturksnis

LD

Pēc vajadzības

LD

III ceturksnis

LD

I ceturksnis

LD

II ceturksnis

LD

III ceturksnis

LD

II ceturksnis

LD

III-IV cet.

LD

II cet.

LD

II cet.

LD

I -II cet.

LD

I-II cet.

LD

III cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

III-IV cet.

LD

II cet.

LD

10. lappuse no 15

VRP 16.4.

4.3.32.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
3.oktobra noteikumos Nr. 820 „Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanas un
sagatavošanas kārtība”

4.3.33.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumos Nr.554 „Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai
tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu
katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem”

4.3.34.
4.3.35.
4.3.36.
4.3.37.
4.3.38.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
24.novembra noteikumos Nr.1351 „Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par lopbarības augu sēklu
maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai”
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts nodevu selekcionāra
tiesību piešķiršanai, selekcionāra tiesību pagarināšanai un licences līguma reģistrācijai un
minēto nodevu maksāšanas kārtību”.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta
veidošanu”.
Izstrādāt priekšlikumus vides prasību un būvniecības jautājumu sakārtošanai dzīvnieku
novietnēs.

II cet.

LD

III-IV cet.

LD

II cet.

LD

III-IV cet.

LD

III-IV cet.

LD

II-IV cet.

LD

III-IV cet.

LD

I pusgads

MD

I pusgads

MD

II pusgads

MD

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana
Sagatavot priekšlikumus, lai varētu aizstāvēt Latvijas pozīciju Par Eiropas Savienības
pārejas perioda pagarināšanu ierobežojumiem ārvalstniekiem iegādāties lauksaimniecības
zemi un mežus Latvijā
Priekšlikumu sagatavošana valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu finansēšanas
kārtībai.

4.4.3.

Grozījumi MK 16.03.2010. noteikumos Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvniecības kārtība” – saistībā ar jauno Būvniecības likumu.

4.4.4.

Izstrādāt likumprojektus un normatīvo aktu projektus, precizējot tiesību normas attiecībā
uz Lauku atbalsta dienesta kompetenci meliorācijas jomā, kas tiesiski izriet no Saeimā
2010.gada 14.janvārī pieņemtā Meliorācijas likuma:

4.4.4.1.

Grozījumi Aizsargjoslu likumā;

I pusgads

MD

4.4.4.2.

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā

I pusgads

MD

I pusgads

MD

I pusgads

MD

4.4.4.3.
4.4.4.4.

Grozījumi MK 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi”;
Grozījumi MK 2003.gada 13.maija noteikumos Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas
aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs un meža zemēs”;

MD

4.4.4.5.

Grozījumi MK 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1555„Noteikumi par kadastra
informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un
apjomu";

I pusgads

MD

4.4.4.6.

Grozījumi MK 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 „Noteikumi par hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām”;

I pusgads

MD

4.4.4.7.

Grozījumi MK 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”.

I pusgads

MD

11. lappuse no 15

VRP 13.9.5.

VRP 11.33.

4.4.5.

ERAF projekta vadība Nr.3DP/3.4.1.5.2/10/APIA/CFLA/001 „Rīgas HES ūdenskrātuvei
pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana” ieviešanas un
uzraudzības vadības komisijā, kārtojot ar projekta dokumentāciju saistītos jautājumus.

5.

Nozaru pārvaldība

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Latvijas interešu pārstāvība ES, starptautiskajās organizācijās, sadarbība ar ārvalstu
partneriem:
Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas Komisijas darba grupu sēdēs un
Eiropas Savienības Padomes darba grupās par zvejniecību regulējošajiem jautājumiem,
kā arī starptautisko zvejniecības organizāciju darbā, kuru dalībvalsts ir Latvija (ICES,
FAO, NAFO, NEAFC u.c.)
Sadarbībā ar Ārlietu un Finanšu ministriju, precizēt Latvijas pozīciju par ES budžeta
pārskatīšanu uzsverot Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda pozīciju kā
līdzvērtīgu prioritāti Struktūrfondiem un Kohēzijas fondam, un aizstāvēt to Eiropas finanšu
un ekonomikas padomē un Eiropas Padomē
Latvijas interešu pārstāvēšana EK, ES Padomes un EP darba grupās pārtikas drošības un
kvalitātes un dzīvnieku veselības un labturības jautājumos
Latvijas interešu pārstāvēšana, uzraudzība, kontrole un sadarbības nodrošināšana ar ES
institūcijām Zemkopības ministrijas kompetences sfērās
Pārstāvēt LR lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības sektoru Krievijas
Federācijā, Baltkrievijā, Kazahstānā un pārējā Neatkarīgo Valstu Savienībā
Pārstāvēt Latvijas intereses, uzraudzīt, koordinēt un kontrolēt ZM dalību starptautiskajās
organizācijās

II pusgads

MD

visu gadu

ZD

visu gadu

BFD

visu gadu

VPPD

visu gadu

SLSAD

visu gadu

SLSAD

visu gadu

SLSAD

VRP 16.5.

5.1.7.

Lauksaimniecības un pārtikas nozaru makroekonomiskās situācijas, cenu un tirdzniecības
datu analīze, pārskatu sagatavošana, kā arī īstenotās politikas ekonomiskās un finanšu
ietekmes novērtējuma veikšana.

visu gadu

TTAD

5.1.8.

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru interešu pārstāvība (dokumentu izvērtēšana,
Latvijas nostāju un priekšlikumu sagatavošana) attiecībā uz ES daudzpusējiem un
divpusējiem līgumiem un vienpusējiem tirdzniecības pasākumiem ar trešajām valstīm, t.sk.
jautājumi par ES un citu valstu ieviestajiem tirgus aizsardzības pasākumiem un par tirgus
aizsardzības izmeklēšanām

visu gadu

TTAD

5.1.9.

Latvijas dalības Pasaules Tirdzniecības organizācijā nodrošināšana ZM kompetenču
jautājumos (dokumentu izvērtēšana, Latvijas nostāju un priekšlikumu sagatavošana), t.sk.
Dohas attīstības raunda lauksaimniecības politiku reformu sarunās un PTO kandidātvalstu
iestāšanās sarunu dokumentu izvērtēšana un koordinācija

visu gadu

TTAD

5.2.

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:

5.2.1.

Koordinēt Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu aktualizāciju.

II pusgads

MD

VRP 16.15.

5.2.2.

Izstrādāt priekšlikumus rīcības plānam CO2 izmešu samazināšanai mežsaimniecībā un
koksnes pārstrādē. (30.06.2013)

II pusgads

MD

VRP 16.16.

5.2.3.

ZM darbības stratēģijas 2012.-2014.gadam projekta izstrāde

IV ceturksnis

SLSAD

5.3.

Konferences, izstādes, konkursi:

5.3.1.

Organizēt konkursu „Sējējs 2011”

II - IV cet.

PSAN
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PKP 6;

5.4.

Komunikācija ar sabiedrību, sadarbība ar NVO:

5.4.1.

Informēt sabiedrību par Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumiem un
apguves iespējām, par Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007.-2013. gadam pasākumiem
un apguves iespējām un par Zemkopības ministrijas darbu Latvijas interešu aizstāvībā ES
institūcijās par Kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc 2013. gada.

visu gadu

PSAN

5.4.2.

Zemkopības ministrijas mājas lapā ikdienā nodrošināt publiski pieejamu informāciju par
Zemkopības ministrijas darbību un aktualitātēm lauksaimniecībā, mežsaimniecībā,
zivsaimniecībā un lauku attīstībā

visu gadu

PSAN

5.4.3.

Sagatavot sadarbības līgumus ar lauksaimnieku NVO un Latvijas pašvaldību savienību,
nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu un sadarbību noslēgto līgumu ietvaros

I -II cet.

LAAD

visu gadu

LAAD

visu gadu

LAAD

visu gadu

SLSAD

visu gadu

LAAD

visu gadu

LAAD

II cet.

LD

III cet.

LD

Pēc vajadzības

LD

I pusgads

VPPD

I pusgads

VPPD

II pusgads

VPPD

5.5.
5.5.1.

5.5.2.
5.6.
5.6.1.
5.7.
5.7.1.

5.7.2.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai):
Pildīt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam Vadošās iestādes
sekretariāta funkcijas un uzraudzīt Vadošās iestādes funkciju īstenošanu iesaistītajās
struktūrvienībās un institūcijās
Koordinēt Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
sēžu norisi, veikt sekretariāta funkciju izpildi, kā arī nodrošināt uzraudzības komitejas
darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi/aktualizēšanu
Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds):
Lauku attīstības plāna 2007-2013 nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas (LAP NNS)
ieviešana un uzraudzība
Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Zivsaimniecības fonds):
Pildīt Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam Vadošās iestādes sekretariāta funkcijas un uzraudzīt Vadošās iestādes
funkciju īstenošanu iesaistītajās struktūrvienībās un institūcijās
Koordinēt Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas sēžu norisi, veikt sekretariāta funkciju izpildi, kā
arī nodrošināt uzraudzības komitejas darbību reglamentējošo normatīvo aktu
izstrādi/aktualizēšanu
Gadagrāmatas, ziņojumi, atskaites:
Izstrādāt informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām
personām īstenošanu 2012.gadā”
Izstrādāt informatīvo ziņojumu par „Latvāņu izplatības ierobežošanas programmā
2006.–2012.gadam” noteikto uzdevumu izpildi 2011.gadā.
Sagatavot informāciju Eiropas Komisijai par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto obligāto dzīvnieku
infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas īstenošanu.
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu EK regulai, ar ko oficiālās kontroles ietvaros
nosaka paraugu noņemšanas un analīžu metodes dzīvnieku barībai attiecībā uz tādu
ĢMO klātbūtni, kuru atļaujas izdošanas procedūra ir uzsākta vai, kuru atļaujas termiņš ir
beidzies"
Informatīvais ziņojums par Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai pārejas perioda
noteikumu saistību izpildi 2011.gadam par dzeramo ūdeni

13. lappuse no 15

VRP 16.12.

5.8.7.

Publiskais pārskats

5.8.8.

Lauksaimniecības gada ziņojuma sagatavošana

5.9.

Audits, uzraudzība, kontrole:

5.9.1.

Veikt un līdz 2011.g.beigām pabeigt 22 iekšējos sistēmu un 6 kvalitātes sistēmu auditus

5.9.2.

ZM un padotības iestāžu Pretkorupcijas pasākumu plānu ieviešanas uzraudzība un
informācijas par izpildi sagatavošana nosūtīšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojam

5.9.3.

5.9.4.
5.9.5.

EK audita ieteikumu ieviešana:
- EZF RI procedūru aktualizēšana;
- Detalizētu pārbaudes lapu izstrāde;
- Risku vērtēšanas metodikas izstrāde
Ikgadējā atzinuma sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijā par EZF vadības un
kontroles sistēmas darbības efektivitāti
Gada kontroles ziņojuma par periodu 01.07.2010.-30.06.2011. sagatavošana iesniegšanai
Eiropas Komisijā

5.9.6.

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmu pilnveidošanu/ uzturēšanu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanas
nodrošināšanai un nodrošināt to ieviešanu un darbības efektivitātes uzraudzību

5.10.

Citi:

5.10.1.
5.10.2.

5.10.3.
5.10.4.

Ministrijas strukturālo un personāla izmaiņu procesa īstenošana saskaņā ar likumu "Par
valsts budžetu 2011.gadam"
Vienkāršosim valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu procedūras, samazinot
administratīvo slogu un pakalpojuma izmaksas, vienlaikus paaugstinot pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti.
Koordinēt meža nozares (mežsaimniecības un kokrūpniecības) attīstības vispusēju
izvērtējuma (1990.-2010.) sagatavošanu, ietverot vides, sociālos un tautsaimniecības
aspektus
Koordinēt pamatprincipu izstrādi maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu noteikšanai
valsts mežos, ietverot ekonomiskos, dabas un sociālos aspektus

II cet.

SLSAD

visu gadu

TTAD

visu gadu

IAN

Saskaņā ar KNAB
noteikto termiņu , bet
ne retāk kā reizi gadā

IAN

EK audita ziņojumā
noteiktie termiņi

IAN

II pusgads

IAN

II pusgads

IAN

visu gadu

LAAD

I cet.

JD

II pusgads

LD

VRP 2.5.

I pusgads

MD

VRP 16.15.

II pusgads

MD

VRP 16.14.

14. lappuse no 15

6.

Neizpildītie Budžeta un finanšu departamenta kontrolē esošie uzdevumi:
VSS atzinumi

MK sēdes protokoli
LD
MD
ZD
VPPD
SLSAD
JD
BFD
LAAD
TTAD
IAN
PSAN
Apzīmējumi
zaļš
dzeltens
sarkans

izpildīts
procesā
kavēts

15. lappuse no 15

VSS pieteiktie,
Saeimas likumi,
izsludinātie, izskatītie
lēmumi

ZM vadības
apspriežu
protokoli

