Apstiprinu:
Valsts sekretāre

D. Lucaua
13.02.2007.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
DARBA PLĀNS 2007.GADAM
PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

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

ATBILDĪGĀ
PERSONA

1. „PĀRTIKAS DROŠĪBA UN KVALITĀTE, DZĪVNIEKU VESELĪBA”
1.

1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Normatīvo aktu izstrāde pārtikas drošības un kvalitātes,
dzīvnieku veselības jomā saistībā ar ES normatīvajos aktos
nereglamentēto prasību, regulās noteikto dalībvalstu izvēļu un
direktīvās ietverto tiesību normu ieviešanu:
Izstrādāt likumprojektus
„Ģenētiski modificēto organismu aprites likums”,
„Veterināro zāļu aprites likums”,
„Par Eiropas Padomes konvenciju par eksperimentos un citos
zinātniskos mērķos izmantoto mugurkaulnieku aizsardzību”.
Izstrādāt likuma grozījumus
„Veterinārmedicīnas likums”,
„Pārtikas aprites uzraudzības likums”,
“Farmācijas likums”,
“Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”,
“Par Policiju”,
“Dzīvnieku aizsardzības likums”.
87 likumpamatotie normatīvie akti (38 Ministru kabineta
noteikumi, 44 Grozījumi Ministru kabineta noteikumos, 5
instrukcijas u.c.);
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos

Visu gadu

Veterinārais un
pārtikas
departaments

Visu gadu

Veterinārais un
pārtikas
departaments

Visu gadu

Veterinārais un
pārtikas
departaments

Visu gadu

Veterinārais un
pārtikas
departaments
Lauksaimniecības

II ceturksnis

DS 2.1.

DS 1 (2.1.)
1

PIEZĪMES
Nr.p.k.

3.

4.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

„Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku
apzīmēšanas kārtība”
Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas Visu gadu
pamatnostādnes 2008. – 2012.gadam.
ES normatīvo aktu izstrāde pārtikas drošības un kvalitātes, Visu gadu
dzīvnieku veselības jomā:
18 Eiropas Parlamenta un Padomes normatīvie akti;
Eiropas Komisijas normatīvie akti.

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

departaments
Veterinārais un
pārtikas
departaments
Veterinārais un
pārtikas
departaments

DS 2.1.

2. „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
1.

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas nosacījumu
ieviešana Latvijā.

2.

Latvijas vīzija par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Pastāvīgi
nākotni Līdzdalība ES kopējās lauksaimniecības politikas
attīstībā, veicinot pakāpenisku atbalsta maksājumu izlīdzināšanu
starp vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm.
Latvijas lauksaimniecības interešu pārstāvība ES noslēgto un Pastāvīgi
sagatavošanā esošo daudzpusējo un divpusējo tirdzniecības
līgumu ar pasaules trešajām valstīm ietvaros (interešu
apzināšana un ietekmes analīze, nacionālo pozīciju izstrāde un
saskaņošana, informācijas par tirdzniecību ar trešajām valstīm
aktualizēšana un komersantu informēšana).
ES tirdzniecības mehānismu (eksporta kompensāciju, importa Pastāvīgi
un eksporta licencēšanas, nodrošinājumu, fizisko pārbaužu)
piemērošanas uzraudzība un uzlabojumu ieviešana (dalībvalstu
piemērošanas
nosacījumu
aktualizēšana,
administrējošo
institūciju sadarbības koordinēšana, Latvijas interesēm atbilstošu
priekšlikumu ES normatīvo aktu izstrādes procesā izstrāde,

3.

4.

Pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments

VRP 142.1.

VRP 138.1.

VRP 142.1.

2

PIEZĪMES
Nr.p.k.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PASĀKUMS

komersantus informēšana par aktualitātēm).
Latvijas interešu pārstāvība Kopējās
politikas vienkāršošanas procesā.

IZPILDES
TERMIŅŠ

lauksaimniecības 2007.gada
31.decembris
saskaņā ar KLP
vienkāršošanas
ieviešana plānu
Latvijas dalības Pasaules Tirdzniecības organizācijā Pastāvīgi
nodrošināšana par lauksaimniecības jautājumiem, tai skaitā
dalības Dohas attīstības raunda lauksaimniecības politiku
reformu sarunās un kandidātvalstu iestāšanās PTO sarunās
nodrošināšana (nacionālās pozīcijas izstrāde, sarunu iespējamās
ietekmes izvērtēšana, dalība PTO Lauksaimniecības formālajās
un neformālajās sesijās, ES koordinācijas sanāksmēs).
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par pakalpojumiem Pastāvīgi
iekšējā
tirgū
ieviešanas
koordinēšana
attiecībā
uz
lauksaimniecības,
medniecības,
zivsaimniecības,
mežsaimniecības un veterināriem pakalpojumiem, priekšlikumu
izstrāde direktīvas ieviešanas dalībvalsts piemērošanas
nosacījumiem.
Pienākumu izpildes nodrošināšana saistībā ar Latvijas vai Pastāvīgi
Eiropas Savienības dalību starptautiskajās Izejvielu produktu
organizācijās (Latvijas nostājas vai pozīcijas sagatavošanas
,koordinēšana, dalība ES Padomes Izejvielu produktu darba
grupas sanāksmēs).
Dalība ES lauksaimniecības produktu veicināšanas politikas Pastāvīgi
izstrādē un tās ieviešana un īstenošana Latvijā.
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas
programmas pasākumu īstenošanas uzraudzība, tai skaitā

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments

Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības

VRP 142.1.

3

PIEZĪMES
Nr.p.k.

11.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

līdzdalība nacionālās pārtikas kvalitātes politikas pamatnostādņu
izstrādē par zīmoliem “Kvalitatīvs produkts” un “Growing green
in Latvia”.
Cenu un tirdzniecības apjomu ziņošanas uz Eiropas Komisiju Pastāvīgi
sistēmas darbības uzraudzība, dzīvnieku izcelsmes produktu
cenu ziņošanas sistēmas uzlabošana.

12.

Lauku saimniecību datu tīkla (SUDAT) darbības uzraudzība
atbilstoši ES prasībām.

Pastāvīgi

13.

Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanas
procesa uzraudzība atbilstoši ES prasībām.

Pastāvīgi

14.

Lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriņa bilanču
sagatavošanas uzraudzība atbilstoši ES (Eurostat) prasībām.

Pastāvīgi

15.

Lauksaimniecības statistikas datu ieguves procesu pilnveidošana, 31.07.2007
savietojot administratīvo datu un CSP lauku saimniecību
reģistrus projekta „Pielāgošanās kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) reformas prasībām un attiecīgās statistikas
kvalitātes uzlabošana” (Nr. LV/2005-IB/AG/01) ietvaros;

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

16.

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas un statistikas ieguves
sistēmas pilnveidošana (līgumu sagatavošana par datu ieguvi
2007.gadā, datu bāzes izveide);

01.07.2007.
31.12. 2007.

17.

Lauku attīstības plāna 2007. – 2013. gada periodam
nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas ieviešanas koordinēšana.

31.12.2007.

18.
18.1.

18.2.

19.
19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

Izstrādāt likumprojektus
Izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku I ceturksnis
attīstības likumā”.
Izstrādāt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par narkotisko un
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”” MK un
Saeimā.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi noteikumos par
augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, atzīšanas
kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli.”.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā administrē un
uzrauga Eiropas Savienības atbalstu enerģijas kultūraugiem”.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījums Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības
kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un
personām, kuras uzskata par apstrādātājiem”.
Izstrādāt MK noteikumus par tādas gaļas laišanu tirdzniecībā,

I-II ceturksnis

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments;
Veterinārais un
pārtikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Lauksaimniecības
departaments

DS 1 (2.1.)

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

DS 2 (2.3.)

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments

DS 2 (2.3.)

Lauksaimniecības

DS 1 (2.1)

IV ceturksnis

IV ceturksnis

DS 2 (2.3.)
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

19.5.

20.
20.1.

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.

20.6.

20.7.

21.
22.

PASĀKUMS

kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit
mēnešus.
Izstrādāt MK noteikumu projektu, ar kuriem noteiks ilggadīgo
stādījumu un dārzeņu integrētās audzēšanas kontroles kārtību, kā
arī ražotāju sertificēšanas un reģistrācijas kārtību.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu grozījumus
Kārtība kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām un šo kvotu
administrēšanas un kontroles, kā arī soda naudas aprēķināšanas
un iekasēšanas kārtība
Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu
administrēšanas un uzraudzības kārtība
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas
Savienības atbalstu biškopības nozares attīstībai
Liellopu gaļas, teļa gaļas, cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus
intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības
atbalstu piena produktu piegādei, kas paredzēti izglītojamiem
vispārējās izglītības iestādēs
Kārtība, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts Eiropas
Savienības atbalsts vājpiena pārstrādei kazeīnā un kazeinātos un
vājpiena pulvera izmantošanai lopbarībā
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura
sviesta iegādei par pazeminātām cenām
Organizēt Starptautisko Piena forumu
Subsīdiju atbalsta pasākumu 2008.gadam izvērtēšana un
normatīvā akta „ Par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā
un tā piešķiršanas kārtību"” sagatavošana iesniegšanai Ministru
kabinetā.

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

departaments
III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

DS 2 (2.3.)

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

DS 1 (2.2.)

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments

DS 1 (2.3.)

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

DS 1(2.3.)

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

DS 1(2.3.)

II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments

DS 5 (2.1)

II ceturksnis
II ceturksnis
III ceturksnis

IV ceturksnis

DS 2 (2.3.)
DS 1 (2.3)
DS 1(2.3.)

VRP139.1.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

23.

Normatīvo aktu izstrāde valsts atbalsta pasākumu ieviešanai
biodegvielas ražošanas attīstības veicināšanai.

II ceturksnis

24.

Koncepcijas izstrāde par risku vadību lauksaimniecībā.

I ceturksnis

25.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. izstrāde.

I, II ceturksnis

26.

Normatīvo aktu izstrāde Lauku attīstības programmas 2007.2013.g. ieviešanai.

Visu gadu

27.

Lauku attīstības programmas ieviešanai nepieciešamās
Komunikāciju stratēģijas ieviešana.

Visu gadu

28

29.

Zivsaimniecības nozares nacionālā stratēģiskā plāna 2007.- I ceturksnis
2013.gadam projekta izstrāde, saskaņošana ar Eiropas Komisiju
un apstiprināšana Ministru kabinetā.
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta I, II, III
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam projekta izstrāde, ceturksnis
apstiprināšana Eiropas Komisijā, attiecīgo LR normatīvo aktu
izstrāde .

1.

Nodrošināt pamatnostādņu cilvēkresursu attīstības veicināšanai
laukos izstrādi

01.07.2007.

2.

Nodrošināt valsts atbalstu pētījumiem lauksaimniecībā un ar to
saistītajās nozarēs

II ceturksnis

3.

Nodrošināt valsts atbalstu pagastu pašvaldību speciālistu darbam

Visu gadu

ATBILDĪGĀ
PERSONA

Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības
un valsts atbalsta
departaments

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

VRP 66.1.

VRP 140.1.

VRP139.1.

VRP139.1.

VRP139.1.

VRP 139.1.

VRP139.1.

3. „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Lauku attīstības
departaments

VRP 141.1.
VRP 142.5.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

4.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

Izstrādāt rīcības plānu lauku nodrošināšanas veicināšanai ar
I ceturksnis
kvalificētiem lauksaimniecības speciālistiem.
Nodrošināt nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai
Pastāvīgi
izglītībai, uzlabojot lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārējo
lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē
iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci”
projekta „Profesionālās apmācības 2005-2006” uzraudzības un
kontroles procesu .
Nodrošināt Vienotā programmdokumenta “Vietējo rīcību
Pastāvīgi
attīstība ( LEADER+veida pasākums)” nacionālās programmas
“Prasmju iegūšana” un tās projekta ieviešanu.
Nodrošināt nacionālās programmas “Lauksaimnieku konsultāciju Līdz
un saimniecību paplašināšanās pakalpojumu dienestu
1.07.2007.
izveidošana” un tās projekta “Lauku saimniecību konsultatīvās
sistēmas izveide”ieviešanu.
Izstrādāt grozījumus Ceļu satiksmes likumā par traktortehnikas
III ceturksnis
vadītāju kategoriju formulējumiem.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par traktortehnikas
III ceturksnis
vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, kā arī traktortehnikas vadīšanas
tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību un traktortehnikas
vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas
kārtība.
Izstrādāt Noteikumus par traktortehnikas, tās piekabju un tās
II ceturksnis
numurēto agregātu tirdzniecības prasībām un tirdzniecības valsts
reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtība.
Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija
I ceturksnis
noteikumos Nr.535 ”Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā
izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības
novērtēšanas noteikumi”.

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

Lauku attīstības
departaments
Lauku attīstības
departaments

DS III
VRP142.4.

Lauku attīstības
departaments

DS III

Lauku attīstības
departaments

VRP 141.1.

Lauku attīstības
departaments
Lauku attīstības
departaments

DS 2.2.7.

Lauku attīstības
departaments

Ministru kabineta 2006.
gada 17. oktobra sēdes
protokols Nr.54 6.§
Latvijas
normatīvajos
aktos pārņem Komisijas
2006.gada
2.marta
Direktīvu 2006/26/EK, ar

Lauku attīstības
departaments
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

ATBILDĪGĀ
PERSONA

IZPILDES
TERMIŅŠ

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

ko tehnikas attīstībai
pielāgo
Padomes
Direktīvas 74/151/EEK,
77/311/EEK, 78/933/EEK
un 89/173/EEK attiecībā
uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības
riteņtraktoriem.
13.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija
noteikumos Nr.618 „Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas
noteikumi”.

II ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

4. „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Meža resursu ilgtspējīgas un efektīvas izmantošanas tiesiskā
IV ceturksnis
regulējuma izvērtēšana un priekšlikumu izstrādāšana ( Meža
likums).
Normatīvās vides sakārtošana par meža atjaunošanu un meža IV ceturksnis
uguns apsardzību.
Meža bioloģiskās daudzveidības programmas izstrādāšana.
IV ceturksnis
Normatīvās vides sakārtošanas par medību tiesību izmantošanu
un medību saimniecības attīstības fondu.
Pārskata sagatavošana (pēc stāvokļa uz 01.01.2007.) par meža
resursiem un to stāvokli.

II ceturksnis

Priekšlikumu izstrādāšana par medību saimniecības attīstības
politikas pamatprincipiem.
Meža inventarizācija statistiskās informācijas iegūšanai par meža
resursu stāvokli valstī datu izvērtēšana un priekšlikumu
izstrādāšana.
Normatīvās vides sakārtošana par Meža valsts reģistru un meža

IV ceturksnis

III ceturksnis

IV.ceturksnis

II.ceturksnis

Meža resursu
departaments

VRP 181.1.

Meža resursu
departaments
Meža resursu
departaments
Meža resursu
departaments
Meža resursu
departaments

VRP 181.1., 241.1.

Meža resursu
departaments
Meža resursu
departaments

VRP 181.1.

Meža resursu

VRP 181.1.

VRP 181.1.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

9.

9.1.
9.1.1.

9.1.2.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
10.
10.1.
10.2.

PASĀKUMS

inventarizācijas informācijas apriti.
Normatīvo aktu izstrāde sēklkopības, šķirņu aizsardzības,
mēslošanas līdzekļu aprites, ģenētisko resursu aizsardzības un
līdzāspastāvēšanas jomā saistībā ar ES normatīvajos aktos
nereglamentēto prasību, regulās noteikto dalībvalstu izvēļu un
direktīvās ietverto tiesību normu ieviešanu:
Izstrādāt likumprojektus
Par Latvijas lauksaimniecības ģenētisko resursu aizsardzību un
ilgtspējīgu izmantošanu
Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā.

IZPILDES
TERMIŅŠ

Visu gadu

I – II ceturksnis
I – II ceturksnis

Izstrādāt 32 likumpamatotus normatīvus aktus (22 Ministru
kabineta noteikumi, 7 grozījumi Ministru kabineta noteikumos, 3
MK kārtības u.c.);
Likumprojekts „Par 2006.gada Starptautisko nolīgumu par tropu
II. ceturksnis
kokmateriāliem”
Likumprojekts „Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu”
I. ceturksnis
Likumprojekts „Grozījums likumā „Par akcīzes nodokli””
Lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu reģistrācijas un
apstiprināšanas kārtība
Grozījumi Ciltsdarba likumā.

I ceturksnis
I ceturksnis
II ceturksnis

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus
MK Noteikumu projekts „Kārtība, kādā 2007.gadā administrē un
I ceturksnis
uzrauga valsts atbalstu meža nozares attīstībai”
Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi
I ceturksnis

ATBILDĪGĀ
PERSONA

departaments
Lauksaimniecības
departaments

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

DS 4 (2.7.)

Lauksaimniecības
departaments
Meža politikas
departaments
Lauksaimniecības
departaments

VRP 425.1.

Lauksaimniecības
departaments

DS 4 (2.7.)

Meža politikas
departaments
Meža politikas
departaments
Meža politikas
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Meža politikas
departaments
Meža politikas

DS 4 (2.7.)

DS 4 (2.7.)
DS 4 (2.7.)

VRP 139.1.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

10.3.

10.4.
11.
11.1.
12.

13.

PASĀKUMS

Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.684
„Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites kārtību,
apaļo kokmateriālu uzmērīšanas prasībām un akreditācijas
prasībām organizācijām, kuras darbojas koku un apaļo
kokmateriālu uzmērīšanas jomā”"
Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.41
„Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un
ekonomiskās zonas ūdeņos””
Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos””
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu grozījumus
Dzīvnieku pārraudzības jomā – 2, komersantu uzņēmumu jomā 1
Nodrošināt meliorācijas stratēģijas ieviešanu:
1. Nodrošināt pieejamību meliorācijas kadastram.
2. Izstrādāt priekšlikumus lauksaimniecībā izmantojamās
zemes pārraudzībai.
3. Nodrošināt meliorēto zemju inventarizācijas veikšanu

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

departaments

I ceturksnis

Valsts
Zivsaimniecības
pārvalde

I ceturksnis

Valsts
Zivsaimniecības
pārvalde

Visu gadu
IV ceturksnis
Visu gadu
IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauku attīstības
departaments

DS 4 (2.7.)

Lauku attīstības
departaments

DS 2.8.

VRP 142.3
DS 2.8.

Visu gadu

Rīcības programmas īpaši jutīgām teritorijām, uz kurām attiecas Visu gadu
paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no
lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem izpildes
kontrole, efektivitātes analīze un novērtēšana.
1. Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra I ceturksnis
noteikumos Nr.531 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no
lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma”.
2. Sagatavot informāciju par Rīcības programmas ieviešanu īpaši IV ceturksnis
jutīgajās teritorijās, kas nepieciešama ziņojuma MK un ES Nitrātu
komitejai.

MK 18.03.2004. rīkojuma
nr. 163 „Par rīcības
programmas īpaši jutīgām
teritorijām,
uz
kurām
attiecas
paaugstinātas
prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai
no
lauksaimnieciskas darbības
izraisītā piesārņojuma ar

11

PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

nitrātiem” īstenošana.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par lauksaimniecības zemes III ceturksnis
transformācijas atļaujas izsniegšanas vienkāršošanu.
Izvērtēt valsts meliorācijas sistēmu pārvaldes efektivitāti un III ceturksnis
izstrādāt rīcības programmu pārvaldes darbības uzlabošanai.

Lauku attīstības
departaments
Lauku attīstības
departaments

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes aizsardzības pasākumu Visu gadu
un rīcības plānu izstrāde, analīze un novērtēšana.
(Pēc ES Augsnes pamatdirektīvas pieņemšanas katra valsts izstrādā
rīcības plānu par augsnes aizsardzību (atbildīgā VM) par LIZ sadaļu
līdzatbildīgā ZM).

Lauku attīstības
departaments

DS 2.8.
ES Augsnes aizsardzības
Tematiskā stratēģija.

Izstrādāt Meža un saistīto nozaru nacionālo programmu, III. ceturksnis
sagatavot programmas projektu iesniegšanai Ministru kabinetā
Izstrādāt Latvijas rīcības plānu Eiropas Savienības Meža rīcības
I-IV ceturksnis
plāna realizācijai un koordinēt plāna izpildi.
Veikt ar meža normatīvo aktu saistīto lēmumu pieņemšanas
procedūru auditu. Izveidot un vadīt darba grupu koncepcijas
IV ceturksnis
izstrādei par meža apsaimniekošanas normatīvo aktu
vienkāršošanu
Izstrādāt un piemērot Latvijas apstākļiem vienotu Eiropas meža
ekonomisko, ekoloģisko un sociālo funkciju realizācijas
I-IV ceturksnis
monitoringa un novērtēšanas sistēmu. Vadīt (EFORWOOD
projekta Latvijas Uzraudzības padomi.
Dalība ES Biodegvielas tehnoloģijas platformas izstrādē.
Visu gadu

Meža politikas
departaments
Meža politikas
departaments

VRP 143.

Nodrošināt ikgadēju Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas
programmas īstenošanu:
1.1. Nodrošināt tehniskā ziņojuma un finanšu ziņojuma par
2006.gada Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas
programmas īstenošanu sagatavošanu un nodrošināt tā
iesniegšanu Eiropas Komisijā;

31.05.2007.
31.05.2007.
Visu gadu

Meža politikas
departaments

VRP 181

Meža politikas
departaments

VRP 427.

Lauksaimniecības
departaments
Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības
pārvaldi

VRP 66.

VRP 426.1. 5.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

23.

24.

PASĀKUMS

1.2. Nodrošināt Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas
programmas izstrādi 2008. gadam un nodrošināt tās
iesniegšanu Eiropas Komisijā;
1.3. Nodrošināt Latvijas nacionālās zivsaimniecības datu
vākšanas programmas 2007. gadam izpildi.
Nodrošināt Latvijas zivsaimniecības nozares interešu pārstāvību
Starptautiskajās organizācijās:
1.1. ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO)
zivsaimniecības komitejas (COFI) 27 sesijā (Romā, Itālijā);
1.2. Starptautiskā jūras pētniecības padomē (ICES) un tās
ikgadējā sesijā (Kopenhāgenā, Dānijā)
1.3. Starptautiskajā organizācijā zivsaimniecības attīstībai
Austrumu un Centrālajā Eiropā (EUROFISH)
Nodrošināt
Zemkopības
ministrijas
Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes darbu

IZPILDES
TERMIŅŠ

10.03.2007
30.11.2007
Visu gadu

Visu gadu

25.

Nodrošināt Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisijas
darbu
Visu gadu

26.

Nodrošināt Valsts budžeta apakšprogrammas „Zivju fonds”
finanšu līdzekļus veidojošo maksājumu uzskaiti un piešķirtās
dotācijas efektīvu izlietojumu un Zivju fonda padomes darbību
2007. gadā.

Visu gadu

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības
pārvaldi
Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības
pārvaldi
Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības
pārvaldi
Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības

VRP 426.1. 3.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

27.

28.

IZPILDES
TERMIŅŠ

PASĀKUMS

Organizēt ministriju un nevalstisko organizāciju starpinstitūciju
darba grupas darbu par iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas, zvejas
un makšķerēšanas jautājumiem

Nodrošināt zivju mazuļu uzskaites komisiju darba organizāciju
valsts zivju audzētavās un Zivju resursu atražošanas valsts
programmas (2001. – 2010.gadam) izpildei izaudzētās zivju
mazuļu produkcijas uzskaites un izlaišanas kontroli

31.12.2007

Visu gadu

ATBILDĪGĀ
PERSONA

pārvaldi
Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības
pārvaldi
Valsts sekretāra
vietnieks
(A.Ozols)
sadarbība ar Valsts
zivsaimniecības
pārvaldi

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

VRP 426.1. 1.

5. „Nozaru pārvaldība”
1.

Projekta „Iestādes darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības Visu gadu
izveidošana Zemkopības ministrijā” ieviešana.

2.

ZM darbības stratēģijas 2007.- 2009.gadam aktualizācija.

28.02.2007.

3.

Veikt 20 iekšējos auditus saskaņā ar auditu plānu 2007.gadam.

Visu gadu

5.

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes kontrole, pārskata
sagatavošana.

Saskaņā ar
KNAB noteikto
termiņu –
15.11.2007.

6.

Pārstāvē Latvijas intereses Eiropas Savienības (ES) institūcijās
Zemkopības ministrijas kompetences sfērās:
- ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru
padomes sanāksmēs (kopā gadā aptuveni 12 sanāksmes,

Politikas
koordinācijas
departaments
Politikas
koordinācijas
departaments
Iekšējā audita
departaments
Iekšējā audita
departaments

PKP 7.

Starptautisko lietu
departaments

VRP 257., 258.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

7.

8.
9.
10.
11.
11.1.
12.

13.
14.

PASĀKUMS

aptuveni 50 pozīcijas);
- ES Padomes Pastāvīgo Pārstāvju komitejas sanāksmēs
(kopā gadā aptuveni 35 sanāksmes, kur skata ZM
kompetences jautājumus, aptuveni 50 instrukcijas);
- ES Padomes Īpašajā lauksaimniecības komitejas
sanāksmēs (kopā gadā aptuveni 45 sanāksmes, aptuveni
90 instrukcijas);
ES Padomes un Eiropas Komisijas darba grupas (kopā gadā
aptuveni 420 sanāksmes).
Vadīt, koordinēt un uzraudzīt ZM kompetencē esošo PHARE,
„Pārejas līdzekļi
administratīvās
spējas
stiprināšanai”
programmu, Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektus.
Nodrošināt ZM augstāko amatpersonu oficiālo ārzemju vizīšu
norisi un ārvalstu oficiālo delegāciju uzņemšanu.
Koordinēt un organizēt Zemkopības ministrijas sadarbību ar
ārvalstīm un dalību starptautiskajās organizācijās.
Pārstāvēt LR lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības sektoru
Neatkarīgo Valstu Savienībā.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus
Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Agroķīmisko
pētījumu centrs” reorganizēšanu un pievienošanu Valsts augu
aizsardzības dienestam
Veidot un uzturēt nekustamā īpašuma datu bāzi, nodrošināt
informācijas apstrādi un ikgadēju datu aktualizāciju par
Zemkopības ministrijas ikvienu nekustamā īpašuma objektu;
veikt rādītāju analīzi un informācijas sagatavošanu.
Nodrošināt meža zemju uzskaiti konsolidētajā 2007.gada finanšu
pārskatā.
Normatīvo aktu izstrāde ELFLA vadošās iestādes funkciju

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments
Starptautisko lietu
departaments
Starptautisko lietu
departaments

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

PKP 15.

VRP 267., 269., 274.
VRP. 267., 269., 274.
VRP 265.

Lauksaimniecības
departaments

DS 5 (2.9.)

Visu gadu

Budžeta un finanšu
departaments

VRP 142.1

Visu gadu

Budžeta un finanšu
departaments
Eiropas Savienības

II ceturksnis

I, II ceturksnis

VRP 142.1.
15

PIEZĪMES
PASĀKUMS

Nr.p.k.

nodrošināšanai.
15.

Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmas
izstrāde.

16.

Nodrošināt Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
zivsaimniecības fonda vadības un administrēšanas sistēmas
izstrādi t.sk. ELFLA un ELGF maksājumu iestādes akreditācija
un sertificējošās iestādes noteikšana.
Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 minētās
Eiropas zivsaimniecības fonda sertificējošās iestādes funkciju
izpildi.
Elektroniskā paraksta funkcionalitātes uzturēšana un elektronisko
dokumentu
saņemšanas
un
nosūtīšanas
tehnoloģiskā
nodrošināšana izmantojot ministrijas mājas lapu un Elektronisko
ierakstu un dokumentu pārvaldības sistēmu (ERDMS).
Koncepcijas izstrāde par uz klientu orientētas pakalpojumu
sistēmas izveidi un ieviešanu Zemkopības ministrijā un tās
padotības iestādēs
Kompetences ietvaros nodrošināt Korupcijas novēršanas un
apkarošanas
valsts
programmas
2004.–2008.gadam
pretkorupcijas pasākumu ieviešanu:
uzņēmēju tiešas saskarsmes ar valsts amatpersonām
samazināšana, izmantojot nepersonificētas procedūras, tādējādi
novēršot iespēju ietekmēt lēmuma pieņēmēju;
(Veicot iepirkuma procedūru saskaņā ar nacionālo likumdošanu
ZM Iepirkuma komisija pirmajā sēdē pieņem lēmumu par
informācijas apmaiņas un piedāvājumu iesniegšanas kārtību,
nodrošinot iepirkuma procedūras atklātumu un piegādātāju brīvu

17.

18.

19.

20.

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

un valsts atbalsta
departaments
I, II, III
Eiropas Savienības
ceturksnis
un valsts atbalsta
departaments
Pirmais pusgads Budžeta un finanšu
departaments
Iekšējā audita
departaments

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

VRP 142.1.

VRP 139.1.1.

Visu gadu

Budžeta un finanšu
departaments

Visu gadu

Administratīvais
departaments

I, II, III
ceturkšņi

Administratīvais
departaments

VRP 178.

Visu gadu

Administratīvais
departaments

PKP 17.

PKP 15.
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.)

21.

Eiropas Savienības atbalsta pasākumu ikgadējo ziņojumu
izstrādes koordinēšana:

21.1

SAPARD noslēguma ziņojuma sagatavošana;

30.06.2007.

21.2

Lauku attīstības plāna. 2006. gada ziņojuma sagatavošana;

30.06.2007.

21.3.

SAPARD programmas noslēguma novērtējuma ( Ex -post)
procesa koordinēšana.

31.12. 2007.

ZM gada ziņojuma „Latvijas lauksaimniecība un lauki
2006.gads„sagatavošana.

01.08.2007.

22.

Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

IZPILDES
TERMIŅŠ

24.

Uzraudzīt un koordinēt Starptautiskās konferences
12 maijs
„Atjaunojamās enerģija nākotnes perspektīva Baltijas reģionā”
sagatavošanu un organizēšanu.
Vadīt starptautisko projektu „Lauksaimniecībā izmantojamo I, II ceturksnis
zemju izmantošanas attīstība, palielinot (dažādojot) Lauku
attīstības plāna pasākumus.” (“Development of sustainable
agricultural land use through capacity building of a diversified
rural development plan”)

25.

Izstrādāt meža nozares sabiedrisko attiecību stratēģiju.

26.

Ministrijas korporatīvo pasākumu publicitātes nodrošināšana:

23.

26.1
26.2
26.3

organizēt konkursu „Sējējs”;
izstrādāt “Meža dienu 2007” koncepciju un koordinēt tās
īstenošanu;
organizēt meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs”
pasākumu;

26.4

koordinēt konkursa „Mans mazais pārgājiens” norisi;

26.5

organizēt reģionālo lauksaimniecības izstādi Vecaucē;

26.6

organizēt līdzdalību starptautiskajās izstādēs „Agrobalt2007”, „Riga Food 2007”, „Zaļā nedēļa”, „Prodexpo”,
„World Food”;

26.7

organizēt 4 reģionālās lauksaimniecības konferences;

26.8

sadarbībā ar mazpulku organizāciju organizēt konkursu
mazpulcēniem par dārzeņu audzēšanu;
sadarbībā ar Jauno zemnieku klubu organizēt nometnes un

26.9

I-II ceturksnis

I – II ceturksnis
III-IV
ceturksnis
I – II ceturksnis

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

Starptautisko lietu
departaments
Lauku attīstības
departaments

Meža politikas
departaments
Lauku attīstības
departaments
Meža politikas
departaments
Meža politikas
departaments
Meža politikas
departaments
Administratīvais
departaments
Kopējās
lauksaimniecības
politikas
departaments
Administratīvais
departaments
Lauku attīstības
departaments
Lauku attīstības
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PIEZĪMES
Nr.p.k.

PASĀKUMS

projektu konkursus „Lauki manas mājas”;
26.10

piedalīties konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts 2007”
organizēšanā

IZPILDES
TERMIŅŠ

ATBILDĪGĀ
PERSONA

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

departaments
Lauku attīstības
departaments
Meža politikas
departaments

Lībietis
67027267
Saskaņots:
Zemkopības ministrs

M. Roze
13.02.2007.
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