LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
DARBA PLĀNS 2006.GADAM
Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais departaments

Piezīmes

1.

2.

3.

4.

5.

1. DROŠA, NEKAITĪGA UN KVALITATĪVA PĀRTIKA
1.
1.1.

1.2.

2.

Likumi, stratēģijas, pamatnostādnes
Normatīvo aktu izstrāde pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
Visu gadu
un labturības jomās saistībā ar:
pārtikas regulu un jauno direktīvu prasību ieviešanu Latvijas
likumdošanā:
likumi: „Par Eiropas Padomes konvenciju par lauksaimniecībā
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību”, „Par Eiropas Padomes
konvenciju par nokaušanai paredzēto lauksaimniecības
dzīvnieku aizsardzību”, „Par Eiropas Padomes konvenciju par
eksperimentos un citos zinātniskos mērķos izmantoto
mugurkaulnieku aizsardzību”, „Dzīvnieku barības likums”;
grozījumi
spēkā
esošajos
likumos:
„Grozījumi
Veterinārmedicīnas likumā”, „Grozījumi Dzīvnieku barības
aprites likumā”, ”Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā;
25 Ministru kabineta noteikumi;
25 Ministru kabineta noteikumu grozījumi spēkā esošajos
Ministru kabineta noteikumos.
Eiropas Savienības tieši piemērojamajos aktos noteikto
dalībvalstu izvēļu iestrādei nacionālajā likumdošanā:
4 Ministru kabineta noteikumi.
Normatīvo aktu izstrāde pārtikas aprites higiēnas jomā un
Visu gadu
lauksaimniecības, un pārtikas produktu nekaitīguma, kvalitātes,
klasifikācijas un marķēšanas jomā:

Veterinārais un pārtikas
departaments

Veterinārais un pārtikas
departaments

Nr.
p.k.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Pasākums
pārtikas regulu un jauno direktīvu prasību ieviešanai Latvijas
likumdošanā:
grozījums spēkā esošajā likumā „Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss”;
5 Ministru kabineta noteikumi;
8 Ministru kabineta noteikumu grozījumi spēkā esošajos
Ministru kabineta noteikumos;
4 Zemkopības ministrijas instrukcijas par oficiālo kontroli.
Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos noteikto dalībvalstu
izvēļu iestrādei nacionālajā likumdošanā:
2 Ministru kabineta noteikumi.
Normatīvo aktu izstrāde kvalitātes, biotehnoloģijas un jaunās
pārtikas jomā:
regulu prasību ieviešanai Latvijas likumdošanā:
Biotehnoloģijas likums;
grozījumi spēkā esošajā likumā „Likums par Kartahenas
protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par
bioloģisko daudzveidību prasībām”;
9 Ministru kabineta noteikumi;
4 Ministru kabineta noteikumu grozījumi spēkā esošajos
Ministru kabineta noteikumos;
Eiropas Savienības tieši piemērojamos aktos noteikto dalībvalstu
izvēļu iestrādei nacionālajā likumdošanā:
5 Ministru kabineta noteikumi.
Valsts programmu izstrāde:
pesticīdu atlieku valsts kontroles programma 2006.-2009.gadam;
monitoringa programma pesticīdu kontrolei augu valsts
izcelsmes produktos 2006.gadam;
bioloģiskās lauksaimniecības attīstības programma 2007.-

Izpildes
termiņš

Visu gadu

Atbildīgais departaments

Veterinārais un pārtikas
departaments

Veterinārais un pārtikas
departaments
I ceturksnis
I ceturksnis
Visu gadu

Piezīmes

Nr.
p.k.
4.4.

5.

Izpildes
termiņš

Pasākums
2013.gadam;
valsts
atbalsts
programmām
„Dzīvnieku
izcelsmes
blakusproduktu savākšana un pārstrāde”, „Bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība, ražošana, pārstrāde un realizācija”.
Latvijas pārtikas kvalitātes politikas pamatnostādņu un
programmas izstrāde.

IV ceturksnis

Atbildīgais departaments

Piezīmes

Veterinārais un pārtikas
departaments

2. LATVIJAS LAUKU EKONOMIKAS ATTĪSTĪBA
2.1.
1.
2.

LIKUMI, STRATĒĢIJAS, PAMATNOSTĀDNES

Politikas pamatnostādnes „Lauksaimniecības un lauku
attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam”.
Likumprojekta izstrāde par ģenētisko resursu aizsardzību.

01.11.2006.
IV ceturksnis

3.

Koncepcijas izstrāde par valsts atbalstu lauksaimniecībai
2007.gadā un nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošana.

01.10.2006.

4.

Koncepcijas izstrāde par risku vadību lauksaimniecībā.

II ceturksnis

5.

Nacionālās lauku attīstības stratēģijas izstrāde 2007. - 2013.
gadam.

6.

Lauku attīstības plāna izstrāde 2007. – 2013. gadam.

I, II ceturksnis

Visu gadu

Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments
Lauksaimniecības
departaments
Meža politikas
departaments
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

Valdības rīcības plāna
17.3.6. punkts

Saskaņā ar Valdības
deklarācijas
uzdevumu nr.17.3.4.

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

7.

Nacionālā Zivsaimniecības stratēģiskā plāna izstrāde 2007. –
2013.gadam.

I, II ceturksnis

8.

Zivsaimniecības attīstības plāna izstrāde 2007.-2013. gadam..

9.

Normatīvo aktu izstrāde meža nozares konkurētspējas
I , IIceturksnis
uzlabošanai : likumprojekts „Grozījumi likumā par akcīzes
nodokli”; līdzdalība likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
grozījumu izstrādē.
2.2. Normatīvie akti
Ceļu satiksmes likumā paredzēto normatīvo aktu izstrāde par
Visu gadu
traktortehniku (piem., traktortehnikas reģistrācijas nosacījumi,
traktortehnikas un to piekabju pārbūve, traktortehnikas
mazumtirdzniecības licencēšana, valsts tehniskās apskates,
traktortehnikas vadītāju sagatavošana).
Latvijas tiesiskās bāzes nodrošinājuma izstrāde lauksaimniecības
Visu gadu
produktu ražotāju veiksmīgai dalībai Eiropas Savienības tirgū,
īstenojot lauksaimniecības kopējā tirgus organizāciju, t.sk.
augkopības, lopkopības,sēklkopības, ciltsdarba jomā.
Ministru kabineta noteikumi par „Vietējās rīcības attīstības
01.06.2006.
(LEADER+)” pasākumu ieviešanu.
2.3. Citi galvenie pasākumi
Eiropas Savienības tiešo maksājumu nosacījumu pilnveidošana
01.05.2006.
un ieviešana Latvijā 2006.gadā.
“Vietējās rīcības attīstība (LEADER+)” un tās projektu
01.09.2006.
pilnveidošana, saskaņošana, ieviešanas uzraudzība un
koordinēšana.

1.

2.

3.

1.
2.

Visu gadu

Atbildīgais departaments

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Meža politikas
departaments

Lauku attīstības
departaments

Lauksaimniecības
departaments
Lauku attīstības
departaments
Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments
Lauku attīstības
departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Pasākums

3.

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu atzīšana.

I ceturksnis

4.

Alternatīvās enerģijas ražošanai nepieciešamo kultūraugu
audzēšanas veicināšana saskaņā ar valsts enerģētikas politiku un
tirgus pieprasījumu.

Visu gadu

5.

Eiropas Savienības kopējā tirgus organizācijas reformas
realizācija cukura un augļu un dārzeņu sektorā.

Visu gadu

6.

Rīcības programma „Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo
kultūraugu un tiem radniecīgo savvaļas sugu, lauksaimniecības
dzīvnieku, mežu un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa
saglabāšana un ilgspējīga izmantošana”.

IV ceturksnis

7.

Lauku attīstības plāna 2004.-2006. ieviešana.

8.

Zemkopības
ministrijas
kompetencē
programmdokumenta pasākumu ieviešana.

9.

Latvijas meža politiku izvērtēšana saistībā ar Eiropas Savienības
I- VI ceturksnis
mežsaimniecības stratēģiju un citiem Eiropā un pasaulē
pieņemtiem starptautiskiem dokumentiem.
2.4. Regulārie darbi
Eiropas Savienības daudzpusējie un divpusējie tirdzniecības
Regulāri
līgumi ar pasaules trešajām valstīm;
Latvijas divpusējie ekonomiskās sadarbības līgumi.

1.

Visu gadu
esošo

Vienotā

Visu gadu

Atbildīgais departaments
Lauku attīstības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Meža politikas
departaments
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Meža politikas
departaments
Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais departaments

2.

Eiropas Savienības tirdzniecības mehānismi (eksporta subsīdijas,
tarifu kvotas u.c.), produktu specifiskie tirdzniecības nosacījumi
(rīsi, vīns, non-annex1, banāni).
Latvijas dalības nodrošināšana daudzpusējās un divpusējās
Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunās.
Ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai saistīto
tirdzniecības pārejas pasākumu (lauksaimniecības produktu
krājumu uzskaite) rezultātu analīze.
Eiropas Savienības produktu un Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas preču tirgus veicināšana (preču zīme „Zaļi audzis
Latvijā” („Growing green in Latvia”)).Dalība Latvijas eksporta
veicināšanas programmas realizācijā.
Cenu un tirdzniecības apjomu ziņošana Eiropas Komisijai.

Regulāri

Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments

Regulāri

Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments
Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas nosacījumu
ieviešana Latvijā, IACS darbības uzraudzība.
Ekonomiskās un statistiskās informācijas aprites nodrošināšana
–Latvijas
lauku
saimniecību
uzskaites
datu
tīkls,
lauksaimniecības ekonomiskais kopaprēķins, Centrālā statistikas
pārvalde, Eiropas Savienības Statistikas birojs, Lauku atbalsta
dienests.
Nacionālās programmas „Atbalsts profesionālajai izglītībai,
uzlabojot
lauksaimnieku,
mežsaimnieku
un
pārējo
lauksaimniecības un mežsaimniecības darbībā un pārveidē
iesaistīto personu profesionālās iemaņas un kompetenci”
projekta „Profesionālās apmācības 2004, 2005, 2006”
saskaņošana, ieviešanas uzraudzība un koordinēšana.
Nacionālās programmas “Lauksaimnieku konsultāciju un
saimniecību paplašināšanās un pakalpojumu dienestu
izveidošana” uzraudzība.

Regulāri

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Regulāri
Regulāri

Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments

Regulāri

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

Regulāri

01.10.2006.

Lauku attīstības
departaments

31.12.2006.

Lauku attīstības
departaments

Piezīmes

Atbildīgais departaments

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

11.

Lauksaimniecības nozaru kopējā tirgus organizācijas
instrumentu – intervences, ražošanas kvotu, importa – eksporta
procedūras vadība un koordinēšana, piedalīšanās tiešo
maksājumu shēmu ieviešanā un uzraudzībā Latvijā.
Ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas ieviešana.

Visu gadu

Lauksaimniecības
departaments

Visu gadu

13.

Lauksaimniecībā iegādājamās zemes kreditēšanas programmas
ieviešana.

Visu gadu

14.

Latvijas un Baltkrievijas starpinstitūciju darba grupas darbu
I-IV ceturksnis
koordinēšana un nodrošināšana starpvalstu līguma ietvaros.
2.5. Projekti, konferences
Sabiedrisko attiecību veicināšana, pilnveidojot sabiedrības
I-IV ceturksnis
izpratni par meža nozari un veidojot pozitīvu nozares tēlu “Meža dienu 2006” koordinēšana, konkursa „Sakoptākais
Latvijas pagasts” nominācijas „Mežs un sabiedrība” vērtēšanas
un apbalvošanas nodrošināšana.
Latvijas darbības ar meža nozari saistītajās starptautiskajās
I-IVceturksnis
organizācijās, procesos, darba grupās un ārvalstu institūcijās –
dalība Baltijas jūras valstu “Baltic-21” Meža sektora darbībā;
Meža sektora un NB 8 sanāksmes organizēšanā Norvēģijā 9.-13.
oktobrī; starptautiska semināra „Caurspīdīga koksnes plūsma
Baltijas jūras reģionā” organizēšana Latvijā.

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments
Meža politikas
departaments

12.

1.

2.

Meža politikas
departaments

Meža politikas
departaments

3. LATVIJAS DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA APSAIMNIEKOŠANA
3.1.Likumi, stratēģijas, pamatnostādnes
1.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanas stratēģijas
kā vienotās zemes politikas sastāvdaļas izstrāde.

31.12.2006.

Lauku attīstības
departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

2.

Stratēģijas izstrāde zemes meliorācijas jomā.

3.

Zivsaimniecības nacionālo stratēģisko plānu (2007.-2013.)
izstrāde.

4.

Tiesiskās vides sakārtošana meža apsaimniekošanā (meža
atjaunošana, koku ciršana), dabas aizsardzībā (meža
monitorings), meža aizsardzībā, meža zemju pārvaldībā (meža
zemju transformācija, valsts meža zemju atsavināšana), medību
saimniecībās (medību saimniecības attīstības fonds), meža
nozares informācijas nodrošināšanā (meža valsts reģistrs ),
sociālajā sfērā (parku izveidošana un apsaimniekošana).
9 Ministru kabineta noteikumi.
Jaunu normatīvo aktu izstrāde par valsts nodevu
I ceturksnis
mežsaimnieciskajām darbībām (grozījumi Meža likumā,
grozījumi Medību likumā, grozījumi likumā par nodokļiem un
nodevām, vieni Ministru kabineta noteikumi).
3.2. Normatīvie akti

5.

1.

2.

3.

01.07.2006.
Atbilstoši EK
noteiktajiem
termiņiem
I – IV ceturksnis

3.3. Citi galvenie pasākumi
01.10.2006.
Zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna izstrāde sadarbībā
ar Latvijas zivju resursu aģentūru.
Meža nozares informācijas sagatavošana meža nozares,
sabiedrības un starptautiskajām vajadzībām (meža un medījamo
dzīvnieku resursi, meža nozares produkcijas ārējā tirdzniecība,
kokmateriālu patēriņš, investīcijas meža nozarē, meža nozares
uzņēmumi un nodarbinātība, kokmateriālu cenas).
Starpinstitūciju rīcības plāna izstrāde egļu astoņzobu mizgraužu

I ceturksnis

I ceturksnis

Atbildīgais departaments
Lauku attīstības
departaments
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
Meža resursu
departaments

Meža resursu
departaments

Valsts zivsaimniecības
pārvalde
(sadarbībā ar LZRA)
Meža resursu
departaments

Meža resursu

Piezīmes

Nr.
p.k.

1.
2.

3.

4.

5.

Izpildes
termiņš

Pasākums

bojājumu riska samazināšanai (Zemkopības ministrija,Valsts
meža dienests,va/s”Latvijas valsts meži”).
3.4. Regulārie darbi
Visu gadu
Zivsaimniecības nozares interešu pārstāvēšana Eiropas
Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās.
Latvijas zvejas iespēju saglabāšanas aizstāvēšana Latvijas
Visu gadu
zvejnieku interesēm atbilstošā līmenī, kā arī to perspektīvu
palielināšana, īstenojot Baltijas jūras zivju krājumu pārvaldības
ilgtermiņa plānus.
Latvijas zvejas iespēju (nepieciešamo licenču skaitu)
Visu gadu
nodrošināšana zvejai Marokas un Mauritānijas ekonomiskās
zonas ūdeņos un starptautisko zvejniecības konvenciju
regulētajos zvejas rajonos (NAFO, NEAFC).
Zivju resursu atražošanas valsts
programmas realizācijas
Visu gadu
koordinēšana un nodrošināšana sadarbībā ar Latvijas zivju
resursu aģentūru.
Latvijas nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas
Visu gadu
izstrādes 2006. gadam un tās izpildes nodrošināšanas
koordinēšana.
3.5. Projekti, konferences

Atbildīgais departaments
departaments
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
(sadarbībā ar LZRA)
Valsts zivsaimniecības
pārvalde
(sadarbībā ar LZRA)

4. EFEKTĪVA POLITIKAS PLĀNOŠANA UN POLITIKAS ĪSTENOŠANA
4.1. Likumi, stratēģijas, pamatnostādnes
1.
2.

Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2010. gadam
sagatavošana
Stratēģijas “Par zemkopības zinātnes attīstību” izstrāde.

01.03.2006.
01.12.2006.

Lauku attīstības
departaments

Piezīmes

Atbildīgais departaments

Nr.
p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

3.

Projekta „Par valsts budžetu 2007.gadam” sagatavošana
atbilstoši MK lēmumiem un iesniegšana Finanšu ministrijā, kā
arī Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma normu izpildes
kontrole par valsts atbalsta līmeni subsīdiju veidā
lauksaimniecības attīstībai.
Grozījumu sagatavošana Lauku atbalsta dienesta likumā par
Eiropas
lauksaimniecības
garantiju
fonda,
Eiropas
lauksaimniecības un lauku attīstības fonda un Eiropas
Zivsaimniecības fonda finanšu vadības sistēmas izveidi 2007.2013.gada finanšu plānošanas periodam.
Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu ieviešana.

03.-07.2006.

Budžeta un finanšu
departaments

01.-09.2006.

Budžeta un finanšu
departaments

Sabiedrības
informēšanas
stratēģijas
izstrādāšana
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības jomā.
Meža un saistīto nozaru nacionālo programmu izstrādāšana.

I, II ceturksnis

4.

5.
6.
7.

1.

1.

2.

Visu gadu

I- VI ceturksnis

4.2.Normatīvie akti
Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošana par
18.05.2006.
Zemkopības ministrijas padotībā esošo 4 zinātnisko institūciju
reorganizāciju.
Ministru kabineta noteikumi Eiropas lauksaimniecības
01.12.2006
garantiju fonda, Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības
fonda un Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu vadības
sistēmas izveidei 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodam.
4.3. Citi galvenie pasākumi
Rīcības plāna izstrāde lauku nodrošināšanai ar kvalificētiem
01.03.2006.
darbiniekiem un tā izpildes uzraudzība. Zemkopības ministrijas
un Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbības protokola
sagatavošana, noslēgšana un izpildes kontrole.

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Meža politikas
departaments
Lauku attīstības
departaments
Budžeta un finanšu
departaments, Iekšējā
audita departaments
Lauku attīstības
departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.
3.

4.
5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.

7.

Pasākums

Izpildes
termiņš

Ministrijas jaunās politikas iniciatīvu un gada budžeta prioritāšu
izvērtēšana atbilstoši vidēja termiņa budžeta plānošanas
metodoloģijas pamatnostādnēm un politikas plānošanas
pamatnostādnēm.
Meža zemju uzskaites nodrošināšana konsolidētajā 2006.gada
finanšu pārskatā.
Eiropas
lauksaimniecības
garantiju
fonda,
Eiropas
lauksaimniecības un lauku attīstības fonda un Eiropas
Zivsaimniecības fonda finanšu vadības sistēmas izveides
nodrošināšana 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodam.
Plānotie auditi (auditējamā sistēma un auditu skaits):

03.-05.2006.

politikas izstrāde - 2 auditi;
Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas īstenošana - 1 audits;
iekšējās kontroles vide ministrijas pamatsruktūrvienībās - 2
auditi;
finanšu vadība - 3 auditi;
valsts un Eiropas Savienības atbalsts - 8 auditi;
personāla vadība - 2 auditi;
dokumentu plūsma - 1 audits;
normatīvo aktu izstrāde un kontrole ministrijā - 1 audits;
Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts īpašuma
pārvaldīšana (valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustāmie
īpašumi”; valsts SIA „Agroķīmisko pētījumu centrs”) - 2 auditi;
iekšējais audits padotības iestādēs - 1 audits;
padotības iestādes un institūcijas, kuras tiek finansētas no valsts
budžeta un ir Iekšējā audita departamenta audita apjomā (Valsts
zivsaimniecības pārvalde, Latvijas Lauksaimniecības muzejs,
K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”) - 3 auditi.
Procedūras izstrāde Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu

III, IV ceturksnis
IV ceturksnis
I, II ceturksnis

Visu gadu
Visu gadu

Atbildīgais departaments
Budžeta un finanšu
departaments
Budžeta un finanšu
departaments
Budžeta un finanšu
departaments, Iekšējā
audita departaments
Iekšējā audita
departaments

I, III, IV ceturksnis
I - IV ceturksnis
I, III ceturksnis
III ceturksnis
III, IV ceturksnis
II, IV ceturksnis

I ceturksnis
I, II, III ceturksnis

01.10.2006.

Juridiskais departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.
8.
9.
10.
11.

Pasākums
atlīdzināšanas likuma piemērošanai ministrijā.
Latvijas Republikas nostājas projektu sagatavošana Eiropas
Kopienu Tiesā izskatāmajās lietās ministrijas kompetences jomā.
Jaunās darba samaksas un strādājošo darba novērtēšanas
sistēmas ieviešana.
Zemkopības
ministrijas
2005.gada
publiskā
pārskata
sagatavošana.
Zemkopības ministrijas mājas lapas administrēšana, tehniskā
uzturēšana un attīstīšana.

Izpildes
termiņš
Visu gadu

Juridiskais departaments

20.12.2006.

Juridiskais departaments

II ceturksnis

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa
Administratīvais
departaments

Visu gadu

12.

Zemkopības ministrijas programmatūras licenču audits.

13.

Informācijas drošības politikas, informācijas sistēmu
II ceturksnis
uzraudzības procedūras un informācijas sitēmu lietotāju vadības
procedūru izstrāde Lauku attīstības plāna programmēšanas
periodam
2007.-2013.gadam
pasākumu
pārvaldības
nodrošināšanas
ietvaros
sadarbībā
ar
SIA
„PricewaterhouseCoopers”.
4.4.Regulārie darbi
Lauksaimniecības un lauku attīstības atbalsta politikas ietekmes
Regulāri
novērtēšana un uzraudzība.
Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauku konsultāciju un
Pastāvīgi
izglītības centra noslēgtā 2006.g. līguma „Lauku konsultatīvās
un informācijas sistēmas izveide” izpildes uzraudzība un līgumu
sagatavošana 2007.gadam.
Zemkopības ministrijas un Pašvaldību savienības noslēgtā
Pastāvīgi
Nodomu protokola 2006.gadam izpildes uzraudzība un līguma

1.
2.

3.

Atbildīgais departaments

II ceturksnis

Administratīvais
departaments
Administratīvais
departaments

Kopējās lauksaimniecības
politikas departaments
Lauku attīstības
departaments
Lauku attīstības
departaments

Piezīmes

Uzdevuma Nr.
pretkorupcijas risku
izvērtējumā VP106;
VP110/5; VP110/6;
VP110/7

Nr.
p.k.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Pasākums

Izpildes
termiņš

sagatavošana 2007.gadam.
Zemkopības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas
Pastāvīgi
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas noslēgtā nodomu
protokola 2006.gadam izpildes uzraudzība un līguma
sagatavošana 2007.gadam.
Zemkopības ministrijas un Lauksaimnieku organizāciju
Pastāvīgi
sadarbības padomes noslēgtā līguma 2006.gadam izpildes
uzraudzība un līguma 2007.gadam sagatavošana.
Latvijas lauksaimniecības nozaru interešu pārstāvniecība Eiropas
Visu gadu
Savienības institūcijās, t.sk. augkopības, lopkopības,sēklkopības,
ciltsdarba jomā.
Sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām
Visu gadu
Zemkopības ministrijas kompetences jomā.
Valsts īpašuma tiesību aizsardzības nodrošināšana, īstenojot Visu gadu
valstij piederošo un piekrītošo zemju, kā arī pirkto zemju un ēku,
kas atrodas uz tām, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas personā atbilstoši piešķirtajam
finansējumam,
Zemkopības
ministrijas
rīkojumu
un
pieņemšanas - nodošanas aktu sagatavošana par nekustamā
īpašuma nodošanu lietošanā vai valdījumā.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas
Visu gadu
2004.–2008.gadam
pretkorupcijas
pasākumu
ieviešanas
nodrošināšana kompetences ietvaros:.
uzņēmēju tiešas saskarsmes ar valsts amatpersonām
samazināšana, izmantojot nepersonificētas procedūras, tādējādi
novēršot iespēju ietekmēt lēmuma pieņēmēju (veicot iepirkuma
procedūru saskaņā ar nacionālo likumdošanu Zemkopības
ministrijas Iepirkuma komisija pirmajā sēdē pieņem lēmumu par
informācijas apmaiņas un piedāvājumu iesniegšanas kārtību,
nodrošinot iepirkuma procedūras atklātumu un piegādātāju brīvu

Atbildīgais departaments

Piezīmes

Lauku attīstības
departamensa
Lauku attīstības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Visi departamenti
Budžeta un finanšu
departaments

Administratīvā
departamenta Valsts
iepirkuma nodaļa
Uzdevuma Nr.
pretkorupcijas risku
izvērtējumā VP58

Nr.
p.k.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Pasākums
konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem).
Latvijas interešu pārstāvniecības nodrošināšana Eiropas
Savienības institūcijās (Eiropas Padomes (EP) Īpašā
lauksaimniecības komiteja, EP Pastāvīgo pārstāvju komiteja,
Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padome) par lauksaimniecības, lauku attīstības,
mežsaimniecības, veterinārajiem, fitosanitārajiem un pārtikas
kvalitātes un zivsaimniecības jautājumiem Zemkopības
ministrijas kompetences sfērās.
Latvijas interešu pārstāvniecība Eiropas Savienības Padomes
Mežsaimniecības
darba
grupā,
Eiropas
Komisijas
Mežsaimniecības pastāvīgajā komitejā, ministru konferenču
“Par mežu aizsardzību Eiropā” saistītajās aktivitātēs un
procesos.
Ministrijas kompetencē esošo nepieciešamo Eiropas Savienības
un Latvijas normatīvo aktu tulkojumu apkopošanas
nodrošināšana.
Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības lietu sanāksmes
darba koordinēšana un organizēšana.
Informācijas aktualizēšana valsts izpildes pasākumu paziņošanas
sistēmā par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu
nacionālajā likumdošanā.
Informācijas aktualizēšana datu bāzē par nepieciešamo papildu
finansējumu Eiropas Savienības tiesību aktos paredzēto prasību
ieviešanai un prognozējamo papildu finansējumu, kas
nepieciešams Eiropas Savienības tiesību aktu projektos
paredzēto prasību ieviešanai.
Zemkopības ministrijas kompetencē esošo PHARE un „Pārejas
līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmu
projektu virzības, finansējuma izlietojuma, kā arī uzraudzības

Izpildes
termiņš

Atbildīgais departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Meža politikas
departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments
Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

Pasākums
ziņojuma sagatavošanas koordinēšana un uzraudzība.
Zemkopības ministrijas projektu pieteikumu izstrādes un
projektu gaitas koordinēšana un uzraudzība Eiropas
Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta ietvaros.
Zemkopības ministrijas dalības koordinēšana un uzraudzība
starptautiskajās organizācijās un divpusējos sadarbības
projektos.
Zemkopības ministrijas augstāko amatpersonu oficiālo ārzemju
vizīšu norises un ārvalstu oficiālo delegāciju uzņemšanas (t.sk.
tulkošanas no angļu uz latviešu valodu un otrādi) nodrošināšana.
Zemkopības ministrijas sadarbības nodrošināšana ar ES un
trešajām valstīm.
Zemkopības ministrijas dalības nodrošināšana Eiropas
Savienības Terminoloģijas darba grupā.
Latvijas Republikas lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības
sektora pārstāvēšana Neatkarīgo Valstu Savienībā.
Ar NATO saistīto jautājumu koordinācija Zemkopības
ministrijā.
Konsultācijas ministrijas vadībai un struktūrvienību vadītājiem,
turpinot riska vadības sistēmas ieviešanu un uzsākot kvalitātes
vadības
sistēmas
ieviešanu
atsevišķās
ministrijas
pamatstruktūrvienībās (Administratīvajā dep.,Budžeta un
finanšu dep.).
Konsultācijas ministrijas vadībai un struktūrvienību vadītājiem
par korporatīvās vadības procesa uzlabošanu vadībā (par
ministrijas darbības stratēģiju u.c. jautājumiem).

Izpildes
termiņš

Atbildīgais departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments

Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu

I – IV ceturksnis

Visu gadu

Starptautisko lietu
departaments
Starptautisko lietu
departaments
Starptautisko lietu
departaments
Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departamenta Valsts
atbalsta nodaļa
Iekšējā audita
departaments

Iekšējā audita
departaments

Piezīmes

Nr.
p.k.
26.

1.

2. 2.
3.

4.

Pasākums

Izpildes
termiņš

Saskaņā ar KNAB
noteiktajiem
termiņiem15.05.,15.11.
2006.
4.5.Projekti, konferences
Konkursa “Sējējs- 2006” precizētā nolikuma izstrāde, norises un
Novembris
konkursa dalībnieku godināšanas nodrošināšana.
Konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts -2006” nominācijas
„Zemkopība un lauku vide” vērtēšana un apbalvošana.
Ikgadējās reģionālās konferences.
01.08.2006.

Atbildīgais departaments

Zemkopības ministrijas un padotības iestāžu Pretkorupcijas
pasākumu plāna izpildes kontrole, pārskata sagatavošana.

Iekšējā audita
departaments

„Twinning Light” projekta “Rīcības programmas ieviešana
saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas 91/676/EE prasībām ”
vadīšana (Dānija).
FAO Eiropas Reģionālās konferences 2006. gadā sagatavošanas
un organizēšanas uzraudzība un koordinēšana.

Lauku attīstības
departamenta
Cilvēkresursu attīstības
nodaļa
Administratīvais
departaments
Lauku attīstības
departamenta Zemes
izmantošanas nodaļa
Starptautisko lietu
departaments

I, II ceturksnis

01.-06.2006.

Piezīmes

