APSTIPRINU:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
________________________ D.Lucaua
Datums: ______________

PĀRSKATS PAR LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
PRIORITĀRO UZDEVUMU IZPILDI 2011.GADA II PUSGADĀ

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā
struktūrvienība

1.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.1.

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

VPD

1.1.2.

Veterinārmedicīnas likumprojekts

VPD

1.1.3.

Veterināro zāļu aprites likumprojekts

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

Izstrādes procesā
Saskaņošana departamentā pirms DDS

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

Saskaņošana departamentā
Ar MK 06.01.2012. rīkojumu Nr.20 "Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par
Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""
Veterināro zāļu likumprojekta iesniegšanas termiņš
pagarināts līdz 31.12.2012.

VPD

2.

II pusgads

- Veikti grozījumi ZM kārtībā par dokumentu ievietošanu
un aktualizēšanu Eiropas Kopienas fondu vadības
sistēmā (SFC) - izdota 11.05.2011 ZM kārtība Nr. 8;
- Veikti grozījumi ZM rīkojumā par EZF vadības un
kontroles sistēmas funkciju sadali Zemkopības ministrijā
(izdots 17.01.2011 ZM rīkojums Nr.10);
- Veikti grozījumi ZM rīkojumā par ELGF un ELFLA
vadības un kontroles sistēmas funkciju sadali
Zemkopības ministrijā (izdots 05.05.2011. ZM rīkojums
Nr.72);
- aktualizēts vadības un kontroles sistēmas apraksts,
pieprasīta informācija iesaistītajām institūcijām (RI, SI,
Starpniecības iestāde);
- Sagatavoti grozījumi 17.06.2009 MKN Nr. 573 attiecībā
uz atbalsta saņēmēju publiskošanu, LAP un ZRP
Uzraudzības komitejas sastāvu, kā arī neatbilstoši veikto
izdevumu administrēšanu.

LAAD

1. lappuse no 36

1. Apstiprināti grozījumi 17.06.2009 MKN Nr. 573
attiecībā uz atbalsta saņēmēju publiskošanu, LAP un
ZRP Uzraudzības komitejas sastāvu, kā arī
neatbilstoši veikto izdevumu administrēšanu.
2. Izdota 26.09.2011. ZM kārtība Nr.18Par
lietotājtiesību un biznesa lomu piešķiršanu Eiropas
Komisijas vienotajam informācijas sistēmas modulim
konstatēto neatbilstību, neatbilstoši veikto izdevumu
un krāpšanas gadījumu reģistrēšanai un ziņošanai
(AFIS IMS)";

2.2.

2.3.

2.4.

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.

LAAD

VRP 16.8.2; 16.11

LAAD

VRP 16.6

LAAD

VRP 16.4

2. lappuse no 36

15.03.2011. grozījumi LAP, ar kuriem groza atsevišķas
Kredītu fonda normas, kā arī nodrošina apakšpasākuma
312(311)/3 „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas‖ atbalsta
pretendentus ar Kredītu fonda atbalsta iespējām; kā arī
finanšu pārdale no pasākuma "Mežu ekonomiskās
vērtības uzlabošana" uz pasākumu "Lauksaimniecībā
neizmantoto zemju pirmreizējā apmežošana", ņemot vērā
ievērojamo atbalsta pretendentu aktivitāti.
10.05.2011. iesniegti EK grozījumi LAP, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, kā arī divu pasākumu atjaunošanu
"Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā "Mežu
ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta iespējas
mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā arī attiecīgi
nepieciešamā finanšu pārdale.

26.08.2011. iesniegti EK grozījumi Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.gadam, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, palielinot finansējumu
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" kā
arī divu pasākumu atjaunošanu "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturzācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā
"Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta
iespējas mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā
arī attiecīgi nepieciešamā finanšu pārdale.

Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos par Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi par
kredītu fonda ieviešanu.
nepieciešamajiem grozījumiem ZM vadībai
15.03.2011. grozījumi LAP, ar kuriem groza atsevišķas
Kredītu fonda normas, kā arī nodrošina apakšpasākuma
312(311)/3 „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas‖ atbalsta
pretendentus ar Kredītu fonda atbalsta iespējām; kā arī
finanšu pārdale no pasākuma "Mežu ekonomiskās
vērtības uzlabošana" uz pasākumu "Lauksaimniecībā
neizmantoto zemju pirmreizējā apmežošana", ņemot vērā
ievērojamo atbalsta pretendentu aktivitāti.
10.05.2011. iesniegti EK grozījumi LAP, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, kā arī divu pasākumu atjaunošanu
"Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā "Mežu
ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta iespējas
mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā arī attiecīgi
nepieciešamā finanšu pārdale.

26.08.2011. iesniegti EK grozījumi Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.gadam, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, palielinot finansējumu
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" kā
arī divu pasākumu atjaunošanu "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturzācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā
"Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta
iespējas mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā
arī attiecīgi nepieciešamā finanšu pārdale.

2.5.

2.6.

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.

TTAD

2.7.

2.8.

Izvērtēsim ES tiesību aktu par līgumattiecībām piena un
piena produktu nozarē, sagatavosim atbilstošās nostājas un
Latvijas priekšlikumus, ievērojot Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas nozares intereses.

TTAD

1. Sagatavoti un nosūtīti SLSAD neskaidrie jautājumi par
EK komunikāciju par KLP līdz 2020.g.;
2. Apkopoti tabulā dalībvalstu viedokļi un nostājas par
KLP pēc 2013.g. tiešo maksājumu struktūru;
3. Izpētīta citu DV pieredze un pētījumi par mazo un
aktīvo lauksaimnieku atbalstu;
4. Sagatavoti priekšlikumi par mazo un aktīvo
lauksaimnieki KLP pēc 2013.g. ietvaros;
5. Sagatavota informācija par ienākuma atbalsta
mērķiem un Savstarpējās atbilstības prasībām vides
jomā ZM sarunai ar VARAM par KLP nākotnes politiku.

1. Izvērtēts Igaunijas sagatavotais dokuments par
VPM un VM shēmu salīdzinājumu un VPM atbilstību
PTO.
2. Veikta simulācija par PVTM saņēmējiem,cik ir tādu
,kas šan 500-1000 eiro, cik varētu būt mazie
lauskamneiki Latvijā.
3. Veikta analīze par potenciālo "jauno
lauksaimnieku" atbaslta ieguvējiem Latvijā.
4. Sagatavoti komentāri SLSAD prezentācijai par KLP
nākotnes budžetu un likumdošanas priekšlikumiem.
5. Sniegti komnetāru SLSAD sagatavotajam
informatīvajam ziņojumam par KLP reformas
likumdošanas paketi uz 20.10.11. Lauksaimniecības
ministru padomi.
6. Sagatavoti emocionālie argumenti tiešo maksājumu
izlīdzināšanai.
7. Sagatavoti jautājumi aptaujas anketai par KLP
nākotni.
8. Sagatavotas atbildes uz lauksamneicības ministru
padomi par zaļo komponenti.
9. Sagatavots ne-papīra projekts par aktīvo
lauksaimnieku akcīzes direktīvas un PTO dzeltenās
kastes kontekstā.
10. Sagatavota analīze aktīvā lausksaimnieka
nosacījuma izpildei un potenciālās neizmantotās
naudas.
11. Sagatavoti argumenti EK, kāpēc no 2014.gada
JDV vajag leilāku saistīto atbalstu.
12. Sagatavotas tēzes ministrei uz Zaļo nedēļu.

1.Sagatavota informācija par izmaiņām Padomes regulā
Nr 1234/2007 attiecībā uz piena sektoru par konkurences
un līguma slēgšanas jautājumiem. Organizētas
konsultācijas ar Konkurences padomi.
2.Izvērtēti dokumenti, formulēta Latvijas nostāja un
pārstāvētas intereses sanāksmes laikā (ja darba grupā
piedalījās atašejs, arī šajā gadījumā atašejam tika
gatavota attiecīga instrukcija) EP darba grupas "Piens un
piena produkti" - 3 sanāksmēm.
1. KLP nākotnes vienkāršošana: apkopot līdz šim runāto
par KLP nākotnes vienkāršošanu un apkopot citu
departamentu viedokļus;
2. Apkopot un saskaņot departamentu viedokļus par KLP
nākotnes vienkāršošanu un sagatavota runa 1.febr.
vienkāršošanas darba grupai.
3. Sagatavoti priekšlikumi dalībvalstu nepapīram par
2003.gada 30.jūnija nosacījuma atcelšanu.

1.Izvērtēti dokumenti (Regulas projekts attiecībā uz
līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē,
Eiropas Parlamenta ziņojums u.c. dokumenti),
formulēta Latvijas nostāja (instrukcijas uz 8 ĪLK
sanāksmēm) un dalība EP darba grupā (kopā -1).

PKP 6, 9;

PKP 6, 9;

Izstrādāsim Kopējās lauksaimniecības politikas
vienkāršošanas priekšlikumus
TTAD

3.

1. Regulāri sekots līdzi ELGF ietvaros konstatētām
neatbilstībām, kā arī sniegta informācija par
nepieciešamo finansējumu ELGF ietvaros.
2. Uzsākts darbs pie ZM rīkojuma Nr.72 par ELGF un
ELFLA vadības un kontroles sitēmas funkciju sadali
Zemkopības ministrijā un Kārtības Nr.33 par ELGF
ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu un konstatēto
neatbilstību ziņošanu, precizēšanas atbilstoši audita
ieteikumiem.

VRP 16.1., 16.8.
PKP 6;

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

TTAD

Regulāri sekots līdzi ELGF ietvaros konstatētām
neatbilstībām, kā arī sniegta informācija par
nepieciešamo finansējumu ELGF ietvaros.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

3. lappuse no 36

Nebija aktuāls.

3.1.

3.2.

3.3.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

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.
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
Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana
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‖‖.
Sagatavosim ministrijas pozīciju par likumprojekta
„Grozījumi Meža likumā‖ LR Saeimā iesniegtiem
priekšlikumiem

MD

SLSAD

4.5.

VRP 16.23.

LD

MD

Izstrādāsim likumprojektu „Grozījumi Medību likumā‖;

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.

Saskaņotas Lauksaimniecības, pārtikas, meža un ūdens Centri ir izveidoti un uzsākta ES finansējuma apguve
VNPC stratēģijas

SLSAD

MD

4.4.

VRP 16.23.

MD

4.7.

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.

MD

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

4.8.

5.

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

MD

Dalība profesiju standartu aktualizēšanā, nozaru
kvalifikācijas sistēmas pilnveidē

Dalība profesiju standartu aktualizēšanā, nozaru
kvalifikācijas sistēmas pilnveidē

Pieņemti MK 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.449
"Grozījums 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"

Pieņemti MK 2011.gada 29.novebra noteikumi Nr.904
"Grozījums 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"

Deklarācija par Valda Sagatavota ministrijas pozīcija par likumprojekta
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"Saeimā
Dombrovska vadītā „Grozījumi Meža likumā‖ LR Saeimā iesniegtiem
pieņemts 2011. gada 13. oktobrī.
Ministru kabineta priekšlikumiem.
iecerēto darbību
2.5.punkts
Apkopoti priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem Darbs tiek turpināts
Deklarācija par Valda Medību likumā. Priekšlikumi apspriesti vairākās darba
Dombrovska vadītā grupu sēdēs.
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.17.punkts

VRP 13.9.5.

MD

4.6.

Dalība meža nozares ekspertu grupā meža mašīnu
operatoru (harvesteru un forvarderu operatoru) un meža
mašīnu mehāniķu programmas un tai atbilstošu tehniskas
bāzes izveidi pilnveidošanai.

VRP 16.5.

2011.gada martā Ministru kabinetā iesniegts
Informatīvais ziņojums par meliorācijas nozares
finansēšanu 2011.gadā un turpmākajos gados.
2011.gada maijā Saeimas Tautsaimniecības komisijā
iesniegta informācija un priekšlikumi par meliorācijas
nozares finansēšanas problēmām.
2011.gada I pusgadā uzsākta sūkņu staciju Ikšķile-2,
Spolītes un Tome rekonstrukcija. Darbi notiek pēc
plānotā grafika. CFLA tiek iesniegtas atskaites saskaņā
ar savstarpējā līgumā norādīto grafiku. Atbilstoši līgumam
tiek kārtota dokumentācija un nodrošināta publicitāte.

Deklarācija par Valda 26.04.2011. MK noteikumi nr. 320
Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts
Projekts sekmīgi noslēdzies 28.05.2011. Pēc atzinuma
Deklarācija par Valda saņemšanas no EK, tiks sagatavota gala atskaite
Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts

Nozaru pārvaldība
4. lappuse no 36

2011.gada augustā Ministru kabinetā iesniegts
Informatīvais ziņojums par bāzes izdevumu
palielināšanu valsts pamatbudžeta programmai
26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana‖
nodrošināšanai 2012.gadā un turpmākajos gados.
Turpinās sūkņu staciju Ikšķile-2, Spolītes un Tome
rekonstrukcija. Darbi notiek pēc plānotā grafika. CFLA
tiek iesniegtas atskaites saskaņā ar savstarpējā
līgumā norādīto grafiku. Atbilstoši līgumam tiek
kārtota dokumentācija un nodrošināta publicitāte.

5.1.

Koordinēsim meža nozares (mežsaimniecības un
kokrūpniecības) attīstības vispusēju izvērtējuma (1990.2010.) sagatavošanu, ietverot vides, sociālos un
tautsaimniecības aspektus

MD

5.2.

5.3.

5.4.

VRP 16.15.

Koordinēsim pamatprincipu izstrādi maksimāli pieļaujamo
koku ciršanas apjomu noteikšanai valsts mežos, ietverot
ekonomiskos, dabas un sociālos aspektus

Koordinēsim Meža un saistīto
pamatnostādņu aktualizāciju.

nozaru

MD

VRP 16.14.

MD

VRP 16.15.

2011.gada 25. februārī notika Zemkopības ministrijas,
Iesniegts un iekļauts MK datu bāzē "Informatīvais
Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un
ziņojums „Par meža nozares (mežsaimniecības un
reģionālās attīstības ministrijas kopīgi rīkota konference - kokrūpniecības) attīstības izvērtējumu‖"
ziņojuma publiskā apspriešana „Meža nozare 20 Latvijas
neatkarības gados‖ par meža nozares attīstību Latvijā
kopš neatkarības atgūšanas brīža, sniedzot ieskatu meža
sociālajos, ekonomiskajos un ekoloģiskajos aspektos un
to mijiedarbībā. Lai objektīvāk atspoguļotu Latvijas meža
nozares attīstību, salīdzinot ar tendencēm Eiropā,
ziņojums tiek papildināts ar ministru konferencē Oslo
(15. -16.06.2011.) 6. Ministru konferencē par mežu
aizsardzību Eiropā prezentēto pārskata informāciju State
of Europes's Forests 2011. Informatīvā ziņojuma projekts
tiks iesniegts MK līdz 20.07.2011.

Maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu noteikšanas
principu izstrāde tiek īstenota ilgtermiņa zinātniskās
izpētes projekta "Latvijas meža resursu ilgtspējīgas,
ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas
modeļu izstrāde" ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vadītājs - J.Donis;
projektu finansē Meža attīstības fonds

attīstības

Sadarbībā ar VARAM un interešu grupām jaunās klimata
politikas ietvaros definēt konkrētus meža apsaimniekošanas
pasākumus un atbalsta pasākumus, lai palielinātu oglekļa
dioksīda piesaisti un sekmētu ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu (30.06.2013.)

MD

VRP 16.16.

5. lappuse no 36

Maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu
noteikšanas principu izstrāde tiek īstenota ilgtermiņa
zinātniskās izpētes projekta "Latvijas meža resursu
ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un
prognozēšanas modeļu izstrāde" ietvaros. Projektu
īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";
projekta vadītājs - J.Donis; projektu finansē Meža
attīstības fonds
Sagatavots Protokollēmuma projekts par uzdevuma
termiņa pagarinājumu līdz 20.12. 2012.

Dalība ANO Vispārējās konvencijas par klimata
pārmaiņām sesijās, LULUCF darba grupās, semināros,
t.sk. 25.01. un 02.02.2011.semināri „Atbildīga klimata
politika: mežu sektors‖ (biedrība „Zaļā brīvība‖) un
26.05.2011. ekspertu diskusija par CO2 piesaisti Latvijā
(biedrība „Homo ecos‖), viedokļu apmaiņa ar interešu
grupām un NVO.

Dalība ES Padomes starptautisko vides jautājumu
darba grupas (WPIEI) Zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības ekspertu
darba grupas (LULUCF) sanāksmēs.

5.5.

Koordinēsim Valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības
sadarbības tīkla darbību, sagatavosim nepieciešamos
normatīvos aktus to darbības nodrošināšanai, uzraudzīt to
darbības rezultātus

LAAD

VRP 16.2.

6. lappuse no 36

1.Sagatavota 14.01.2011. papildus vienošanās
01.02.2010. līgumam Nr.020210/C-6 par Valsts lauku
tīkla sekretariāta darbības nodrošināšanas tāmes
izmaiņām.
2. Sagatavotas 26.01.2011. 2 papildus vienošanās
2010.gada 1.februāra līgumiem Nr.020210/C-5 un
020210/C-6 par Valsts lauku tīkla sekretariāta darbības
nodrošināšanai un ikgadējā darba plāna īstenošanai
2010.gadā piešķirtā finansējuma faktisko izlietojumu.
3. Sagatavota 26.01.2011. papildu vienošanās
22.04.2010. līgumam Nr.220410/C-42 par Valsts
zivsaimniecības tīkla sekretariāta darbības
nodrošināšanas finansējuma faktisko izlietojumu
2010.gadā.
4. Sagatavota 26.01.2011. papildu vienošanās.
23.04.2010. līgumam Nr.230410/C-43 par Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna īstenošanai
piešķirtā finansējuma faktisko izlietojumu 2010.gadā.
5. 18.01.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tikla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2010.gadā.
6. 19.01.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Lauku tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm
2010.gadā.
7. Sagatavoti un 28.01.2011. noslēgti 4 līgumi (Nr.
280111/C-12; 280111/C-13; 280111/C-14 un 280111/C15) par Valsts lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla sekretariātu

1. 2011.gada 8.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
Bauskas reģionālajā nodaļā par tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm. Par minēto pārbaudi aizpildīta
kontroles lapa (ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.12) un
sastādīts ziņojums, kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
2. 2011.gada 11.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
Aizkraukles reģionālajā nodaļā par tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm. Par minēto pārbaudi aizpildīta
kontroles lapa (ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.12) un
sastādīts ziņojums, kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
3. 2011.gada 13.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
sekretariātā par tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm.
Par minēto pārbaudi aizpildīta kontroles lapa (ZM
2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.12) un sastādīts ziņojums,
kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
4. 2011.gada 13.jūlijā veikta pārbaude Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariātā par tīkla
darbību un īstenotajām aktivitātēm. Par minēto pārbaudi
aizpildīta kontroles lapa (ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība
Nr.13) un sastādīts ziņojums, kas saskaņots 2011.gada
25.jūlijā.
5. 2011.gada 15.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
Sigulas reģionālajā nodaļā par tīkla darbību un īstenotajām
aktivitātēm. Par minēto pārbaudi aizpildīta kontroles lapa
(ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.13) un sastādīts
ziņojums, kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
6. 2011.gada 19.jūlijā parakstīts pieņemšanas-nodošanas
akts par Valsts Lauku tīkla sekretariāta darbību
2011.g.2.ceturksnī.

LAAD

5.6.

5.7.

Izstrādāsim ZM darbības stratēģijas 2012.-2014.gadam
projektu

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

VRP 16.2.

SLSAD

TTAD

PKP 6;
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darbības nodrošināšanu un ikgadējo darba plānu
2011.gadam īstenošanu.
8. Sagatavoti 13.04.2011. grozījumi Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna līgumā
Nr.280111/C-15.
9. Sagatavoti 28.04.2011. grozījumi Valsts Lauku tīkla
līgumos Nr.280111/C-12 un 280111/C-14 par papildu
aktivitāšu īstenošanu un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla sekretariāta darbības līgumā
Nr.280111/C-13 par finansējuma izmaiņām.
10. 05.04.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2011.g.1.ceturksnī.
11. 07.04.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Lauku tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm
2011.g. 1.ceturksnī.
12. Sagatavotas 2 Zemkopības ministrijas 30.06.2011.
kārtības Nr.12 un 13 par kārtību, kādā nodrošina VLT un
ZST darbības un īstenoto aktivitāšu uzraudzību un īsteno
pārbaudes procedūras.

7. 2011.gada 21.jūlijā parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par Valsts Lauku tīkla īstenotajām
aktivitātēm 2011.g.2.ceturksnī.
8. 2011.gada 25.jūlijā parakstīti 2 pieņemšanasnodošanas akti par Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm
2011.g.2.ceturksnī.
9. Sagatavoti 2011.gada 30.septembra grozījumi
Valsts Lauku tīkla līgumā Nr.280111/C-14 par
izmaiņām gada darba plānā un finansējuma
izmaiņām.
10. 2011.gada 14.oktobrī parakstīti 2 pieņemšanasnodošanas akti par Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm
2011.g.3.ceturksnī.
11. Sagatavoti 2011.gada 25.oktobra grozījumi Valsts
Lauku tīkla līgumā Nr.280111/C-12 par finansējuma
izmaiņām.
12. 2011.gada 26.oktobrī parakstīti 2 pieņemšanasnodošanas akti par Valsts Lauku tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2011.g.3.ceturksnī.
13. 2011.gada 4.ceturksnī dalība diskusijās un
tikšanās par Valsts Lauku tīkla un Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla īstneotajām
aktivitātēm 2011.gadā un plānotajām aktivitātēm un
darbības uzlabošanu 2012.gadā.

22.decembra VSS (protokola 56.paragrāfs „Par
institūciju darbības stratēģiju izstrādi‖) tiek plānotas
izmaiņas pašreizējā IDS izstrādes kārtībā, tādēļ ZM
IDS iztrāde ir apturēta.
Regulāri veikta lauksaimniecības un pārtikas nozaru
Regulāri veikta lauksaimniecības un pārtikas nozaru
makroekonomiskās situācijas, cenu un tirdzniecības datu makroekonomiskās situācijas, cenu un tirdzniecības
analīze.
datu analīze.

PĀRSKATS PAR ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBA PLĀNA IZPILDI 2011.GADA II PUSGADĀ
(Pamatstruktūrvienību darba plānu kopsavilkums)
Nr.p.k.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Pasākums

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"
Ministru kabineta noteikumi "Brucella melitensis profilakses
un apkarošanas kārtība"

1.6.

Veterinārmedicīnas likumprojekts

1.7.

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

Termiņš

Atbildīgā
struktūrvienība

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.
1.16.

Izsludināts VSS 03.03.2011. (VSS-222)
Saskaņošana ar atzinumu sniegušajām institūcijām

Ministru kabineta noteikumi "Liesas sērgas profilakses un
apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi "Kampilobakteriozes profilakses
un apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi "Brucella suis profilakses un
apkarošanas kārtība"

II pusgads

MK 04.10.2011. noteikumi Nr.758

MK 01.02.2011. noteikumi Nr.97

MK 29.03.2010. noteikumi Nr.234

Saskaņošana ar sociālajiem partneriem pirms VSS

MK 20.12.2011. noteikumi Nr.988 "Kārtība, kādā veic
brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus
aitām un kazām"

VPD

Saskaņošana departamentā pirms DDS

Saskaņošana departamentā

VPD

Saskaņā ar sanāksmē, kurā izskatīja Veterinārmedicīnas
likumprojektu, nolemto netika iestrādāts deleģējums
Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā veic samaksu
par praktizējošu veterinārārstu veiktajām darbībām. Līdz
ar to netiks izstrādāts normatīvais akts, kas regulē šo
jomu.

I pusgads

VPD

MK noteikumu izstrāde ir saistīta ar EK lēmumu par
statusa piešķiršanu valstij. Pašreiz EK lēmums nav
izstrādāts. Ir sagatavota un iesniegta EK informācija par
Latvijas brīvas valsts statusa iegūšanu attiecībā uz
brucelozi liellopiem.

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

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

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

I pusgads

MK 05.04.2011. noteikumi Nr.258

I pusgads

1.8.

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

Nosūtīts saskaņošanai TM, FM 06.06.2011. Nr.5-3/2074 Informatīvā ziņojuma tālāko virzību neatbalsta
Finanšu ministrija.
Pieteikts ZM DDS 16.06.2011.
Nosūtīts VK 30.11.2011. Nr.5-2/4035
MK 10.01.2012. noteikumi Nr.40
MK 21.06.2011. noteikumi Nr.491
Pieteikts ZM DDS 21.04.2011.

MK 08.11.2011. noteikumi Nr.864

Tika pieņemts lēmums par tirdzniecības standartu
uzraudzību gatavot informatīvo ziņojumu, ne MK
noteikumus.
Izstrādes procesā
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem pirms
izsludināšanas VSS
Izstrādes procesā
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1.17.
1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.
1.23.

1.24.

1.25.
1.26.

1.27.

1.28.

1.29.
1.30.

2.

Ministru kabineta noteikumi "Tuberkulozes profilakses un
apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par atliekvielu kontroli
un tās finansēšanas kārtību‖

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"

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

Saskaņošana ar sociālajiem partneriem pirms
izsludināšanas VSS
Noteikumu projektu paredzēts iesniegt vienlaicīgi ar
jaunā Veterinārmedicīnas likuma apstiprināšanu, kurā
noteikts precīzs deleģējums aizliegto vielu un
atliekvielu kontrolei.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu
produktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, apritē
iesaistītās personas atzīšanas un reģistrācijas
kārtību‖ izsludināts VSS 17.11.2011. (VSS-1276).
Projekts jāiesniedz MK vienlaikus ar noteikumu
projektu „Prasības dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu produktu, kas nav
paredzēti cilvēku patēriņam, apritei‖
MK 20.12.2011. noteikumi Nr.987

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II pusgads

VPD

Izstrādes procesā
Nosūtīts VK 28.06.2011. Nr.5-2/2310

MK 18.10.2011. noteikumi Nr.808 "Obligātās
nekaitīguma prasības materiāliem un izstrādājumiem,
kas paredzēti saskarei ar pārtiku, kā arī to ražošanas,
pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas
kārtība"
Ar MK 06.01.2012. rīkojumu Nr.20 "Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par
Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""
Veterināro zāļu likumprojekta iesniegšanas termiņš
pagarināts līdz 31.12.2012.

Veterināro zāļu aprites likums

Ministru kabineta noteikumi "Amerikas peru puves
profilakses un apkarošanas kārtība"
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, vietēja mēroga darbības ar
dzīvnieku izcelsmes pārtiku"
Pārtikas likumprojekts
Ministru kabineta noteikumi "Obligātās nekaitīguma,
kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības
bezalkoholiskajiem dzērieniem"
Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

Saskaņošana ar sociālajiem partneriem
Pieteikts ZM DDS 01.09.2011.
Izsludināts VSS 12.01.2012. (VSS-33)

Pieteikts ZM DDS 17.02.2011.
Ministra lēmums šādā redakcijā tālāk nevirzīt

Izstrādes procesā. Projekts tiks virzīts tālāk pēc jaunā
Veterinārmedicīnas likuma pieņemšanas, kurā
jānosaka precīzs pilnvarojums.
Pārstrādāta redakcija.

Izstrādes procesā
Pieteikts ZM DDS 08.07.2011.

II pusgads

MK 02.08.2011. noteikumi Nr.599

VPD

9. lappuse no 36

Nosūtīts ražotājiem, tirgotājiem 21.12.2011. vēstule
Nr.5-4/4289 par projekta tālāku virzības izvērtēšanu
līdz 05.01.2012.

2.1.

Nodrošināt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam un Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanu

visu gadu

1. Regulāri tiek nodrošināta ar 03.07.2009. rīkojumu
Nr.123 izveidotās komisijas par LAP un ZRP atbalsta
pasākuma vai prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība‖
paredzēto līdzekļu piešķiršanas komisijas darbība,
sagatavoti materiāli uz komisijas sēdēm un rakstiskajām
procedūrām.
2. Izstrādāts un apstiprināts 17.05.2011 ZM rīkojums
Nr.85 „Par atbalsta pasākuma/prioritārā virziena
„Tehniskā palīdzība‖ līdzekļu piešķiršanas komisijas
izveidošanu‖;
3. Izstrādāta un apstiprināta 28.03.2011 ZM kārtība Nr.6
„Kārtība, kādā plāno un izmanto finanšu līdzekļus LLAP
un ZRP atbalsta pasākuma (prioritārā virziena) „Tehniskā
palīdzība‖ ietvaros, kā arī nodrošina Tehniskās
palīdzības ieviešanas uzraudzību‖;
4. Noorganizēta Tehniskās palīdzības (TP) komisijas
11.02.2011. rakstiskā procedūra un 05.01., 25.01.,
01.03., 20.04., 09.06.2011 TP komisijas sēdes.
5. LAD nodoti 19 EZF pārskati un 14 ELFLA pārskati;
6. Komunikācija ar LAD par LAP un ZRP finanšu
jautājumiem un komunikācija ar ZM struktūrvienībām par
Tehniskās palīdzības ieviešanu, nepieciešamajiem
grozījumiem iekšējos normatīvajos aktos;
7. Sadarbība un komunikācija ar ZM BFD par Tehniskās
palīdzības finanšu izpildi, ieviešanas progresu un
prognozēm TP ieviešanā;

LAAD

10. lappuse no 36

1. Regulāri tiek nodrošināta ar 2011.gada 17.maijā
rīkojumu Nr.85 izveidotās komisijas par Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.-2013. gadam (turpmāk – LAP)
atbalsta pasākuma/ Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013.gadam prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība‖
līdzekļu piešķiršanas komisijas darbība, sagatavoti materiāli
uz komisijas sēdēm un rakstiskajām procedūrām par
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
un EZF jautājumiem;
2. Noorganizēta Tehniskās palīdzības (TP) komisijas
29.08.2011. un 22.12.2011. rakstiskās procedūras un
08.07.,12.09.,14.10.,25.11.2011.TP komisijas sēdes.
5. LAD nodoti 17 ELFLA pārskati un 25 EZF pārskati;
6. Sagatavotas 9 vēstules un 1 rīkojums par ELFLA un EZF
finanšu plānošanu un par nepieciešamajiem grozījumiem
rīkojumos par komandējumiem;
7. Salīdzināta, sagatavota un iesniegta BFD 2011.gada
izpildes atskaite par ELFLA un EZF 2011.gada darbību
ieviešanu un finanšu izlietojuma progresu par 3.un
4.ceturksni;
8. Sagatavoti katra mēneša noslēgumā apkopojumi e-pasta
veidā ZM BFD par ikmēneša finanšu plūsmas izpildi no LAP
un EZF līdzekļiem;
9.Sagatavota un elektroniskā veidā iesniegta ZM BFD
finanšu plūsmas prognoze 2012.gadam par EZF un ELFLA
TP finanšu līdzekļu plānošanu; veikti un saskaņoti ar BFD
2 grozījumi ELFLA TP finanšu plānā un 1 grozījumi EZF
TP finanšu plānā;

8. Pastāvīgi tiek izskatīti sagatavotie līgumu projekti, kas 10.Sagatavotas elektroniski iesniegtas ZM BFD 3.un
4.ceturkšņa atskaites par ELFLA un EZF darbību
tiek finansēti no TP.

ieviešanu.
11. Vienu reizi ceturksnī ar LAD elektroniski saskaņota
ELFLA un EZF pārskatu iesniegšanas prognoze;
12. Uzsākts darbs pie ELFLA un EZF informatīvās telpas
izveides darbību īstenošanas ar Lauksaimniecības datu
centru, Valsts augu aizsardzības dienestu un Valsts meža
dienestu. Izskatīti 3 līgumprojekti, iekšējie rīkojumu projekti,
iepirkumu dokumenti un ar darbību ieviešanu saistītie
dokumenti sadarbībā ar Budžeta un finanšu departamentu.
13. Saskaņota un precizēta finanšu tāme par ELFLA un
EZF darbinieku telpu apsaimniekošanas izdevumiem 2011.
un 2012.gadam ar SIA ZMNĪ; Elektroniski izskatīti un
saskaņoti 5 līgumprojekti ar SIA ZMNĪ un SIA Augstceltne
par telpu remontdarbiem un uzturēšanas sistēmas
pilnveidošanu;
14. Papildus izskatīti un elektroniski saskaņoti 2 EZF un 6
ELFLA līgumprojekti par jaunu vai esošo darbību
ieviešanas uzsākšanu/turpināšanu.
15. Elektroniski e-pastu sarakstē saskaņoti ar ministrijas
struktūrvienībām 8 rīkojumi par darbību dalībvalstu ministru
forumi, darba grupas un tikšanās lauku un zivsaimniecības
attīstības jautājumos, plānotās finanšu tāmes un finanšu
izdevumi ministriju delegāciju vajadzībām;
16. Darbs ministrijas iepirkuma ar ID Nr. ZM/2011/17
komisijā par Izpildītāju atlasi ZM tulkošanas darbu
veikšanai;

2.2.

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
visu gadu

LAAD

VRP 16.4.3.

11. lappuse no 36

MK 01.02.2011. noteikumi Nr.105 "Noteikumi par
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā
piešķiršanas kārtību"; MK 31.05.2011. noteikumi Nr.422
"Grozījumi MK 01.02.2011. noteikumos Nr.105
"Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai
un tā piešķiršanas kārtību""

Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumi
Nr.776 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā
piešķiršanas kārtību""; Ministru kabineta 2011.gada
13.decembra noteikumi Nr.963 "Grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105
"Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

2.3.

Analīze par nodokļa politikas ietekmi uz lauksaimniecība
nozari, kā arī priekšlikumu sagatavošana par
nepieciešamajām izmaiņām nodokļu tiesību aktos

visu gadu

2.4.

2.5.

Pārskatīt pieejamos garantiju apjomus, lai veicinātu
investīciju projektu realizāciju un nodrošināt kredītresursu
pieejamību apgrozāmiem līdzekļiem

visu gadu

LAAD

VRP 16.8.3.

VRP 16.7.

Veikt grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.2013.gadam un pakārtotajos normatīvajos aktos, aktualizējot
un precizējot Lauku attīstības programmas pasākumu
nosacījumus un finansējuma sadalījumu.

visu gadu

2.6.

LAAD

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.

visu gadu

LAAD

LAAD

VRP 16.8.2, 16.11.

VRP 16.5.

12. lappuse no 36

Pamatojoties uz MK 15.03.2011. protokollēmumu Nr.16
62.§ ir izstrādāti un apstiprināti 03.05.2011. MK
noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa
atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto
lauksaimniecības produkcijas ražošanai,
lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai
purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai
mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem‖
Sagatavoti priekšlikumi: Nekustamā īpašuma nodokļa
reformai no 2012.gada, Noteikumu projektam "Noteikumi
par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas
kārtību", likumprojektam "Nodokļu atbalsta pasākuma
likums", noteikumu projektam "Kārtība, kādā īsteno
nodokļu atbalsta pasākumu", likumprojektam "Grozījumi
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu
vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā", likumprojektam
„Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli‖",
likumprojektam "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli".

Izstrādāti un apstiprināti 2011.gada 22.novembrī
Ministru kabineta noteikumi Nr.902 "Grozījumi
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos
Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo
dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes
apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā
kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes
apstrādei zem zivju dīķiem"".
Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiņām
likumā "Par akcīzes nodokli", "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli", "Par nekustamā īpašuma
nodokli", "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā",
kā arī vairākos MK noteikumos.

MK 07.07.2009. noteikumi Nr.746 "Lauksaimniecības un
lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība" pirmie
grozījumi Nr.85 pieņemti 01.02.2011. un otrie grozījumi
Nr.511 pieņemti 28.06.2011.

Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.746
"Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu
garantēšanas kārtība" grozījumi Nr.511 pieņemti
2011.gada 4.oktobrī.

15.03.2011. grozījumi LAP, ar kuriem groza atsevišķas
Kredītu fonda normas, kā arī nodrošina apakšpasākuma
312(311)/3 „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas‖ atbalsta
pretendentus ar Kredītu fonda atbalsta iespējām; kā arī
finanšu pārdale no pasākuma "Mežu ekonomiskās
vērtības uzlabošana" uz pasākumu "Lauksaimniecībā
neizmantoto zemju pirmreizējā apmežošana", ņemot vērā
ievērojamo atbalsta pretendentu aktivitāti.
10.05.2011. iesniegti EK grozījumi LAP, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, kā arī divu pasākumu atjaunošanu
"Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā "Mežu
ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta iespējas
mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā arī attiecīgi
nepieciešamā finanšu pārdale.

26.08.2011. iesniegti EK grozījumi Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.gadam, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, palielinot finansējumu
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" kā
arī divu pasākumu atjaunošanu "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturzācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā
"Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta
iespējas mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā
arī attiecīgi nepieciešamā finanšu pārdale.

Dalība ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda
Uzraudzības komitējas sēdē 14.09.11 Izvērtēti UK
darba materiāli saistībā ar kompetencē esošiem
jautājumiem. Sniegta informācija EM 22.07.11 Nr.9.14/2595 par atbalstu atjaunojamās enerģijas
ražošanas un izmantošanas veicināšanai

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

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.

visu gadu

LAAD

VRP 16.6.

III ceturksnis

LAAD

VRP 16.3

III ceturksnis

LAAD

VRP 16.10

Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos par Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi par
kredītu fonda ieviešanu.
nepieciešamajiem grozījumiem ZM vadībai
Izstrādāts MK noteikumu projekts" Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākumam „Atbalsts
lauksaimniecības produktu ražotājiem, kuri piedalās
kvalitātes shēmās‖ notiek saskaņošana ar LAD.

Izstrādāts MK noteikumu projekts" Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākumam „Atbalsts lauksaimniecības produktu
ražotājiem, kuri piedalās kvalitātes shēmās‖"
saskaņots ar LAD ,juristiem,bet sakarā ar to,ka EK
vēl nav apstiprināti grozījumi LAP, MK noteikumi tālāk
netiek virzīti.
Sagatavoti un pieņemti MK noteikumi MK 04.10.2011.
noteikumi Nr.772 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju
maksājumu veidā pasākumam „Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturēšanai‖‖ Izsludināta
projektu pieņemšanas kārta no 21.11.11-21.12.11.

15.03.2011. grozījumi LAP, ar kuriem groza atsevišķas
Kredītu fonda normas, kā arī nodrošina apakšpasākuma
312(311)/3 „Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un
mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas‖ atbalsta
pretendentus ar Kredītu fonda atbalsta iespējām; kā arī
finanšu pārdale no pasākuma "Mežu ekonomiskās
vērtības uzlabošana" uz pasākumu "Lauksaimniecībā
neizmantoto zemju pirmreizējā apmežošana", ņemot vērā
ievērojamo atbalsta pretendentu aktivitāti.
10.05.2011. iesniegti EK grozījumi LAP, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, kā arī divu pasākumu atjaunošanu
"Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji
naturālo saimniecību pārstrukturizācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā "Mežu
ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta iespējas
mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā arī attiecīgi
nepieciešamā finanšu pārdale.

26.08.2011. iesniegti EK grozījumi Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.gadam, lai ieviestu divus
jaunus pasākumus "Lauksaimnieku dalība pārtikas
kvalitātes shēmās" un „Sadarbība jaunu
lauksaimniecības nozares produktu, procesu un
tehnoloģiju izstrādē‖, palielinot finansējumu
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" kā
arī divu pasākumu atjaunošanu "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem" un "Atbalsts daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturzācijai", jaunas atbalsta
aktivitātes ieviešana pasākumā "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana", atbalsta veida izmaiņa pasākumā
"Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana", atbalsta
iespējas mājražotājiem LAP 4.ass Leader ietvaros, kā
arī attiecīgi nepieciešamā finanšu pārdale.

Lauku attīstības programmā paredzēt atbalstu mazo un
nerentablo saimniecību pārstrukturēšanai.

Veikt grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.2013.gadam un pakārtotajos normatīvajos aktos, lai veicinātu
nozaru konkurētspēju un stimulētu ekonomisko aktivitāti un
inovācijas.

II ceturksnis

LAAD

VRP 16.4.

13. lappuse no 36

2.11.

Koordinēsim Valsts lauku tīkla un Zivsaimniecības
sadarbības tīkla darbību, sagatavosim nepieciešamos
normatīvos aktus to darbības nodrošināšanai, uzraudzīt to
darbības rezultātus

visu gadu

LAAD

VRP 16.2.

14. lappuse no 36

1.Sagatavota 14.01.2011. papildus vienošanās
01.02.2010. līgumam Nr.020210/C-6 par Valsts lauku
tīkla sekretariāta darbības nodrošināšanas tāmes
izmaiņām.
2. Sagatavotas 26.01.2011. 2 papildus vienošanās
2010.gada 1.februāra līgumiem Nr.020210/C-5 un
020210/C-6 par Valsts lauku tīkla sekretariāta darbības
nodrošināšanai un ikgadējā darba plāna īstenošanai
2010.gadā piešķirtā finansējuma faktisko izlietojumu.
3. Sagatavota 26.01.2011. papildu vienošanās
22.04.2010. līgumam Nr.220410/C-42 par Valsts
zivsaimniecības tīkla sekretariāta darbības
nodrošināšanas finansējuma faktisko izlietojumu
2010.gadā.
4. Sagatavota 26.01.2011. papildu vienošanās.
23.04.2010. līgumam Nr.230410/C-43 par Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna īstenošanai
piešķirtā finansējuma faktisko izlietojumu 2010.gadā.
5. 18.01.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tikla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2010.gadā.
6. 19.01.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Lauku tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm
2010.gadā.
7. Sagatavoti un 28.01.2011. noslēgti 4 līgumi (Nr.
280111/C-12; 280111/C-13; 280111/C-14 un 280111/C15) par Valsts lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla sekretariātu darbības nodrošināšanu un
ikgadējo darba plānu 2011.gadam īstenošanu.
8. Sagatavoti 13.04.2011. grozījumi Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna līgumā
Nr.280111/C-15.
9. Sagatavoti 28.04.2011. grozījumi Valsts Lauku tīkla
līgumos Nr.280111/C-12 un 280111/C-14 par papildu
aktivitāšu īstenošanu un Valsts Zivsaimniecības
sadarbības tīkla sekretariāta darbības līgumā
Nr.280111/C-13 par finansējuma izmaiņām.
10. 05.04.2011. parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti
par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2011.g.1.ceturksnī.
11. 2011.gada 7.aprīlī parakstīti 2 pieņemšanasnodošanas akti par Valsts Lauku tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2011.g. 1.ceturksnī.
12. Sagatavotas 2 Zemkopības ministrijas 2011.gada
30.jūnija kārtības Nr.12 un 13 par kārtību, kādā
nodrošina VLT un ZST darbības un īstenoto aktivitāšu
uzraudzību un īsteno pārbaudes procedūras.

1. 2011.gada 8.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
Bauskas reģionālajā nodaļā par tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm. Par minēto pārbaudi aizpildīta
kontroles lapa (ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.12) un
sastādīts ziņojums, kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
2. 2011.gada 11.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
Aizkraukles reģionālajā nodaļā par tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm. Par minēto pārbaudi aizpildīta
kontroles lapa (ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.12) un
sastādīts ziņojums, kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
3. 2011.gada 13.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
sekretariātā par tīkla darbību un īstenotajām aktivitātēm.
Par minēto pārbaudi aizpildīta kontroles lapa (ZM
2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.12) un sastādīts ziņojums,
kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
4. 2011.gada 13.jūlijā veikta pārbaude Valsts
Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariātā par tīkla
darbību un īstenotajām aktivitātēm. Par minēto pārbaudi
aizpildīta kontroles lapa (ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība
Nr.13) un sastādīts ziņojums, kas saskaņots 2011.gada
25.jūlijā.
5. 2011.gada 15.jūlijā veikta pārbaude Valsts Lauku tīkla
Sigulas reģionālajā nodaļā par tīkla darbību un īstenotajām
aktivitātēm. Par minēto pārbaudi aizpildīta kontroles lapa
(ZM 2011.gada 30.jūnija Kārtība Nr.13) un sastādīts
ziņojums, kas saskaņots 2011.gada 25.jūlijā.
6. 2011.gada 19.jūlijā parakstīts pieņemšanas-nodošanas
akts par Valsts Lauku tīkla sekretariāta darbību
2011.g.2.ceturksnī.
7. 2011.gada 21.jūlijā parakstīts pieņemšanas-nodošanas
akts par Valsts Lauku tīkla īstenotajām aktivitātēm
2011.g.2.ceturksnī.
8. 2011.gada 25.jūlijā parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas
akti par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2011.g.2.ceturksnī.
9. Sagatavoti 2011.gada 30.septembra grozījumi Valsts
Lauku tīkla līgumā Nr.280111/C-14 par izmaiņām gada
darba plānā un finansējuma izmaiņām.
10. 2011.gada 14.oktobrī parakstīti 2 pieņemšanasnodošanas akti par Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbību un īstenotajām aktivitātēm 2011.g.3.ceturksnī.
11. Sagatavoti 2011.gada 25.oktobra grozījumi Valsts
Lauku tīkla līgumā Nr.280111/C-12 par finansējuma
izmaiņām.
12. 2011.gada 26.oktobrī parakstīti 2 pieņemšanasnodošanas akti par Valsts Lauku tīkla darbību un
īstenotajām aktivitātēm 2011.g.3.ceturksnī.
13. 2011.gada 4.ceturksnī dalība diskusijās un tikšanās par
Valsts Lauku tīkla un Valsts Zivsaimniecības sadarbības
tīkla īstneotajām aktivitātēm 2011.gadā un plānotajām
aktivitātēm un darbības uzlabošanu 2012.gadā.

2.12.

2.13.

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

TTAD

1. Sagatavoti un nosūtīti SLSAD neskaidrie jautājumi par
EK komunikāciju par KLP līdz 2020.g.;
2. Apkopoti tabulā dalībvalstu viedokļi un nostājas par
KLP pēc 2013.g. tiešo maksājumu struktūru;
3. Izpētīta citu DV pieredze un pētījumi par mazo un
aktīvo lauksaimnieku atbalstu;
4. Sagatavoti priekšlikumi par mazo un aktīvo
lauksaimnieki KLP pēc 2013.g. ietvaros;
5. Sagatavota informācija par ienākuma atbalsta
mērķiem un Savstarpējās atbilstības prasībām vides
jomā ZM sarunai ar VARAM par KLP nākotnes politiku.

1. Izvērtēts Igaunijas sagatavotais dokuments par
VPM un VM shēmu salīdzinājumu un VPM atbilstību
PTO.
2. Veikta simulācija par PVTM saņēmējiem,cik ir tādu
,kas šan 500-1000 eiro, cik varētu būt mazie
lauskamneiki Latvijā.
3. Veikta analīze par potenciālo "jauno
lauksaimnieku" atbaslta ieguvējiem Latvijā.
4. Sagatavoti komentāri SLSAD prezentācijai par KLP
nākotnes budžetu un likumdošanas priekšlikumiem.
5. Sniegti komnetāru SLSAD sagatavotajam
informatīvajam ziņojumam par KLP reformas
likumdošanas paketi uz 20.10.11. Lauksaimniecības
ministru padomi.
6. Sagatavoti emocionālie argumenti tiešo maksājumu
izlīdzināšanai.
7. Sagatavoti jautājumi aptaujas anketai par KLP
nākotni.
8. Sagatavotas atbildes uz lauksamneicības ministru
padomi par zaļo komponenti.
9. Sagatavots ne-papīra projekts par aktīvo
lauksaimnieku akcīzes direktīvas un PTO dzeltenās
kastes kontekstā.
10. Sagatavota analīze aktīvā lausksaimnieka
nosacījuma izpildei un potenciālās neizmantotās
naudas.
11. Sagatavoti argumenti EK, kāpēc no 2014.gada
JDV vajag leilāku saistīto atbalstu.
12. Sagatavotas tēzes ministrei uz Zaļo nedēļu.

1. Sagatavota informācija "Stokholmas grupai" par tiešo
maksājumu zaļo komponenti, mazo un aktīvo
lauksaimnieku, arī cappingu;
2. Papildināta ESLSD tabula par KLP nākotni - LV
priekšlikumi;
3. Sagatavoti priekšlikumi zaļajai komponentei ZM
diskusijai ar VARAM;
4. Sagatavoja detalizētu informāciju par Latvijas
priekšlikumu par jauno tiešo maksājumu aploksnes
aprēķinus minot datu avotus un kritēriju pamatojumu;
5. Izskatīts Liberāļu priekšlikums par pamatprincipiem,
kas jāņem vērā izstrādājot nākotnes politiku.

1. Sagatvots apkopojums par dažādiem KLP
nākotnes atbalsta piemērošanas scenārijiem.
2. Sagatavots jautājums EK par Daudzgadu budžeta
priekšlikumu TM izlīdzināšanai.

PKP 6, 9;

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

visu gadu

1. Regulāri sekots līdzi ELGF ietvaros konstatētām
neatbilstībām, kā arī sniegta informācija par
nepieciešamo finansējumu ELGF ietvaros.
2. Uzsākts darbs pie ZM rīkojuma Nr.72 par ELGF un
ELFLA vadības un kontroles sitēmas funkciju sadali
Zemkopības ministrijā un Kārtības Nr.33 par ELGF
ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu un konstatēto
neatbilstību ziņošanu, precizēšanas atbilstoši audita
ieteikumiem.

VRP 16.1., 16.8.;
PKP 6;

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

2.14.

TTAD

Regulāri sekots līdzi ELGF ietvaros konstatētām
neatbilstībām, kā arī sniegta informācija par
nepieciešamo finansējumu ELGF ietvaros.

VRP 16.1.

15. lappuse no 36

2.15.

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

visu gadu

2.16.

VRP 16.1.

ES tiesību aktu par līgumattiecībām piena un piena produktu
nozarē izvērtēšana, atbilstošu nostāju un Latvijas
priekšlikumu sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozares intereses
visu gadu

2.17.

TTAD

TTAD

PKP 6, 9;

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)

II pusgads

TTAD

VRP 16.3.;
PKP 6, 9
16. lappuse no 36

1. Precizēts ELGF pasākumu saraksts-VPM un PVTM
aploksnes 2011 - 2012.gadam;
2. Sagatavota informācija ZM mājas lapai par Tiešo
maksājumu izmainām 2011.gadā;
3. Sagatavota atbilde uz ZM mājas lapā uzdoto jautājumu
par VPM;
4. nosūtīta informācija ARITPN par TM un PVTM
ievietošanai ZM mājas lapā;
5. Veikts informācijas apkopojums un datu analīze par
nepieciešamību pieprasīt VPM avansu 2011.gadā;
6. Veikti KLP līdzīgo shēmu aprēķini top-up
pamatojumam no 2013.gada
7. Sagatavots nepapīrs par top-up nepieciešamību no
2013.gada;
8. Sagatavotas tēzes par tiešajiem maksājumiem
ministram uz reģionālajām konferencēm.

1. Sagatavots Vadības apspriedes protokols par tiešo
maksājumu, MLA, BLA avansu 2011.gadā.
2. Atjaunota informācija ZM web par tiešo maksājumu
atbalsta likmēm.
3. Sagatavota informācija par VPM atbasltu kaņepēm
2011.gadā.

1.Sagatavota informācija par izmaiņām Padomes regulā
Nr 1234/2007 attiecībā uz piena sektoru par konkurences
un līguma slēgšanas jautājumiem. Organizētas
konsultācijas ar Konkurences padomi.
2.Izvērtēti dokumenti, formulēta Latvijas nostāja un
pārstāvētas intereses sanāksmes laikā (ja darba grupā
piedalījās atašejs, arī šajā gadījumā atašejam tika
gatavota attiecīga instrukcija) EP darba grupas "Piens un
piena produkti" - 3 sanāksmēm.
1. Sagatavotas atbildes uz EK aptaujas "Līdzfinansēto
informatīvo un veicināšanas programmu attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem novērtējums" anketas
jautājumiem un iesniegta EK.
2.Izstrādāti grozījumi 31.10.2006. MK noteikumos Nr.
894 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga ES un
valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas
pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem‖.
3. Sagatavota un sniegta prezentācija EK vadības
komitejā par veicināšanas prioritātēm LV (16.02.11.).
4. Izstrādāta MK noteikumu "Noteikumi par ikgadējo
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību" sadaļa "Atbalsts tirgus veicināšanai".
5. Izvērtēts pārskats par sasniegtajiem rezultātiem par
atbalsta pasākuma īstenošanu tirgus veicināšanai (par
2010.gada pasākumiem).
6. Izstrādāts un 24.02.11. parakstīts Deleģēšanas līgums
ar LVAEI, lai nodrošinātu MK 02.02.11. noteikumu
Nr.108 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību‖ 4.pielikuma
„Atbalsts tirgus veicināšanai‖ I un II sadaļā minēto
prasību izpildi.
7. Izvērtēts un saskaņots LVAEI Iesniegums par atbalstu
tirgus veicināšanai no 01.02.2011. līdz 31.01.2012.
8. Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi MK
08.04.2008. noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un
ES atbalstu lauku attīstībai un Latvijas lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana‖ ietvaros‖‖ (attiecībā uz
Līgumā par ES darbību I pielikumā minētajiem
produktiem.)

1.Izvērtēti dokumenti (Regulas projekts attiecībā uz
līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē,
Eiropas Parlamenta ziņojums u.c. dokumenti),
formulēta Latvijas nostāja (instrukcijas uz 8 ĪLK
sanāksmēm) un dalība EP darba grupā (kopā -1).

1. Sagatavots LV viedoklis par divu regulu projektiem,
kas paredz grozījumus veicināšanas sistēmas
ieviešanas regulā Nr. 501/2008.
2. Sagatavots informatīvais materiāls Eiropas
Padomes sēdei par zaļo grāmatu par informatīvajiem
un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības
produktiem.
3. Sagatavota pozīcija par zaļo grāmatu par
informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem
lauksaimniecības produktiem.
4. Dalība zaļās grāmatas ierosinātajā publiskajā
apspriešanā (aizpildīta anketa), sagatavota
informācija ievietošanai ZM mājas lapas sadaļā
"Aktualitātes", lai aicinātu ieinteresētās puses
iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā
5. Sagatavoti viedokļi par: regulas Nr.3/2008
grozījumiem un Eiropas Padomes secinājumiem par
veicināšanas nākotnes politiku.
6. Veikti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.894 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts
atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem‖.
7. Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumos Nr.573 „Kārtība, kādā administrē
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas
lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fondu, kā arī atbalstu valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku
un zivsaimniecības attīstībai‖.
8. Sagatavota ZM nostāja uz 11.-13.09. Neformālo
L/s un z/s ministru padomi, sniedzot atbildes uz
diskusiju dokumentā norādītajiem jautājumiem
attiecībā uz informatīvajiem un veicināšanas
pasākumiem lauksaimniecības produktiem.

II pusgads

2.18.

TTAD

VRP 16.3.;
PKP 6, 9

Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanas
priekšlikumu izstrāde
visu gadu

Līgumā par ES darbību I pielikumā minētajiem
produktiem.)

un zivsaimniecības attīstībai‖.
8. Sagatavota ZM nostāja uz 11.-13.09. Neformālo
L/s un z/s ministru padomi, sniedzot atbildes uz
diskusiju dokumentā norādītajiem jautājumiem
attiecībā uz informatīvajiem un veicināšanas
pasākumiem lauksaimniecības produktiem.
9.Sagatavoti divi Ministru kabineta noteikumi
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa
noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku
attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības
produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros‖,
tostarp atbalsta saņemšanas nosacījumu
pilnveidošanai mājražotājiem.
10. Izvērtēti grozījumi Regulā Nr.288/2009, ar kuru
paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz
Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu
augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei
bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu
"Augļi skolai", formulēta Latvijas nostāja un tā
pārstāvēta EK Vadības komitejās.
11. Sagatavoti grozījumiem MK 01.02.2011.
noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga valsts un ES atbalstu piena produktu
piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs".
12. Veikti grozījumi programmas skolu apgādei ar
augļiem un dārzeņiem ieviešanas plānā.
13. Sniegts informācija Eiropas Komisijai par "Skolas
augļa" programmu.
14. Sagatavota informācija VM par realizētiem
pasākumiem pamatnostādņu "Veselīgs uzturs (2013.2013.)" ietvaros.

1. KLP nākotnes vienkāršošana: apkopot līdz šim runāto Nebija aktuāls.
par KLP nākotnes vienkāršošanu un apkopot citu
departamentu viedokļus;
2. Apkopot un saskaņot departamentu viedokļus par KLP
nākotnes vienkāršošanu un sagatavota runa 1.febr.
vienkāršošanas darba grupai.
3. Sagatavoti priekšlikumi dalībvalstu nepapīram par
2003.gada 30.jūnija nosacījuma atcelšanu.

TTAD

17. lappuse no 36

2.19.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu
eksporta veicināšanā

visu gadu

2.20.

VRP 16.2.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumu ieviešana un
to ieviešanas uzraudzība

visu gadu

3.

TTAD

ZD

VRP 16.4., 16.18.,
16.19.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

18. lappuse no 36

1.Izstrādāta MK noteikumu "Noteikumi par ikgadējo
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību" sadaļa "Atbalsts tirgus veicināšanai"
2. Izvērtēts pārskats par sasniegtajiem rezultātiem par
atbalsta pasākuma īstenošanu tirgus veicināšanai (par
2010.gada pasākumiem)
3. Izstrādāts un 24.02.11. parakstīts Deleģēšanas līgums
ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu, lai
nodrošinātu MK 2.02.11. noteikumu Nr.108 „Noteikumi
par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā
piešķiršanas kārtību‖ 4.pielikuma „Atbalsts tirgus
veicināšanai‖ I un II sadaļā minēto prasību izpildi
4. Izvērtēts un saskaņots LVAEI Iesniegums par atbalstu
tirgus veicināšanai no 2011. gada 1. februāra līdz 2012.
gada 31. janvārim.
5. Apkopota informācija par ZM kompetencē esošo
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un
ārvalstu investīciju piesaistes plāna II. Rīcības virziena
"Atbalsta instrumenti" pasākumu izpildi 2010.gadā.

1. Izstrādāts grozījumu projekts MK noteikumu
"Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" sadaļai
"Atbalsts tirgus veicināšanai"
2. Izvērtēts un saskaņots LVAEI Iesniegums par
atbalstu tirgus veicināšanai
3. Sagatavots pamatojums Pārtikas kvalitātes shēmu
dalībnieku kopstendam starptautiskajā izstādē „Riga
Food 2011‖ iesniegšanai LAP Tehniskā atbalsta
komisijai. Sagatavots un noslēgts līgums ar LVAEI
par pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieku kopstendu
starptautiskajā izstādē „Riga Food 2011‖.
4. Apkopota informācija attiecībā uz LV dalības
iespējām izstādē "Zelta rudens", t.sk., provizoriskās
dalības izmaksas
5. Veikta LV kopstenda koncepcijas maiņa izstādei
"Zaļā nedēļa". Organizētas sanāksmes koncepcijas
apspriešanai.
6. Dalība valstu ekspertu sanāksmē par dalību
starptautiskajā izstādē EXPO 2015, kas būs veltīts
pārtikas nodrošinājuma tēmai.
7. Dalība Ekonomikas ministrijas organizētajā darba
grupā par Latvijas dalību EXPO.

1) Sagatavota informācija Informatīvajam ziņojumam par
Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna
2008.–2013.gadam izpildes gaitu 01.03.2011.
2) Apstiprināti MK 29.03.2011. noteikumi Nr.235
"Grozījumi MK 13.10.2008. noteikumos Nr.845 "Valsts un
ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
"Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku
selektivitāte""" ;
3) Komunikācija ar LAD, nevalstiskajām organizācijām un
potenciālajiem atbalsta pretendentiem par pasākuma
ieviešanu;
4) Apstiprināti MK 15.03.2011. noteikumi Nr.202
„Grozījumi MK 07.07.2008. noteikumos Nr.514 „Valsts un
ES atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju
maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam
―Sociāli ekonomiskie pasākumi‖‖;
5) Apstiprināti MK 29.03.2011. noteikumi Nr.249
„Grozījumi MK 01.04.2008. noteikumos Nr.240 "Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos"‖".

1) Komunikācija ar LAD, nevalstiskajām
organizācijām un potenciālajiem atbalsta
pretendentiem par pasākuma ieviešanu;
2) Sagatavoti apstiprināšanai Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.809 "Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos
Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
"Investīcijas akvakultūras uzņēmumos""";
3) Sagatavoti apstiprināšanai Ministru kabineta
2011.gada 9.augusta noteikumi Nr.622 „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos
Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
"Zveja iekšējos ūdeņos""";
4) Sagatavoti apstiprināšanai Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumi Nr.774 „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos
Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
"Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""";
5) Sagatavoti apstiprināšanai Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumi Nr.843 .

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

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.2.1.

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

Līguma slēgšana ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti
par budžeta studentu sagatavošanu no valsts dotācijas
2011.gadā, tā aktualizēšana atbilstoši budžeta situācijai
Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana
Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Sagatavot ministrijas pozīciju par likumprojekta „Grozījumi
Meža likumā‖ LR Saeimā iesniegtajiem priekšlikumiem

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

meža apsaimniekošanas prasības iežogotās meža platībās
dzīvnieku turēšanai nebrīvē

LAAD

visu gadu

LAAD

visu gadu

SLSAD

Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai

MD

Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai

1. Sagatavots ZM 06.01.2011. Vadības apspriedes
protokols Nr.8.5-33/1-VAP par ZM uzdevumu
deleģēšanu SIA LLKC informācijas analīzes un apmaiņas
jomā.
2. Sagatavots un 20.01.2011. noslēgts līgums
Nr.200111/C-7 ar LLKC par valsts budžeta dotācijas
piešķiršanu.
3. 2011.gada maijā sagatavota informācijas ZM gada
publiskajam pārskatam par rezultatīvo rādītāju izpildi
2010.gadā LLKC valsts budžeta dotācijas ietvaros.
4. 2011.gada martā sniegta informācija ZM iekšējā audita
nodaļai par valsts budžeta dotācijas līguma izpildes
uzraudzību un mērķu sasniegšanu audita "Valsts kapitāla
daļu pārvaldīšana komercsabiedrībās" ietvaros.
5. 13.04.2011. parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts
par rezultatīvo rādītāju izpildi 2011.gada 1.ceturksnī.

1. 2011.gada 12.jūlijā parakstīts pieņemšanas-nodošanas
akts par rezultatīvo rādītāju izpildi 2011.gada 2.ceturksnī.
2. 2011.gada 18.oktobrī parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par rezultatīvo rādītāju izpildi 2011.gada
3.ceturksnī.
3. 2011.gada 2.ceturksnī sniegta informācija ZM iekšējā
audita nodaļai par valsts budžeta dotācijas līguma izpildes
uzraudzību un mērķa sasniegšanu audita "Valsts kapitāla
daļu pārvaldīšana komercsabiedrībās" ietvaros.
4. 2011.gada 3.ceturksnī saskaņots ZM iekšējā audita
nodaļas iekšējā audita ziņojums par valsts kapitāla daļu
pārvaldīšanu kapitālsabiedrībās.
5. Noteiktajā termiņā līdz 2011.gada 30.septembrim ieviesti
iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā minētie
ieteikumi.
6. 2011.gada 4.ceturksnī sniegti 3 atzinumi par Ekonomikas
ministrijas sagatavoto Valsts kapitāla daļu pārvaldības
koncepcijas projektu.

2011.gada 9.maijā dalība sanāksmē par nepieciešamību 2011.gada 2.pusgadā līdzdalība sarunās par
un iespējām lauksaimnieku sabiedrības informēšanai par savstarpējās atbilstības konsultāciju sniedzēju
savstarpējo atbilstību.
atzīšanas atjaunošanu, kā arī informācijas
sagatavošana un iespējamo grozījumu ierosināšana
rīkojumā par SA konsultatīvās darba grupas darbību.

Deklarācija par
Sagatavota ministrijas pozīcija par likumprojekta
V.Dombrovska vadītā „Grozījumi Meža likumā‖ LR Saeimā iesniegtiem
Ministru kabineta priekšlikumiem.
iecerēto darbību
2.5.punkts
Deklarācija par
V.Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
2.5.punkts
Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

MD

19. lappuse no 36

Izstrādāts (iesniegšanai ministrijas darba operatīvās
plānošanas sanāksmei) MK noteikumu projekts
„Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā
meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai
nebrīvē‖

4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.
4.1.2.5.

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
Atbilstoši likumprojekta
ieaudzēšanā, plantāciju meža ieaudzēšanas, reģistrēšanas,
izskatīšanas gaitai
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 Atbilstoši likumprojekta
arī meža sanitārā stāvokļa prasību ievērošanas kontroles izskatīšanas gaitai
kārtību
ģenētisko
resursu
mežaudžu
izveidošanas
un Atbilstoši likumprojekta
apsaimniekošanas kārtību
izskatīšanas gaitai
meža reproduktīvo materiāla ieguves avotu reģistrācijas
kārtību, kvalitātes un sertificēšanas prasības, tirdzniecības Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai
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
Atbilstoši likumprojekta
novēršanu noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un
izskatīšanas gaitai
atlīdzināšanas kārtību;
meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma termiņu,
izstrādes un apstiprināšanas kārtību;
Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai

4.1.2.9.

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‖

4.1.4.

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

Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai
Atbilstoši likumprojekta
izskatīšanas gaitai

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

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Izstrādāti priekšlikumi MK noteikumu projektam, kurā
nosaka meža atjaunošanas termiņus, kārtību, kādā
mežaudzi atzīst par atjaunotu vai ieaudzētu,
atjaunotās un ieaudzētās jaunaudzes kopšanas
termiņu, 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

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Izstrādāti un saskaņoti ar institūcijām priekšlikumi MK
noteikumu projektam, kurā nosaka meža aizsardzības
pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus, kārtību,
kādā izsludināma ārkārtējā situācija meža
ugunsgrēka, meža kaitēkļu savairošanās vai slimību
masveida izplatīšanās dēļ, un kārtību, kādā
kontrolējama meža sanitārā stāvokļa prasību
ievērošana
Darbs tiek turpināts

MD

MD

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

MD

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Izsrādāti priekšlikumi MK noteikumu projektam par
meža reproduktīvo materiāla ieguves avotu
reģistrācijas kārtību, kvalitātes un sertificēšanas
parsības, tirdzniecības un izmantošanas kārtību.
Darbs tiek turpināts

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Darbs tiek turpināts

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Darbs tiek turpināts

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Apkopoti priekšlikumi MK noteikumu projektam par
meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma
termiņu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

Izstrādāts MK noteikumu projekts, turpinās
saskaņošana ar interešu grupām.
Izstrādāts MK noteikumu projekts. Izsludināts
29.12.2011. VSS
Izstrādāts MK noteikumu projekts. Apstiprināts MK
20.12.2011.
Noteikumu projekta izstrāde saistīta ar 13.10.2011.
likuma "Grozījumi Meža likumā" ("LV", 173 (4571),
02.11.2011.) normām attiecībā uz meža
inventarizāciju un noteikumu projekts atbilstoši
Ministru prezidenta 2011.gada 14.novembra
rezolūcijai Nr. 12/2011-JUR-297 sagatavojams un
iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2012.gada
1.decembrim.
Noteikumu projekts izstrādāts un atbilstoši Ministru
prezidenta 2011.gada 14.novembra rezolūcijai Nr.
12/2011-JUR-297 tiks iesniegts Ministru kabinetā
līdz 2012.gada 1.martam.

MD

MD
MD
MD

MD

MD

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

MD

Uzsākts darbs pie MK noteikumu projekta izstrādes

MD

II pusgads

MD

VRP 16.15.3.

II pusgads

MD

VRP 16.15.3.
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4.1.5.

4.1.5.1.

4.1.5.2.

4.1.5.3.

4.1.5.4.

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):
Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra
noteikumos Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde
izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums‖
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra
noteikumos Nr.193 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi‖
Normatīvo un tiesību aktu izstrāde meža zemes pārvaldības
jomā (valsts meža zemes atsavināšana, meža zemes
lietošanas mērķa maiņa, meža zemes transformācija un
zemes pirkšana);
Normatīvo un tiesību aktu izstrāde par valsts meža zemes
atsavināšanu

4.1.6.2.

I pusgads

MD

VRP 2.5.4.

I pusgads

MD

VRP 2.5.4.

I pusgads

MD

VRP 2.5.4.

I pusgads

MD

VRP 2.5.4.

II pusgads

MD

VRP 2.5.4.

II pusgads

MD

VRP 2.5.4.

II pusgads

MD

VRP 2.5.4.

visu gadu

MD

VRP 16.13

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

4.1.5.6.

4.1.6.1.

VRP 2.5.4.

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi‖

4.1.6.

MD

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

4.1.5.5.

4.1.5.7.

I pusgads

visu gadu

VRP 16.13

Normatīvo un tiesību aktu izstrāde par valsts meža zemes
nomu

visu gadu

4.1.6.3.

MD

MD

VRP 16.13

Normatīvo un tiesību aktu izstrāde par meža zemes
lietošanas mērķa maiņu
visu gadu

MD

VRP 16.13
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12.05.2011. likumprojekts (Nr.329/Lp10) tika atbalstīts
1.lasījumā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijā
12.05.2011. likumprojekts (Nr.328/Lp10 ) tika atbalstīts
1.lasījumā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijā

13.10.2011. likums "Grozījumi Sugu un biotopu
aizsardzības likumā" ("LV", 169 (4567), 26.10.2011.)
[stājas spēkā 01.01.2013.]
13.10.2011. likums "Grozījums Lauksaimniecības un
lauku attīstības likumā" ("LV", 169 (4567),
26.10.2011.) [stājas spēkā 01.01.2013.]

12.05.2011. likumprojekts (Nr.327/Lp10 ) tika atbalstīts
1.lasījumā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijā
03.05.2011. likumprojekts (Nr.330/Lp10 ) tika atbalstīts
1.lasījumā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijā; 17.05.2011. likumprojekts
tika atbalstīts 1.lasījumā Saeimas Juridiskajā komisijā

13.10.2011. likums "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"
("LV", 169 (4567), 26.10.2011.) [stājas spēkā
09.11.2011.]
08.12.2011. likums "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā" ("LV", 201 (4599), 22.12.2011.)
[stājās spēkā 01.01.2012.]

Grozījumi pakārtoti 13.10.2011. likuma "Grozījumi
Meža likumā" ("LV", 173 (4571), 02.11.2011.)
normām attiecībā uz atmežošanu, kas stājas spēkā
2013.gada 1.janvārī. Līdz ar to grozījumi attiecīgajos
normatīvajos aktos veicami līdz 2012.gada
31.decembrim

1. Procesā ir 5 lietas par valsts meža zemes
_
atsavināšanu kapsētu ierīkošanai vai paplašināšanai
(Beverīnas novadā, Grobiņas novadā, Rojas novadā un
Talsu novadā).
MKK 02.05.2011.sēdē tika skatīts un noraidīts MK
rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala
„Valsts mežs Pope‖ Ventspils novadā, Popes pagastā
daļas iznomāšanu" (TA-1059, prot.Nr.17, 7.&).
MK
rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala
"Līvbērzes smerdūklis" Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā, daļas iznomāšanu (10.05.2011. MK rīkojums
NR.182)

Sakarā ar jaunaktklātiem apstākļiem tika atjaunota
lietvedība lietā par neapbūvēta valsts zemesgabala
„Valsts mežs Pope‖ Ventspils novadā, Popes pagastā
daļas iznomāšanu. Pamatojoties uz ministru
prezidenta rezolūciju, ZM 22.11.2011. ar lēmumu
Nr.3.4-1/3943 šajā lietā lietvedību izbeidza.

Sagatavotas 2 piekrišanas un pilnvaras nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņai (Jelgavas novadā,
Alūksnes novadā)

Sagatavota 1 piekrišana un pilnvara nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņai (Aizputes novada
Kalvenes pagastā), 1 vēstule ar lūgumu precizēt
informāciju (mērķa maiņai Kandavas novada Vānes
pagastā)

4.1.6.4.

Normatīvo un tiesību aktu izstrāde par meža zemes
transformāciju

4.1.6.5.

Normatīvo un tiesību aktu izstrāde par meža zemes pirkšanu

4.1.7.

Nodrošināt EP regulas ar ko nosaka pienākumus tirgus
dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka
izstrādājumus prasību izpildi

4.1.8.

visu gadu

MD

VRP 16.13

visu gadu

MD

VRP 16.13

I-II pusgads

MD

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

4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.

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

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
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;

1) 19.07.2011. iesniegts Valsts kancelejā precizēts
MK rīkojuma projekts „Par meža zemes
transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117,
Jūrmalā‖ (TA-1424).
2) Sagatavots un
izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (27.10.2011.
protokols Nr.42 25.§) MK rīkojuma projekts "Par
meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā
Dzintara ielā 63, Rīgā" 3)Valsts sekretāru sanāksmē
08.12.2012. izsludināts MK rīkojuma projekts "Par
meža zemes transformāciju Bākas ielā 62, Mērsragā,
Mērsraga novadā" (VSS-1337)

Pieprasījumi 2011.gada I pusgadā ZM netika saņemti

Pieprasījumi 2011.gada II pusgadā ZM netika saņemti

Dalība EK ekspertu grupā, nozares pārstāvju
informēšana par regulas prasību izpildes ieviešanu;
Latvijas meža nozares pārstāvju viedokļu apkopošana
par regulas īstenošanas procedūrām
26.04.2011. MK noteikumi nr. 320

Dalība FLEGT komitejas sanāksmēs, viedokļa
formulēšana par kokmateriālu regulas īstenošanas
normatīvā akta proejktu un ar to saistītajiem
jautājumiem.

MD

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

I pusgads

MD

Projekts sekmīgi noslēdzies 28.05.2011. Pēc atzinuma
Deklarācija par
saņemšanas no EK, tiks sagatavota gala atskaite
V.Dombrovska vadītā
Ministru kabineta
iecerēto darbību
16.15.punkts

visu gadu

ZD

I pusgads

4.1.9.

Sagatavots un iesniegts Valsts kancelejā MK rīkojuma
projekts „Par meža zemes transformāciju nekustamajā
īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā‖ (TA-1424; skatīts MKK
sēdē 22.02.2011. (Nr.11; 37.&))

visu gadu

1) Sniegtas atbildes uz 9 informācijas pieprasījumiem no
DG MARE par iespējamo nelegālās nereģistrētās un
neregulētās nozvejas importu Latvijā no dažādām
trešajām valstīm.
2) Sniegta atbilde uz informācijas pieprasījumu no DG
MARE par iespējamiem Latvijas pilsoņu valdījumā
esošiem zvejas kuģiem, kas kuģo ar trešo valstu
karogiem 28.02.2011.
3) Dalība Eiropas Komisijas Kontroles ekspertu darba
grupas sanāksmē Gēteborgā, Zviedrijā, 23.-24.05.2011.
4) Dalība Eiropas Komisijas Kontroles ekspertu darba
grupas sanāksmē Briselē 07.06.2011.
5)Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas ierosinājuma organizēta sanāksme ar
Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un zvejniecības nevalstisko
organizāciju piedalīšanos par izkraušanos Latvijas ostās
nakts laikā 15.02.2011.
6) Sagatavotas 2 informatīvas vēstules Ministru
Prezidentam par sanāksmi iespējamai zivju izkraušanas
ierobežošanai 03.03.2011.
7) Sanāksme ar DG MARE pārstāvjiem par nelegālo
nereģistrēto un neregulēto zveju saistībā ar 3 Latvijas
kuģiem 28.-29.03.2011.

ZD

22. lappuse no 36

1)Sniegtas atbildes uz 4 Eiropas Komisijas
informācijas pieprasījumiem par iespējamu nelegālas,
nereģistrētas un neregulētas (NNN) izcelsmes
nozvejas importu Latvijā no trešajām valstīm,
nosūtītas 31.08.2011., 29.09.2011.;
2) Dalība NNN regulas ieviešanas ekspertu
sanāksmē Briselē 04.10.2011;
3)Sagatavots priekšlikums grozījumiem MK
noteikumumos Nr. 503 „Noteikumi par zivju
izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu
pārbaudi‖;
4)Nosūtīts saskaņošanai uz Galveno muitas pārvaldi
un Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi priekšlikums
grozījumiem MK noteikumumos Nr. 503 „Noteikumi
par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu
pārbaudi‖ 20.12.2011.;
5)Sagatavots un iesniegts Zvejas pārvaldības un
zivju resursu nodaļai priekšlikums par Zvejniecības
likuma grozījumiem 24.11.2011.

4.2.1.2.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.3.1.

saistībā ar regulu par kopējās zivsaimniecības politikas
noteikumu ievērošanas kontroles sistēmas izveidi (zvejas
kontroles reforma)

visu gadu

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

II pusgads

ZD

visu gadu

ZD

VRP 16.19.

ZD

Izstrādāt grozījumus ZM lēmumā par nozvejas limitu sadali
aiz piekrastes joslas 2011. gadam
ZD

Pārraudzīt Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un
informācijas sistēmas (ZIKIS) darbību un koordinēt ES
kopējās Zivsaimniecības datu apmaiņas sistēmas (FIDES)
informācijas apriti

visu gadu

Organizēta sanāksme ar Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldi par paraugu ņemšanas plānu zivju svēršanai
un nepieciešamajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.
296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos
ūdeņos un ekonomikas zonas ūdeņos‖ 12.12.2011.;
1) Sagatavota sākotnējā pozīcija Latvijas pārstāvju
dalībai ES Padomes dabra grupā par regulas projektu
03.10.2011.;
2) Iesniegti rakstiskie komentāri Eiropas Komisijai par
regulas projektu 10.10.2011.;
3) Sagatavota pozīcija uz ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmi par
regulas projektu13.10.2011.;
4)Organizēta sanāksme ar starpinstitūciju darba
grupai "Zivsaimniecība" Latvijas nostājas
apspriešanai par regulas projektu 15.09.2011.;
5)Nodrošināta dalība ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē par
regulas projektu 20.- 21.10.2011.

Veikt Latvijas zvejnieku kuģu iegādes, būves un dzinēju
nomaiņas saskaņošanu

visu gadu

4.2.4.

ZD

Izstrādāt regulas projektu, ar ko nosaka zvejas iespējas
2012. gadam Baltijas jūrā

visu gadu

4.2.3.2.

Sanāksme ar Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldi un Latvijas jūras administrāciju par
Padomes regulas (EK) Nr.1224/2009 ieviešanu
21.06.2011.

ZD
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Pēc zvejnieku pieprasījuma saskaņoti zvejas kuģu
iegādes darījumi 14.01., 04.02., 11.02., 15.02., 15.02.,
30.03., 30.03., 31.03., 6.04., 11.04., 26.04., 18.05.,
27.05., 27.05., 27.05., 27.05., 27.05., 2.06., 7.06., 6.06.,
17.06., 16.06., 27.06., 27.06., 28.06.

Pēc uzņēmēju pieprasījuma saskaņota zvejas kuģu
iegādes un dzinēju jaudas izmaiņu veikšana
1.07.2011., 6.07.2011., 7.07.2011., 9.08.2011.,
09.08.2011., 19.08.2011., 19.08.2011., 19.08.2011.,
19.08.2011., 19.08.2011., 22.08.2011., 23.08.2011.,
24.08.2011., 25.08.2011., 06.09.2011., 23.09.2011.,
5.09.2011., 3.10.2011., 7.10.2011., 18.10.2011.,
18.10.2011., 19.10.2011., 21.10.2011., 09.11.2011.,
28.12.2011.

Izstrādāti grozījumi Zemkopības ministrijas lēmumā par
nozvejas limitu sadali aiz piekrastes joslas 2011. gadam
27.01., 27.01., 14.03., 7.04., 12.04., 27.04., 10.05.,
16.06., 23.06., 30.06.

Izstrādāti grozījumi ZM lēmumā par nozvejas limitu
sadali zvejā aiz piekrastes joslas 2011. gadam
30.06.2011., 12.08.2011.,16.08.2011., 31.08.2011.,
19.09.2011., 26.09.2011., 12.10.2011., 27.10.2011.,
14.11.2011., 2.12.2011., 28.12.2011.

Izvērtētas zvejas flotes atskaites sagatavošanas
vadlīnijas, apkopota informācija par zvejas flotes stāvokli
un izmaiņām 2011.gadā un iesniegts ziņojums Eiropas
Komisijai 29.04. 2011.
Sagatavots ziņojums un elektroniski iesniegts Eiropas
Komisijai Zivsaimniecības datu apmaiņas sistēmas
(FIDES) formātā , tai skaitā 12 atskaites 29.01.2011,
26.02.2011 29.03.2011. 29.04.2011., 29.05.2011.,
29.06.2011.(katrā reizē nosūtītas 2 atskaites)
Sagatavots ziņojums un elektroniski iesniegts Eiropas
Komisijai Zivsaimniecības datu apmaiņas sistēmas
(FIDES) formātā , tai skaitā 12 atskaites 14.01.2011,
12.02.2011, 12.03.2011. 12.04.2011., 12.05.2011.,
12.06. (katrā reizē nosūtītas 2 atskaites).

Sagatavots ziņojums un elektroniski iesniegts Eiropas
Komisijas ZIvsaimniecības datu apmaiņas sistēmas
(FIDES) formātā, tai skaitā 12 atskaites 15.07.2011.,
01.08.2011.,15.08.2011., 01.09.2011.,15.09.2011.,
15.10.2011., 19.10.2011., 15.11.2011., 01.12.2011.,
15.12.2011(katrā reizē nosūtītas no 1 līdz 4
atskaiteēm).

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

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

I pusgads

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

Izsniegti 29 īpašie papildus pilnvarojumi zvejai Rīgas
jūras līcī, 80 īpašie papildus pilnvarojumi zvejai Baltijas
jūrā un 2 īpašie papildus pilnvarojumi zvejai NAFO un
NEAFC (janvārī un turpmāk pēc vajadzības).

ZD

Līdzdalība ES atbalsta ietvara zivsaimniecībā sagatavošanā
nākamajam plānošanas periodam

visu gadu

4.2.9.

Apstiprināti MK 22.02.2011 noteikumi Nr.142 "Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503
"Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudi"".
Nodrošināta 308800 gb. stikla zušu mazuļu ielaišana
Pierīgas ezeros - Juglas ezerā, Lielajā Baltezerā, Mazajā
Baltezerā 06.05.2011

ZD

Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences atbalsta
pasākumu ieviešanas pārraudzība

visu gadu

ZD
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Sagatavoti grozījumi MK noteikumos Nr. 503
„Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudi‖‖, iesniegti Ministru kabinetā
21.12.2011.
Sniegti komentāri Pārtikas, drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūtam "BIOR" par tā
sagatavoto rekomendāciju Eiropas zuša Anguilla
anguilla atjaunošanai tās dabiskās izplatības ūdeņos
Latvijā

1) Dalība konferencē par Kopējās zivsaimniecības
politikas nākotni Nordvijkā 09.-11.03.2011. (E.Kubliņa);
2) Dalība konferencē un viedokļu apmaiņā par EZF
4.prioritātes nākotni Briselē 12.-13.04.2011. (E.Kubliņa);
3) Dalība Polijas Lauksaimniecības un lauku attīstības
ministrijas organizētā pasākumā dalībvalstu neformālām
debatēt par zivsaimniecības finanšu perspektīvu pēc
2013. gada Krakovā 15.-17.03.2011. (E.Kubliņa);
4) Dalība Polijas organizētā konferencē par EZF
ieviešanu un nākamo finanšu periodu Berlīnē
24.01.2011. (E.Kubliņa)

1) Sagatavota sākotnējā pozīcija par priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) 23.12.2011.;
2) Sagatavota sākotnējā pozīcija "Par priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas
Zivsaimniecības fondu attiecībā uz dažiem
noteikumiem par finanšu pārvaldību dalībvalstīs,
kurām ir vai kuras apdraud lielas grūtības, kas
saistītas ar to finansiālo stabilitāti";
3) Līdzdalība pozīcijas sagatavošanā par KZP
Finanšu atbalsta jautājumu sakarā 19.09.2011.
4) Līdzdalība tēžu sagatavošanā par KZP reformu,
sagatavojot informāciju par EZF, 28.10.2011;
5) Sagatavoti sākotnējie Latvijas komentāri par EJZF
regulas priekšlikuma neoficiālajai redakcijai
19.10.2011.;
6) Sagatavots viedokļa projekts par EJZF 7.decembra
COREPER II sanāksmei 06.12.2011.

1) Sagatavots MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas
un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu
administrēšanas un uzraudzības kārtība"‖ (izsludināts
12.05.2011. ministrijas darba operatīvās plānošanas
sanāksmē; saskaņots ar LAD un PVD; 22.06.2011.
nosūtīts Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju
grupām ar lūgumu sniegt iebildumus vai priekšlikumus
līdz 30.06.2011.).
2) Sagatavota vēstule LAD par izmaksām zvejas vai
akvakultūras produktu ražotāju grupām no ELGF
līdzekļiem 2010.gadā, kā arī iespējamām
(paredzamajām) izmaksām 2011., 2012., 2013. un
2014.g. (01.04.2011.).

Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236
"Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences
pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"‖
(noteikumi apstiprināti MK 11.10.2011. kā MK
noteikumi Nr. 784).

4.2.10.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

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‖.

visu gadu

ZD

I-II cet.

LD

Pieņemts Saeimā 14.04.2011
Apstiprināts MK 5.04.2011.

LD

Pieņemti MK 26.06.2011. noteikumi Nr. 473 „Šķirnes
mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju
reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku
ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas
kārtība‖

LD

Pieņemti MK 26.06.2011. noteikumi Nr. 473 „Šķirnes
mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju
reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku
ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas
kārtība‖

I-II cet.

Izstrādāt MK noteikumu projektu par "Šķirnes mājas (istabas)
dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas kārtību ".
I-II cet.

4.3.4.

4.3.5.

1) Apstiprināti MK 15.03.2011. noteikumi Nr. 201
"Grozījumi MK 11.08.2009. noteikumos Nr.918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"".
2) Apstiprināti MK 01.03.2011. noteikumi Nr.162
"Grozījumi MK 14.10.2003. noteikumos Nr.574
"Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas —
kārtība"".
3) Apstiprināti MK 01.03.201. noteikumi Nr.161
"Grozījumi MK 07.08.2001. noteikumos Nr.359
"Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība"".
4) Apstiprināti MK 22.02.2011. noteikumi Nr.151
"Grozījumi MK 02.03.2010 noteikumos Nr.215 "Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai
Lauksaimniecības un
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"" .
lauku attīstības likuma
5) Apstiprināti MK 22.02.2011. noteikumi Nr.150
5.panta 4.daļa
"Grozījumi MK 19.12.1995. noteikumos Nr.388 "Zivju
fonda nolikums"".
6) Sadarbībā ar ZM JD 23.03.2011. izdots ZM rīkojums
Nr.50 "Par grozījumiem ZM 2010.gada 4.marta rīkojumā
Nr.51 Par Zivju fonda padomes sastāvu"".
7) Sagatavoti četri Zivju fonda padomes sēdes protokoli
8) Organizētas Zivju fonda padomes sēdes un veiktas
Zivju fonda sekretariāta funkcijas, t.sk. sarakste ar
atbalsta pretendentiem, Zivju fonda padomes locekļiem,
preses relīžu sagatavošana

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".

1) veiktas Zivju fonda sekretariāta funkcijas divu Zivju
fonda padomes sēžu organizēšanā (07.09.2011. un
11.11.2011.), t.sk. protokoli, sarakste ar atbalsta
pretendentiem, Zivju fonda padomes locekļiem,
preses relīžu sagatavošana u.c., 07.09.2011.,
11.11.2011;
2) sagatavotas atbildes uz jautājumiem par Zivju
fondu pārmaksām u.c. jautājumiem;
3 ) līdzdalība Zvejniecības likuma grozījumu projekta
sagatavošanā,15.08.2011., 24.08.2011.

20.12.2011. izskatīts Saeimas Budžeta un finanšu
komisijā 2.lasījumā

Pieņemti MK 14.06.2011. noteikumi Nr.447
I-II cet.

LD
Izskatīts VSS 02.06.2011 Noteikumu projekts tiks
iesniegts VK izskatīšanai MK sēdē.

I-II cet.

LD
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Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija
noteikumi Nr.567 „Noteikumi par šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju
atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības
dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa
piešķiršanas kārtību‖

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.
4.3.15.

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

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

I-II cet.

LD

Virzīt MK noteikumus par "Gaļas liellopu pārraudzības
kārtību"

I-II cet.

LD

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Gaļas kazu pārraudzības
kārtība‖‖.

I-II cet.

LD

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Trušu un kažokzvēru
pārraudzības kārtību‖.

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

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‖
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‖"

Noteikumu projekts izskatīts MK sēdē 05.07.2011

Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija
noteikumi Nr.547 „Slaucamo govju un piena šķirņu
kazu pārraudzības kārtība‖.

Noteikumu projekts izskatīts MK sēdē 05.07.2011

Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija
noteikumi Nr.538 „Gaļas liellopu pārraudzības
kārtība‖.
Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta
noteikumi Nr.637 „Gaļas kazu pārraudzības kārtība‖.

Izskatīts VSS -680/30.06.2011 Noteikumu projekts pēc
saskaņošanas ar ministrijām tiks iesniegts VK
izskatīšanai MK sēdē.
Noteikumu projekts izsludināts DDS un pēc
saskaņošanas ar sadarbības partneriem tiks iesniegts
VSS.
Iesniegts VSS -715/30.06.2011 Noteikumu projekts pēc
saskaņošanas ar ministrijām tiks iesniegts VK
izskatīšanai MK sēdē.

Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta
noteikumi Nr.649 „Tušu un kažokzvēru pārraudzības
kārtība‖.
Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta
noteikumi Nr.649 „Tušu un kažokzvēru pārraudzības
kārtība‖.

Pieņemti MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 475

I-II cet.

LD

I-II cet.

LD

Pēc vajadzības

LD

IV ceturksnis

Pēc vajadzības

Izskatīts VSS 02.06.2011 Noteikumu projekts ir iesniegts Pieņemti Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija
VK izskatīšanai MK sēdē.
noteikumi Nr.566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās
personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku
vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu,
olšūnu un embriju transplantāciju un kārtība, kādā šīm
personām izsniedz un anulē sertifikātus un
apliecības".
Pieņemti MK 22.02.2011 noteikumi Nr. 156

EK saskaņošanai nosūtīta izziņa par likuma grozījuma
projektu 16.02.20
Pieņemti MK 14.06.2011. noteikumi Nr.449

Izsludināts DDS 18.03.2011.g.
26.10.2011.g. atkārtoti nosūtīts EM, lai saskaņotu ar
25.05.2011. nosūtīts EM, lai saskaņotu ar EK un noteikts EK.
EK apturēšanas periods līdz 2011.gada 29.augustam.

LD

LD

Pieņemti 08.02.2011. noteikumi Nr.115
I ceturksnis

Pieņemti MK 29.11.2011. noteikumi Nr.904

LD

Nosūtīts saskaņošanai ar iesaistītajām institūcijām
(VAAD un VARAM).
III ceturksnis

08.09.2011. atkārtoti nosūtīts EK saskaņošanai.

LD

26. lappuse no 36

07.11.11. nosūtīts saskaņošanai ar iesaistītajām
institūcijām (VAAD un VARAM).

4.3.19.

4.3.20.

4.3.21.

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‖‖.

4.3.22.

Izstrādāt likumprojektu "Augu šķirņu aizsardzības likums"

4.3.23.

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‖‖

4.3.24.

4.3.25.

4.3.26.

4.3.27.
4.3.28.

4.3.29.

4.3.30.

4.3.31.

4.3.32.

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‖.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos nr. 469
„Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi‖.
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‖.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr. 820
„Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanas un
sagatavošanas kārtība‖

Pieņemti MK 22.02.2011. noteikumi Nr.141
II ceturksnis

LD

III ceturksnis

LD

Pieņemti MK 15.11.2011 notiekumi Nr.881

Pieņemti MK 14.06.2011. noteikumi Nr.448

II ceturksnis

LD

III-IV cet.

LD

Pieņemti MK 07.06.2011. noteikumi Nr.436 „Grozījumi
Ministru kabineta 28.03.2006. noteikumos Nr.245
"Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi‖

07.07.2011. projekts ir izsludināts VSS.

II cet.

LD

Saskaņā ar Eiropas Komisijas komentāriem tika
nolemts projektu pašlaik tālāk nevirzīt.

VRP 16.4.

Sakarā ar iebildumiem, š.g. 10.jūnijā noteikumu projekts Apstiprināts MK 6.12.2011.
atkārtoti ir nosūtīts Eiropas Komisijai saskaņošanai.
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

Apstiprināts MK 26.04.2011. nr.324.

Projekts š.g. 9.jūnijā ir izsludināts DDS.

Apstiprināts MK 22.11.2011.

Izsludināts VSS 27.10.2011.
Apstiprināts 19.04.2011. nr.310.

Projekts 12.05.2011. ir izsludināts DDS.

II cet.

II cet.

Noteikumu projekts atsaukts. Vēstule VK 15.11.2011.

Projekts tiek apspriests ar nozarē iesaistītajiem
ekspertiem

Projekta virzība ir apturēta līdz Eiropas Komisijas pozitīvā Apstiprināts MK 6.12.2011.
akcepta grozījumiem MK noteikumos Nr.530
„Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības
novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi‖.

LD

Projekta virzība ir apturēta līdz Eiropas Komisijas pozitīvā Apstiprināts MK 6.12.2011.
akcepta grozījumiem MK noteikumos Nr.530
„Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības
novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi‖.

LD

27. lappuse no 36

4.3.33.

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 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‖
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.
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.

Izsludināts VSS 24.11.2011.

III-IV cet.

II cet.

LD

III-IV cet.

LD

4.4.4.

4.4.4.1.

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

Izsludināts VSS 29.12.2011.
III-IV cet.

LD

II-IV cet.

LD

III-IV cet.

LD

I pusgads

MD

II pusgads

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:

4.4.4.3.

Tiek gaidīts normatīvā akta projekts no Eiropas
Komisijas
Sagatavoti priekšlikumi vides un zemkopības ministra
kopīgajai sanāksmei

VRP 13.9.5.

MD

MD

2011.gada augustā Ministru kabinetā iesniegts
Informatīvais ziņojums par bāzes izdevumu
palielināšanu valsts pamatbudžeta programmai
26.00.00 „Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana‖
nodrošināšanai 2012.gadā un turpmākajos gados.

Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
2011.gada 9.jūnijā (prot.Nr.23 40.§).

Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
2011.gada 9.jūnijā (prot.Nr.23 40.§). Grozījumi
likumprojektā priekšlikumu veidā 20.12.2011. atkārtoti
iesniegti Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijai.
Likumprojekts pieņemts MK sēde 2011.gada
11.oktobrī (prot. Nr.58 13.§). Likumprojekts ir
izskatīšanā Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijai.

VRP 11.33.

Grozījumi Aizsargjoslu likumā;
MD

Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā

Grozījumi MK 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖;

2011.gada martā Ministru kabinetā iesniegts
Informatīvais ziņojums par meliorācijas nozares
finansēšanu 2011.gadā un turpmākajos gados.
2011.gada maijā Saeimas Tautsaimniecības komisijā
iesniegta informācija un priekšlikumi par meliorācijas
nozares finansēšanas problēmām.

Būvniecības likums tiek izvērtēts Saeimas
Tausaimniecības komisijā 2.lasījumā.

MD

I pusgads

4.4.4.2.

Projekts 17.02.2011. ir izsludināts DDS. Projekta virzība
ir apturēta līdz Eiropas Komisijas Direktīvas par augļaugu
šķirņu reģistrāciju apstiprināšanas.
Apstiprināts MK 22.11.2011.

I pusgads

4.4.3.

LD

Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē
2011.gada 9.jūnijā (prot.Nr.23 41.§).
I pusgads

MD

I pusgads

MD

MK noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru
sanāksmē 2011.gada 9.jūnijā (prot.Nr.23 42.§).

28. lappuse no 36

MK noteikumu projekts pieņemts MK 2011.gada
23.augusta sēdē (prot.nr.49 1.§).

4.4.4.4.

4.4.4.5.

4.4.4.6.

4.4.4.7.

4.4.5.

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

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

Grozījumi MK 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70
„Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju
drošuma programmām un deklarācijām‖;
Grozījumi MK 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014
„Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumu izstrādāšanas kārtība‖.
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.
Nozaru pārvaldība
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

I pusgads

Noteikumu projekts izsludināts VSS 2011.gada
1.decembrī (prot. Nr.47 19.§).

MD

Izskatīšanai MK 2012.gada 10.janvāra sēdē Tieslietu
ministrija iesniegusi jaunu noteikumu projektu
"Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās
informācijas sniegšanas kārtību un apjomu" (TA2434). ZM grozījumi ietverti TM izstrādātajā
noteikumu projektā.

I pusgads

MD

I pusgads

MD

MK noteikumu projekts pieņemts MK 2011.gada
8.novembra sēdē (prot.nr.66 2.§).

I pusgads

MD

MK noteikumu projekts pieņemts MK 2011.gada
8.novembra sēdē (prot.nr.66 1.§).

II pusgads

visu gadu

MD

VRP 16.5.

2011.gada I pusgadā uzsākta sūkņu staciju Ikšķile-2,
Spolītes un Tome rekonstrukcija. Darbi notiek pēc
plānotā grafika. CFLA tiek iesniegtas atskaites saskaņā
ar savstarpējā līgumā norādīto grafiku. Atbilstoši līgumam
tiek kārtota dokumentācija un nodrošināta publicitāte.

Turpinās sūkņu staciju Ikšķile-2, Spolītes un Tome
rekonstrukcija. Darbi notiek pēc plānotā grafika. CFLA
tiek iesniegtas atskaites saskaņā ar savstarpējā
līgumā norādīto grafiku. Atbilstoši līgumam tiek
kārtota dokumentācija un nodrošināta publicitāte.

1) Nodrošināta dalība un Latvijas interešu
aizstāvēšana ES - Mauritānijas Islāma Republikas
nākamā partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības
jomā sarunu trešajā raundā 26.07.-28.07.2011.
2)Nodrošināta dalība ES Padomes darba grupā
„Iekšējā un ārējā zivsaimniecības politika‖
07.09.2011.

ZD

Tiek pildīts

visu gadu

BFD

visu gadu

VPD

visu gadu

SLSAD

Latvijas intereses aktīvi pārstāvētas ES institūcijās
(dalība 170 darba grupu sanāksmēs, vairāk kā 500
ES normatīvo aktu projektu un ES institūciju
informācijas izvērtēšana un informācijas
sagatavošana, 52 Latvijas pozīciju un instrukciju
izstrāde)
LV intereses tiek aktīvi pārstāvētas ES institūcijās, notiek LV intereses tiek aktīvi pārstāvētas ES institūcijās,
aktīva sadarbība ar dalībvalstīm, īpaši diskusijās par KLP notiek aktīva sadarbība ar dalībvalstīm, īpaši
nākotni pēc 2013.gada, īpaši tiešajiem maksājumiem ar diskusijās par Kopējās lauksaimniecības politikas,
EP deputātiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, ES
t.sk. īpaši tiešajiem maksājumiem ar EP deputātiem
dalībvalstu ekspertiem
un Eiropas Komisijas pārstāvjiem, ES dalībvalstu
ekspertiem.

29. lappuse no 36

5.1.5.

5.1.6.

Pārstāvēt LR lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības sektoru Krievijas Federācijā, Baltkrievijā,
Kazahstānā un pārējā Neatkarīgo Valstu Savienībā

visu gadu

5.1.8.

SLSAD

Pārstāvēt Latvijas intereses, uzraudzīt, koordinēt un kontrolēt
ZM dalību starptautiskajās organizācijās
visu gadu

5.1.7.

Sagatavota ministra vizīte uz izstādi "ProdEkspo"; LVKrievijas SVK sagatavošana; eksporta jautājumu
risināšana ar Krievijas pārtikas un veterināro dienestu

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

Starptautisko organizāciju dalības maksu koordinācija un LR intereses tiek pārstāvētas ES institūcijās, norisinās
orientējošā iemaksu plāna sagatavošana
aktīva sadarbība ar dalībvalstīm. Dažādu tikšanos
organizēšana. Dalība ES dalībvalstu diskusijās par
KLP pēc 2013.gada. Cieša sadarbība ar Latvijas
pārstāvjiem Eiropas Parlamentā.

SLSAD

TTAD

PKP 6;

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

Noorganizēts LV stends izstādē "World food"
astoņiem Latvijas uzņēmējem, Regulāra sadarbība ar
Krievijas pārtikas un vet. dienestu.

Regulāri veikta lauksaimniecības un pārtikas nozaru
Regulāri veikta lauksaimniecības un pārtikas nozaru
makroekonomiskās situācijas, cenu un tirdzniecības datu makroekonomiskās situācijas, cenu un tirdzniecības
analīze.
datu analīze.

1) Regulāri izvērtēta aktuālā informācija par PTO
jautājumiem un nodrošināta informācijas koordinācija ZM
un padotības iestādēs.
2) Viedoklis EM par COM projektu par PTO iesniegto
modalitāšu priekšlikumu par ģeogrāfisko izcelsmju
norāžu reģistru.
3) Viedokļa koordinēšana un sniegšana EM par tarifu
samazināšanu kokrūpniecības produktiem (PTO sektoru
iniciatīva).
4) Viedokļa koordinēšana par PTO ietvaros izplatīto
modalitāšu priekšlikumu par ģeogrāfisko norāžu reģistru.
5) Informācija par PTO sarunās paredzēto attiecībā uz
cūkgaļu.
6) Viedoklis par TM un PTO - 2003.gada 30.jūnija
atsauce.
7) PTO DDA sarunu dokumentu izvērtēšana.

TTAD
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Regulāri sekots līdzi aktuālai situācijai PTO kontekstā
un nodrošināta informācijas koordinācija ZM un
padotības iestādēs, kā arī sniegts viedoklis EM par
PTO ietvaros izplatītajiem modalitāšu priekšlikumiem.

5.1.9.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

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

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:
Koordinēt Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu
aktualizāciju.
Sadarbībā ar VARAM un interešu grupām jaunās klimata
politikas ietvaros definēt konkrētus meža apsaimniekošanas
pasākumus un atbalsta pasākumus, lai palielinātu oglekļa
dioksīda piesaisti un sekmētu ilgtspējīgu meža
apsaimniekošanu (30.06.2013.)

visu gadu

TTAD

II pusgads

MD

II pusgads

MD

1) Kopumā tika strādāts pie 7 ES tiesību aktu
priekšlikumiem, kas ir TTAD atbildībā, kā arī pie 2 ES
tiesību aktu projektiem, kas ir citu ZM departamentu
atbildībā un sniedzot ieguldījumu Latvijas nostājas
formulēšanā
2) Rūpīgi sekots līdzi Krievijas iestāšanās PTO sarunu
procesam (dokumentācijas izvērtēšana, Latvijas nostājas
formulēšana).
3) Viedoklis ĀM par PTO Sekretariāta KF iestāšanās
procesa dokumentu – KF priekšlikumus iestāšanās
ziņojuma sadaļām attiecībā uz cenu veidošanās politiku
un eksporta nodevām.
4) Izvērtēti aktuālie dokumenti par Krievijas iestāšanās
PTO sarunām un sagatavoti ZM viedokļi, kuri sniegti ĀM
07.01.2011., 26.01.2011.
5) PTO Sekretariāta KF iestāšanas procesa dokumenta
izvērtēšana.
6) Viedoklis EM par Azerbaidžānas pakalpojumu tirgus
pieejamības piedāvājumu saistībā ar tās iestāšanās
procesu PTO.
7) Viedoklis par aktuālāko Tadžikistānas pakalpojumu
piedāvājumu tās iestāšanās procesā PTO.
8) Informācija EM par aktuālo situāciju Krievijas
iestāšanās PTO SPS jautājumu sadaļā (viedoklis par
COM dokumentu)

ZM darbības stratēģijas 2012.-2014.gadam projekta izstrāde

5.3.
5.3.1.

Konferences, izstādes, konkursi:
Organizēt konkursu „Sējējs 2011‖

5.4.

Komunikācija ar sabiedrību, sadarbība ar NVO:

Sagatavots Protokollēmuma projekts par uzdevuma
termiņa pagarinājumu līdz 20.12. 2012.

VRP 16.15.

VRP 16.16.

1) Rūpīgi sekots līdzi Krievijas iestāšanās PTO
sarunu procesam (dokumentācijas izvērtēšana,
Latvijas nostājas formulēšana).
2) Izvērtēts saistībā ar Krievijas iestāšanās PTO
sarunām izplatītais Krievijas saistību grafika projekts
un sagatavots viedoklis.
3) Izvērtēta EM pozīcija "Par Krievijas Federācijas
uzņemšanu Pasaules Tirdzniecības organizācijā" un
sniegts viedoklis.
4) Preses relīzes sagatavošana.
5) Informācija minitsrei par Krievijas iestāju PTO
(analīze, ietekmes vērtējums).
6) Prezentācija par PTO uz kongresu „Bridge over
Europa‖

Dalība ANO Vispārējās konvencijas par klimata
pārmaiņām sesijās, LULUCF darba grupās, semināros,
t.sk. 25.01. un 02.02.2011.semināri „Atbildīga klimata
politika: mežu sektors‖ (biedrība „Zaļā brīvība‖) un
26.05.2011. ekspertu diskusija par CO2 piesaisti Latvijā
(biedrība „Homo ecos‖), viedokļu apmaiņa ar interešu
grupām un NVO.

Dalība ES Padomes starptautisko vides jautājumu
darba grupas (WPIEI) Zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas maiņas un mežsaimniecības ekspertu
darba grupas (LULUCF) sanāksmēs.

IV ceturksnis

SLSAD

22.decembra VSS (protokola 56.paragrāfs „Par
institūciju darbības stratēģiju izstrādi‖) tiek plānotas
izmaiņas pašreizējā IDS izstrādes kārtībā, tādēļ ZM
IDS iztrāde ir apturēta.

II - IV cet.

PSAN

Noorganizēts konkurss lauksaimniekiem "Sējējs2011"
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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

5.4.2.

5.4.3.

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

visu gadu

PSAN

ZM interneta mājas lapā regulāri aktualizāta
informācija par ELFLA un EZF pasākumiem,
atvēršanas un noslēgšanas termiņiem, kā arī
izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos; par
svarīgākajām aktualitātēm lauksaimniecībā,
zivsaimniecībā un mežsaimniecībā. Regulāri
aktualizēta mājas lapas sadaļa "Aktuālie jautājumi",
"Sabiedrības viedoklis".

PSAN

Sagatavot sadarbības līgumus ar lauksaimnieku NVO un
Latvijas pašvaldību savienību, nodrošinot regulāru
informācijas apmaiņu un sadarbību noslēgto līgumu ietvaros
I -II cet.

5.5.

Regulāri sagatavotas preses relīzes medijiem par
izmaiņām Lauku attīstības programmas (LAP) un
Zivsaimniecības fonda (EZF) 2007.-2013.gadam
pasākumu finansējuma saņemšanā, izmaiņām
normatīvajos aktos, pieteikšanās termiņiem, Latvijas
pozīcijām ES, Lauksaimniecības un zivsaimniecības
ministru padomes sanāksmēs, kas saistītas ar LAP
un EZS. ZM sagatavotā informācija regulāri ievietota
reģionālajos medijos. Veikta plaša sabiedrības
informēšana par ZM darbu Latvijas interešu
aizstāvībā ES institūcijās par taisnīgiem
tiešmaksājumiem lauksaimniekiem pēc 2013.gada.
Ministrijas speciālisti pēc nepieciešamības
piedalījušies radio, tv diskusijās par LAP,
zivsaimniecības, KLP tematiku; Latvijas TV izveidoti 3
raidījumu cikli par LAP apguves iespējām, 4
tematiskās lapas laikrakstā "Latvijas Avīze" par LAP
apguves iespējām, 4 tematiskās lapas lauikrakstā
"Neatkarīgā Rīta Avīze" par EZF apguves iespējām.

LAAD

VRP 16.12.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai):
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Sagatavots un parakstīts sadarbības līgums Zemkopības
ministrijai ar Lauksaimnieku organizācijas sadarbības
padomi (2011.gada 17.februāris Nr. 170211/c-21),
nodomu protokols ar Latvijas Zinātņu akadēmiju/ Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (
2011.gada 25.februāris Nr. 250211/c-29), sarunu
protokols ar Latvijas Pašvaldību savienību (2011.gada
7.marts)

Saskaņā ar parakstīto Zemkopības ministriju un
Latvijas Pašvaldības padomes sarunu protokolu
(2011.gada 7.marts) ir notikušas sarunas.
(15.augusts; 22.novembris)

5.5.1.

Pildīt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam Vadošās iestādes sekretariāta funkcijas un
uzraudzīt Vadošās iestādes funkciju īstenošanu iesaistītajās
struktūrvienībās un institūcijās

visu gadu

5.5.2.

5.6.
5.6.1.

5.7.

1.Organizētas VI komitejas sēdes:
- 23.09.2011.
- 16.11.2011.
2.Pieprasīti un izvērtēti ceturkšņu pārskati par VI
finkciju īstenošanu no iesaistītajām struktūrvienībām
un iestādēm;
3.Sagatvoti ceturkšņu pārskati par VI funkciju
īstenošanā;
4.Sagatavots PĀRSKATS par VI funkciju īstenošanas
gaitu 2011.gada I pusgadā;
5.Veikti grozījumi "Latvijas lauku attīstības valsts
Stratēģijas plānā 2007.–2013.gadam".
6. Darbs pie Kopējā stratēģiskā ietvara un lauku
attīstības regulu priekšlikumiem nākamajam
programmēšanas periodam, līdzdalība
pozīciju/instrukciju sagatavošanā, dalība Eiropas
Padomes darba grupās.
7. Apstiprināti 26.07.2011. MK noteikumi Nr. 574 un
08.11.2011. MK noteikumi Nr. 863 "Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573
"Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā
arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai";
8. Dokumentu un materiālu tulkojumi no/uz angļu
valodu; konsultācijas par valodas un terminolģijas
jautājumiem; ministrijas darbinieku sastādīto
dokumentu angļu un krievu valodā rediģēšana - 62
dokumenti - 389 lappuses.

Organizēta UK sēde 21.06.2011. un sagatavots sēdes
protokols

1.Organizēta UK sēde 09.12.2011. un sagatavots
sēdes protokola projekts;
2.08.12.2011. organizēta ikgadējā LAP izvērtēšanas
sanāksme ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.
3. Apstiprināti 08.11.2011. MK noteikumi Nr. 863
"Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai";

LAAD

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

1.Organizētas VI komitejas sēdes:
- 02.02.2011.
- 27.04.2011.
2.Pieprasīti un izvērtēti ceturkšņu pārskati par VI funkciju
īstenošanu no iesaistītajām struktūrvienībām un
iestādēm;
3.Sagatvoti ceturkšņu pārskati par VI funkciju īstenošanā;
4.Sagatavots PĀRSKATS par VI funkciju īstenošanas
gaitu 2010.gada II pusgadā;
5.Organizētas ZM reģionālās konferences 2011
„Esi informēts un pelni laukos‖ (04.03.2011.; 10.03.2011.;
25.03.2011.; 01.04.2011.)

visu gadu

LAAD

visu gadu

SLSAD

Turpinās LAP NNS ieviešana, kura izpildi īsteno LVAEI. Turpinās LAP NNS ieviešana, kura izpildi īsteno
LVAEI.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Zivsaimniecības fonds):
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5.7.1.

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

visu gadu

5.7.2.

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

visu gadu

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

LAAD

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
Publiskais pārskats

1.Organizētas VI komitejas sēdes:
- 02.02.2011.
- 27.04.2011.
2.Pieprasīti un izvērtēti ceturkšņu pārskati par VI funkciju
īstenošanu no iesaistītajām struktūrvienībām un
iestādēm;
3.Sagatvoti ceturkšņu pārskati par VI funkciju īstenošanā;
4.Sagatavots PĀRSKATS par VI funkciju īstenošanas
gaitu 2010.gada II pusgadā

1. Pārskats par Eiropas Zivsaimniecības fonda Vadošās
iestādes funkciju īstenošanas gaitu 2011. gada I. pusgadā.
16.08.2011;
2. uzsākts darbs pie 2011. gada II. Pusgada pārskata;
3. Sākts darbs pie regulas projekta - Priekšlikums Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regulai, ar ko atceļ
Padomes Regulu Nr.1198/2007, Pdomes Regulu Nr.
861/2006 un Padomes Regulu XXX/2011 par integrēto
jūrlietu politiku priekšlikumiem;
4. Apstiprināti 26.07.2011. MK noteikumi Nr. 574 un
08.11.2011. MK noteikumi Nr. 863 "Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība,
kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības
attīstībai";

Organizēta UK sēde 13.05.2011. un sagatavots sēdes
protokols

1. Noorganizēta Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam Uzraudzības komitejas lēmuma
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā 08.08.2011. Lēmums Nr. L- 2011/02;
2. Veikti grozījumi Uzraudzības komitejas nolikumā;
3. 2. Apstiprināti 08.11.2011. MK noteikumi Nr. 863
"Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai";

LAAD

II cet.

LD

III cet.

LD

Pēc vajadzības

LD

I pusgads

VPD

Informatīvais ziņojums 06.06.2011. reģistrēts Valsts
Kancelejā „Par Eiropas Komisijas programmas
vistrūcīgākajām personām īstenošanu 2012.gadā‖
Nosūtīts VARAM 4.10.2011.

MK 26.04.2011. (prot.Nr.27 43.§)

Pieņemts MK 18.01.2011.
(prot. Nr.5 42.§)
I pusgads

VPD

II pusgads

VPD

II cet.

SLSAD

Nosūtīts VK 12.05.2011. Nr.5-2/1762
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5.8.8.

Lauksaimniecības gada ziņojuma sagatavošana

visu gadu

5.9.
5.9.1.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.
5.9.6.

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

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

Uz 30.06.2011. -pabeigti 5 auditi un pārbaude, 1 audits- No 22 plānoteim iekšējo sistēmu auditiem uz
procesā, 1 audits - ziņojuma projekta saskaņošanas
31.12.2011. pabeigti 16 auditi, procesā 3, bet 3 gada
stadijā
vidū objektīvu iemeslu dēļ ir atcelti. No 6 plānotiem
kvalitātes sistēmu auditiem pabeigti 3, pārējie procesā

IAN

2011.g.janvārī pēc KNAB pieprasījuma ir iesniegta
informācija par valsts programmas 2010.-2013.g.
uzdevumu izpildi ZM un padotības iestādēs

IAN

EK audita ieteikumi par EZF revīzijas iestādes darbu ir
ieviesti un informācija par tiem ir iesniegta EK.
01.01.2011. ir saņemta EK audita starpziņojuma gala
versija, kurā sniegtais vērtējums par RI darbu ir "2" jeb
"darbojas, bet daži uzlabojumi nepieciešami"

IAN

II pusgads

IAN

Atzinums nosūtīts uz Eiropas Komisiju SFC sistēmā
02.01.2012.

II pusgads

IAN

Gada kontroles ziņojums par EZF VKS nosūtīts uz
Eiropas Komisiju caur SFC sistēmu 02.01.2012.

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

Citi:
Ministrijas strukturālo un personāla izmaiņu procesa
īstenošana saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu
2011.gadam"

1. Izskatīts un koriģēts ZM 2010 Gada ziņojuma
tehniskais noformējums.
2. Lauksaimniecības gada ziņojums par 2010.gadu
publicēts ZM mājas lapā 2011.g. augustā.

EK audita ziņojumā
noteiktie termiņi

visu gadu

5.10.
5.10.1.

TTAD

Audits, uzraudzība, kontrole:
Veikt un līdz 2011.g.beigām pabeigt 22 iekšējos sistēmu un 6
kvalitātes sistēmu auditus
visu gadu

5.9.2.

Sagatavota informācija Lauksaimniecības gada
ziņojumam par:
1) KLP tiešo maksājumu nākotni;
2) tiešajiem maksājumiem 2010.g.;
3) KLP nākotnes vienkāršošanu;
4) importu;
5) savstarpējo atbilstību;
6) sadaļu "Pārtika";
7) sadaļu "Lauksaimniecības produktu veicināšana".

I cet.

- Veikti grozījumi ZM kārtībā par dokumentu ievietošanu
un aktualizēšanu Eiropas Kopienas fondu vadības
sistēmā (SFC) - izdota 11.05.2011 ZM kārtība Nr. 8;
- Veikti grozījumi ZM rīkojumā par EZF vadības un
kontroles sistēmas funkciju sadali Zemkopības ministrijā
(izdots 17.01.2011 ZM rīkojums Nr.10);
- Veikti grozījumi ZM rīkojumā par ELGF un ELFLA
vadības un kontroles sistēmas funkciju sadali
Zemkopības ministrijā (izdots 05.05.2011. ZM rīkojums
Nr.72);
- aktualizēts vadības un kontroles sistēmas apraksts,
pieprasīta informācija iesaistītajām institūcijām (RI, SI,
Starpniecības iestāde);
- Sagatavoti grozījumi 17.06.2009 MKN Nr. 573 attiecībā
uz atbalsta saņēmēju publiskošanu, LAP un ZRP
Uzraudzības komitejas sastāvu, kā arī neatbilstoši veikto
izdevumu administrēšanu.

LAAD

ZM 10.03.rīkojums Nr.66-p "Par ministrija struktūru un
amata vietām". Izstrādāti kritēriji darbinieku izvērtēšanai.
Apkopota informācija par darba stāžu valsts pārvaldē un
un ministrijā. Sagatavoti darba uzteikumi un brīdinājuma
vēstules.

JD
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1. Apstiprināti grozījumi 17.06.2009 MKN Nr. 573
attiecībā uz atbalsta saņēmēju publiskošanu, LAP un
ZRP Uzraudzības komitejas sastāvu, kā arī
neatbilstoši veikto izdevumu administrēšanu.
2. Izdota 26.09.2011. ZM kārtība Nr.18Par
lietotājtiesību un biznesa lomu piešķiršanu Eiropas
Komisijas vienotajam informācijas sistēmas modulim
konstatēto neatbilstību, neatbilstoši veikto izdevumu
un krāpšanas gadījumu reģistrēšanai un ziņošanai
(AFIS IMS)";

5.10.2.

5.10.3.

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

II pusgads

I pusgads

5.10.4.

6.

VRP 2.5.

MD

VRP 16.15.

Koordinēt pamatprincipu izstrādi maksimāli pieļaujamo koku
ciršanas apjomu noteikšanai valsts mežos, ietverot
ekonomiskos, dabas un sociālos aspektus

Neizpildītie Budžeta un finanšu departamenta kontrolē
esošie uzdevumi:
MK sēdes protokoli

LD
MD
ZD
VPD
SLSAD
JD
BFD
LAAD
TTAD
IAN
PSAN
Apzīmējumi
zaļš
dzeltens
sarkans

LD

4
1
5

II pusgads

MD

VRP 16.14.

Ministru prezidenta
rezolūcijas

VSS atzinumi

VSS pieteiktie,
izsludinātie, izskatītie

1
1

2011.gada 25. februārī notika Zemkopības ministrijas,
Iesniegts un iekļauts MK datu bāzē "Informatīvais
Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un
ziņojums „Par meža nozares (mežsaimniecības un
reģionālās attīstības ministrijas kopīgi rīkota konference - kokrūpniecības) attīstības izvērtējumu‖"
ziņojuma publiskā apspriešana „Meža nozare 20 Latvijas
neatkarības gados‖ par meža nozares attīstību Latvijā
kopš neatkarības atgūšanas brīža, sniedzot ieskatu meža
sociālajos, ekonomiskajos un ekoloģiskajos aspektos un
to mijiedarbībā. Lai objektīvāk atspoguļotu Latvijas meža
nozares attīstību, salīdzinot ar tendencēm Eiropā,
ziņojums tiek papildināts ar ministru konferencē Oslo
(15. -16.06.2011.) 6. Ministru konferencē par mežu
aizsardzību Eiropā prezentēto pārskata informāciju State
of Europes's Forests 2011. Informatīvā ziņojuma projekts
tiks iesniegts MK līdz 20.07.2011.

Maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu noteikšanas
principu izstrāde tiek īstenota ilgtermiņa zinātniskās
izpētes projekta "Latvijas meža resursu ilgtspējīgas,
ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas
modeļu izstrāde" ietvaros. Projektu īsteno Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vadītājs - J.Donis;
projektu finansē Meža attīstības fonds

Maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu
noteikšanas principu izstrāde tiek īstenota ilgtermiņa
zinātniskās izpētes projekta "Latvijas meža resursu
ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un
prognozēšanas modeļu izstrāde" ietvaros. Projektu
īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";
projekta vadītājs - J.Donis; projektu finansē Meža
attīstības fonds

Saeimas likumi, lēmumi

ZM vadības apspriežu protokoli

2

1

3

izpildīts
procesā
kavēts

Saskaņots:
Datums:

A.Lapiņš

Sagatavotājs:

K.Poriķis
J.Šnakšis

Datums:
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