SASKAŅOTS:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
________________________ D.Lucaua
Datums: 08.01.2010.

Atskaite par Darba plāna izpildi 2009.gada IV ceturksni
AKTUALIZĒTS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBA PLĀNS 2009.GADAM (III un IV ceturksnim)
Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā persona

Piezīmes

Pārskats par izpildi

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

III cet.

IV cet.

1. „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”
1.1.
Izstrādāt MK noteikumus “Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu
turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 07.07.2009.
noteikumi Nr.744

neattiecas

1.2.

Izstrādāt MK noteikumus ”Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība un
aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 29.09.2009.
noteikumi Nr.1114

neattiecas

1.3.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārās prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā
apjomā”

III ceturksnis

No EK saņemts atzinums. Projekts apturēts līdz 2010.gada 15.martam

1.4.

Izstrādāt MK noteikumus "Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas un
iznīcināšanas
c āša as kārtība"
ā t ba

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas VRP 18.13.1. Izsludināts VSS 04.06.2009. (VSS-850). Nosūtīts EM kā
pārstrādes departaments
tehniskais projekts 25.08.2009., virzība apturēta līdz
15.12.2009.
Veterinārais un pārtikas
MK 07.07.2009. noteikumi Nr.742
pārstrādes
pā
st ādes departaments
depa ta e ts

1.5.

Izstrādāt MK noteikumus ”References laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas
kārtība, references laboratorijas funkcijas un pienākumi un prasības references laboratoriju
iekārtām un aprīkojumam”
Izstrādāt MK noteikumus „Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas
ražošanai”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 04.08.2009. noteikumi Nr.864

neattiecas

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 13.08.2009. (VSS-1211)

Nosūtīts VK 11.12.2009.(Nr.5-2/2/4954)

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktiem, kas paredzēti cilvēku patēriņam, to ievešanai Eiropas Savienībā un
tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm”
Izstrādāt MK noteikumus ”Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas
lietošanas ierobežojumiem pakļautās zāles”
Izstrādāt MK noteikumus „Govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu
sniedzēja minimālais aprīkojums"

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 23.07.2009. (VSS-1105), 21.09.2009.
precizētais projekts nosūtīts ministrijām

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1325

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 28.07.2009. noteikumi Nr.831

neattiecas

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS. 17.09.2009. (VSS-1355)

Tehniskie noteikumi, saskaņošana ar Eiropas Komisiju

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

neattiecas

1.10.

Izstrādāt MK noteikumus „Reģistrēto dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas
izmantošanas kārtība”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Nosūtīts VK 09.09.2009. (Nr.5-2/2/3637)

MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1203

1.11.

Izstrādāt MK noteikumus „Higiēnas prasības dzīvnieku barības primārajai ražošanai un
tiešajām piegādēm mazos daudzumos”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 04.08.2009. noteikumi Nr.865

neattiecas

1. lappuse no 16

1.12.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas
(istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs
tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 14.07.2009. noteikumi Nr.766

neattiecas

1.13.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās
aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1111

neattiecas

1.14.

Izstrādāt MK noteikumus “Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts
robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Nosūtīts VK 17.08.2009. (Nr.5-2/2/3360)

neattiecas

1.15.

Izstrādāt MK noteikumus “Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 01.10.2009. (VSS-1395)

MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1591

1.16.

Izstrādāt MK noteikumus “Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Nosūtīts VK 20.08.2009. (Nr.5-2/2/3426)

neattiecas

1.17.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un
bioproteīniem un to aprites kārtību”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 11.08.2009. noteikumi Nr.902

neattiecas

1.18.

Izstrādāt MK noteikumus „Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība"

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1112

neattiecas

1.19.

Sagatavot Eiropas konvencijas par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos
izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību, tās protokola un A papildinājuma ratifikāciju

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Atbalstīts MK 15.09.2009. (sēdes prot. Nr.57 22.§)

neattiecas

1.20.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārās prasības cirkus dzīvnieku pārvietošanai starp
Eiropas Savienības dalībvalstīm”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 02.04.2009.

Saskaņošanas process ar PVD un LDC

1.21.

Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi un
personas, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām
un psihotropajām zālēm”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 18.06.2009 (VSS-972)

MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1456

1.22.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju un atzīšanu”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 11.09.2009.

Izsludināts VSS, 22.10.2009. (VSS-1508),saskaņošana ar ministrijām

1.23.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu „Par Latvijas nostāju jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski
modificētiem organismiem”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Nosūtīts VK 21.07.2009. (Nr.5-2/2/3094). Saskaņā ar MP
31.07.2009. rezolūciju nodots ministriem.

neattiecas

1.24.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem administratīvā sloga samazināšanai
pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas jomā

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas VRP 7.2.6.5.
pārstrādes departaments

MK 15.09.2009. (sēdes prot. Nr.57 41.§)

neattiecas

1.25.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par prasībām dzeramajam ūdenim ( Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.3 67.§ 2.punkts) dotā uzdevuma
izpilde)

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Nosūtīts VK 25.08.2009. (Nr.5-2/2/3495)

neattiecas

1.26.

Izstrādāt MK noteikumus “Cūku labturības prasības”

III ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 07.07.2009. noteikumi Nr.743

neattiecas

1.27.

Izstrādāt MK noteikumus „Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 04.06.2009.; saskaņošana ar sociālajiem
partneriem

Projekts nosūtīts elektroniskai saskaņošanai 21.12.2009.

1.28.

Sagatavot Eiropas konvencijas par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību ratifikāciju

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 02.07.2009. (VSS-993)

Nosūtīts VK 22.12.2009.
Nr.5-2/2/5/33

2. lappuse no 16

1.29.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu
un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

neattiecas

Pārcelts uz 2010.gada darba plānu (Saeimā kavējas grozījumu Dzīvnieku
aizsardzības likumā pieņemšana)

1.30.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par dzīvnieku kopšanas līdzekļu apriti"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 09.07.2009.

Izstrādes stadijā ir likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", ar
kuru no likuma tiks svītrots pilnvarojums MK izdot noteikumus

1.31.

Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi un
personas, kuras nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto
zāles”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 02.07.2009. (VSS - 987)

MK 30.11.2009. noteikumi Nr.1369

1.32.

Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles,
izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

neattiecas

Pārcelts uz 2010.gada darba plānu

1.33.

Izstrādāt MK noteikumus „Prasības klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanai”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

neattiecas

Pieteikts ZM DDS 19.11.2009.

1.34.

Izstrādāt MK noteikumus „Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku
turēšanas, izmantošanas, tirdzniecības un nogalināšanas kārtība”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 14.05.2009.

Saskaņošanas process

1.35.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārās aptiekas darbības uzsākšanas licencēšanas kārtība”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

neattiecas

Nav izstrādāti, jo MK vēl nav pieņemta koncepcija par veterināro zāļu aprites
vienotu valsts uzraudzību

1.36.

Izstrādāt MK noteikumus „Valsts nodevas apmērs un samaksas kārtība par atļaujas
izsniegšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 30.04.2009. (VSS-677)

Nosūtīts VK 02.11.2009. (Nr.5-2/2/4399)

1.37.

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas VRP 18.13.1. Atbalstīts MK 28.07.2009. (sēdes prot. Nr.50 29.§). Pieņemts
pārstrādes departaments
Saeimā 2.las. 17.09.2009.

neattiecas

1.38.

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Atbalstīts MK 28.07.2009. (sēdes prot. Nr.50 30.§) Pieņemts
Saeimā 1.las. 03.09.2009.

neattiecas

1.39.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu
marķēšanu"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Nosūtīts EM kā tehniskais projekts 10.09.2009.

Virzība apturēta līdz 28.12.2009.

1.40.

Izstrādāt MK noteikumus par pārtikas piedevām

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

MK 11.08.2009. noteikumi Nr.902

neattiecas

1.41.

Izstrādāt MK noteikumus „Par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma saņemšanu un
grozījuma par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 18.09.2009.

Nosūtīts VK 23.12.2009. (Nr.5-2/2/5153)

1.42.

Izstrādāt MK noteikumus „Par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma
izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai tādu sastāvdaļu izmantošanai
bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas nav iegūtas ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas
metodi”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

1.43.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterināro zāļu lieltirgotavas darbības uzsākšanas un darbības
prasības, un atbilstības novērtēšanas kārtība"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

1.44.

Izstrādāt MK noteikumus „Par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības saņemšanu"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

1.45.

Izstrādāt MK noteikumus „Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav
regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par bioloģisko
lauksaimniecību”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

3. lappuse no 16

Iekļauti noteikumu projektā "Noteikumi par valsts nodevām bioloģiskās
lauksaimniecības jomā", Nosūtīts VK 03.09.2009. (Nr.5-2/2/3587)

neattiecas

Nav izstrādāti, jo MK vēl nav pieņemta koncepcija par veterināro zāļu aprites
vienotu valsts uzraudzību
Nosūtīts VK 03.09.2009. (Nr.5-2/2/3587)

Nosūtīts VK 03.09.2009. (Nr.5-2/2/3587)

neattiecas

1.46.

Izstrādāt MK noteikumus „Par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par iesnieguma
izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanu, kas
nav iegūts ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

1.47.

Izstrādāt MK noteikumus „Par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par nacionālās
pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības saņemšanu"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 18.09.2009

Nosūtīts VK, 23.12.2009., (Nr.5-2/2/5154)

1.48.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena un
jaunpiena apritei”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 11.09.2009.

Nosūtīts VK 22.12.2009. (Nr.5-2/2/5150)

1.49.

Izstrādāt MK noteikumus „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena
apritei nelielā apjomā”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 17.09.2009. (VSS-1359)

Tehniskais projekts, virzība apturēta līdz 08.02.2010.

1.50.

Izstrādāt MK noteikumus "Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam, kas paredzēts
siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas, un kvalitātes atbilstības
novērtēšanu"

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Izsludināts VSS 10.09.2009. (VSS-1329)

Tehniskais projekts, virzība apturēta līdz 25.01.2010.

1.51.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par specializētajām tirdzniecības vietām”

IV ceturksnis

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

Pieteikts ZM DDS 02.07.2009.

Izstrādes stadijā ir likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", ar
kuru no likuma tiks svītrots pilnvarojums MK izdot noteikumus

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Apstiprināti 09.09.2009. Nosūtīti saskaņošanai uz Eiropas
Komisiju

neattiecas

2. „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”
2.1.
Izstrādāt augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju vides programmu un iesniegt Eiropas
Komisijai.

Iekļauti noteikumu projektā "Noteikumi par valsts nodevām bioloģiskās
lauksaimniecības jomā", Nosūtīts VK 03.09.2009. (Nr.5-2/2/3587)

2.2.

Nodrošināt un īpaši veicināt ES un valsts atbalsta līdzekļu prioritāru izmantošanu
ekonomisko attīstību stimulējošu pasākumu īstenošanai

IV ceturksnis

Lauku attīstības atbalsta
departaments

Veikti grozījumi lauku attīstības programma un tie nosūtīti
Eiropas Komisijai apstiprināšanai. Tie ietver arī finanšu
piešķīrumu no Eiropas ekonomikas atveseļošanas paketes.

Veikti grozījumi lauku attīstības programma un tie nosūtīti Eiropas Komisijai
apstiprināšanai. Tie ietver arī finanšu piešķīrumu no Eiropas ekonomikas
atveseļošanas paketes.

2.3.

Subsīdiju atbalsta pasākumu 2010.gadam izvērtēšana un normatīvā akta projekta
pasākumu ieviešanai sagatavošana iesniegšanai MK

IV ceturksnis

Lauku attīstības atbalsta
departaments

neattiecas

2.4.

Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākumu ieviešanu, paredzot atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības
attīstības veicināšanai
Savstarpējās atbilstības normatīvos aktos noteikto pārvaldības prasību kopuma
aktualizēšana Latvijā sadarbībā ar atbildīgajām Zemkopības ministrijas struktūrvienībām,
kompetentajām kontroles iestādēm un Vides ministriju

III ceturksnis

Lauku attīstības atbalsta
departaments

Lauku modernizācijas pasākumā iestrādāti nosacījumi par
paaugstinātu atbalsta intensitāti bioloģiskai lauksaimniecībai

Uz 2009.gada 27.novembri tika sagatavots „Valsts atbalsts lauksaimniecībai
2010.gadam” kopsavilkums par 2009.gada subsīdiju pārejošajiem
maksājumiem un plānoto atbalsta pasākumu summām paredzētām
2010.gadam. Šis projekts ir skaņots ar ZM departamentiem, NVO un šķirnes
dzīvnieku audzētāju organizācijām un pamatojoties uz projektā precizētajām
pasākuma atbalsta kopējām summām ir izstrādāta Ministru kabineta
noteikumu projekta „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai
un tā piešķiršanas kārtību” pakete, kura 2010.gada 12.janvārī ir nosūtīta
saskaņošanai Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai, kā arī ZM
departamentiem un visām NVO.
neattiecas

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

1. uzsāktas diskusijas par jauno LLVN prasību par buferjoslām
un appludināšanu ieviešanu Latvijā un standartu redakcijas
izstrāde.
2. diskusiju
uzsākšana par Latvijā piemērotajiem LLVN standartiem un
visu obligāto standartu aptveršanu pēc R73/2009.
3. informatīvo materiālu sagatavošana

2.5.

4. lappuse no 16

Gatavotas redakcijas MK noteikumos Nr. 269 attiecībā uz:
1.1. jauno laba lauksaimniecības un vides stāvokļa obligāto standartu
ieviešanu par buferjoslām un applūdināšanu. Par jautājumiem sasaukta
starpinstitūciju/starpministriju sanāksme 02.10.09. ar Vides ministriju, LAD,
Zemnieku Saeimu. Sasaukta sanāksme 28.12.2009. ar LAD, LOSP, GLAK.
1.2. trūkstošo LLVN prasību izstrāde - augsnes erozijas, biotopu
saglabāšanas minimālie nosacījumi. Par jautājumiem sasaukta
starpinstitūciju/starpministriju 02.10.09. ar Vides ministriju, LAD, Zemnieku
Saeimu. Sasaukta sanāksme 28.12.2009. ar LAD, LOSP, GLAK. 1.3.
savstarpējās atbilstības prasību sarakstā 1.(prim) pielikumā, aktualizētas
atsauces uz normatīvajiem aktiem. Atsauču aktualizācija tika veikta sadarbībā
ar ZM atbildīgajiem departamentiem un Vides ministriju.

2.6.

Latvijas pieprasījuma sagatavošana Eiropas Komisijai par papildu valsts tiešo maksājumu
(PVTM) nosacījumiem, maksājumu likmēm un finansējuma kopējām summām 2010.gadā

III ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

2.7.

Priekšlikumu sagatavošana par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni Eiropas
Savienībā pēc 2013.gada un Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Padomes un
Komisijas darba grupās

IV ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta VRP 18.4.1.
departaments

2.8.

Izstrādāt grozījumus 2008.gada 14.jūlija MK noteikumos Nr.556 „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajam reģionam” un iesniegt MK sēdē.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījums Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas,
administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un
personām, kuras uzskata par apstrādātājiem”.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas
un atjaunošanas kārtība, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas
un atjaunošanas kārtība un termiņi”
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””

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Apstiprināti MK 26.08.2009.

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Nosūtīta vēlstule LAD par linu un kaņepju platībām 2009.gadā Izstrādāts MK noteikumu projekts
07/09/2009

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

MK noteikumi pieņemti Ministru kabinetā

neattiecas

Visu gadu

Lauksaimniecības
departaments

MK noteikumu projekts iesniegts VSS atzinumu sniegšanai
17/09/2009

Pieņemti MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1622

2.9.

2.10.

2.11.

2009 .g. 9.jūlijā KOM ir nosūtīts elektroniski PVTM
pieprasījums, ar lūgumu izvērtēt un sniegtu akcetu par
nosūtīto dokumentu, lai varam izstrādāt nepieciešamos
grozījumu valsts normatīvajos aktos

1.9,jūlijā saksaņošanai ar KOM elektroniski nosūtīts PVTM pieprasījums
2010.gadam, kurā norādīts, ka ar 2010.gadu pilnībā atdalam PVTM par
laukaugu platībām un PVTM par lopbarības platībām.
2. 19. un 25.novembrī noturētas konsultācijas ar DG AGRI ekspertiem
attiecībā uz Latvijas pieprasījumu par PVTM 2010.gadam, kurā tiek diskutēts,
1. Lai sagatavotu priekšlikumus par KLP nākotni pēc
1. Notikušas diskusijas ar LVAEI zinātniekiem par projekta “ Eiropas
2013.gada, notika diskusija ar LVAEI zinātniekiem projekta “ Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sagaidāmās
Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības
pārmaiņas – perspektīvais novērtējums Latvijai un Baltijas valstīm” atskaiti par
politikas sagaidāmās pārmaiņas – perspektīvais novērtējums KLP budžetu un nākotnes KLP mērķu formulējumu,objektīviem kritērijiem un
Latvijai un Baltijas valstīm” ietvaros par LV interešu definēšanu finansējuma apjoma noteikšanas potenciālajām iespējām. Arī par
attiecībā uz KLP mērķiem un I.pīlāra īstenošanas pasākumiem lauksaimniecības atblstu citās pasaules valstīs, ASV, Kanāda, Brazīlija.
2.Sagatavota informācija par tiešajiem maksājumiem Latvijas Pozīcijai Nr.1
„Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2013.gada”.
neattiecas

2.12.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
28.marta noteikumos Nr.245 ”Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi””

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

neattiecas

MK noteikumu projekts iesniegts izskatīšanai ministriju struktūrvienībās un
padotības iestādēs

2.13.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības komersantiem, izglītības iestādēm
un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju
apmācības programmas, kā arī traktortehnikas vadītāju apmācības procesa kontroles
kārtība”.
Eiropas Savienības tiešo maksājumu 2009. gada nosacījumu pilnveidošana Latvijā un
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas komisijas Tiešo maksājumu vadības komitejā,
Eiropas Padomes Horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba grupā

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

notika 1 sanāksme

Precizētais noteikumu projekts nosūtīts saskaņošanai citām ministrijām

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

1. Sagatavoti priekšlikumi regulas projektam, kas aizstāj
Komisijas regulu 795/2004
2.Dalība tiešo maksājumu Vadības komitejā: 10. jūlijā,
16.jūlijā, 16.augustā., 16. septembrī

Pamatnosacījumu izstrāde vienotā maksājuma ieviešanai, maksājumu tiesību noteikšanai

III ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

1. Sagatavoti pamatnosacījumu projekti saistībā ar VM
ieviešanu, par:
- atbalsttiesīgo zemi;
maksājumu tiesības vērtības izlīdzinātās daļas noteikšanu;
- maksājumu tiesības piemaksas par īpašo situāciju sektoros
sakarā ar VM ieviešanu (vēsture);
- MT
piemaksas īpašās situācijās noteikšanu;
- MT piemaksas piešķiršanu jaunajiem lauksaimniekiem; par darījumiem ar MT. 2. Sagatavoti priekšlikumi un
pamatojuma informācija par svarīgākajām dalībvalsts
pamatizvēlēm saistībās ar VM ieviešanu par:
- MT skaita noteikšanā izmantojamo references gadu;
- VM valsts rezerves nosacījumiem un modeļa dinamiskumu;
- MT piemaksas par vēsturi references gadu;
3.
Sagatavots informatīva materiāls lēmuma pieņemšanai par
maksājuma saistīšanu vai atdalīšanu zīdītājgovju un aitu

2.14.

2.15.

5. lappuse no 16

2.16.

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanas priekšlikumu izstrādes
koordinēšana un dalība DG AGRI Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanas
ekspertu darba grupā

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta VRP 18.4.1.
departaments

2.17.

Pozīciju, instrukciju un nostāju par ES dokumentiem izstrāde (par tiešo maksājumu
nosacījumiem un administrēšanu, par kopējo lauksaimniecības politiku)

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

2.18.

ES produktu veicināšanas sistēmas realizācija un pilnveidošana Latvijā (t.sk. Jaunu
lauksaimniecības produktu veicināšanas programmu izvērtēšana un esošo programmu
darbības uzraudzība, sekretariāta funkciju veikšana programmu uzraudzības darba grupās)

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

2.19.

Izstrādāt grozījumus 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un
dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu,
atzīšanu to darbības nosacījumiem un kontroli,
kontroli kā arī kārtību,
kārtību kādā
piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas savienības atbalstu augļu un dārzeņu
ražotāju grupām" un apstiprināt MK.
Izstrādāt un virzīt MK noteikumu projektu par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām.

III - IV ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

III - IV ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

2.20.

6. lappuse no 16

1. Sagatavoti precizēti Latvijas priekšlikumi un iesniegti EK par
KLP vienkāršošanu, tai skaitā par:
VPM zālāju platību saglabāšanas nosacījumu,
- mazājām KLP shēmām;
- produktu veicināšanu, eiro kursa izmantošanu tirdzniecības
mehānismos;
savstarpējo atbilstības prasību pārskatīšanu.
2. Piedalījāmies Eiropas Komisijas KLP vienkāršošanas
ekspertu darba grupas sanāksmēs 8. un 22.septembrī, kur tika
prezentēti Latvijas priekšlikumi.
1. Sagatavots LV viedoklis un dokumenta būtība par Komisijas
ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar
Padomes 2007. gada 27. marta Regulas (EK) Nr. 378/2007 7.
pantu, ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju
tiešajiem maksājumiem.
2.
Sagatavota instrukcija par Komisijas ziņojumu Eiropas
Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes 2007.gada
27.marta Regulas (EK) Nr. 378/2007 7.pantu, ar ko paredz
noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem

1. Sagatavota informācija vadības apspriedei par iesniegtajām
veicināšanas programmām. Iztsrādāts vadības apspriedes
protokols.
2. Sagatavota informācija par veicināšanas programmām
Latvijas Avīzei.
Izsludināts DDS 07.08.2009.
Pieņemts MK08.12.2009.
Notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un panākta
vienošanās par gala redakciju.
MK noteikumu izstrāde pārcelta uz 2010.gada 3.ceturksni. Pašlaik tiek
izstrādāta stratēģija un pēc tās apstiprināšanas, sekos MK noteikumi.

2.21.

Lauku attīstības programmas pasākumu "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana" piemērošanas nosacījumu pilnveidošana (t.sk. nepieciešamo grozījumu veikšana
atbilstošajos normatīvajos aktos, viedokļu saskaņošana ar sociālajiem partneriem,
informācijas sagatavošana Eiropas Komisijai)

IV ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

1. Ieniegts Ministru kabinetā MK noteikumu projekts "Grozījumi neattiecas
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”.
2. Izvērtētā atbalsta pretendenta projektā paredzētās
investīcijas atbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.255
„Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku
attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”
ietvaros”.
3. Dalība ELFLA un EZF Vadošās iestādes komitejas sēdēs
4. Sagatavotas atbalsta izmantošanas prognozes pasākumam
"Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"
5. Izstrādāti priekšlikumi Latvijas lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana” vienkāršošanai. sagatavots informatīvais materiāls.

2.22.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības
izvērtēšanu atbalsta saņemšanai”

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novemra
noteikumos Nr.909 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences
pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas
programmu vistrūcīgākajām personām””.
3 „Cilvēkresursu
3.
Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”

2.23.

4. „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
4.1.Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
4.1.1.
Izstrādāt MK noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai
2009.gadā”

III ceturksnis

IV ceturksnis

Lauku attīstības atbalsta VRP 18.6.1.
departaments

Lauksaimniecības
departaments

I - III ceturksnis

Meža departaments

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par neattiecas
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs
sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai”
(izsludināts VSS 03.09.2009.)
Jauns MK noteikumu projekts nosūtīts ministrijām
saskaņošanai 22/09/2009

Pieņemti jauni MK 08.12.2009. noteikumi Nr.1415

Apstiprināti MK. Noteikumos veikti arī grozījumi, ņemot vērā
grozījumus likumā par valsts budžetu 2009. gadam.

neattiecas

4.1.2.

Likumprojekta „Grozījums likumā „Par akcīzes nodokli”” virzīšana iekļaušanai 2010.gada
budžetā

II - IV ceturksnis

Meža departaments

4.1.3.

Administratīvā sloga medību jomā izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana

IV ceturksnis

Meža departaments

VRP 7.2.6.5.

Uzsākts darbs pie administratīvā sloga medību jomā
izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas.

Administratīvais slogs izvērtēts un sagatavoti priekšlikumi administratīvā sloga
samazināšanai medību jomā.

4.1.4.

Meža nozares normatīvo aktu administratīvā sloga izvērtēšanas koordinācija un
novēršanas pasākumus izstrāde

IV ceturksnis

Meža departaments

VRP 7.2.6.5
un VRP
18.9.1.

Grozījumi Meža likumā izsludināti 03.12.2009. Valsts sekretāru sanāksmē

4.1.5.

Informatīvā ziņojuma par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā sagatavošana un I - III ceturksnis
iesniegšana MK

Meža departaments

Sagatavoti priekšlikumi Meža likuma grozījumiem, kas izskatīti
Meža konsultatīvajā padomē. Grozījumi tiek gatavoti
iesniegšanai Ministru kabinetā.
Sagatavots priekšlikums Ministru kabineta 2007.gada
28.augusta noteikumu Nr.590 „Meža inventarizācijas un meža
valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” grozījumiem
attiecībā uz meža īpašnieka sniedzamo informāciju par
pārdotajiem kokmateriāliem. Sagatvots izvērtējums par sekām,
kas rastos pieņemot lēmumu par ilgtermiņa mežizstrādes
līgumu laušanu.

4.1.6.

Izstrādāt MK noteikumus Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam atbalsta
pasākuma „Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu
izmantošana” (attiecībā uz mežsaimniecību)

Meža departaments

II - III ceturksnis

Ņemot vērā ekonomisko situāciju atsevišķi netika virzīts - tika iekļauts ZM
priekšlikumos EM Informatīvajam ziņojumam par ekonomikas atveseļošanas
politikas virzieniem vidēja termiņa periodā (MK 10.11.2009. prot.79. 52§),
iekļauts kā atbalsts prioritāram segmentam.

7. lappuse no 16

Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos
Nr.590 „Meža inventarizācijas un meža valsts reģistra informācijas aprites
noteikumi” attiecībā uz meža īpašnieka sniedzamo informāciju par pārdotajiem
kokmateriāliem. Konkurences padome savu priekšlikumu par ilgtermiņa
mežizstrādes līgumu pārskatīšanu ir atsaukusi.

Sagatvots Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā neattiecas
atzīst savstarpējās atbilstības un mežsaimniecības
konsultāciju pakalpojumu sniedzējus".

4.1.7.

MK noteikumu, kas saistīti ar Latvijas lauku attīstības programmā ietverto meža nozares
atbalsta pasākumu īstenošanu precizēšana

pastāvīgi

Meža departaments

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos iesniegti Ministru
kabinetā (pasākumiem meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana, lauksiamniecībā neizmantotās zemes pirmreizējā
apmežošana, infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības
un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu).

Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos (pasākumiem meža
ekonomiskās vērtības uzlabošana, lauksiamniecībā neizmantotās zemes
pirmreizējā apmežošana, infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu).

4.1.8.

Papildināt Latvijas Lauku attīstības programmu 2007-2013. gadam ar jaunu pasākumu
„Apsaimniekošanas, atbalsta un konsultāciju pakalpojumu izveidošana”

pastāvīgi

Meža departaments

Sagatvoti priekšlikumi iespējamiem pasākuma īstenošanas
variantiem.

Ņemot vērā lēmumu šobrīd pasākumu „Apsaimniekošanas, atbalsta un
konsultāciju pakalpojumu izveidošana” neieviest, priekšlikumu turpmāka
virzība apturēta.

4.1.9.

Sagatavot pasākumu „Meža vides maksājumi” iekļaušanai Latvijas Lauku attīstības
programmā 2007-2013. gadam

III - IV ceturksnis

Meža departaments

Ņemot vērā ekonomisko situāciju ierosinām atteikties no
pasākuma ieviešanas

Ņemot vērā ekonomisko situāciju ierosināts atteikties no pasākuma ieviešanas

4.1.10.

Izstrādāt priekšlikumus vadlīnijām par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
kompensācijas sistēmas pilnveidošanu valstī

IV ceturksnis

Meža departaments

Izstrādāts vadlīniju projekts, kas tiek gatavots saskaņošanai ar iesaistītajām
pusēm

4.1.11.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam ietverto uzdevumu
izpilde attiecībā uz apliecinājumu izsniegšanas nepieciešamības izvērtēšanu atsevišķām
mežsaimnieciskām darbībām

IV ceturksnis

Meža departaments

Izstrādāti priekšlikumi vadlīnijām par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu kompensācijas sistēmas pilnveidošanu
valstī.
Noteikumu projekts „Grozījumi MK 28.08.2007. noteikumos
Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra
informācijas aprites noteikumi”, kas paredz vienkāršot
apliecinājumu izsniegšanas procedūru, saskaņots un tiek
gatavots iesniegšanai VK. Darba grupa administratīvā sloga
izvērtēšanai ir sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem Meža
likumā. Tie apspriesti Meža konsultatīvajā sanāksmē.
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir saskaņošanas
procesā pirms izsludināšanas VSS.

4.2. Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
4.2.1.
Nodrošināt ES KZP jauno likumdošanas iniciatīvu ieviešanas pasākumus Latvijā

15.12.2009. MK pieņemti noteikumi „Grozījumi MK 28.08.2007. noteikumos
Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites
noteikumi” un līdz ar to vienkāršota apliecinājumu izsniegšanas procedūra,
veidlapa apliecinājumam koku ciršanai, rasta iespēja izsniegt vienu
apliecinājumu visām kadastra vienībā plānotajām cirsmām. Sagatavoti
grozījumi Meža likumā, paredzot izslēgt nepieciešamību saņemt apliecinājumu
meža meliorācijai, ceļu būvei, minerālmēslu un pesticīdu lietošanai, jaunaudžu
kopšanai. Paredzēts no Meža likuma izslēgt apliecinājuma derīguma termiņu
un deleģēt to noteikt Ministru kabinetam, kā arī izslēgt prasību iesniegumu
apliecinājuma izsniegšanai iesniegt rakstiski. Likumprojekts 3.decembrī
izsludināts VSS un šobrīd tiek saskaņots ar atzinumu sniegušājām
institūcijām.

pastāvīgi

Zivsaimniecības
departaments

1. Sagatavotas un Eiropas Komisijai nosūtītas 2 ziņošanas
vēstules par kompetentajām valsts institūcijām regulas
ieviešanai 15.09.2009., 25.09.2009.,
2. iesniegti komentāri Eiropas Komisijā par Padomes regulas
i i š
ieviešanas
regulas
l projekta
j kt ttekstu
k t 04
04.09.2009.,
09 2009
3. sagatavota nostāja dalībai Zvejas un akvakultūras komitejā
par ieviešanas regulas balsojumu 22.09.2009.;
4. Sagatavots rīkojums un nolikums par darba grupas izveidi,
lai veiktu grozījumus likumā "Par valsts ieņēmumu dienestu"
nosakot dienesta kompetenci regulas ieviešanā 29.09.2009.

1) Nosūtīta notifikācija Eiropas Komisijai par nozvejas sertifikātu izsniedzošās
iestādes maiņu10.12.2009.;
2) Nosūtīts balsojums un komentāri par sagatavotajiem grozījumiem Komisijas
regulā (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā
īīstenojama
t j
P
Padomes
d
R
Regula
l (EK) N
Nr. 1005/2008,
1005/2008 ar ko
k izveido
i id Kopienas
K i
sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un
neregulētu zveju 21.12.2009.;
3) Sagatavoti, nosūtīti Valsts Kancelejai un apstiprināti grozījumi 02.06.2009.
MK noteikumos Nr. 503 „"Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi”
saistībā ar nozvejas sertifikātus izsniedzošās iestādes maiņu 22.12.2009.;
4) Sagatavota informācija presei un ZM mājas lapai par izmaiņām zivju
produkcijas importa kārtībā 2010. gadā 14.12.2009.;
5) Nosūtītas atbildes uz Dānijas vēstniecības jautājumiem par Padomes

Pieņemti MK noteikumi nr. 1015 "Kārtība, kādā izsniedz
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī
maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu"08.09.2009.
Pieņemti MK noteikumi Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību" 11.08.2009.

neattiecas

4.2.2.

Izstrādāt MK noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu
maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību

III ceturksnis

Zivsaimniecības
departaments

4.2.3.

Izstrādāt MK noteikumus par ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un izmantošanas kārtību
jaunā redakcijā

III ceturksnis

Zivsaimniecības
departaments

4.2.4.

Izstrādāt MK noteikumus par Zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu sadalījumu
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un to izmantošanas kārtību

IV ceturksnis

Zivsaimniecības
departaments

4.2.5.

Izstrādāt MK noteikumus par Zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu sadalījumu
pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību

IV ceturksnis

Zivsaimniecības
departaments

8. lappuse no 16

Notika Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības
ministrijas sarunas par Ministru kabineta noteikumu
projektiem, kas regulē rūpnieciskās zvejas limitu un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos un Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, kurā piedalījās arī un
Latvijas Zvejnieku federācijas pārstāvis, 16.09.2009.;
Noteikumu projekti „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un noteikumu

neattiecas

Sagatavoti, iesniegti Valsts kancelejā un apstiprināti MK noteikumi :
1) MK noteikumi Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" 30.11.2009.
2) MK noteikumi Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 30.11.2009
Sagatavoti, iesniegti Valsts kancelejā un apstiprināti MK noteikumi :
1) MK noteikumi Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to

4.2.6.

Izstrādāt Zvejniecības likuma grozījumus zivju resursu pārvaldības un ūdeņu
apsaimniekošanas jautājumos.

4.2.7.

Izstrādāt MK noteikumus par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma ieviešanai ūdens faunas un floras
aizsardzībai un attīstībai

4.2.8.

Izvērtēt Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008.-2013.gadam
īstenošanas efektivitāti 2008. gada periodā

4.2.9.

Ieviest Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2008.-2013. gadam pasākumus un nodrošināt to pārraudzību, tai skaitā, par Investīcijām
akvakultūras uzņēmumos; Zvejas un akvakultūras produktu apstrādi; Zvejas aktivitāšu
pilnīgu pārtraukšanu; Sociāli ekonomiskajām kompensācijām; Investīcijām zvejas ostās un
zivju izkraušanas vietās; Investīcijām zvejas kuģu ierīces un zvejas rīku selektivitātei; Jaunu
noieta tirgus sekmēšanu un reklāmas kampaņām; Teritoriju vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanu; Profesionālo apmācību (zvejniecība, akvakultūra, zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde), partnerattiecību, sadarbību un pieredzes apmaiņas veicināšanu; Zveju
iekšējos ūdeņos; Investīcijām ražošanas, apstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā.

IV ceturksnis

Zivsaimniecības
departaments

pastāvīgi

Zivsaimniecības
departaments

VRP 18.2.1.

III ceturksnis

Zivsaimniecības
departaments

VRP 18.11.1.

Pastāvīgi

Zivsaimniecības
departaments

VRP 5.81.1.

4.3. Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība
4.3.1.
Izstrādāt likumprojektu “Grozījumi Sēklu aprites likumā”.
III ceturksnis

projekts „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” izsludināti ZM
departamentu direktoru sanāksmē 23.09.2009.
Tiek izvērtēta pieejamā informācija un definēti priekšlikumi par
nepieciešamajiem likuma grozījumiem. Grozījumi tiks gatavoti
atbilstoši plānotajai Latvijas Zivju Resursu aģentūras
reorganizācijai IV ceturksnī.

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" 30.11.2009.
2) MK noteikumi Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" 30.11.2009
Sagatavoti, iesniegti Valsts kancelejā, izskatīti MK un Saeimā pieņemti
grozījumi Zvejniecības likumā 01.12.2009

Sadarbībā ar Zivsaimniecības atbalsta nodaļu sagatavošanas
stadijā ir MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
„Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība””

1) Sagatavošanas stadijā MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ūdens faunas un floras aizsardzība
un attīstība””;
2) Komunikācija par noteikumu projekta izstrādei nepieciešamajām
rekomendācijām, ko jāizstrādā Valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu
aģentūra", sakarā ar 28.10.2009. Eiropas Komisijā apstiprināto Latvijas Zušu
neattiecas

1) Sagatavota EZF Vadošās iestādes atskaites sadaļa par
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas paveikto EZF ieviešanā
2009.gada II. ceturksnī. 24.07.2009.;
2) Sagatavots priekšlikums RAPLM pozīcijas projektam par
teritoriālo kohēziju. 17.09.2009., precizēts- 22.09.2009.;
3) Sagatavots priekšlikums Vides ministrijas Pozīcijai par
Eiropas Padomes secinājumu projektu „Pretī ilgtspējai: Ekoefektīva ekonomika Lisabonas stratēģijas pēc 2010.gada un
ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas kontekstā”. 24.09.2009.;
4) Notikusi darba grupas sanāksme EZF pasākuma
„Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana” ieviešanai
27.07.2009.;
5) Veikta EZF finanšu plānošana un prognozes; darba grupas
sanāksmes 03.07.2009., 31.07.2009., 28.08.2009.,
01.09.2009., 23.09.2009.;
6) Līdzdalība EZF un ELFLA tehniskās palīdzības komisijas
sēdēs 03.07.2009., 22.07.2009.;
7) Notikusi sanāksme par Vadošās iestādes struktūru, ZM
struktūrvienību un sadarbību 03.07.2009.;
8) Līdzdalība EZF Vadošās iestādes komitejas sēdē
30.07.2009.;
9) Sagatavota informācija ZM Vadības apspriedei par EZF
pasākumu atvēršanas kārtām 17.08.2009.;
10) Līdzdalība visās 3.4.un 3.5.apakšpunktā minēto pasākumu
ieviešanai izveidotajās darba grupās un to darbības
koordinēšana.

1) Sniegts atzinums par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
plānošanas dokumenta projektu "Piekrastes telpiskās attīstības
pamatnostādnes 2011.-2017.gadam". 09.12.2009.;
2) Dalība Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam
izstrādes darba grupā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
26.11.2009.;
3) Sagatavots priekšlikums Kopējās zivsaimniecības politikas Zaļajai grāmatai
par atbalsta politikas nākotni. 07.12.2009.;
4) Sniegta intervija par EZF atbalstu 1.virziena pasākumu ietvaros Latvijas
Vēstnesim. 21.10.2009. (E.Kubliņa, K.Pilskalns);
5) Sagatavots priekšlikums ES Struktūrfondu Uzraudzības komitejai par
grozījumiem Darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” un
kritērijiem, lai nodrošinātu fondu finansējumu nepārklāšanos. 13.10.2009.;
6) Sagatavota informācija par Lietuvas delegācijas lūgumu saskaņā ar
2009.gada 19. un 20.oktobra ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības
padomes sadaļu “citi jautājumi” par Zvejas flotes atjaunināšanu Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ietvaros. 14.10.2009.;
7) Sagatavota informācija Lauku Avīzei par EZF pasākumu „Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos”. 09.11.2009.;
8) Dalība prezentācijas sagatavošanā Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadā ikgadējās
izvērtēšanas sanāksmei (Annual Examination Meeting) ar Eiropas Komisiju.
10.12.2009.;
9) Sagatavota informācija par EZF apguvi Finanšu ministrijai Eiropas
Komisijas/Starptautiskā Valūtas fonda Review misijai. 26.11.2009.;
10) Dalība Tehniskās palīdzības komisijas sēdē 18.12.2009.;
11) Sagatavoti materiāli un dalība EZF Vadošās iestādes komitejas sēdē
18.12.2009. (E.Kubliņa, K.Pilskalns);
12) Dalība ELFLA Vadošās iestādes komitejas sēdē, lai nodrošinātu vienotu
pieeju atbalsta pasākumu ieviešanā. 16.11.2009., 23.11.2009.
13) Dalība sanāksmē un diskusijā ar Vietējo rīcības grupu pārstāvjiem par

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti Saeimā 02.09.2009.

neattiecas

4.3.2.

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izsludināts VSS 17.09.2009.

Apstiprināts MK 8.12.2009.

4.3.3.

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Likumā par nodevām un nodokļiem".

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti Saeimā 2.lasījumā 01.10.2009.

Pieņemts Saeimā 17.12.2009.

9. lappuse no 16

4.3.4.

Augu aizsardzības likums (2008.gada 9.oktobra likuma "Grozījumi Augu aizsardzības
likumā") - 5.pants 19) noteikumus par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla
atbilstības kritērijiem un šā materiāla aprites kārtību, nosakot tās personas atzīšanas
kārtību, kura veic vīrustestēšanu un izsniedz atzinumu par to, vai pavairošanas materiāls ir
vīrusbrīvs vai vīrustestēts (2008-UZD-4823).

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izstrādāt MK noteikumu projektu "Grozījumi MK 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.76
"Aprites uzraudzības un kontroles kārtība mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK
mēslošanas līdzeklis""

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Virzīt Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi".
Izstrādāt MK noteikumus "Latvijas laukaugu ģenētisko resursu sēklaudzēšanas un
tirdzniecības noteikumi"".

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Apstiprināti MK 18.08.2009.

neattiecas

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Iesniegts VK 25.09.2009.

Apstiprināti MK 27.10.2009.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Apstiprināti MK 04.08.2009.

neattiecas

MK noteikumu projekts nosūtīts ministrijām saskaņošanai

Iesniegts VK 30.12.2009.

4.3.8.

Izstrādāt MK noteikumus “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriji
un aprites kārtība” .

4.3.9.

Izstrādāt MK noteikumus “Noteikumi par dārzeņu pavairojamo materiālu".
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Lauksaimniecības
departaments

4.3.10.

Izstrādāt MK noteikumus “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”.

III-IV ceturksnis

4.3.11.

Izstrādāt MK noteikumus "Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem
lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu".
Izstrādāt MK noteikumus “Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes
pārbaudes metodika”.

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments

4.3.12.
4.3.13.

Izstrādāt MK noteikumus “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi”

4.3.14.

Izstrādāt MK noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos
Nr.502 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”" un iesniegt VK.

4.3.15.

III-IV ceturksnis

neattiecas

04.08.2009. ir pieņemti MK noteikumi Nr.861 „Noteikumi par augļu koku un
ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā
atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu”

Saskaņošanas procesā ar iesaistītajām institūcijām

Apstiprināti MK 15.12.2009.
Projekta apspriešana darba grupā
Izsludināts VSS 1.10.2009.

Sakarā ar nepieciešamajām konsultācijām Eiropas Komisijā un UPOV projekts
tiks virzīts 2010.gada pirmajā pusē
Iesniegts VK 21.12.2009.

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Apstiprināti MK 18.08.2009.

neattiecas

Izstrādāt MK noteikumus "Grozījumi
Grozījumi MK noteikumos Nr.1006 „Noteikumi par valsts nodevu
sēklu aprites jomā”.
Izstrādāt MK noteikumus “ Smiltsērkšķu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes
pārbaudes metodika” un iesniegt DDS.

III - IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments

Izsludināts VSS 01.10.2009

Apstiprināti MK 24.11.2009.

4.3.17.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm un
iesniegt saskaņošanai sabiedriskajām institūcijām.

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Saskaņošanas procesā ar starpinstitūciju darba grupu

4.3.18.

Izstrādāt MK noteikumus „Gaļas kazu pārraudzības kārtība””.

IV ceturksnis

Ir izstrādes procesā un projekts tiek saskaņots ar NVO

4.3.19.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra
noteikumos Nr.811 „Slaucamo govju pārraudzības kārtība””.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments

4.3.20.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra
noteikumos Nr.121 „Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri
nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu
reģistrēšanas kārtību””.
Virzīt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos
Nr.238 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu
administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas
kārtību”.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.16.

4.3.21.

4.3.22.

Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā notiek gaļas tirdzniecība, kas iegūta no liellopiem
un kuru vecums kaušanas brīdī nepārsniedz divpadsmit mēnešus”.

IV ceturksnis

10. lappuse no 16

Izsludināti VSS 17.12.2009.

2009.gada augustā LD darba plāns tika precizēts. No LD plāna tika svītrots
uzdevums izstrādāt šo noteikumu projektu kā neaktuāls, jo starptautiskā
savienība UPOV ir pieņēmusi vadlīnijas par smiltsērkšķu atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudi

Pieņemti MK noteikumu Nr.811grozījumi Nr.1144 06.10.2009 neattiecas
Pieņemti MK noteikumu Nr.121grozījumi Nr.1110 29.09.2009 neattiecas

Pārcelts darba plānā 2010.gadam

neattiecas

Apstiprināti MK 2009.gada 24.martā, Nr.257 „Noteikumi par tādas gaļas
marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus"

4.3.23.

Izstrādāt MK noteikumu projektu "Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās
apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta, kā arī
apliecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai
izsniegšanas un anulēšanas kārtība".
4.4.Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana
4.4.1.
Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Meliorācijas likumā (meliorācijas projektu un projektu
inženierizpētes materiālu uzglabāšanu; paredzēto darbību saskaņošanu meliorētajās
zemēs (meliorēto zemju apbūvēšanas, apmežošanas un citu darbību saskaņošanas
kārtību); melioratīvo hidrometriju).
4.4.2.
Izstrādāt Rīcības programmu īpaši jūtīgām teritorijām

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

III ceturksnis

Meža departaments

III - IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
Lauksaimniecības
departaments

4.4.3.

Sagatavot Zemkopības ministrijas rīkojumu par nozares standartu apstiprināšanu un
standarta iesniegšana Latvijas Standartu komitejā: „Kūtsmēslu ieguve un
apsaimniekošana”; „Kūtsmēslu transportēšana un iestrāde augsnē”.

III ceturksnis

4.4.4.

Valsts atbalsta programmas nolikuma “Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai”
izstrāde, ieviešanas koordinācija.

pastāvīgi

Meža departaments

4.4.5.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”

III ceturksnis

Pieņemti MK noteikumi Nr.1350 24.11.2009

Notiek Meliorācijas likuma grozījumu sagatavošanas darbi

Ministru kabinetā 2009.gada 23.oktobrī akceptēts likumprojekts "Meliorācijas
likums". .

Saskaņā ar VSS protokolu Rīcības programmu paredzēts atcelt
Veikt izvērtējumu saskaņā ar ES Komisijas priekšlikumiem

Saskaņā ar ES Komisijas priekšlikumiem tiks izstrādāts ārējais normatīvais
akts

Meža departaments

Projekts izstrādāts, precizējas informācija par noteikumos
nominējamo darbu veicēju.

Sakarā ar Saeimā iesniegto likumprojektu "Meliorācijas likums" MK noteikumu
projekts tiks precizēts un iesniegts MK 2010.gada II ceturksnī.

5. „Nozaru pārvaldība”
Latvijas interešu pārstāvība ES, starptautiskajās organizācijās, sadarbība ar ārvalstu
5.1.
partneriem:
5.1.1.

Latvijas interešu pārstāvēšana, uzraudzība, kontrole un sadarbības nodrošināšana ar ES
institūcijām Zemkopības ministrijas kompetences sfērās

pastāvīgi

Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments

LV intereses tiek aktīvi pārstāvētas ES institūcijās, notiek
aktīva sadarbība ar dalībvalstīm īpaši, piena sektora
jautājumos. Precizēta ZM ES lietu organizēšanas kārtība.

LV intereses tiek aktīvi pārstāvētas ES institūcijās, notiek aktīva sadarbība ar
dalībvalstīm īpaši diskusijās par KLP nākotni pēc 2013.gada.

5.1.2.

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

pastāvīgi

Dalība darba grupā ĀM jaunu MK noteikumu izstrādei valsts
attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās
organizācijās.Notikušas 4 darba grupas sanāksmes

Darbs pie jaunu MK noteikumu izstrādes ĀM valsts attīstības mērķu
aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās - darba grupas noslēguma
sanāksmē

5.1.3.

Pārstāvēt Latvijas intereses, uzraudzīt un koordinēt ZM starptautisko sadarbību ar
ārvalstīm.

pastāvīgi

5.1.4.

Pārstāvēt Latvijas intereses, uzraudzīt, koordinēt un kontrolēt ZM dalību starptautiskajos
projektos.

pastāvīgi

5.1.5.

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 Eiropas Komisijas un ES Padomes darba grupās par
sēklkopības, zootehnikas, lopkopības un ģenētisko resursu jautājumiem. Kā arī piedalīties
starptautisko organizāciju darbā (OECD, ISTA, FAO, UPOV, UNECE, ICAR,HELCOM).

pastāvīgi

Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Budžeta un finanšu
departaments

5.1.6.

pastāvīgi

Lauksaimniecības
departaments

5.1.7.

Latvijas lauksaimniecības interešu pārstāvība attiecībā uz ES daudzpusējiem un
divpusējiem līgumiem un vienpusējiem tirdzniecības pasākumiem ar trešajām valstīm

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

5.1.8.

Latvijas dalības Pasaules Tirdzniecības organizācijā nodrošināšana Zemkopības
ministrijas kompetenču jautājumos, tai skaitā - Dohas attīstības raunda lauksaimniecības
politiku reformu sarunās
Piedalīties Eiropas Komisijas Nitrātu komitejas sēdēs

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

pastāvīgi

Lauksaimniecības
departaments

5.1.10.

Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Komisijas, ES Padomes un Eiropas Padomes
darba grupās dzīvnieku veselības, labturības, veterināro zāļu, dzīvnieku barības, pārtikas
higiēnas, drošuma un kvalitātes, pārtikas pārstrādes nozares jautājumos

pastāvīgi

Veterinārais un pārtikas
pārstrādes departaments

5.2.
5.2.1.

Attīstības (politikas) plānošanas dokumentu izstrāde:
Privātās mežsaimniecības atbalsta politikas izstrāde

I – IV ceturksnis

Meža departaments

5.1.9.

VRP 18.3.1.

11. lappuse no 16

2008.gada 12.novembrī Briselē notika EK sabiedriskās apspriešanas
noslēguma konference par ES budžeta paŗskatīšanu, plānots š.g. 16.decembrī
Ārlietu ministrijā organizēt darba grupas sanāksmi, kurā tiks sniegta
informācija par jaunāko situāciju ES budžeta pārskatīšanas kontekstā.

1 sanākme

Privāto meža īpašnieku kooperācijas veicināšanas programmas izstrāde
pārcelta uz 2010.gadu.

5.3.

Iekšējo normatīvo aktu izstrāde, kas saistīta ar jaunu vadības procesu ieviešanu:

5.3.1.
5.4.
5.4.1.

Procedūras disciplinārlietu ierosināšanā, izmeklēšanā un lēmumu pieņemšanā
izstrādāšana
Konferences, izstādes, konkursi:
Organizēt “Meža dienas 2009” pasākumu norisi.

5.4.2.

IV ceturksnis

Juridiskais departaments

pastāvīgi

Meža departaments

Organizēt Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasākumu.

pastāvīgi

Meža departaments

5.4.3.

Organizēt konkursu “Sējējs-2009”

pastāvīgi

Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments/ Preses un
sabiedrisko attiecību
nodaļa

noteikti laureāti, koordinēts noslēguma pasākums

neattiecas

5.5.
5.5.1.

Komunikācija ar sabiedrību:
Informācijas un publicitātes pasākumu (komunikācijas stratēģijas) īstenošana par ELFLA
un EZF ieviešanas rezultātiem

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

ELFLA
1. informācija par LAP apguvi ZM mājas lapā pastāvīgi aktualizēta;
2. Sadarbībā ar PSAN sagatavotas un ievietotas ZM mājas lapā preses relīzes par
attiecīgo nacionālo normatīvo aktu izstrādi un to grozījumiem;
3. Komunikācija ar LAD un EK par atbalsta saņēmēju publiskošanu, par meklēšanas
rīka
pilnveidošanu atbilstoši EK norādījumiem - jautājuma virzīšana uz TP komisijas sēdi;
4. nodrošināta plānošanas reģionu veikto uzdevuma kontrole, uzraudzība, ceturkšņa
pārskatu izvērtēšana, analīze un atzinuma sniegšana plānošanas reģioniem; Veiktas
pārbaudes uz vietas visos Plānošanas reģionos:
17.12.2009. – Rīgas Plānošanas reģionā;
21.12.2009. – Kurzemes Plānošanas reģionā;
22. 12.2009. – Zemgales plānošanas reģionā;
23.12.2009. – Latgales Plānošanas reģionā;
29.12.2009. – Vidzemes Plānošanas reģionā.
5. Komunikācija ar Valsts lauku tīkla sekretariātu par Valsts lauku tīkla Rīcības
programmas ieviešanu atbilstoši LAP noteiktajiem mērķiem, VLT izvirzītajiem mērķiem –
līgumu sagatavošanas uzsākšana.
EZF
1. informācija par ZRP apguvi ZM mājas lapā pastāvīgi aktualizēta;
2. Diskusijas ar LAD par atbalsta saņēmēju meklēšanas rīka izveidošanu.
Citi
Veikti grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai",
paredzot kārtību, ka atbalsta saņēmēji, veicot informācijas/publicitātes pasākumus,
informē sabiedrību arī par ZM un LAD līdzdalību attiecīgo projektu atbalstīšanā.

5.5.2.

Informēt sabiedrību par Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam pasākumiem,
finanšu apguves iespējām

pastāvīgi

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

ELFLA
1. informācija par LAP apguvi ZM mājas lapā pastāvīgi aktualizēta;
2. ZM mājas lapā ievietota un aktualizēta informācija par grozījumiem
LAP, kas iesniegti/apstiprināti EK;
3. Sadarbībā ar PSAN sagatavotas un ievietotas ZM mājas lapā
preses relīzes par attiecīgo nacionālo normatīvo aktu izstrādi un to
grozījumiem;
4. Sadarbībā ar PSAN sagatavotas un ievietotas ZM mājas lapā
preses relīzes par LAP un Plānā veiktajiem grozījumiem;
5. Sniegta aktuālā informācija Latvijas Vēstneša žurnālistei par LAP
ietvaros piemērojamo nepārtrauktās pieteikšanās principa
piemērošanu - 07.07.2009;
6. Komunikācija ar LAD un EK par atbalsta saņēmēju publiskošanu,
par meklēšanas rīka pilnveidošanu atbilstoši EK norādījumiem jautājuma virzīšana uz TP komisijas sēdi, sagatavota vēstule EK;
7. nodrošināta plānošanas reģionu veikto uzdevuma kontrole,
uzraudzība, ceturkšņa pārskatu izvērtēšana, analīze un atzinuma
sniegšana plānošanas reģioniem;
8. Komunikācija ar LLKC un ESIC par strukturālajām izmaiņām
saistībā ar lauku konsultantu darbību un līguma pārtraukšanu ar ESIC
ar 2010.gada 1.janvāri;
9. Organizētas tikšanās ar lauksaimniekiem par LAP aktualitātēm,
iespējamiem grozījumiem un citiem jautājumiem par LAP ieviešanu
pārskatīšanu;
10. Komunikācija ar Valsts lauku tīkla sekretariātu par Valsts lauku
tīkla Rīcības programmas ieviešanu atbilstoši LAP noteiktajiem
mērķiem, VLT izvirzītajiem mērķiem.
11. Pēc ZM reorganizācijas pieprasītas pieejas tiesības LAD
informācijas sistēmai ZM darbiniekiem.
EZF
1. informācija par ZRP apguvi ZM mājas lapā pastāvīgi aktualizēta;
2 Komunikācija ar ZD un PSAN par plānotajām reģionālajām
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projekts izstrādes stadijā

29.12.2009, kārtība Nr.40

Meža nozares līdzdalība talkā "Likteņdārzā" akcijas „Top
Latvijas Likteņdārzs!” ietvaros 23.08.
Izludināta pretendentu izvirzīšana Gada balvai "Zelta čiekurs"

Sagatavotas 63 preses relīzes, sagatavots ministrjas viedoklis
par ES apguves iespējām laikrakstā "Latvijas Avīze", "Dienas
Bizness"', sagatavoti 4 TV raidījumu cikli par tēmu"LAP
pasākumi 2007.-2013.gadam" lauksaimniekiem par finanšu
apguves iespējām", sagatavoti 3 videomateriāli "Eiropas
atbalsts zivsaimniecībai Latvijā", Latvijas radio raidījumā
"Eiropas atslēgas" sagatavota 35 min. informācija par tēmu
"LAP pasākumi 2007.-2013.gadam"

5.5.3.

Nodrošināt Zemkopības ministrijas "karstā telefona" darbību

pastāvīgi

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Sniegtas atbildes uz 102 interesentu jautājumiem par
lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības tēmām

Sagatavotas 56 preses relīzes, sagatavots ministrjas viedoklis par ES apguves
iespējām laikrakstā "Latvijas Avīze", "Dienas Bizness"', sagatavoti 3
lpp.ielikumi laikrakstā "Latvijas Avīze " par aktualitātēm "LAP pasākumi 2007.2013.gadam" , sagatavots videomateriāls "Eiropas atbalsts zivsaimniecībai
Latvijā", Latvijas radio raidījumā "Eiropas atslēgas" sagatavota 40 min.
informācija par tēmu "LAP pasākumi 2007.-2013.gadam"

5.5.4.

Nodrošināt informāciju (2 reizes mēnesī) lauksaimniekiem ar SMS

II - IV ceturksnis

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Lauksaimniekiem nosūtītas 6 SMS par aktualitātēm nozarē

Sniegtas atbildes uz 94 interesentu jautājumiem par lauksaimniecības,
zivsaimniecības, mežsaimniecības tēmām

5.5.5.

Interaktīvās saiknes pilnveidošana ministrijas mājas lapā

pastāvīgi

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Regulāri aktualizētas ministrijas mājas lapas sadaļas
„Aktualitātes”, „Ziņas presei”,
„Sabiedrības viedoklis”

Lauksaimniekiem nosūtītas 6 SMS par aktualitātēm nozarē

5.6.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai):

5.6.1.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vadības un kontroles sistēmas darbības
uzraudzība, pilnveidošana

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

1. Sagatavoti un Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijā uz 2.lasījumu iesniegti priekšlikumi grozījumiem
Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā;
2. ZM kārtība „Par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros
neatbilstoši veikto izdevumu un konstatēto neatbilstību ziņošanu” –
13.10.2009., Nr. 31.;

5.6.2.

Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības rīcības programmu 2007.-2013.g.
uzraudzības komiteju organizēšana pastāvīgi

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

1. Apstiprināti grozījumi 14.07.2009. Ministru kabineta
noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” –
01.09.2009 MK noteikumi Nr.999;
2. Apstiprināti grozījumi Vadošās iestādes darbības
reglamentējošos dokumentos:
2.1. ZM rīkojums par ELFLA vadības ietvaru - 04.09.2009,
Nr.166;
2.2. ZM rīkojums par ELFLA Vadošās iestādes reglamentu 17.09.2009, Nr.177;
2.3. ZM kārtība par dokumentu ievietošanu un aktualizēšanu
SFC - 08.09.2009, Nr.24.
3. Ņemot vērā 14.06.2009 Uzraudzības komitejas sēdē
nolemto, sagatavoti grozījumi LAP iesniegšanai EK;
4. Veikti grozījumi Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas
plānā 2007. – 2013.gada (Plāns) - 17.07.2009 MK rīkojums
Nr.479;
5.
g EK ggrozījumi
j
iesniegti
LAP un Plānā 15.07.2009,,
6. Tikšanās ar EK pārstāvjiem par aktuālajiem jautājumiem
saistībā ar LAP ieviešanu - 21.09.2009;
7. Dalība ELFLA/ELGF Kompetentās iestādes sēdē 17.09.2009.
Nav izpildes, jo nav bijusi nepieciešamība pēc Uzraudzības
komiteju organizēšanas. Uzraudzības komitejas plānotas
2009.gada IV.ceturksnī.

5.7.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole (Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds):

5.7.1.

Savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas darbības uzraudzība, veicot normatīvo aktu
grozījumus un sistēmas pilnveidošanu

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

5.7.2.

Nodrošināt Eiropas Komisijas regulā Nr.885/2006 minētās kompetentās iestādes
sekretariāta funkcijas.

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

5.8.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole (Eiropas Zivsaimniecības fonds):
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1. Dalība tiešo maksājumu Vadības Komitejā, kur tiek izskatīts
Komisijas regulas 796/2004 jaunais projekts
2. Dalība COM rīkotajā SA ekspertu darba grupā par SA
prasību noteikšanu 15. septembrī

1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības
komitejas sēde – 10.12.2009.
2. Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības
komitejas rakstiskās procedūras – 26.10.2009., 10.11.2009.;
3. ZM rīkojums „Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
uzraudzības komitejas sēdi un tikšanos ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem” –
08.12.2009., Nr. 233.

1.Sagatavoti informatīvie materiāli un sasaukta sanāksme 02.10. par
nepieciešamību grozīt un papildināt LLVN;
2. Apkopotas un nosūtītas COM anketas par dzīvnieku identifikāciju un
reģistrāciju 5. Komisijas SA ekspertu darba grupai
3. Sagatavota atbildes vēstule ar skaidrojumu Lauku atbalsta dienestam par
SA sankciju piemērošanu saskaņā ar regulu pantiem
neattiecas

5.8.1.

Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles sistēmas darbības uzraudzība,
pilnveidošana

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

1. Apstiprināti grozījumi 14.07.2009. Ministru kabineta
noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” –
01.09.2009 MK noteikumi Nr.999;
2. Apstiprināti grozījumi Vadošās iestādes darbības
reglamentējošos dokumentos:
2.1. ZM rīkojums par EZF vadības ietvaru - 04.09.2009,
Nr.162;
2.2. ZM rīkojums par ELFLA Vadošās iestādes reglamentu 21.09.2009, Nr.183;
3. ZM kārtība par dokumentu ievietošanu un aktualizēšanu
SFC - 08.09.2009, Nr.24;
4. Aktualizēts EZF Vadības un kontroles sistēmas apraksts,
veikta saskaņošana ar ZM struktūrvienībām un LAD.

5.8.2.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda vadošās
iestādes sekretariāta funkciju izpilde

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

ELFLA un EZF
Apstiprināti grozījumi ZM kārtībā par dokumentu ievietošanu
un aktualizēšanu SFC - 08.09.2009, Nr.24
ELFLA:
1. Sagatavoti un apstiprināti grozījumi Vadošās iestādes
darbības reglamentējošos dokumentos atbilstoši 12.punktā
minētajam;
2. Organizētas Vadošās iestādes komitejas sēdes –
30.07.2009, 24.09.2009, 30.09.2009.
EZF
1. Sagatavoti un apstiprināti grozījumi Vadošās iestādes
darbības reglamentējošos dokumentos atbilstoši 13.punktā
minētajam.
2. Organizētas Vadošās iestādes komitejas sēdes –
30.07.2009, 30.09.2009

5.8.3.

Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības rīcības programmas 2007.-2013.g.
tehniskās palīdzības ieviešana

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

5.8.4.

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

5.9.
5.9.1.

Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 minētās Eiropas Zivsaimniecības fonda
sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
Gadagrāmatas, ziņojumi, atskaites:
Datu sagatavošana EUROSTAT/ FAO UNECE koksnes komitejas atskaitēm

5.9.2.

Lauksaimniecības gada ziņojuma izstrādes vadīšana, atsevišķu nodaļu sagatavošana

5.10.

Audits, uzraudzība, kontrole:

II - III ceturksnis

Meža departaments

II ceturksnis

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

14. lappuse no 16

1. ZM kārtība „Par Eiropas Zivsaimniecības fonda ietvaros neatbilstoši veikto
izdevumu un konstatēto neatbilstību ziņošanu” – 13.10.2009., Nr. 30.;
2. Aktualizēts EZF Vadības un kontroles sistēmas apraksts, iesniegts Revīzijas
iestādei un Eiropas Komisijai.

ELFLA:
1. Sagatavoti un apstiprināti grozījumi ZM kārtībā „Par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu
un konstatēto neatbilstību ziņošanu” – skatīt 12.punktu;
2. Komunikācija ar EK par iesniegtajiem grozījumiem Latvijas Lauku attīstības
valsts stratēģijas plānā un Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.2013.gadam (arī to precizēšana un atkārtota iesniegšana EK);
3. Organizētas Vadošās iestādes komitejas sēdes – 16.11.2009, 23.11.2009.;
4. Tikšanās ar EK pārstāvjiem par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam ieviešanas gaitu (09.12.2009.);
EZF
1 Sagatavoti un apstiprināti grozījumi ZM kārtībā „Par Eiropas Zivsaimniecības
fonda ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu un konstatēto neatbilstību
ziņošanu” – skatīt 13.punktu;
2. Organizētas Vadošās iestādes komitejas sēdes – 02.11.2009, 18.12.2009.;
3. Tikšanās ar EK pārstāvjiem par Rīcības programmas Eiropas
ELFLA un EZF
ELFLA un EZF
1. Organizētas TP komisijas sēdes 22.07.2009, 30.09.2009; 1. Organizēta TP komisijas sēde 18.12.2009;
2. Apstiprināti grozījumi ZM rīkojumā par TP līdzekļu komisijas 2. Organizēta TP komisijas rakstiskā procedūra – 29.10.2009.;
izveidošanu – 03.07.2009, Nr. 123;
2. Pastāvīgi tiek sekots līdzi TP komisijas apstiprināto aktivitāšu ieviešanai, kā
arī regulāri tiek aktualizētas izmaksu prognozes gan 2009.gadu, gan arī 2010.
3. Dalība LAD veiktajā kontrolē par veiktajām iegādēm
un 2011.gadu;
2008.gadā no ELFLA un EZF TM līdzekļiem;
3. Dalība Lauku atbalsta dienesta veiktajā kontrolē par iesniegto pārskatu
4. Dalība Finanšu ministrijas veiktajā kontrolē par ELVGF
„Konferences „Eiropas Zivsaimniecības fonds un iespējas Austrumbaltijas
noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudēm.
reģiona akvakultūras attīstībai” organizēšana” (darījumu un iepirkumu
ELFLA
dokumentu caurskatīšana);
LAD iesniegti 4 pārskati par LAP TP ietvaros īstenotajām
ELFLA
aktivitātēm.
LAD iesniegti 14 pārskati par LAP TP ietvaros īstenotajām aktivitātēm.
EZF
EZF
LAD iesniegti 1.pārskats par ZRP TP ietvaros īstenotajām
LAD iesniegti 10 pārskati par ZRP TP ietvaros īstenotajām aktivitātēm.
aktivitātēm.

neattiecas

neattiecas
Sagatavots Lauksaimniecības gada ziņojums latviešu un
angļu valodās. Ievietots ZM mājas lapā.

neattiecas

5.10.1.

Veikt un līdz 2009.g.beigām pabeigt 14 iekšējos auditus saskaņā ar valsts sekretāra
15.12.2008.apstiprināto Iekšējā audita departamenta darba plānu 2009.gadam

5.10.2.

Iekšējā audita ieteikumu izpildes pārskata sagatavošana un iesniegšana valsts sekretāram

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.
5.10.6.

pastāvīgi

Iekšējā audita nodaļa

No 2009.g.sākuma līdz 3.cet.beigām kopumā pabeigti 8 auditi, No 2009.g.sākuma līdz 4.cet.beigām kopumā pabeigti 13 sistēmu auditi,
veikta 1 ārpuskārtas pārbaude, 3 auditi procesā
veikta 1 ārpuskārtas pārbaude, 2 sistēmu auditi ir procesā.

1 reizi ceturksnī

Iekšējā audita nodaļa

Eiropas Zivsaimniecības fonda Revīzijas iestādes audita stratēģijas aktualizēšana un
iesniegšana Eiropas Komisijā

30.12.2009

Iekšējā audita nodaļa

Sagatavots un nosūtīts atbildīgajām amatpersonām
Sagatavots un nosūtīts atbildīgajām amatpersonām informācijas pieprasījums
informācijas pieprasījums par ieteikumu ieviešanu 3.ceturksnī, par ieteikumu ieviešanu 4.ceturksnī.
optimizēts ieteikumu ieviešanas uzraudzības process, pārejot
uz elektronisku informācijas apmaiņu.
neattiecas
Aktualizēta un 21.12.2009. izmantojot SFC2007 nosūtīta EK Latvijas
Republikas Eiropas Zivsaimiecības fonda Revīzijas iestādes aktualizētā audita
stratēģija 2007.-2013.gadam.

Ikgadējā atzinuma sagatavošana iesniegšanai komisijā par to, vai EZF vadības un
kontroles sistēmu darbība ir efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka Komisijai
iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un
Ikgadējā kontroles ziņojuma par periodu 01.07.2008.-30.06.2009.sagatavošana un
iesniegšana Komisijā
Pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizēšana atbilstoši Korupcijas novēršanas un
apkarošanas valsts programmai 2009.-2013.gadam

30.12.2009

Iekšējā audita nodaļa

neattiecas

Sagatavots un 21.12.2009. izmantojot SFC2007 nosūtīts EK atzinums bez
piezīmēm par EZF vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti.

30.12.2009

Iekšējā audita nodaļa

neattiecas

saskaņā ar KNAB
noteikto termiņu

Iekšējā audita nodaļa

neattiecas

Sagatavots un 21.12.2009. izmantojot SFC2007 nosūtīts EK EZF Gada
kontroles ziņojums par periodu 01.07.2008.-30.06.2009.
Sagatavots Pretkorupcijas pasākumu plāna projekts un Rīkojuma projekts Par
pretkorupcijas pasākumu plānu

5.10.7.

Iekšējā Integrētās vadības sistēmas audita veikšana

IV ceturksnis

Iekšējā audita nodaļa

neattiecas

Pārcelts darba plānā 2010.gadam

5.10.8.

Ikgadējā Integrētās vadības sistēmas vadības pārskata veikšana

IV ceturksnis

Iekšējā audita nodaļa

neattiecas

Pārcelts darba plānā 2010.gadam

5.10.9.

2004.gada 31.augustā parakstītā nodomu protokola starp Zemkopības ministriju, Latvijas
Pašvaldību savienību un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” izpildes
kontrole

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

Tiek nodrošināta starp Latvijas Pašvaldību savienību un
Zemkopības ministriju noslēgtā nodomu protokola izpilde.

5.10.10. Zemkopības ministrijas un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes noslēgtā
līguma 2009.gadam izpildes kontrole un līguma 2010.gadam sagatavošanas organizēšana

pastāvīgi

Lauku attīstības atbalsta
departaments

2009.gada 5.oktobrī noslēgts sadarbības līgums starp
Zemkopības ministriju un Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomi.

Tiek nodrošināta starp Latvijas Pašvaldību savienību un Zemkopības ministriju
noslēgtā nodomu protokola uzraudzība un izpilde.
Nodomu protokola ietvaros nodrošinātas diskusijas par šādām tēmām:
1) 2009.gada 16.septembrī notika sarunas ar pašvaldībām, zivsaimnieku NVO
un ZM dalību par šādiem jautājumiem:
1.1.Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” projekta apspriešana.
1.2.Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” apspriešana.
2) 2009.gada 29.septembrī, kur piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
reģionālās attīstības un sadarbības komiteja un ZM speciālisti par pašvaldību
atbalstu mājražošanai un vietējam produktam ( par Ministru kabineta
noteikumu projektu” Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar
pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos”);
3) 2009.gada 3.novembrī saruna ar Latvijas pašvaldību savienību un ZM
speciālistiem par polderiem novados - to platībām, saimniecības polderiem, to
tehniskais stāvoklis, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas; meliorācijas
likuma grozījumi un LPS nesaskaņotie panti.
2009.gada 5.oktobrī noslēgts sadarbības līgums starp Zemkopības ministriju
un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi.
Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par

5.10.11. Aktualizēt informāciju Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā par Eiropas
Savienības direktīvu pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.

pastāvīgi

5.10.12. Valdības rīcības plāna ZM kompetences pasākumu izpildes uzraudzība

pastāvīgi

5.10.13. ZM darba plāna izstrāde un izpildes uzraudzība

pastāvīgi

5.10.14. ZM darbības stratēģijas 2010.-2013.gadam projekta izstrāde, un līdzdalība ZM padotības
iestāžu darbības stratēģiju izstrādē

pastāvīgi

Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments

15. lappuse no 16

Informācija par Direktīvu ieviešanu tiek regulāri aktualizēta
VIPP. Sagatavots 1 nostājas projekts par Eiropas Komisijas
ierosināto pārkāpumu procedūru.
11.08.2009. MK apstiprināts VRP, izdots ZM rīkojums par
uzraudzību un atskaišu sniegšanas kārtību

Informācija par Direktīvu ieviešanu tiek regulāri aktualizēta VIPP. Sagatavots 1
nostājas projekts par Eiropas Komisijas ierosināto pārkāpumu procedūru.

sakarā ar budžeta projekta izstrādāšanas termiņa
pagarinājumu pārcelts uz 4.cet.

Valsts mērogā institūciju darbību stratēģiju izstrāde un apstiprināšana pārcelta
uz 2010.gada II ceturksni

5.10.15. Attīstības plānošanas dokumentu novērtēšana un administratīvā sloga samazināšanas
procesu uzraudzība

pastāvīgi

5.10.16. Augstākās izglītības, zinātnes un kultūras jautājumu koordinēšana, ZM kompetences
ietvaros

pastāvīgi

5.11.
5.11.1.
5.11.2.

Citi:
Ministrijas strukturālo un personāla izmaiņu procesa īstenošana saskaņā ar likumu "Par
valsts budžetu 2009.gadam"
Sagatavot ZM “bāzes izdevumus“ 2010.-2011. finanšu gadam.

Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments
Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes
departaments

20.12.2009.

Juridiskais departaments

pēc situācijas

Budžeta un finanšu
departaments
Budžeta un finanšu
departaments

5.11.3.

Sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par budžeta bāzes 2010.-2012.
gadam samazināšanas iespējām atbilstoši 2009. gada budžeta likuma struktūrai

pēc situācijas

5.11.4.

Atbilstoši MK noteiktiem pamatprincipiem sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā budžeta
projekta pieprasījumu vidējam termiņam (2010.-2012.gadam).
Nodrošināt Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas 2007.
– 2013.gadam ieviešanu un VAS „Lauku attīstības fonds” uzraudzību.

pēc situācijas

ZM Informācijas drošības politikas pārskatīšana:
- ZM informācijas klasifikācijas pārvērtēšana;
- ZM IS risku analīzes pārskatīšana.
EP direktīvas 2006/123/EK un ZM koncepcijas „Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas
sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs” pasākumu īstenošana

IV ceturksnis

Budžeta un finanšu
departaments

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

5.11.5.
5.11.6.

5.11.7.

pastāvīgi

VRP 7.2.6.5.

Sagatavots rīkojums par izmaiņām ministrijas amatu sarakstā.
neattiecas
Kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir atlikusi budžeta projekta
2010.-2012.gadam izstrādi

Budžeta un finanšu
departaments
Budžeta un finanšu
departaments

Kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir atlikusi budžeta projekta
2010.-2012.gadam izstrādi
neattiecas
Dokumenti atrodas pārskatīšanas stadijā.

5.11.8.

Dalība projektā par uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveidi un ieviešanu
Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

5.11.9.

Vadīt, koordinēt un analizēt izmaiņas Eiropas Savienības Tirgus kopējās organizācijas
nosacījumos attiecībā uz lauksaimniecības nozarēm un to ieviešanu nacionālajā
likumdošanā

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

1. Darbs pie EK priekšlikuma intervences iepirkuma
1. Darbs pie EK priekšlikuma intervences iepirkuma mehānismam.
mehānismam.
2. Darbs pie EK priekšlikuma par ārkārtas tirgus atbalsta pasākumiem piena
2. Darbs pie EK sagatavotā ziņojuma par situāciju piena tirgū. ražotājiem.

pastāvīgi

Tirgus un tiešā atbalsta
departaments

PROBA darba grupas ietvaros izplatīto dokumentu
izvērtēšana. Regulāri ZM koordinēta informācijas aprite par
šādiem izejvielu jautājumiem - cukurs,
cukurs graudi,
graudi tropiskā koksne,
koksne
kafija, kakao un olīveļļa, kā arī izvērtēti PRES dokumentu par
Izejvielu organizācijas tālāko nākotni.

5.11.10. Pienākumu izpildes nodrošināšana saistībā ar Latvijas vai Eiropas Savienības dalību
starptautiskajās Izejvielu produktu organizācijās

Apzīmējumi
zaļš
izpildīts
dzeltens procesā
sarkans kavēts

Saskaņots:
Datums:

SLSAD
08.01.2010

Sagatavotājs:
Datums:

08.01.2010

16. lappuse no 16

A. Lapiņš
J.Glazkovs
P. Lībietis

PROBA darba grupas ietvaros izplatīto dokumentu izvērtēšana. Regulāri ZM
koordinēta informācijas aprite par šādiem izejvielu jautājumiem - cukurs,
graudi, tropiskā koksne,
graudi
koksne kafija
kafija, kakao un olīveļļa
olīveļļa, kā arī izvērtēti PRES
dokumentu par Izejvielu organizācijas tālāko nākotni un izvērtēti
Starptautiskās graudu organizācijas dokumenti par situāciju graudu tirgū.

