APSTIPRINU:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
D.Lucaua
Datums: 04.02.2011.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2010.GADAM

Nr.p.k.

1.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā
struktūrvienība

Izstrādāsim normatīvos aktus dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku
barības, veterināro zāļu un pārtikas drošības jomās ar mērķi samazināt
administratīvo slogu uzņēmējiem, vienlaikus īstenojot efektīvu valsts
uzraudzību un kontroli.

1.2.

Tiks nodrošināta Pārtikas un veterinārais dienesta organizētās pārtikas un
veterinārās valsts uzraudzības atbilstība sabiedrības veselības un patērētāju
tiesību aizsardzības, kā arī valsts ekonomiskās attīstības, t.sk. eksporta
veicināšanas interesēm.

VPPD

1.3.

Koordinēsim starpministriju sadarbību nelegālās tirdzniecības ar
lauksaimniecības un pārtikas produktiem apkarošanā.

VPPD
SLSAD

VPPD

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Veiksim Lauku attīstības programmas vidustermiņa novērtējumu;
sagatavosim priekšlikumus Lauku attīstības stratēģijas aktualizācijai,
saskaņojot to ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija -2030‖
nostādnēm.

2.1.

I pusgads

II pusgads

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

1.1.

2.

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

SLSAD
LAAD

1. lappuse no 34

Izstrādāti normatīvie akti dzīvnieku veselības,
labturības, dzīvnieku barības, veterināro zāļu un
pārtikas drošības jomās, lai samazinātu
administratīvo slogu uzņēmējiem un nodrošinātu
efektīvu valsts uzraudzību un kontroli.

Izstrādāti normatīvie akti dzīvnieku veselības,
labturības, dzīvnieku barības, veterināro zāļu un
pārtikas drošības jomās, lai samazinātu
administratīvo slogu uzņēmējiem un nodrošinātu
efektīvu valsts uzraudzību un kontroli. Kopumā
2010.gadā izstrādāti (apstiprināti MK un Saeimā)
119 normatīvie akti VPPD darbības jomās (I
pusgadā - 45, II pusgadā - 74).

Nodrošināta Pārtikas un veterinārais dienesta
organizētās pārtikas un veterinārās valsts
uzraudzības atbilstība sabiedrības veselības un
patērētāju tiesību aizsardzības, kā arī valsts
ekonomiskās attīstības, t.sk. eksporta veicināšanas
interesēm.
Īstenota starpministriju sadarbības koordinēšana
nelegālās tirdzniecības ar lauksaimniecības un
pārtikas produktiem apkarošanā.

Nodrošināta Pārtikas un veterinārais dienesta
organizētās pārtikas un veterinārās valsts
uzraudzības atbilstība sabiedrības veselības un
patērētāju tiesību aizsardzības, kā arī valsts
ekonomiskās attīstības, t.sk. eksporta veicināšanas
interesēm.
2010.gada 8.decembrī notika Pārtikas padome
(protokols nr.30), kurā tika skatīts jautājums par
situāciju Latvijas augļu un dārzeņu tirdzniecībā.
Sēdē tika nolemts, ka Zemkopības ministrija
sasauks un aktivizēs Ēnu ekonomikas darba
grupas darbību.

ZM ir noslēgusi līgumu ar LVAEI par Lauku
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.attīstības programmas Nepārtrauktās novērtēšanas 2013.gadam vidustermiņa novērtējuma ziņojums
nodrošināšanu. Šī pasākuma ietvaros viena no
28.12.2010. tika iesniegts EK.
aktivitātēm ir Vidustermiņa novērtējuma īstenošana
un ziņojuma sagatavošana iesniegšanai Eiropas
Komisijā līdz šī gada 31.decembrim.
Nepārtrauktās novērtēšanas ietvaros ceturkšņu
pārskatos un tematisko izvērtējumu rezultātos tiek
sniegti priekšlikumi LAP un Lauku attīstības
stratēģijas aktualizācijai.

Izveidosim kredītu fondu uzņēmējdarbības atbalstam laukos, lai efektīvāk
izmantotu Eiropas Savienības atbalsta līdzekļu sniegtās iespējas.
2.2.

2.3.

LAAD

Īstenosim piena nozares stabilizēšanas pasākumus:
- atbalsts piena nozares pārstrukturēšanai Lauku attīstības programmas
ietvaros;
- īpašais atbalsts piena nozarei ražošanas saglabāšanai;
- ārkārtas tirgus atbalsta pasākums piena nozarē.

LAAD
TTAD

Nodrošināsim un īpaši veicināsim Eiropas Savienības un valsts atbalsta
līdzekļu prioritāru izmantošanu ekonomisko attīstību stimulējošu un
nodarbinātību veicinošu pasākumu īstenošanai, veicot izmaiņas ES un
valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumos un uzņēmējdarbību regulējošos
normatīvajos aktos.

LAAD
ZD

2.4.

2.5.

Izstrādāsim Latvijas pamatnostādnes (stratēģiju) par augļu un dārzeņu
ražotāju organizāciju darbības programmām.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā
tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu‖
akceptēts š.g. 20.jūlija Ministru kabineta sēdē

Pieteikšanās uz pirmo kārtu Kredītu fonda
līdzekļiem notika no 2010.gada 8.septembra līdz
2010.gada 31.decembrim. Iesniegumus Kredītu
fonda līdzekļu saņemšanai atbalsta pretendentiem
jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās.

Izstrādāti un ar 02.03.2010. MK noteikumiem
Nr.213. apstiprināti nosacījumi īpašajam atbalstam
par pienu.
Izstrādāti un ar 30.03.2010. MK noteikumiem
Nr.327 apstiprināti nosacījumi atbalstam ārkārtas
tirgus pasākumiem piena nozarē.
Apstiprināti šādi MK noteikumi:
Nr.529 „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‖‖; Nr.530
„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""‖. Nr.1209 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"";
Nr. 132, kas nosaka kārtību kādā ievieš pasākumu
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai‖;
Nr.525, kas regulē kārtību, kādā ievieš pasākumu
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem‖.

Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 1026
nosakot par 10 % palielinātu atbalsta intensitāti
tiem projektiem, kurus īstenos Eiropas ekonomikas
atveseļošanās plāna ietvaros piena nozares
pārstrukturizācijai.
Apstiprināti šādi MK noteikumi: 20.07.2010. MK
noteikumi Nr.644, kas nosaka kārtību kādā izveido
kredītfondu. 01.11.2010. MK noteikumi Nr.1026,
kas nosaka kārtību kādā ievieš pasākumu ―Lauku
saimniecību modernizācija‖". 16.11.2010. MK
noteikumi Nr.1057, kas nosaka kārtību kādā ievieš
pasākumu "Tūrisma aktivitāšu veicināšana";
Grozījumi 07.07.2008. MK noteikumos Nr.525, kas
regulē kārtību kādā ievieš pasākumu
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"".
Grozījumi 09.02.2010. MK noteikumos Nr.132, kas
regulē kārtību kādā ievieš pasākumu "Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

Izstrādāts stratēģijas projekts

LD

2. lappuse no 34

3.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem
Pārskatīsim LLU no valsts budžeta vietu sadalījumu veicinot nozarei
prioritāri nepieciešamo speciālistu sagatavošanu.

3.1.

SLSAD

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
darbības stratēģija 2010.– 2016.gada plānošanas
ciklam, tajā par prioritāriem noteikti šādi no valsts
budžeta finansēti studiju virzieni: lauksaimniecība,
veterinārmedicīna, mežzinātne, mežizstrāde,
hidroinženierzinātne (vides zinātne),
lauksaimniecības inženierzinātne, kokapstrāde,
pārtikas zinātne un pārtikas produktu tehnoloģija

Veicināsim LLU un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību pārtikas,
lauksaimniecības un mežsaimniecības speciālistu sagatavošanā.
3.2.

SLSAD

Nodrošināsim novados lauku attīstības speciālistus izmantojot Valsts lauku
tīkla iespējas. Attīstīsim sadarbību un pieredzes apmaiņu zivsaimniecības
nozarē Eiropas zivsaimniecības fonda ietvaros.

3.3.

Līdz 2010.gada jūlijam Valsts lauku tīkla ietvaros
jau bija nodarbināti 110 novadu lauku attīstības
speciālisti. Tāpat 2010.gada 22. un 23.aprīlī tika
parakstīti līgumi ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs‖ par Valsts zivsaimniecības
sadarbības tīkla sekretariāta darbības
nodrošināšanu un Tīkla darbības programmas
2010.gadam ieviešanu.

1. Uz 2010.gada 31.decembri Valsts Lauku tīkla
ietvaros visā Latvijas teritorijā darbojas 125 novadu
lauku attīstības speciālisti. Lai sekmētu speciālistu
darba izpildes kvalitāti un speciālistu izaugsmi,
Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros novadu lauku
attīstības speciālistiem tiek nodrošinātas
apmācības darba kvalitātes uzlabošanai, veicinot
kvalitatīvas un plašas informācijas pieejamības
nodrošināšanu lauku teritorijās.
2. Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētā
Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības
ietvaros, lai attīstītu sadarbību un pieredzes
apmaiņu zivsaimniecības nozarē, 2010.gadā
notikuši pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un uz
Eiropas Savienības valstīm nozares pārstāvjiem,
organizēti semināri par nozares aktualitātēm, labo
praksi, kooperāciju u.c. būtiskiem jautājumiem, kā
arī izdotas Ziņu lapas par aktualitātēm
zivsaimniecībā.

ZM aktīvi piedalās darba grupā Ministru kabineta
noteikumu projekta "Noteikumi par darbības
programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitāti "Zinātnes
infrastruktūras attīstība"" izstrādē. Tajos paredzēti
šādi Valsts nozīmes pētniecības centri, kuru
attīstības stratēģijas skaņos ZM:
„Lauksaimniecības resursu izmantošanas un
pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs‖, „Meža
resursu ilgtspējīgas izmantošanas, koksnes
produktu un pārstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes
pētniecības centrs‖- nosaukumi var tikt precizēti.

2010.gada 19.oktobrī stājušies spēkā MK
noteikumi Nr.987 "noteikumi par darbības
programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes
infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu
atlases kārtu. Veiktas darbības, lai koordinētu
Lauksaimniecības resursu izmantošanas un
pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra un
Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes
pētniecības centra stratēģiju izstrādi

LAAD

Veiksim nozares zinātnisko iestāžu optimizāciju t.sk. pētnieciskā darba
koncentrēšanu nozares zinātnes centros.

3.4.

Sagatavots priekšlikums VRP plānam - "Nodrošināt
ka LLU mācību pētījumu saimniecība Vecauce ir
prakses vieta profesionālās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem"

SLSAD

3. lappuse no 34

4.

Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana
Izstrādāsim grozījumus Meža likumā, lai samazinātu administratīvo slogu
meža nozarē.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā.
MD

Īstenosim Meliorācijas sistēmu valsts pārraudzības optimizāciju un
finansēšanas kārtības pārstrukturizāciju.
Izvērtēsim zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2007.-2013.
gadam divu gadu īstenošanas rezultātus, un nākamajā plāna darbības
periodā iekļausim iespēju paātrināti sabalansēt zvejas floti ar pieejamiem
zvejas resursiem.
Nodrošināsim zivju resursu līdzsvarotu izmantošanu, pārvaldību un
pētījumus īstenojot praksē zivsaimniecības nozares institucionālo reformu,
vienlaikus pilnveidosim un vienkāršosim administratīvās procedūras
zvejniecībā.

Nodrošināsim datu bāzi dzīvnieku izsekojamības, ciltsdarba un
nacionālajiem un ES maksājumiem nepieciešamās informācijas
saglabāšanai lopkopības jomā, vienkāršosim lauksaimniekiem informācijas
iesniegšanu datu bāzē.

MD

Likumprojekts precizēts atbilstoši Valsts sekretāru
2010.gada 19.augusta sanāksmes protokola Nr.32
26.§ 3.1.apakšpunktam un 30.09.2010. iesniegts
Valsts kancelejā. Likumprojekts izskatīts
18.10.2010. Ministru kabineta komitejas sēdē un
atbalstīta tā tālāka virzība.

Meliorācijas likums, Likums pieņemts Saeimā
2010g. 14. janvārī un Valsts prezidents izsludinājis
2010.gada 22.janvāri
Plāns izvērtēts 25.05.2010.

ZD
Pieņemti grozījumi Zvejniecības likumā 3. lasījumā
16.06.2010. Grozījumi paredz noteiktās
administratīvi teritoriālās vienības aizstāt ar
administratīvi teritoriālām vienībām, kas atbilst
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam
un aktualizēt likumā minēto valsts institūciju
nosaukumus pēc valsts pārvaldē veiktajām
reformām.
Palielināta iespēja izmantot datu bāzi, tādējādi
Vienkāršota informācijas iesniegšana un radīta
atvieglojot informācijas apstrādi. Precizēti
iespēja elektronisku datu aizpildīšanai, kā arī
normatīvie akti saistībā ar datubāzes izmantošanu. pilnveidota un EK atzīta par pilnīgi darbaspējīgu
datu bāze, izsekojamības un ciltsdabrba jomā.
Precizēti normatīvie akti saistībā ar datubāzes
izmantošanu.

ZD

LD

4. lappuse no 34

Nozaru pārvaldība

5.
5.1.

Aizstāvēsim Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un
starptautiskajās organizācijās, jo īpaši par :
- konkurences nekropļojošu kopējo lauksaimniecības politiku (t.sk. tiešo
maksājumu pārskatīšana nākotnē, mazāk labvēlīgo apvidu kritēriju
pārskatīšana);
- Latvijas meža nozares ilgtspējīga attīstību un nelikumīgas koksnes ieguves
samazināšanu;
- pārtikas drošību un kvalitāti, dzīvnieku veselību un labturību, ņemot vērā
tautsaimniecības nozaru attīstību;
- Kopējās zivsaimniecības politikas pārskatīšanu;
- par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem.

SLSAD
TTAD
LAAD
MD
VPPD
ZD
LD

5. lappuse no 34

1) Sagatavoti priekšlikumi EP par KLP
vienkāršošanu un tiešo maksājumu izlīdzināšanu.
2) Izskatīti un izanalizēti daudzi EK, EP un dažādu
Eiropas NVO publikācijas un pētījumi par KLP
nākotni un par iespējamo KLP elementu nākotnes
maiņu: sabiedriskais labums; savstarpējās
atbilstības novērtēšana (izmaksas); jaunie līguma
bāzes maksājumi, kā arī tirgus instrumenti. 3)
Sagatavotas atbildes uz jautājumiem par nākotnes
VM, kas izriet no EP 01.03.2010. darba dokumenta
par KLP nākotni. 4) Rezultātā notika darbs pie:
Pozīcijas Nr.1 "Kopējā lauksaimniecības politika
pēc 2013.gada" izstrādes (tiešie maksājumi un
tirgus instrumenti); „KLP nākotne: Tirgus
pārvaldības instrumenti pēc 2013.gada prezidentūras dokuments un aptauja‖; „Tirgus
instrumenti pēc 2013.gada - prezidentūras
secinājumi‖ izstrādes.5) Sanāksme 01.02.2010. ar
sociālajiem partneriem, kur tika prezentēta KLP
nākotnes pozīcija (tiešie maksājumi un tirgus
instrumenti) un prognozes piena, graudu un gaļas
sektorā.

1) Izdevies panākt , ka kūpinātām šprotēm
pieļaujamā benzo(a)pirēna norma netiks
samazināta, saglabājot šprotu tradicionālo
ražošanu;
2) Panākts tāds pieļaujamais dioksīna
piesārņojuma līmenis, kuram atbilst industriāli
nozīmīgās Baltijas jūras zivju sugas, kā arī tas, ka
EK piešķir Latvijai beztermiņa atkāpi dioksīna
piesārņojumam lašos;
3) Sagatavota un iesniegta informācija Eiropas
Komisijai par epidemioloģisko situāciju valstī
attiecībā uz B.melitensis infekciju aitām un kazām,
kā arī uz tuberkulozi un brucelozi liellopiem.
Eiropas Komisija 2010.gadā ir pieņēmusi lēmumu,
ar kuru Latviju atzīst par brīvu no B.melitensis;
4) Sagatavots un iesniegts ziņojums EK par GSE
uzraudzības programmu Latvijā ar lūgumu atļaut
pārskatīt šo GSE uzraudzības programmu, nosakot
lielāku vecuma robežu, no kuras jāsāk izmeklēt uz
GSE veseli, gaļai kauti liellopi;
5) Sagatavota LR nostāja („observations‖) uz EK
03.06.2010. formālo paziņojumu pārkāpuma
procedūras lietā Nr. 2007/4801, lai pamatotu
argumentus par LR labticīgu preču zīmju tiesību
izmantošanu un apzīmējuma ―šampanietis‖ vai
―šampanskoje‖ (kiril.) lietošanu, kas nenonāk
pretrunā aizsargātā cilmes vietas nosaukuma
„Champagne‖ izmantošanai;
6) Pieņemti Padomes secinājumi par suņu un kaķu
labturību, lai veidotu harmonizētu pieeju labturības
prasību ievērošanā mājas (istabas) dzīvnieku
tirdzniecībā un audzēšanā;
7) EP Pārtikas produktu darba grupai (Marķēšana)
iesniegti priekšlikumi Regulas projektam „Par
pārtikas produktu informācijas sniegšanu
patērētājiem‖, kā arī Latvijas nostāja pausta
sanāksmēs;
8) Aizstāvēts Latvijas viedoklis un gatavotas
informācijas uz Augstajām piena padomēm, lai
Latvijas ražotājiem rastu labvēlīgākus apstākļus
pārtikas ražošanas nozarē;
9) Aktīvi piedalāmies pārtikas higiēnas regulu
grozījumu izstrādes darba grupās cenšoties panākt
Latvijai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu.
10) Sagatavota un iesniegta Eiropas Komisijai
informācija par ūdens un augsnes aizsardzību
no lauksaimnieciskās darbības izraisītā
piesārņojuma ar nitrātiem.

Turpināsim ministrijas un padotības iestāžu struktūras optimizāciju atbilstoši
MK lēmumiem un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
5.2.

Ir likvidēts valsts SIA „Agroķīmisko pētījumu
centrs‖, tās funkcijas iekļautas Valsts augu
aizsardzības dienesta kompetencē; Valsts SIA
„Latvijas augu aizsardzības pētniecības centrs‖
kapitāla daļas nodotas LLU īpašumā.

JD

Izstrādāsim Zemkopības ministrijas darbības stratēģiju 2011.-2013.gadam.
5.3.

5.4.

5.5.

SLSAD
Īstenosim projektus „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide‖ un „Zemkopības
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas
izveide‖ .
Sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām par nozares politikas
attīstības un tiesiskā regulējuma uzlabošanu ministrijas kompetences
nozarēs.

BFD

6. lappuse no 34

Saskaņā ar 29.04.2010.VSS protokolu Nr. Nr.17,
35.§ nolemts, ka IDS 2011.-2013.g.tiks izstrādātas
un iesniegtas MK apstiprināšanai līdz 2011.g.
jūnijam.

Saskaņā ar 29.04.2010.VSS protokolu Nr. Nr.17,
35.§ nolemts, ka IDS 2011.-2013.g.tiks izstrādātas
un iesniegtas MK apstiprināšanai līdz 2011.g.
jūnijam.
Tiek pildīts

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBA PLĀNS 2010.GADAM
(Pamatstruktūrvienību darba plānu kopsavilkums)

Nr.p.k.

1.

1.1.

1.2.
1.3.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

Lai sekmētu drošas un kvalitatīvas pārtikas apriti, tās izsekojamību un tiešo
tirdzniecību, izstrādāsim un iesniegsim Saeimā likumprojektu "Grozījumi
Pārtikas aprites likumā", kā arī izstrādāsim MK noteikumus: "Veterinārās
prasībās svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā" un „Par kārtību kādā
mednieki piegādā medījamos dzīvniekus, vai to gaļu mazos daudzumos un
veterinārajām prasībām medījamo dzīvnieku vai to gaļas apritei‖

Veterinārmedicīniskās darbības likums
Ministru kabineta noteikumi „Veterinārās aptiekas darbības uzsākšanas
licencēšanas kārtība‖

III cet

VPPD

IV cet

VPPD

I cet

VPPD

I cet

VPPD

1.4.

Ministru kabineta noteikumi "Veterināro īpašo recepšu noformēšanas,
izskatīšanas un uzglabāšanas kārtība"

1.5.

Ministru kabineta noteikumi „Veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu
izsniegšanas un anulēšanas kārtība‖

I cet

VPPD

1.6.

Ministru kabineta noteikumi „Trakumsērgas profilakses un apkarošanas
kārtība‖

II cet

VPPD

1.7.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Tuberkulozes profilakses un
apkarošanas kārtība"

II cet

VPPD

1.8.

Ministru kabineta noteikumi "Brucelozes profilakses un apkarošanas kārtība"

III cet

VPPD

1.9.

Ministru kabineta noteikumi „Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"

IV cet

VPPD

1.10.

Ministru kabineta noteikumi „Veterinārās prasības cirka dzīvnieku
pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm‖

I cet

VPPD

VRP 18.13.1.

7. lappuse no 34

12.11.2009 Saeimā pieņemts Likums „Grozījumi
Pārtikas aprites likumā‖;
12.05.2010. apstiprināti MK noteikumi Nr.433
„Veterinārās prasībās svaigu zvejas produktu
apritei nelielā apjomā‖;
MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā mednieks
piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā
daudzumā, un higiēnas prasības medījamo
dzīvnieku un to gaļas apritei‖ nosūtīts Valsts
kancelejai 17.06.2010.
MK 23.03.2010.
noteikumi Nr.293
Izsludināts VSS 20.05.2010.
(VSS-623), Nosūtīts VK 05.07.2010.
(Nr.5-2/2391)
Atsaukts
VSS 01.07.2010.
Nr.25 45.§

Izstrādes procesā

MK 10.08.2010.
noteikumi Nr.757
Sagatavoti jauni noteikumi
MK 21.12.2010.
noteikumi Nr.1173

MK 23.02.2010.
noteikumi Nr.178
Sagatavots MK noteikumu projekts un informatīvais Sagatavota un iesniegta EK informācija par Latvijas
ziņojums. Virzība aizkavējusies finanšu jautājumu brīvas valsts statusa iegūšanu attiecībā uz
dēļ. Plānots iesniegt VK līdz 01.09.2010. (šobrīd
Brucelozi un TBC
jautājumu regulē MK 18.04.2006. not. Nr.298)
Sagatavota un iesniegta EK informācija par Latvijas
brīvas valsts statusa iegūšanu attiecībā uz
Brucelozi un TBC
Projekts tālāk tiks virzīts pēc grozījumu
izdarīšanas VML un Īstenošanas regulas stāšanās
spēkā (pēc 04.03.2011.)
Izsludināts VSS 17.06.2010.
(VSS-729)

MK 14.09.2010. noteikumi Nr.858

MK 30.03.2010.
noteikumi Nr.320

1.11.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par veterinārajām prasībām liellopu,
cūku, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un
govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja
minimālo aprīkojumu‖

I cet

VPPD

1.12.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts nodevas apmēru par
atļaujas izsniegšanu vai pagarināšanu komersantam tirdzniecībai ar mājas
(istabas) dzīvniekiem, kā arī valsts nodevas samaksas kārtība"

I cet

VPPD

MK 05.05.2010.
noteikumi Nr.411

1.13.

Ministru kabineta noteikumi „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība‖

II cet

VPPD

Izsludināts VSS 10.06.2010.
(VSS-699)

1.14.

Likumprojekts „Par Eiropas konvenciju par eksperimentos un citos
zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību, protokolu un
A papildinājumu‖

II cet

VPPD

1.15.

Ministru kabineta noteikumi „Labturības prasības kažokzvēru audzēšanai un
turēšanai‖

II cet

VPPD

Nosūtīts VK 27.05.2010.
(Nr.5-2/1987)

MK 03.08.2010. noteikumi Nr.715

Eiropas konvencijas par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību ratifikācija

III cet

VPPD

Nosūtīts VK 18.03.2010.
(Nr.5-2/1116)
Saeimā pieņemts 1.lasījumā 20.05.2010.

Likums pieņemts 02.09.2010.

1.16.

1.17.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni
atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām
bīstama suņa turēšanai‖

III cet

VPPD

1.18.

Ministru kabineta noteikumi „Labturības prasības pīļu, zosu un tītaru
audzēšanai un turēšanai‖

III cet

VPPD

1.19.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par barības sastāvdaļu kategorijām,
ko norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā"

III cet

VPPD

Nosūtīts Saeimai (precizētais projekts) 04.03.2010.
(Nr.5-2/933).
Likums pieņemts 03.06.2010.

Nepieciešams izstrādāt jaunus MK noteikumus, kā
arī noteikt kritērijus pēc kuriem suni atzīst par
bīstamu (tiek apzināta citu DV pieredze). Projekts ir
saskaņošanā ar PVD, izpilde pārcelta uz
2011.gadu.
Nosūtīts VK 27.05.2010.
(Nr.5-2/1988)

Pamatojoties uz sarunām ar LOSP par augstāku
prasību ieviešanu dzīvnieku labturībā un LOSP
2010.gada 13.decembra vēstuli Nr.213, tika
pieņemts lēmums neizstrādāt prasības liellopu
turēšanai.
MK 21.12.2010.
noteikumi Nr.1131

Ministru kabineta noteikumi „Labturības prasības liellopu audzēšanai un
turēšanai‖

IV cet

VPPD

1.21.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par izmēģinājumu dzīvnieku
audzētāju, piegādātāju un lietotāju reģistrāciju un kārtību, kādā veicamas
darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, un izmēģinājumu dzīvniekiem
nodrošināmās labturības prasības‖

IV cet

VPPD

1.22.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu‖

I cet

VPPD

I cet

VPPD

I cet

VPPD

MK 09.02.2010.
noteikumi Nr.127
MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.254
MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.253

I cet

VPPD

MK 02.02.2010.
noteikumi Nr.104

1.24.
1.25.

Ministru kabineta noteikumi „Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites
noteikumi‖
Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta
veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas
pakalpojumu samaksu‖
Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju
un atzīšanu‖

8. lappuse no 34

MK 06.07.2010. noteikumi Nr.611
MK 24.08.2010.
noteikumi Nr.800

1.20.

1.23.

MK 28.12.2010.
noteikumi Nr.1192

1.26.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam,
kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas,
un kvalitātes atbilstības novērtēšanu"

II cet

VPPD

MK 30.03.2010.
noteikumi Nr.319

1.27.

Ministru kabineta noteikumi „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības
svaigpiena apritei"

II cet

VPPD

MK 09.02.2010.
noteikumi Nr.123

1.28.

Ministru kabineta noteikumi "Kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības
kvasam"

III cet

VPPD

1.29.

Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā novērtējama mājputnu gaļas un
olu atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām‖

III cet

VPPD

Tehnisko noteikumu virzība apturēta līdz
16.07.2010.
(VSS 29.04.2010. Nr.17 37.§)
Izsludināts VSS 01.07.2010.
(VSS-771)

1.30.

Ministru kabineta noteikumi „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības
govs svaigpiena apritei nelielā apjomā‖

III cet

VPPD

MK 13.04.2010.
noteikumi Nr.345

1.31.

Ministru kabineta noteikumi "Obligātās nekaitīguma, kvalitātes, klasifikācijas
un marķējuma prasības bezalkoholiskajiem dzērieniem"

IV cet

VPPD

1.32.

Ministru kabineta noteikumi „Prasības olu piegādei nelielā apjomā‖

IV cet

VPPD

1.33.

Ministru kabineta noteikumi „Pārtikas apritē nodarbināto personu higiēnas
apmācību kārtība‖

IV cet

VPPD

1.34.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts nodevu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu jomā"

I cet

VPPD

1.35.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību 2010.gadā" pielikums "Atbalsts
pārtikas kvalitātes shēmām"

I cet

VPPD

1.36.

Ministru kabineta noteikumi „Par valsts nodevas apmēru un samaksas
kārtību par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas
apstiprināšanas apliecības izsniegšanu"

I cet

VPPD

IV cet

VPPD

I cet

VPPD

MK 06.04.2010.
noteikumi Nr.340

I cet

VPPD

MK 16.02.2010.
noteikumi Nr.146

1.37.

1.38.

1.39.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību 2011.gadā" pielikums "Atbalsts
pārtikas kvalitātes shēmām"
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.155
„Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības
traucējumiem un prasības marķējumam‖
Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām
nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas
pārtikas piedevas"

1.40.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās
pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās
pārtikas atbilstības novērtēšanu un tās izmaksu segšanas kārtību"

1.41.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros
veikto darbību samaksu"

Tehnisko noteikumu virzība apturēta līdz
01.07.2010.
(VSS 15.04.2010. Nr.15 31.§)

MK 30.09.2010.
noteikumi Nr.926
MK 12.10.2010.
noteikumi Nr.960

Ekonomiskā situācija bezalkoholisko dzērienu
jomā radījusi nozarei papildus slogu, tādēļ projekta
izstrāde plānota 2011.gadā.
MK 14.09.2010. noteikumi Nr.857

Izstrādes sākumstadijā
Nepieciešami grozījumi Pārtikas aprites
uzraudzības likumā
MK 02.02.2010.
noteikumi Nr.101
MK 02.02.2010. noteikumi Nr.108

II cet

I cet

VPPD

VPPD

9. lappuse no 34

MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.252
MK noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai 2011.gada
I ceturksnī

Izsludināts VSS 27.05.2010.
(VSS-646)

MK 16.11.2010.
noteikumi Nr.1053

Izsludināts VSS 26.11.2009.
(VSS-1686)
(Nepieciešami grozījumi PAUL un VML)
Nosūtīts VK 30.06.2010. (Nr.5-2/2343)

MK 03.08.2010. noteikumi Nr.717

2.
2.1.

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Veiksim grozījumus Lauku attīstības programmā 2007.-2013.gadam,
Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007. – 2013. gadam un pakārtotajos normatīvajos aktos, lai
atbalstītu ieguldījumus lauksaimniecībā un zivsaimniecībā efektīvāku
ražošanas procesu ieviešanai un veicinātu ražotāju kooperācijas attīstību.

III cet

LAAD
ZD

VRP 18.6.2.

10. lappuse no 34

16.04.2010.stājās spēkā grozījumi MK noteikumos
Nr.132, kas nosaka kārtību kādā ievieš pasākumu
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai‖
palielinot projektu īstenošanas nozaru skaitu un
precizējot projektu atlases kritērijus.30.05.2010.grozījumi MK noteikumos Nr.525, kas regulē
kārtību, kādā ievieš pasākumu „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem‖, precizēta pasākuma
ieviešanas teritorija, iepirkuma un būvniecības
dokumentu iesniegšanas termiņš. 26.05.2010.
stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr 255,
kas regulē kārtību kādā ievieš pasākumu
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana‖, kuros paaugstināta atbalsta intensitāte
no 40% uz 50%.

Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.403 no
28.08.2010 lai veicinātu kooperācijas attīstību lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai
sabiedrībai – ne vairāk kā 2 000 000 latu apmērā.
(iepriekš bija 5000 – 700 000 Ls. Aizdevuma
termiņš nav ilgāks par vienu gadu
13.07.2010. apstiprināti MK noteikumi Nr.630
"Grozījumi Ministru kabineta 07.07.2008.
noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem"""palielinot atbalsta intensitāti
pašvaldību realizētajiem projektiem.
04.08.2010. stājušies spēkā MK noteikumi Nr.664
„Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības
attīstībai, izveidojot kredītfondu ‖ – Ar noteikumiem
Latvijā tiek ieviests jauns LAP pasākums, kas ļaus
lauksaimniekiem ar izdevīgākiem
nosacījumiem(zemāku procentu likmi, ilgāku
Veikti grozījumi MK noteikumos pasākumiem, kuros
iespējams pieteikties kredītfonda aizdevumiem:
03.08.2010. MK noteikumi Nr.731"Grozījumi MK
20.10.2009.noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""";
03.08.2010. MK noteikumi Nr.732"Grozījumi MK
08.04.2008.noteikumos Nr.255 "Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku
attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas
pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana" ietvaros""; 03.08.2010. MK
noteikumi Nr.729 "Grozījumi
MK15.09.2008.noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""";

03.08.2010. MK noteikumi Nr.730 "Grozījumi MK
09.02.2010.noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)"""
Izpildīts attiecībā uz Rīcības programmu Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013.gadam.
Izstrādāti 2010.gada 2.februāra Ministru kabineta
noteikumi Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts
atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību"
2.2.

2.3.

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

Izstrādāt normatīvo aktu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
neapstrādātām lauksaimniecības zemēm

I cet

I cet

LAAD

LAAD

2.4.

Izstrādāt normatīvo aktu par lauksaimniecības risku fondu

I cet

LAAD

2.5.

Izvērtēt iespēju izveidot un sagatavot nepieciešamos normatīvos aktus
Kredītfonda izveide izmantojot Lauku attīstības programmu

I cet

LAAD

2.6.

Pilnveidot normatīvos aktus Latvijas Lauku attīstības programmas 1. ass
ieviešanai un nodrošināt to atbilstību ES normatīvajiem aktiem

visu gadu

LAAD

11. lappuse no 34

Valsts kancelejā ir iesniegts Ministru kabineta
noteikumu projekts "Kārtība, kādā apseko un
nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platību

Izstrādāti un Ministru kabinetā pieņemti Ministru
kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumi
Nr.1122 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
2.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.108
"Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"", kas
paredzēja papildus finansējuma pārdali, lai
nodrošinātu Ministru kabineta 2010.gada
26.novembra (prot. Nr.68 75.§) rīkojuma Nr.688
„Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp
ministrijām‖ izpildi.
Izstrādāti Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija
noteikumi Nr. 635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platību un sniedz informāciju par to".
Iesniegti priekšlikumi Finanšu ministrijā
grozījumiem Likumā "Par nekustamā īpašuma
nodokli", kuri stājās spēkā 2010.gada 14.oktobrī.

Izstrādāti Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra
noteikumi Nr. 145 "Grozījumi Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība,
kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku
fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju
izmaksu no fonda"
Sagatavots MK noteikumu projekts, saņemti
atzinumi no FM, TM un iesaistītajām iestādēm un
organizācijām
Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra
noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku
saimniecību modernizācija""‖ izstrāde. Noteikumu
projekts izskatīts 2010.gada 2.marta Ministru
kabineta sēdē (MK noteikumi Nr.217, publicēti
Latvijas Vēstnesī Nr.48 25.03.2010.)

Apstiprināti MK noteikumi 2010.gada 20.jūlija sēdē.
Stājas spēkā ar 04.08.2010
Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra
noteikumos Nr.1209 "Kārtība, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku
saimniecību modernizācija""‖ izstrāde. Sagatavots
jaunu noteikumu projekts, kas izskatīts 2010.gada
1.novembra MK sēdē (MK noteikumi Nr.1026,
publicēti Latvijas Vēstnesī Nr.176, 05.11.2010.).

Sagatavots un nosūtīts saskaņošanai (TM, FM) MK
01.11.10. noteikumu Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
"Lauku saimniecību modernizācija""‖ grozījumu
projekts. Sagatavots iesniegšanai MK Ministru
kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.783
"Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"
grozījumu projekts.

2.7.

2.8.

Pilnveidot normatīvos aktus Latvijas Lauku attīstības programmas 2. ass
ieviešanai un nodrošināt to atbilstību ES normatīvajiem aktiem

Pilnveidot normatīvos aktus Latvijas Lauku attīstības programmas 3. ass
ieviešanai un nodrošināt to atbilstību ES normatīvajiem aktiem

visu gadu

visu gadu

LAAD

LAAD

12. lappuse no 34

Izstrādāti MK noteikumi Nr.295 "Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības
atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
vides un lauku ainavas uzlabošanai". Noteikumu
projekts izskatīts 2010.gada 23.marta Ministru
kabineta sēdē (MK noteikumi Nr.295 publicēti
Latvijas Vēstnesī Nr.50 30.03.2010.)

Izstrādāti un pieņemti divi Grozījumi 2010.23.03.
MK noteikumos Nr.295. : 1) 24.08.2010. MK
noteikumi Nr.803 ("LV", 136 (4328), 27.08.2010.)
[stājas spēkā ar 28.08.2010.]
2) 26.10.2010. MK noteikumi Nr.993 ("LV", 172
(4364), 29.10.2010.) [stājas spēkā ar 30.10.2010.]

MK noteikumu projekta „Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)‖‖‖ izstrāde. Noteikumu
projekts izskatīts 09.02.2010 MK sēdē. MK
noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)‖‖‖ izstrāde...uc

Izstrādāti un pieņemti 16.11.2010. MK noteikumi
Nr.1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu
veicināšana"" ("LV", 188 (4380), 26.11.2010.)
[stājas spēkā 27.11.2010.]
Sagatavoti grozījumi Ministru kabineta noteikumu
projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
9.februāra noteikumos Nr.132 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)‖‖‖ iesniegšanai VSS,
paredzot precizēt nosacījumus apstiprinātus
Uzraudzības komitejā 2010.gada 10.decembrī.

2.9.

2.17.

Pilnveidot normatīvos aktus Latvijas Lauku attīstības programmas 4. ass
(Leader) ieviešanai un nodrošināt to atbilstību ES normatīvajiem aktiem

Pilnveidot Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta izmantošanu regulējošo
likumdošanu, īpaši akvakultūras jomā, lai veicinātu investīcijas nozares
attīstībai, tajā izmantoto metožu un tehnoloģiju modernizācijai, jaunu tirgu
apgūšanai, kā arī nodrošinātu šādu pasākumu realizācijas efektīvu
pārvaldību.

visu gadu

III cet

1.Nodrošināts finansējuma piešķīrums 4.ass
1. Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta
pasākumu īstenošanai 2010.gadā (11.01.2010.
2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 „Kārtība,
vadības apspriedes protokols Nr.8.5-33/3);
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
2.Sagatavots grozījumu pamatojums Lauku
lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas
attīstības programmā 2007.-2013.g. 4.ass
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
pasākumiem; 3.Sagatavots Ministru kabineta
teritorijā‖ un pasākumam „Lauku ekonomikas
noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.332 "Kārtība, vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā‖‖
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (MK 20.07.2010.not.Nr.668 publicēti Latvijas
vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai,
Vēstnesī Nr.121 03.08.2010. un MK 21.09.2010.
prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"" not.Nr.885 publicēti Latvijas Vēstnesī Nr.151
notiek saskaņošana ar iesaistītajām instritūcijām un 23.09.2010.);
sociālajiem partneriem - LAD, vietējām rīcības
2. Nodrošināts finansējuma piešķīrums 4.ass
grupām; 4.Sagatavots Ministru kabineta noteikumu pasākumu īstenošanai 2010./2011.gadā
projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
(06.09.2010. vadības apspriedes protokols Nr.8.57.jūlija noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas
33/29-VAP);
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo
3.Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts
attīstības stratēģiju īstenošanai‖‖ - saskaņots ar
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa
iesaistītajām institūcijām un sociālajiem partneriem - noteikumos Nr.332 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
LAD, vietējām rīcības grupām...
Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu
darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un
teritorijas aktivizēšanai"" - 30.12.2010.izsludināts
VSS;

LAAD

ZD

VRP 18.10.1.

13. lappuse no 34

15.06.2010. apstiprināti šādi MK noteikumi:
Nr.529 „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‖‖;
Nr.530 „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""‖.

2.18.

Īstenot Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam paredzētās aktivitātes, ja
nepieciešams veicot finansējuma pārdali starp pasākumiem.

2.18.

Pilnveidot normatīvos aktus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākumu ieviešanai

III cet

ZD

visu gadu

ZD

2.19.

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

visu gadu

TTAD

2.20.

Savstarpējās atbilstības normatīvos aktos noteikto pārvaldības prasību
kopuma aktualizēšana Latvijā sadarbībā ar atbildīgajām Zemkopības
ministrijas struktūrvienībām, kompetentajām kontroles iestādēm un Vides
ministriju

visu gadu

TTAD

VRP 18.2.2.

VRP 18.4.1.

14. lappuse no 34

Pārskata periodā finansējuma pārdale starp
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.
gadam (ZRP) pasākumiem nav veikta. Lai veicinātu
kredītresursu pieejamību un ZRP finanšu līdzekļu
apguvi, ZRP pasākumu „Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos‖ un „Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings‖ ieviešanai tiek veidots
kredītu fonds. Iepriekš minēto ZRP pasākumu
īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums,
tādēļ jautājums par finanšu pārdali ZRP ietvaros
tiks virzīts izskatīšanai MK un ZRP Uzraudzības
komitejā, lai pēc tam to iesniegtu EK kā grozījumus
ZRP finanšu plānā.

ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos. Pēc ZM iniciatīvas,
atbalstot ĀM un EM, Secinājumos par „ ES 2020
stratēģiju‖ ir iekļauta atsauce uz to, ka attiecībā uz
nākotnes lauku politiku ir jāievēro godīgas
konkurences nodrošināšanās nosacījums.

Š.g. 20.jūlijā MK tika skatīts ZM sagatavotais
informatīvais ziņojums „Par Zivsaimniecības
nozares stratēģiskā plāna 2007.-2013.gadam
ieviešanu‖, kurā paredzēta finanšu līdzekļu pārdale
starp Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013.gadam (turpmāk – Rīcības
programma) prioritārajiem virzieniem. MK sēdes
protokollēmums paredz ZM virzīt lēmumu par
finanšu līdzekļu pārdali apstiprināšanai Rīcības
programmas Uzraudzības komitejā un tālāk
apstiprināšanai Eiropas Komisijā. ZM virzīja
attiecīgo jautājumu Rīcības programmas
Uzraudzības komitejā apstiprināšanai rakstiskajā
procedūrā, tomēr ņemot vērā dažu Uzraudzības
komitejas locekļu iebildumus pret lēmuma
pieņemšanu rakstiskajā procedūrā, tas tiks skatīts
Uzraudzības komitejas sēdē klātienē 23.
septembrī.

ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos.
Pēc ZM iniciatīvas, atbalstot ĀM un EM,
Secinājumos par „ ES 2020 stratēģiju‖ ir iekļauta
atsauce uz to, ka attiecībā uz nākotnes lauku
politiku ir jāievēro godīgas konkurences
nodrošināšanās nosacījums.
ZM izstrādā argumentus un aprēķinus
pamatprincipiem un kritērijiem, uz kā pamata
varētu veikt KLP reformu, īpaši tiešo maksājumu
kritēriju noteikšanai. Tiek analizēti citu valstu
priekšlikumi KLP reformai un analizēts, cik izdevīgi
šādi priekšlikumi ir Latvijai.
*Aktualizēts laba lauksaimniecības un vides
1) Sadarbībā ar Vides ministriju precizētas
stāvokļa un savstarpējās atbilstības saraksts MK savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības vides
noteikumos Nr.269 (ar 02.03.2010. MK noteikumi jomā;
Nr.213);
2) Izstrādātas informatīvās lapas - bukleti
* 17.02.2010. COM nosūtīta vēstule par Laba
lauksaimniekiem par katru savstarpējās atbilstības
lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumiem obligāto pārvaldību prasību jomu;
Latvijā 2009.gadā;
3) Sniegta atbilde uz EK e-pastu par LLVN anketu
* Sagatavots izvērtēšanai Latvijā piemērojamo
par nacionālo vai reģionālo īstenošanu;
savstarpējās atbilstības prasību saraksts un
4) Sagatavota vēstule Vides ministrijai par LAD
papildināts ar VIDM priekšlikumiem
neskaidrajiem jautājumiem par SA prasībām vides
*Sagatavoti priekšlikumi par atbalsttiesīgiem zemes jomā
kritērijiem, iesniegti EK
*Izskatīts un sniegts viedoklis par LAD un Dabas
aizsardzības pārvaldes starpresoru vienošanos

2.21.

2.22.

Latvijas pieprasījuma sagatavošana Eiropas Komisijai par papildu valsts
tiešo maksājumu (PVTM) nosacījumiem, maksājumu likmēm un finansējuma
kopējām summām 2011. un turpmākiem gadiem

Eiropas Savienības tiešo maksājumu nosacījumu pilnveidošana Latvijā un
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Komisijas Tiešo maksājumu vadības
komitejā, Eiropas Padomes Horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba
grupā

III ceturksnis

visu gadu

* Veikts tiešo maksājumu aplokšņu pārrēķins
ņemot vērā īpašā atbalsta par pienu finansējumu
no VPM aploksnes un EK norādījumus.
18.02.2010. EK nosūtīts oficiāls pieprasījums par
papildus valsts tiešo maksājumu aploksnēm.
Likmēm un nosacījumiem Latvijā 2010.gadā.
* Nosūtīta vēstule EK par atsevišķā cukura
maksājuma aploksnes izmantošanu VPM un īpašā
atbalsta par pienu vajadzībām 2010.g.

1) Sagatavots PVTM pieprasījuma 2011.gadam
projekts;
2) Izstrādāta jauna PVTM atbalsta shēma atdalītais PVTM par liellopiem;
3) 16.12.2010. notika divpusējās konsultācijas ar
EK par jaunā atdalītā PVTM par liellopiem
piemērošanas iespējām un par sēklu un kartupeļu
cietes PVTM atbalstu 2012.gadā.

14.07.2010.; 21.09.2010.;16.12.2010. pārstāvētas
Latvijas intereses Tiešo maksājumu vadības
komitejā - atbalstīts 2010.g. tiešo maksājumu
budžets, latviešu valodas korekcijas R1121/09 par
pārstrādātājiem un savācējiem, EK lēmums par
VPM avansu Latvijai.

TTAD

* Sagatavoti priekšlikumi Eiropas Parlamentam par
KLP vienkāršošanu un tiešo maksājumu
izlīdzināšanu.
* Izskatīti un izanalizēti daudzi EK, EP un dažādu
Eiropas nevalstisko organizāciju publikācijas un
pētījumi par KLP nākotni un par iespējamo KLP
elementu nākotnes maiņu: sabiedriskais labums;
savstarpējās atbilstības novērtēšana (izmaksas);
jaunie līguma bāzes maksājumi;
* Sagatavotas atbildes uz jautājumiem par
nākotnes VM, kas izriet no EP 01.03.2010. darba
dokumenta par KLP nākotni
* Sagatavota informācija par tiešo maksājumu
nosacījumiem OECD pārskatam par 2009.gadu.
* Sagatavota prezentācija par KLP pēc 2013.g. uz
LLU un LAD konferencēm.

20.01.2010. tika pieņemts lēmums 2011.g. vienoto Uzdevums II pusgadā nebija aktuāls.
maksājumu Latvijā neieviest. Tā vietā ir jāpiemēro
Regulas 73/2009 28(2).pants par lauksaimniecības
nozīmību kopējā darbībā.

TTAD

2.23.

Vienotā maksājuma shēmas piemērošanas nosacījumu izstrāde

visu gadu

TTAD

2.24.

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

visu gadu

TTAD

2.25.

Programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem ieviešanas plāna un
MK noteikumu projekta Programmas ieviešanai izstrāde.

II ceturksnis

TTAD

2.26.

Līdzdalība augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju darbības programmu
valsts stratēģijas izstrādē un MK noteikumu projekta izstrāde augļu un
dārzeņu ražotāju organizāciju darbības nodrošināšanai.

Apstiprināts MK 23.02.2010.

III ceturksnis

TTAD

15. lappuse no 34

MK 24.09.2010. sēdē apstiprināti grozījumi
Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar
augļiem un dārzeņiem (2010.-2013.gadam)

Darbs ir uzsākts, notikušas sanāksmes ar augļu un Pabeigts darbs pie Stratēģijas ilgtspējīgām augļu
dārzeņu ražotājiem, lai izrunātu stratēģijas projektu. un dārzeņu ražotāju organizāciju darbības
programmām Latvijā (2011 - 2015) izstrādes.
2011.gada janvārī stratēģija tiks virzīta
apstiprināšanai uz ZM vadības apspriedi.

2.27.

Uzraudzīt ES tirdzniecības mehānismu (importa un eksporta licenču,
eksporta kompensāciju un nodrošinājuma administrēšanas pasākumi)
piemērošanu Latvijā - sekot līdzi izmaiņām likmēs, nosacījumiem, izvērtēt
situāciju Latvijā, formulēt nostāju.

visu gadu

TTAD

2.28.

ES lauksaimniecības 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)

visu gadu

TTAD

2.29.

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

TTAD
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1) Gatavoti dažādi materiāli uz ES l/s un z/s
ministru padomēm par tirdzniecības jautājumiem
(kopā 8 gab.).
2) Gatavota informācija un veikti balsojumi EK
vienotās TKO Dzīvnieku produktu sektora vadības
komitejas darba kārtības jautājumos par eksporta
kompensācijām, eksporta un importa licencēm un
kvotām.
3) Sniegta informācija FFM VID GMP saistībā ar
EK nosūtāmo ikgadējo ziņojumu par veikto
pārbaužu novērtējumu.
4) Sagatavota informācija par esošiem piena tirgus
modeļi pasaulē (ASV, Šveice, Jaunzēlande,
Austrālija).
1. Sagatavots viedoklis par EK lēmumu, kas
apstiprina veicināšanas programmas iekšējā tirgū.
2. Nodrošināta uzņēmēju informēšana par iespēju
piedalīties EK stendā izstādē "World Food
Moscow".
3. Sagatavota informācija par ES veicināšanas
sistēmas darbību 2009.gadā Lauksaimniecības
gada ziņojumam.

1. Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai un Latvijas
lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana‖ ietvaros‖‖
2. Sagatavots
darbības plāns un laika grafiks MK noteikumu
projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts
un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai un
Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana‖ ietvaros‖‖ virzībai.

1) Gatavota informācija un veikti balsojumi EK
vienotās TKO Dzīvnieku produktu sektora vadības
komitejas darba kārtības jautājumos par eksporta
kompensācijām, eksporta un importa licencēm un
kvotām;
2) Izvērtēta eksporta kompensāciju cukuram
(pārstrādātajos lauksaimniecības produktos)
nepieciešamība;
3) Gatavoti uzskates materiāli par ES tirdzniecības
mehānismu piemērošanu Latvijā.
4) Izvērtēti saistošie dokumenti un sniegti
komentāri LAD par sagatavoto Latvijas atbildi EK
auditam saistībā ar fiziskām pārbaudēm eksporta
kompensācijām.
1. Izstrādāti divi grozījumi MK noteikumos Nr.894
"Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga
Eiropas Savienības un valsts atbalstu
informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem";
2. Izvērtēts Komisijas ziņojums Eiropas
Parlamentam un Padomei par to, kā tiek piemērota
Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas
un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un
trešās valstīs.
1. Izstrādāti priekšlikumi atbalsta piešķiršanai jauna
piena pārstrādes uzņēmuma izveidei Eiropas
ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros un
atbalsta piešķiršanas nosacījumu vienkāršošanai
pārējiem atbalsta pretendentiem LAP pasākuma
"Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana" ietvaros.
2. Sagatavoti informatīvi materiāli par atbalsta
piešķiršanas nosacījumiem lēmuma pieņemšanas
procesā.
3. Organizētas ražotāju organizāciju viedokļu
apzināšana.
4. Organizēta Lauksaimniecības konsultatīva
padome
5. Izstrādāts MK noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.255 „Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai un Latvijas
lauku attīstības programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības
radīšana‖ ietvaros‖‖

2.30.

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

visu gadu

TTAD
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* 23.martā notika KLP vienkāršošanas ekspertu
darba grupa;
* Sagatavotas atbildes uz EK anketām par IT
sistēmu izmantošanu lauksaimniecības nozarē
(apkopoti Lauksaimniecības datu centra un Lauku
atbalsta dienesta sniegtie dati)
* Sagatavoti priekšlikumus par KLP vienkāršošanu
S.Kalnietei
* Sagatavota informāciju ministram par LV
veiktajām aktivitātēm SA vienkāršošanā.

1) Pārskatīti Latvijas priekšlikumi KLP
vienkāršošanai;
2) Izvērtēti Vācijas priekšlikumi KLP
vienkāršošanai;

ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos.
Pēc ZM iniciatīvas, atbalstot ĀM un EM,
Secinājumos par „ ES 2020 stratēģiju‖ ir iekļauta
atsauce uz to, ka attiecībā uz nākotnes lauku
politiku ir jāievēro godīgas konkurences
nodrošināšanās nosacījums.

2.31.

Pozīciju, instrukciju un nostāju par ES dokumentiem izstrāde (par tiešo
maksājumu, Tirgus kopējās organizācijas un veicināšanas nosacījumiem un
administrēšanu).

3.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

visu gadu

TTAD

3.1.

Koordinēt valsts atbalsta programmas ieviešanu lauksaimniecības izglītības
jautājumos

visu gadu

LAAD

3.2.

Līguma slēgšana ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti par budžeta
studentu sagatavošanu no valsts dotācijas 2010.gadā, tā aktualizēšana
atbilstoši budžeta situācijai

visu gadu

SLSAD

VRP 18.4.1.
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1) Sagatavoat runa un pamatojums par VPM
avansu 2010.gadam uz 12.07.2010.
Lauksamniecības ministru padomi;
2) Sagatavota informācija par POSEI režīmu uz
04.10.ILK;Sagatavota informācija par R73
grozījumiem "3+3 sanāksmei 13.10.10
Kopenhāgenā;
3) Sagatavota pozīcija par R73 gozījumiem uz
26.10.10. Lauksaimniecības un Zivsaimniecības
ministru padomi;
4) Izskatīta Finansū ministrijas sagatavotā Latvijas
nacionālās pozīcijas projektu par Komisijas
„Grozījumu vēstuli Nr.3 2011.gada budžeta
projektam‖.
5) Izskatīta Finansū ministrijas pozīcija Nr.2 par
2011.gada ES budžeta projektu, kurā ņemti vērā
Eiropas Parlamenta pieņemtie grozījumi, uz š.g.
27.oktobra Samierināšanās komitejas sēdi.
6) Izskatīts Ārlietu ministrijas pozīcijas sākotnējais
projekts par ES budžeta pārskatīšanu.
7) Izskatīta ĀM pozīciju par Komisijas zaļo grāmatu
„ES attīstības politika iekļaujošas izaugsmes un
ilgtspējīgas attīstības atbalstam. ES attīstības
politikas ietekmes stiprināšana‖;
8)Sagatavota instrukcija 16.12. tiešo maksājumu
vadības komiteijai par savstarpējās atbilstības
pārkāpumu kontrolēm.
9) Izskatīta un sniegti priekšlikumi pozīcijai par
Saimniecību konsultatīvo sistēmu;

1.Latvijas Lauksaimniecības universitātes
sagatavotās profesionālās izglītības programmas
"Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un
pārstrādes objektu audits" projekta saskaņošana.
Nosūtīti ZM komentāri un iebildumi programmas
precizēšanai.

2010.gada 30.decembrī noslēgta papildu
vienošanās Nr.5 līgumam Nr.171207/C-298 par
budžeta studentu sagatavošanu 2011.gadā

3.3.

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

4.

Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

4.1.

Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

4.1.1.

Izstrādāsim meža resursu apsaimniekošanas stratēģiskās plānošanas
instrumentu mežsaimniecības ekonomisko, ekoloģisko un sociālo ilgtspēju
nodrošināšanai.

visu gadu

III cet

LAAD

MD

4.1.2.

Saskaņot ar institūcijām un virzīt likumprojektu "Grozījumi Meža likumā"
apstiprināšanai, un izstrādāt pakārtotos Ministru kabineta noteikumus

4.1.3.

Izvērtēt normatīvo aktu par dabas aizsardzību meža apsaimniekošanā
darbības efektivitāti un sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem,
lai veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību

IV cet

MD

4.1.4.

Izstrādāt katastrofas un avārijas seku likvidēšanas algoritmu plāna sadaļai
par meža un kūdras purvu ugunsgrēkiem .

II cet

MD

4.1.5.

Priekšlikumu izstrāde grozījumiem medības reglamentējošajos normatīvajos
aktos

IV cet

IV cet

MD

VRP 18.9.2.

1. 2010.gada 25.janvārī noslēgts līgums
Nr.250110/C-3 ar LLKC par valsts budžeta
dotācijas piešķiršanu.
2. 2010.gada 30.martā noslēgta papildu
vienošanās līgumam ar LLKC par lauksaimniecības
skaitīšanu 2010.gadā.
3. 2010.gada 21.aprīlī noslēgta papildu vienošanās
līgumam ar LLKC par mežu konsultāciju
pakalpojuma funkcijas pārņemšanu no Valsts meža
dienesta.
4. 2010.gada 14.aprīlī parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par darbu izpildi 2010.gada
1.ceturksnī.

1. 2010.gada 19.jūlijā parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par darbu izpildi 2010.gada
2.ceturksnī.
2. 2010.gada 12.oktobrī parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par darbu izpildi 2010.gada
3.ceturksnī.
3. 2010.gada 10.novembrī parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par darbu izpildi saskaņā ar līguma
papildu vienošanos par lauksaimniecības
skaitīšanu 2010.gadā.
4. 2010.gada 28.decembrī parakstīts pieņemšanasnodošanas akts par darbu izpildi 2010.gada
4.ceturksnī.
Sagatavošanā līgums ar LLKC par valsts budžeta
dotācijas "Dotācija SIA "Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs" informācijas analīzes un
apmaiņas sistēmai" piešķiršanu 2011.gadam.

Latvijas Mežzinātnes institūts „Silava‖ ir izstrādājis
meža augšanas simulācijas algoritmus un pašlaik
veic modelēšanu iespējamajiem apsaimniekošanas
scenārijiem. Modelēšanas rezultāti tiks prezentēti
līdz 2010.g. februāra beigām. Pamatojoties uz
modelēšanas rezultātiem tiks sagatavots MK
rīkojuma projekts par maksimālo koku ciršanas
apjomu noteikšanu valsts mežos periodam 2011.2015. gadiem.

Latvijas Mežzinātnes institūts „Silava‖ ir izstrādājis
meža augšanas simulācijas algoritmus un pašlaik
veic modelēšanu iespējamajiem apsaimniekošanas
scenārijiem. Modelēšanas rezultāti tiks prezentēti
līdz 2010.g. februāra beigām. Pamatojoties uz
modelēšanas rezultātiem tiks sagatavots MK
rīkojuma projekts par maksimālo koku ciršanas
apjomu noteikšanu valsts mežos periodam 2011.2015. gadiem.

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā.

Likumprojekts precizēts atbilstoši Valsts sekretāru
2010.gada 19.augusta sanāksmes protokola Nr.32
26.§ 3.1.apakšpunktam un 30.09.2010. iesniegts
Valsts kancelejā. Likumprojekts izskatīts
18.10.2010. Ministru kabineta komitejas sēdē un
atbalstīta tā tālāka virzība.

VRP 7.2.6.5.

VRP 7.2.6.5.

MD
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Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā.

Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra
noteikumos Nr. 760 "Medību noteikumi", kas
izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 17.06.2010.
(VSS-732, protokols Nr. 24)

Izstrādāti 28.09.2010. MK noteikumi Nr. 913.
"Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23.
decembra noteikumos Nr. 76 "Medību noteikumi""
Sagatavoti un apkopoti priekšlikumi likumprojektam
"Grozījumi Medību likumā"

4.1.6.

Izstrādāt pasākumu plānu lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un
dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanai un
ilgtspējīgai izmantošanai 2011.gadam.

4.1.7.

Izvērtēt normatīvo vidi par lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un
dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu saglabāšanu un izmantošanu
un sagatavot priekšlikumus.

4.1.8.

Konceptuāli pārskatīt likuma "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" un ar
to saistīto noteikumu normas

4.1.9.

AS "Latvijas valsts meži" stratēģijas izstrādes koordinēšana

4.2.

Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

4.2.2.

Nodrošināt pastāvīgu zinātnisko pamatojumu un rekomendāciju izstrādi
iekšējo ūdeņu un jūras piekrastes zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un,
pieejamā finansējuma robežās, maksimāli efektīvi realizēsim ―Zivju resursu
atražošanas valsts programmu (2001. - 2010.g.)‖ un Latvijas zušu krājumu
pārvaldības plāna 2009.-2013.g pasākumus.

IV cet

II cet

MD

Sagatavots normatīvās vides izvērtējums par
lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un
dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu
saglabāšanu un izmantošanu.

MD

IV cet

MD

visu gadu

MD

III cet

Izstrādāts pasākumu plāna projekts
lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un
dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu
saglabāšanai un izmantošanai
2011.gadam.Noteikumu projekts tiks virzīts
apstiprināšanai atkarībā no likumprojekta
izskatīšanas gaitas Saeimā

ZD

Izvērtēta Latvijas normatīvajos aktos ietverto
prasību atbilstība EP regulai, ar ko nosaka
prasības tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū
kokmateriālus un koka izstrādājumus
AS "Latvijas valsts meži" stratēģija apstiprināta AS
"Latvijas valsts meži" akcionāru ārkārtas sapulcē
2010.gada 9.decembrī

VRP 18.10.2.
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Sagatavots 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‖‖ un
nosūtīts saskaņošanai sabiedriskajiem partneriem.
(pasākums Latvijas zušu krājumu pārvaldības
plāna 2009.-2013.g ieviešanai).
2010. maijā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts tika veicis zinātniskās
uzskaites darbus Rīgas jūras līcī un jūras
piekrastes ūdeņos (Liepājā un Pērkonē).
2010. gada aprīlī/ maijā dabiskajās ūdenskrātuvēs
izlaisti 1 082 625 gab. lašu un taimiņu smoltu, zivju
kāpuru un mazuļu.

2010.gada jūlijā BIOR nodrošināja zinātniski
pamatotu atzinumu iesniegšanu par pašvaldību
priekšlikumiem zvejas limitu grozījumos un
Zemkopības ministrija atbilstoši gatavo grozījumu
projektus Ministru kabineta noteikumos par zvejas
limitiem iekšējos un piekrastes ūdeņos.
Līdz 2010.gada jūlijam dabiskajās ūdenstilpēs
izlaisti 223 072 gab. lašu mazuļu un smoltu, 237
053 gab. taimiņa mazuļu un smoltu, 45 000 gab.
sīgas mazuļu, 500 000 gab. līdakas kāpuru un 6
211 000 gab. nēģu kāpuru.
2010.gada jūlijā BIOR iesniedza izskatīšanai
Zemkopības ministrijā projektu „Zivju resursu
mākslīgās atražošanas valsts programmas
pamatnostādnes 2011.-2016.gadam‖ un to
ieviešanai paredzēto projektu „Zivju resursu
mākslīgās atražošanas rīcības plāns 2011.2013.gadam‖.

4.2.3.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par zvejas rīku skaita
limitu vai nozvejas apjoma limitu sadalījumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos, kā arī iekšējos ūdeņos

4.2.4.

Nodrošināt ES KZP jauno likumdošanas iniciatīvu ieviešanas pasākumus

4.2.5.

Izvērtēt zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna 2007.-2013. gadam
divu gadu īstenošanas rezultātus, un nākamajā plāna darbības periodā
iekļausim iespēju paātrināti sabalansēt zvejas floti ar pieejamiem zvejas
resursiem.

IV cet

visu gadu

III cet

1)Sagatavoti un iesniegti Valsts kancelejā grozījumi
MK noteikumos Nr.1375 "Par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes
ūdeņos" 3.11.2010
2)Pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.1375 "Par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību piekrastes ūdeņos" 30.11.2010
3)Sagatavoti un iesniegti Valsts kancelejā grozījumi
MK noteikumos Nr.1374 "Par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos" 3.11.2010
4)Pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.1375 "Par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību piekrastes ūdeņos" 30.11.2010.

ZD

1)Sagatavoti un izsniegti 3 nozvejas sertifikāti
(Latvijas zvejniekiem kopā ar Zvejas pārvaldības
un zivju resursu nodaļu);
2)Sagatavota informācija presei un ZM mājas lapai
par izmaiņām sadarbībā ar trešo valstu
kompetentajām institūcijām saistībā ar regulas
ieviešanu 12.04.2010.
3)Koordinēta Latvijas pārstāvju dalība un
nodrošināta nepieciešamā informācija to dalībai
sanāksmē par regulas ieviešanu 04.05.2010.

ZD

ZD

VRP 18.11.1.
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MK iesniegts informatīvais ziņojums par Latvijas
zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plāna
2008.-2013.gadam izpildi 2008.gadam paredzētās
Kuģu ekspluatācijas pastāvīgās pārtraukšanas
shēmas darbības periodā.

1) DG MARE pēc ICCAT pieprasījuma sniegta
informācija par Atlantijas tunču NNN nozveju
28.09.2010;
2) Dalība Kontroles ekspertu darba grupa Briselē
09.09.2010, 07.12.2010.
3) Sagatavota vēstule Lielbritānijas NVO
(Environmental Justice Foundation) par NNN
Regulas ieviešanu Latvijā 21.12.2010;
4) Sniegtas atbildes uz 17 informācijas
pieprasījumiem no DG MARE par iespējamo NNN
nozvejas importu Latvijā no dažādām trešajām
valstīm;
5) Sagatavota atskaite EK par 3.valstu izkraušanos
Latvijas ostās 2010.gada 3.ceturksnī 27.10.2010;
6) 3 sanāksmju organizēšana ar VID Muitas
pārvaldes un JIŪP piedalīšanos par NNN Regulā
noteikto nozvejas sertifikātu uzglabāšanu un
pieejamību, un apstiprināšanas kārtību 16.11.2010,
9.12.2010,29.12.2010

4.2.6.

Ministru Kabineta noteikumu projekta izstrāde par Zivju fonda atbalsta
piešķiršanas un administrēšanas kārtību

4.3.

Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana,
aizsardzība un aprites uzraudzība

I cet

ZD

4.3.1.

Izstrādāt Ciltsdarba likuma projektu

III cet

LD

4.3.2.

Izstrādāt grozījumus Augu šķirņu aizsardzības likumā

II cet

LD

4.3.3.

Izstrādāt grozījumus Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

II cet

LD

4.3.4.

Izstrādāt grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā

II cet

LD

4.3.5.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Gaļas kazu pārraudzības
kārtība‖‖.

IV cet

LD

4.3.6.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par dārzeņu
pavairojamo materiālu‖.

III cet

LD

22. lappuse no 34

1) Apstiprināti MK noteikumi Nr.215 "Noteikumi par
valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem",
02.03.2010.;
2) Apstiprināti MK noteikumi Nr.29 "Grozījumi
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra
noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums",
12.01.2010.;
3) Apstiprināti MK noteikumi Nr.205 "Grozījumi
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra
noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums",
02.03.2010.;
4) Sarīkota apspriede Zemkopības ministrijā par
MK noteikumu projektu par valsts atbalsta
piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda līdzekļiem, 14.01.2010.

1) Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 02.03.2010. noteikumos Nr.215
"Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem"" (izsludināts 16.12.2010. Valsts
sekretāru sanāksmē (VSS-1471) (14.12.2010.);
2) Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumos Nr.388
"Zivju fonda nolikums"" (izsludināts 16.12.2010.
Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1470)
(14.12.2010.).
3) Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta11.08.2009.noteikumos Nr.918
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību"" (izsludināts 02.12.2010. Valsts sekretāru
sanāksmē (VSS-1411) (30.11.2010);
4) Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra
noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas —
makšķerēšanas — kārtība""(izsludināts
02.12.2010. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS1412) (30.11.2010.);
5) Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi
Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta
noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās
zvejas kārtība"" (izsludināts 02.12.2010. Valsts
sekretāru sanāksmē (VSS-1413) (30.11.2010.)

Likumprojekts "Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas
likums" 13.05.2010. izsludināts VSS. Saņemti
atzinumi, likumprojekts un anotācija precizēti,
sagatavota izziņa un 02.07.2010. likumprojekts
nosūtīts atkārtotai saskaņošanai ministrijām un
citām institūcijām.
Apstiprināts Saeimā 18.06.2010.

17.11.2010. izskatīts Saeimā 1.lasījumā.
16.12.2010. izskatīts Saeimā 2.lasījumā
Kavēšanas iemesls - Ilgstoša saskaņošana ar
ministrijām, lai panāktu vienotu viedokli.

Apstiprināts Saeimā 11.02.2010.
Starpinstitūciju sanāksmē tika nolemts, ka
grozījumi nav nepieciešami
Ministru kabineta noteikumu projekts „Gaļas kazu
pārraudzības kārtība‖‖ ir sagatavots un iesniegts
izskatīšanai šķirnes dzīvnieku audzēšanas
organizācijai. Noteikumu projekts tālāk tiks virzīts
saskaņā ar jauno Ciltsdarba un dzīvnieku
audzēšanas likumu.
MK 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.124

4.3.7.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Prasības ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles
kārtība‖.

4.3.8.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Traktortehnikas vadītāja
tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, kā arī traktortehnikas vadītāja
apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība un termiņi‖.

4.3.9.

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‖.

I cet

LD

4.3.10.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Traktortehnikas un tās
piekabju reģistrācijas noteikumi‖.

I cet

LD

4.3.11.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Valsts aģentūras „Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums‖

I cet

LD

4.3.12.

Virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Eļļas augu un
šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi‖.

I cet

LD

4.3.13.

Izstrādāt MK noteikumu projektu ―Kārtība, kādā organizē un veic šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi un pieņem lēmumu par
šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu".

II cet

LD

4.3.14.

Izstrādāt MK noteikumu projektu "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums".

II cet

LD

4.3.15.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu "Dārzeņu sēklaudzēšanas un
sēklu tirdzniecības noteikumi"

II cet

LD

4.3.16.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par sēklu
ekvivalenci no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis".

II cet

LD

4.3.17.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu "Biešu sēklaudzēšanas un
sēklu tirdzniecības noteikumi".

IV cet

LD

4.3.18.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Latvijas izcelsmes dārzeņu
ģenētisko resursu sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi‖.

IV cet

LD

4.4.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

4.4.1.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus (Meliorācijas likuma
deleģējuma izpilde)

II cet

MD

4.4.2.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par zaudējumu
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību, veicot atmežošanu

II cet

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi
par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanai, kā arī uzraudzības un
kontroles kārtību‖ aizkavēšana pamatojama ar to,
ka projekta izstrādes laikā bija jāpanāk vienošanās
ar institūcijām par ģenētiski modificēto kultūraugu
kvantitatīvās analīzes un kvalitatīvās analīzes
veikšanas izpildi. Noteikumu projekts ar anotāciju
aizsūtīts TM, FM, VidM un Pašvaldību savienībai
atzinumu sniegšanai. (Elektroniski parakstīts
dokuments no ZM Nr.2.2-2/2260 18.06.2010.).

LD

2010.gada 1.oktobrī notika starpministrijas
sanāksme, kurā piedalījās Tieslietu ministrija, Vides
ministrija, Valsts augu aizsardzības dienests. Par
TM iebildumiem netika panākta vienošanās par MK
deleģējumu likumā. Grozījumi Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 5.pantā kā steidzami tika
pieņemti 16.12.2010. un publicēti LV 29.12.2010.
Līdz ar to uzsākta atkārtota noteikumu projekta
saskaņošana ar ministrijām.

Nav nepieciešami grozījumi
IV cet

LD
MK 02.03.2010. noteikumi Nr.206

MK 12.05.2010. noteikumi Nr.435
MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1659
Pieņemti MK 13.04.2010.
Izsludināts VSS 1.07.2010.

Pieņemts MK 28.12.2010. "Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes
pārbaudi"

Izsludināts VSS 1.07.2010.
Pieņemts MK 29.06.2010.
Pieņemti MK 29.06.2010.
Nosūtīts starpministriju darba grupai 1.12.2010.
Iesniegts VK 23.12.2010.

III cet

MD

VRP 18.9.1.

23. lappuse no 34

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā. MK
noteikumu projekta virzība ir atkarīga no
likumprojekta "Grozījumi Meža likumā" tālākās
virzības

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā. MK
noteikumu projekta virzība ir atkarīga no
likumprojekta "Grozījumi Meža likumā" tālākās
virzības

4.4.3.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Aizsargjoslu likumā

4.4.4.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā

III cet

III cet

MD

MD

VRP 18.9.1.

VRP 18.9.1.

4.4.5.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa
noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi‖

III cet

MD

VRP 18.9.1.

4.4.6.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada
28.augusta noteikumos Nr. 590 „Meža inventarizācijas un meža valsts
reģistra informācijas aprites noteikumi‖

III cet

MD

VRP 18.9.1.

4.4.7.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada
1.augusta noteikumos Nr. 636 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi‖

III cet

MD

VRP 18.9.1.

4.4.8.

Sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.779
„Derīgo izrakteņu ieguves kārtība‖‖

I cet

MD

VRP 13.4.1.

5.
5.1.

5.1.1.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta
kārtības rullis" 164.1.apakšpunktu sagatavoti
priekšlikumi grozījumiem Aizsargjoslu likumā un
2010.gada 17.jūnijā nosūtīti elektroniskai
saskaņošanai ministrijām
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā.
Likumprojekta virzība ir atkarīga no likumprojekta
"Grozījumi Meža likumā" tālākās virzības

Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"
02.11.2010. ir iesniegts valsts kancelejā.
Likumprojekta virzība ir atkarīga no likumprojekta
"Grozījumi Meža likumā" virzības

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā.
Likumprojekta virzība ir atkarīga no likumprojekta
"Grozījumi Meža likumā" tālākās virzības
Apkopoti priekšlikumi grozījumiem un sagatavota
MK noteikumu projekta 1.redakcija

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā. MK
noteikumu projekta virzība ir atkarīga no
likumprojekta "Grozījumi Meža likumā" tālākās
virzības
Apkopoti priekšlikumi grozījumiem un sagatavota
MK noteikumu projekta 1.redakcija

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā. MK
noteikumu projekta virzība ir atkarīga no
likumprojekta "Grozījumi Meža likumā" tālākās
virzības

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā. MK
noteikumu projekta virzība ir atkarīga no
likumprojekta "Grozījumi Meža likumā" tālākās
virzības

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" ir
06.07.2010. iesniegts Valsts kancelejā.
Likumprojekta virzība ir atkarīga no likumprojekta
"Grozījumi Meža likumā" tālākās virzības

09.03.2010. MK noteikumi Nr.235

Nozaru pārvaldība
Latvijas interešu pārstāvība ES, starptautiskajās organizācijās,
sadarbība ar ārvalstu partneriem:
Latvijas interešu pārstāvēšana, uzraudzība, kontrole un sadarbības
nodrošināšana ar ES institūcijām Zemkopības ministrijas kompetences
sfērās

visu gadu

SLSAD

5.1.2.

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

visu gadu

SLSAD

5.1.3.

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

visu gadu

SLSAD

24. lappuse no 34

LV intereses tiek aktīvi pārstāvētas ES institūcijās,
notiek aktīva sadarbība ar dalībvalstīm, īpaši
diskusijās par KLP nākotni pēc 2013.gada ar EP
deputātiem un Eiropas Komisijas Lauksaimniecības
un lauku attīstības komisāru vizītes laikā 29.30.aprīlī .

LV intereses tiek aktīvi pārstāvētas ES institūcijās,
notiek aktīva sadarbība ar dalībvalstīm, īpaši
diskusijās par KLP nākotni pēc 2013.gada ar EP
deputātiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem.

LR intereses tiek pārstāvētas KF institūcijās un
NVS valstu institūcijās, noorganizēta ministra
tikšanās ar lauksaimniecības ministri Krievijas
Federācijā un dalība izstādē "Prodexpo". Regulāra
sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem un eksporta
veicināšana uz KF. Nodrošināta informācijas
sniegšana ZM un ZM padotības iestādēm par
nozares aktualitātēm NVS.

LR intereses tiek pārstāvētas KF institūcijās un
NVS valstu institūcijās, noorganizēta ministra
tikšanās ar lauksaimniecības ministri Krievijas
Federācijā Valsts prezidenta vizītes ietvaros KF.
Regulāra sadarbība ar Latvijas uzņēmumiem un
eksporta veicināšana uz KF. Nodrošināta
informācijas sniegšana ZM un ZM padotības
iestādēm par nozares aktualitātēm NVS.

5.1.4.

Sadarbībā ar Ārlietu un Finanšu ministriju, aktualizēsim 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.

visu gadu

BFD
SLSAD

5.1.5.

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)

visu gadu

LD

5.1.6.

5.1.9.

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.)

Diskusijās par ES kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada,
iestāsimies par atbalsta maksājumu izlīdzināšanu starp vecajām un
jaunajām ES dalībvalstīm, nodrošinot godīgu konkurenci visā ES.

visu gadu

visu gadu

VRP 18.3.1.

Pārskata periodā nav notikušas detalizētas
diskusijas, jo Eiropas Lauksaimniecības garantiju
fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda pozīcija
kā līdzvērtīgu prioritāte Struktūrfondiem un
Kohēzijas fondam ir noteikta jau ar 2009.gada
13.oktobrī Ministru kabinetā apstiprināto LR
pozīciju Nr.2 „Par Eiropas Savienības budžeta
pārskatīšanu‖.
ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos.

1)Nodrošināta 7 ziņojumu (FISHSTAT formas)
iesniegšana FAO 27.07.2010.
2)Izmantojot EUROSTAT e-DAMIS sistēmu
iesniegts metodiskais ziņojums par akvakultūru
20.09.2010.
3)Izmantojot EUROSTAT e-DAMIS sistēmu
iesniegti dati par akvakultūru 20.09.2010.
4)EUROSTAT iesniegti precizēti akvakultūras dati
SDMX ML formātā. 14.12.2010.

ZD

SLSAD
TTAD

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fonda pozīcija kā līdzvērtīgu
prioritāte Struktūrfondiem un Kohēzijas fondam ir
noteikta jau ar 2009.gada 13.oktobrī Ministru
kabinetā apstiprināto LR pozīciju Nr.2 „Par Eiropas
Savienības budžeta pārskatīšanu‖.
2010.gada 20.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja
informatīvo ziņojumu „Par Latvijas gatavošanos
Eiropas Savienības daudzgadu budžeta 2014. –
2020.gadam sarunām‖ (dienesta vajadzībām), kurā
gatavošanās sarunām par Kopējās
lauksaimniecības politikas nākotni noteikta par
vienu no Latvijas prioritātēm.
ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos.

VRP 18.4.1.

25. lappuse no 34

ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos.
Pēc ZM iniciatīvas, atbalstot ĀM un EM,
Secinājumos par „ ES 2020 stratēģiju‖ ir iekļauta
atsauce uz to, ka attiecībā uz nākotnes lauku
politiku ir jāievēro godīgas konkurences
nodrošināšanās nosacījums.

ZM aktīvi turpina aizstāvēt un pamatot Latvijas
intereses par KLP pēc 2013.gada, īpaši tiešo
maksājumu sistēmas pārskatīšanu dažādos gan
formālos, gan neformālos valstu divpusējos un
daudzpusējos pasākumos.
ZM izstrādā argumentus un aprēķinus
pamatprincipiem un kritērijiem, uz kā pamata
varētu veikt KLP reformu, īpaši tiešo maksājumu
kritēriju noteikšanai. Tiek analizēti citu valstu
priekšlikumi KLP reformai un analizēts, cik izdevīgi
šādi priekšlikumi ir Latvijai.

Kopumā I pusgadā sagatavoti 30 materiāli par
tirdzniecību ar šādām valstīm: Albānija, Apvienotā
Karaliste, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bangladeša,
Bosnija, Bulgārija, Čehija, Hercegovina, Islande,
Krievija, Maķedonija, Melnkalne, Moldova, Polija,
Portugāle, Serbija, Slovēnija, Somija, Spānija,
Tadžikistāna, Turcija, Ukraina, Vācija, Zviedrija.

5.1.10.

Tirdzniecības datu analīze un pārskatu sagatavošana par situāciju
lauksaimniecības sektoros un tirdzniecībā ar dažādām valstīm.

visu gadu

TTAD

26. lappuse no 34

1) Informācija par Latvijas lauksaimniecības un
kokrūpniecības produktu eksportu kopš 2006.gada
un tā lomu kopējā Latvijas eksportā.
2) Kopumā II pusgadā sagatavoti 22 materiāli par
tirdzniecību ar šādām valstīm: Maroka, Izrāka,
Izraēla, Ēģipte, Apvienotie Arābu emirāti, Jordānija,
Tunisiju, Kuveitu, Ukrainu, Lielbritāniju, Krieviju,
Azerbaidžānu, Gruziju, Čehija, Lietuva,
Dienvidkoreja, Dienvidāfrika, Indija , Libāna,
Mongolija, Dānija, Vācija,
3) Regulāri apkopoti dati un analizēta Latvijas Krievijas tirdzniecība, kā arī gatavoti dažādi
materiāli par LV-RU tirdzniecību un par
tirdzniecības politikas jautājumiem attiecībās ar
RU;
4) Informācija par LV cūkgaļas, liellopu gaļas un
mājputnu gaļas eksporta apjomiem;
5) Regulāri reģistrētas biržu cenas graudu un
cukura sektoros, kā arī gatavota dažāda veida
informācija ministrijas vadībai un medijiem par
minētosektoru aktualitātēm;
6) Sagatavota informācija par graudu un rapšu
iepirkuma cenām, platībām, ražām, 2005.-2009., kā
arī tirdzniecības bilance.
7) Sagatavota informācija FAO par rīsu
tirdzniecības un krājumu prognozēm

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

Latvijas dalības Pasaules Tirdzniecības organizācijā nodrošināšana
5.1.12. Zemkopības ministrijas kompetenču jautājumos, tai skaitā - Dohas attīstības
raunda lauksaimniecības politiku reformu sarunās.

5.2.
5.2.1.

5.2.4.

5.2.5.

visu gadu

visu gadu

TTAD

TTAD

1) Regulāra informācijas gatavošana par situāciju
piena un piena produktu tirgū. 2) Regulāra
informācijas gatavošana par situāciju graudu
sektorā, t.sk. sektora situācijas analīze un tirgus
prognozes. 3) Informācija par Latvijas eksportu uz
ES un trešajām valstīm. 4) Informācija par Latvijas
lauksaimniecības un kokrūpniecības produktu
eksportu kopš 2006.gada un tā lomu kopējā
Latvijas eksportā. Kopumā I pusgadā sagatavoti 30
materiāli par tirdzniecību ar šādām valstīm:
Albānija, Apvienotā Karaliste, Azerbaidžāna,
Baltkrievija, Bangladeša, Bosnija, Bulgārija, Čehija,
Hercegovina, Islande, Krievija, Maķedonija,
Melnkalne, Moldova, Polija, Portugāle, Serbija,
Slovēnija, Somija, Spānija, Tadžikistāna, Turcija,
Ukraina, Vācija, Zviedrija.

1) Analizēti dokumenti un formulēta Latvijas nostāja
saistībā ar ES un Marokas nolīgumu par
liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecību.
2) Sniegts viedoklis EM par priekšlikuma projektu
sadaļai par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību ESLībijas Brīvās tirdzniecības līguma sarunu ietvaros;
3) Analizēti dokumenti saistībā ar ES tirdzniecības
sarunām ar MERCOSUR valstīm, Brazīliju,
Meksiku, Argentīnu;
4) Izvērtēti ES-Ukrainas BTL sarunu ietvaros
izplatītie precizētie ES un Ukrainas tarifu
piedāvājumi, komentāri sniegti EM, Komisijai;
5) Izvērtēti dokumenti saistībā ar ES-Moldovas
Asociācijas līguma sarunām, komentāri sniegti
SLSAD;
6) Koordinēts jautājums saistībā ar nākotnes ESGruzijas Brīvās Tirdzniecības līguma sarunām;
7) Apzinot ZPD, MD viedokli, sniegti komentāri EM
par pakalpojumu tirgus pieejamības piedāvājumu
ES-Ukrainas BTL sarunās;
8) Par pakalpojumu tirgus liberalizāciju ESKanādas Visaptverošā ekonomikas un
tirdzniecības līgumā (CETA);
9) ES-Malaizijas BTL ietekmes analīze;
10) Par LV uzņēmumu prioritātēm ES-Japānas
tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībās;
11) ZM komentāru attiecībā uz lauksaimniecības
produktiem Indijas liberalizācijas piedāvājumā;

1) Sagatavota notifikācija PTO par valsts atbalstu
lauksaimniecībai.
2) Sagatavota informācija par PTO jautājumu
virzību Spānijas prezidentūras laikā.
3) Sagatavota informācija par PTO jautājumu
virzību uz ES l/s un z/s MP (kopā 2).

1) Regulāri koordinēta PTO jautājumu aprite
ministrijā un padotības iestādēs;
2)Sagatavota notifikācija EK (tālākai iesniegšanai
PTO un ESAO) par iekšējā atbalsta izmaksām
2009.g.
3) Izvērtēti dokumenti attiecībā uz ĢMO regulējumu
ES un tā atbilstību PTO līgumiem, sniegts viedoklis
atbildīgajām ministrijas amatpersonām

Saskaņā ar 29.04.2010.VSS protokolu Nr. Nr.17,
35.§ nolemts, ka IDS 2011.-2013.g.tiks izstrādātas
un iesniegtas MK apstiprināšanai līdz 2011.g.
jūnijam.

Saskaņā ar 29.04.2010.VSS protokolu Nr. Nr.17,
35.§ nolemts, ka IDS 2011.-2013.g.tiks izstrādātas
un iesniegtas MK apstiprināšanai līdz 2011.g.
jūnijam.

1)Nodrošināta līdzdalība sanāksmē 29.03.2010.;
2)Nosūtīts plānošanas un normatīvo dokumentu
saraksts programmas izstrādei 30.03.2010.

Līdzdalība Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas organizētajā darba grupā, kas izstrādāja
Zivju resursu valsts atražošanas programmu
periodam pēc 2010. gada

Izskatīta MKK
28.06.2010. un 05.07.2010; MK 06.07.2010.
(prot. Nr.34 34.§)

MK 06.07.2010.
(prot. Nr.34 34.§)
MK 12.07.2010.
rīkojums Nr.388

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:
ZM darbības stratēģijas 2011.-2013.gadam projekta izstrāde

Līdzdalība Zivju resursu valsts atražošanas programmas izstrādē
nākamajam periodam pēc 2010. gada

Veterināro zāļu aprites vienotas valsts uzraudzības koncepcijas izstrāde

II cet

IV cet

I cet

SLSAD

ZD

VPPD
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5.2.6.

Privāto meža īpašnieku kooperācijas veicināšanas programmas izstrāde

IV cet

MD

5.2.7.

Izstrādāt Meža nozares attīstības fonda finansējuma noteikšanas
koncepciju 1,5% apmērā no meža nozares devuma IKP

IV cet

MD

5.3.

Konferences, izstādes, konkursi:

5.3.1.

Koordinēt Baltijas dzīvnieku audzēšanas un ģenētikas zinātniskās
konferences (Baltic Animal Breeding and genetic scientific conference)
sagatavošanas un organizēšanas darbību.

II cet

LD

5.3.2.

Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs" norises koordinācija

I cet

MD

5.3.3.

"Meža dienu 2010‖ pasākumu norises koordinācija

II cet

MD

5.3.4.

Organizēt konkursu ―Sējējs-2010‖

IV cet

PSAN

5.3.5.

Reģionālās konferences

III cet

LAAD

5.4.

Komunikācija ar sabiedrību, sadarbība ar NVO:

5.4.1.

Informēt sabiedrību par Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākumiem un ES Zivsaimniecības fonda finanšu apguves iespējām

visu gadu

5.4.2.
5.4.3.

Nodrošināt Zemkopības ministrijas „karstā telefona‖ darbību
Interaktīvās saiknes pilnveidošana ministrijas mājas lapā

visu gadu
visu gadu

5.4.4.

5.4.5.
5.5.

Sagatavot sadarbības līgumus ar lauksaimnieku NVO un Latvijas pašvaldību
savienību

Sociālo partneru un sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības
Kopējās lauksaimniecības politikas tiešo atbalstu
Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai):

Projekta FUTUREforest „Nākotnes mežs‖ ietvaros Izstrādāta privāto meža īpašnieku kooperācijas
seminārs/diskusija par privāto meža īpašnieku
veicināšanas programma
kooperācijas iespējām 08.-09.04.
Pasākums netika iekļauts Valdības Rīcības plānā

Gatavošanās Meža gadam 2011
Apkopoti iesniegtie pieteikumi, un izvērtēti četrās
ekspertu darba grupās un Meža dienu komitejā;
uzsākts darbs pie apbalvošanas ceremonijas
01.02.2011. norises organizēšanas; sagatavota
informācija presei par laureātiem

PSAN
LAAD
ZD
PSAN
PSAN

II cet

LAAD

visu gadu

LAAD

28. lappuse no 34

1. Sadarbības līgums lauksaimniecības un lauku
attīstības politikā Nr.220210/c-14 (ar LOSP) 19.02.2010. 2.Nodomu protokols (ar LZA un
LLMZA) Nr. 220210/C-13 -19.02.2010. 3. LPS un
ZM sarunu protokols 17.02.2010. 4. Sadarbības
līgums ( ar LLKA) Nr.140510/c-61 - 14.05.2010.

5.5.1.

5.5.2.

Pildīt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam Vadošās
iestādes sekretariāta funkcijas un uzraudzīt Vadošās iestādes funkciju
īstenošanu iesaistītajās struktūrvienībās un institūcijās

Nodrošināt Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
uzraudzību

visu gadu

visu gadu

LAAD

LAAD

29. lappuse no 34

1.Sagatavots PĀRSKATS par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Vadošās
iestādes funkciju īstenošanas gaitu 2009.gada II
pusgadā.
2. Ievietota ZM mājas lapā Informācija par
ieviešanas gaitu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam atbalsta
pasākumos.
3. Aktualizēta informācija ZM mājas lapā: Latvijas
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
7.versija.
4. Sagatavoti Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam un Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
Vadošās iestādes komitejas 2010.gada 20.janvāra,
19.aprīļa un 4.jūnija sēžu protokoli.
5. Komunikācija ar EK par īstenoto darbību 5 gadu
uzraudzību, uzraudzības perioda sākšanās brīdi.
6.Koordinēta LAP IS lietotāju tiesību piešķiršana.

1.Sagatavotas 2010.gada I, II un III ceturkšņa
atskaites par Zemkopības ministrijas Lauku
attīstības atbalsta departamenta veiktajām
darbībām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Vadošās iestādes funkciju īstenošanā;
2.Sagatavots pārskats par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Vadošās
iestādes funkciju īstenošanas gaitu 2010.gada I
pusgadā;
3. ZM mājas lapā ievietota informācija par
ieviešanas gaitu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam atbalsta
pasākumos;
4.Sagatavoti Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam un Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam Vadošās iestādes
komitejas sēdes protokoli (01.07.2010.;
15.11.2010.);
5.Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem LAP
8.versijai un nosūtīti EK.

1.Sagatavotas ikmēneša atskaites uz katra mēneša
piekto datumu par ieviešanas gaitu Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam
atbalsta pasākumos un ievietotas Zemkopības
ministrijas mājas lapā.
2.Sagatavota detalizēta informācija par Latvijas
Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gadam
īstenošanu ZM ministram.
3.SFC(2007) sistēmā ievietots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam
7.versija un grozījumu projekts, rakstiskās
procedūras Lēmumi, vēstules EK.
4.Sagtavota informācijas par Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam
īstenošanu un nosūtīta Finanšu ministrijai.
5.Sagatavota Finanšu ministrijai 2010.gada
20.maijā vēstule nr.9.3-4/2010/1869 "Par
konstatētajām neatbilstībām".

1.Sagatavotas ikmēneša atskaites uz katra mēneša
pēdējo datumu par ieviešanas gaitu Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam
atbalsta pasākumos un ievietotas Zemkopības
ministrijas tīmekļa vietnē;
2.Sagatavota informācija pēc ministra pieprasījuma
atskaites formā par ieviešanas gaitu Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.- 2013. gadam
atbalsta pasākumos uz katra mēneša 15. un
pēdējo datumu.
3.Sgatavota informācijas Finanšu ministrijai par
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.
gadam īstenošanu.
4.Informācijas pieprasījums Lauku atbalsta
dienestam "Par iepriekšējā periodā uzņemtajām
saistībām";
5. LAP uzraudzības komitejas locekļiem ar balss
tiesībām sagatavots pieprasījums "Par informācijas
sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam";
6.Sagatavots LAP grozījumu kopsavilkums un
ievietots Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnes
sadaļā: http://www.zm.gov.lv/?sadala=1578

7.Sagatavoti uzraudzības informācijas materiāli
LAP ietvaros:
- LAP pasākuma "Pamatpakalpojumi iedzīvotājiem
un ekonomikai" aktivitāšu kopsavilkums Madonas
novadā;
- LAP pasākuma "Lauku saimniecību
modernizācija" - traktortehnikas projekti piena
nozarē, sagatavotā informācija pārsūtīta
J.Beļavniekam;
- LAP pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un
attīstībai" projekti pagastu griezumā;
- LAP pasākumu "Lauku saimniecību
modernizācija" un "Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem" projektu grupēšana pa nozarēm
un uzņēmējdarbības veidiem;
- LAP investīciju pasākumi Vidzemes reģionā;
- laikrakstam "Diena" par LAP ieviešanu un apguvi
līdz 2010.gada 31.jūlijam, sagatavotā informācija
pārsūtīta ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļai;
- LAP pasākuma "Daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturizācija" apguve uz 2010.gada
22.septembri, informācija pārsūtīta ZM Preses un
sabiedrisko attiecību nodaļai;
- LAP finansējums uz 30.06.2010., informācija
8.Sagatavota prezentācija par LAP pasākuma
"Lauku saimniecību modernizācija" veiktajām
apstiprināto projektu papildus vienošanām,
pagarinot projekta izpildes termiņus;
9.Informācijas strukturēšana ZM tīmekļa vietnē
LAP ietvaros un ievietoti dokumenti ZM mājas lapā;
10. Prezentācijas gatavošana ikgadējai ziņošanas
sanāksmei DG AGRI par LAP 2007-2013;
11. Dalība prezentācijas "Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam apguve un
iespējamie risinājumi tās uzlabošanai" izstrādē
Konsultatīvās padomes izbraukuma sēdei (11.-12.
novembris);
12. Informācijas gatavošana (līdzatbildīgie) par
LAP apguvi un prognozēm Saeimas Publisko
izdevumu un revīzijas komisijai (04.10.2010.);
13. Lietotāju tiesību koordinēšana ZM ietvaros LAD
pārvaldītajai IT sistēmai LAPIS.

5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.7.

Tiešo maksājumu, Tirgus kopējās organizācijas mehānismu un
lauksaimniecības produktu veicināšanas sistēmas darbības uzraudzība un
pilnveidošana.
Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds):
Nodrošināt Eiropas Komisijas regulā Nr.885/2006 minētās kompetentās
iestādes sekretariāta funkcijas
Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole
(Eiropas Zivsaimniecības fonds):

visu gadu

TTAD

visu gadu

BFD
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Tiek pildīts

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

5.7.2.

Nodrošināt Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzību

5.8.

Gadagrāmatas, ziņojumi, atskaites:

visu gadu

visu gadu

LAAD

LAAD

5.8.1.

Līdz 2010.gada 30.jūnijam nodrošināt ikgadējā ieviešanas pārskata par
Latvijas Lauku attīstības programmu 2007.-2013.gadam sagatavošanu un
iesniegšanu EK

II cet

LAAD

5.8.2.

Līdz 2010.gada 30.jūnijam nodrošināt ikgadējā ieviešanas pārskata par
Rīcības programmu Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam sagatavošanu un iesniegšanu EK

II cet

LAAD
ZD

5.8.3.

Līdz 2010.gada 1.oktobrim sagatavot un iesniegt EK kopsavilkuma ziņojumu
par Latvijas Lauku attīstības valsts stratēģijas plāna 2007.-2013.gadam
īstenošanu

III cet

LAAD

5.8.4.

Iesniegt gada ziņojumu Eiropas Komisijai par piešķirto valsts atbalstu
lauksaimniecībai

II cet

LAAD

31. lappuse no 34

1. Sagatavots Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
2010.gada 18.februāra sēdes protokols.
2. Sagatavoti Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam un Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
Vadošās iestādes komitejas 2010.gada 20.janvāra,
19.aprīļa un 4.jūnija sēžu protokoli. 3. EZF
Vadošās iestādes iekšējo kārtības dokumentu
izvērtēšana un koriģēšana atbilstoši iepriekš
veiktajiem grozījumiem attiecībā uz ZM personālu
un MK noteikumiem.

1.Sagatavoti Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam un Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam Vadošās iestādes
komitejas sēdes protokoli (01.07.2010.;
15.11.2010.);

1. Komunikācija par Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļu un Eiropas
Komisiju.
2. Sagatavota un regulāri Zemkopības ministrijas
mājas lapā ievietota aktuālā informācija par Eiropas
Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļu apguvi.3.
EZF Vidustermiņa novērtējuma tehniskās
specifikācijas projekta izvērtēšana

1. Sagatavota un regulāri Zemkopības ministrijas
interneta vietnē ievietota aktuālā informācija par
Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļu
apguvi.
2. Sagatavota prezentācija ikgadējai pārskatīšanas
sanāksmei ar DG MARE.

Sagatavots 2009.gada Progresa ziņojums par
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam īstenošanu, saskaņots ar Latvijas
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
Uzraudzības komitejas locekļiem un 30.jūnijā
nosūtīts Eiropas Komisijai.
Sagatavots 2009.gada Progresa ziņojums par
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
īstenošanu, saskaņots ar Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas
locekļiem un 30.jūnijā nosūtīts Eiropas Komisijai.
Tiek veikti sagatavošanās darbi ziņojuma izstrādei Sagatavots Stratēģiskais kopsavilkuma ziņojums
par Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam īstenošanu periodā no 2007.2009.gadam, saskaņots LAP uzraudzības komitejā
rakstiskās procedūras veidā un 2010.gada
1.oktobrī nosūtīts Eiropas Komisijai
2010.gada 9.jūnijā iesniegts Eiropas Komisijai
ziņojums par 2009.gadā izmaksāto valsts atbalstu
lauksaimniecībā

5.8.5.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par Ilgtermiņa investīciju kreditēšanas
programmas īstenošanas gaitu

III cet

LAAD

Sagatavots un Valsts kancelejā iesniegts
Informatīvais ziņojums par Ilgtermiņa investīciju
kreditēšanas programmas īstenošanas gaitu
(30.08.2010. vēstule Nr. 9.2-1/3176)

5.8.9.

Veiksim Lauku attīstības programmas vidustermiņa novērtējumu

IV cet

SLSAD

2010.gadā sagatavots Vidusposma novērtēšanas
ziņojums iesniegšanai Eiropas Komisijā.

5.8.10.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par „Latvāņu izplatības ierobežošanas
programmā 2006.–2012.gadam‖ noteikto uzdevumu izpildi 2010.gadā.

III cet

LD

5.8.12.

Publiskais pārskats

II cet

SLSAD

5.8.13.

Sagatavot ikgadējo Tirgus ziņojumu ANO Koksnes komitejai

III cet

MD

5.8.14.

5.9.
5.9.1.

Lauksaimniecības gada ziņojuma izstrādes vadīšana, atsevišķu nodaļu
sagatavošana

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

5.9.2.

Veikt un līdz 2010.g.beigām pabeigt 13 iekšējos sistēmu un 5 kvalitātes
sistēmu auditus saskaņā ar valsts sekretāra 15.12.2009.apstiprināto Iekšējā
audita nodaļas darba plānu 2010.gadam

5.9.3.

Pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizēšana atbilstoši Korupcijas
novēršanas un apkarošanas valsts programmai jaunajam periodam un plāna
izpildes uzraudzība

Nosūtīts VIDM 04.10.2010.

II cet

TTAD

visu gadu

LAAD

visu gadu

IAN

IV cet

IAN

32. lappuse no 34

Neattiecas
Sagatavots ikgadējais Tirgus ziņojums un nosūtīts
ANO Koksnes komitejai
1.Izstrādāts ziņojuma saturs un nodaļu sadalījums Sagatavots un ievietots ZM mājas lapā gada
pa atbildīgajām struktūrvienībām.2.Sagatavotas
ziņojums "Latvijas lauksaimniecība un lauki 2010."
nodaļas par lauksaimniecības vietu
tautsaimniecībā, nodarbinātajiem l/s, pārtikas
nozari. 3.Apkopoti ZM struktūrvienību sagatavotie
materiāli, materiāls noformēts vienotā stilā (teksta,
tabulu, grafiskais materiāls), materiāla nosūtīšana
ZM redaktoram, labojumu iestrāde ziņojumā pēc
redaktora korekcijām , materiāla nosūtīšana CSP
un CSP veikto korekciju iestrāde ziņojuma
materiālā. 4.Gada ziņojuma gala versijas tehniskā
koriģēšana.

1. ZM 31.08.2010. rīkojums Nr. 141. "Par Eiropas
Zivsaimniecības fonda Vadošās iestādes
reglamentu un
Vadošās iestādes funkciju īstenošanu";
1. Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā attiecībā uz tiesību normām par atbalsta
saņēmēju publiskošanu;
2. ZM rīkojuma projekts "Par Eiropas
Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles
sistēmas funkciju sadali Zemkopības ministrijā";
3. Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
vadības un kontroles sistēmas apraksta
aktualizācija;
Pabeigti 4 sistēmu un 1 kvalitātes sistēmu audits, 1 Pabeigti 11 iekšējie sistēmu auditi. Kvalitātes
audits - ziņojuma projekta sagatavošanas stadijā, 2 sistēmu auditu vietā ir veikta IVS inspicēšana un
auditi uzsākti, uzsākta IVS procesu shēmu
visu procesu shēmu aktualizācija
aktualizācija
04.01.2010. apstiprināts ministrijas Pretkorupcijas
pasākumu plāns 2010.-2013.gadam saskaņā ar
valsts programmu

04.01.2010. apstiprināts ministrijas Pretkorupcijas
pasākumu plāns 2010.-2013.gadam saskaņā ar
valsts programmu. Plāni ir aktualizēti arī ZM
padotības iestādēs.

5.9.4.

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

5.9.5.

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 regulāri

5.9.6.

Gada kontroles ziņojuma par periodu 01.07.2009.-30.06.2010.sagatavošana
un iesniegšana Komisijā

5.10.

Citi:

5.10.1.

Īstenosim administratīvā sloga identificēšanas pasākumus lauksaimniecības,
mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru nacionālajos normatīvajos
aktos, to projektos un veiksim grozījumus normatīvo aktu regulējumā ar
mērķi mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem.

5.10.2.

IV cet

IV cet

IV cet

neattiecas

Audita stratēģija aktualizēta un informācija par to
iekļauta gada kontroles ziņojumā, kas nosūtīts EK
04.01.2011.

neattiecas

Sagatavots un 04.01.2011.nosūtīts EK (caur SFC
sistēmu) atzinums par EZF vadības un kontroles
sistēmas darbību periodā 01.07.2009.-30.06.2010.

neattiecas

Sagatavots un 04.01.2011.nosūtīts EK (caur SFC
sistēmu) gada kontroles ziņojums par EZF vadības
un kontroles sistēmas darbību periodā 01.07.2009.30.06.2010.

17.06.2010. Saeima pieņēmusi likumprojektu
„Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā‖;
15.06.2010. apstiprināti šādi MK noteikumi: Nr.529
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa
noteikumos Nr.240; Nr.530 „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241;
12.05.2010 Nr.437 „Grozījumi Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255;
29.06.2010. MK apstiprināja noteikumu projektu
„Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi‖, kas atceļ sēklu sertifikāta derīguma
termiņu sertificētām dārzeņu sēklām, līdz ar to
saklaudzētājiem minētais sertifikāts ir beztermiņa;
uc...

Valsts kancelejā iekļaušanai MK sēdes darba
kārtībā ir iesniegts noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra
noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai
nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai‖‖.
Saskaņošanas procesā ar citām ministrijā atrodas
noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta
2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā aktivitātei „Investīcijas
ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un
infrastruktūrā‖‖‖, kas līdz 15.septembrim tiks
iesniegts Valsts kancelejā iekļaušanai MK sēdes
darba kārtībā.
Līdz 01.10.2010. pasākums tiks izpildīts attiecībā
uz normatīvajiem aktiem par atbalstu
zivsaimniecībai.
Tiek pildīts

IAN

IAN

IAN

IV cet

LD
TTAD
MD
ZD

ERAF projekta "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz
klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide" īstenošana

visu gadu

BFD

5.10.3.

ERAF projekta "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
vienotas informācijas telpas izveide" īstenošana

visu gadu

BFD

5.10.4.

Ministrijas strukturālo un personāla izmaiņu procesa īstenošana saskaņā ar
likumu "Par valsts budžetu 2010.gadam"

IV cet

JD

VRP 7.2.6.5.

33. lappuse no 34

Tiek pildīts
Grozījumi amata vietu sarakstā (3 rīkojumi)

5. 10.5.

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

6.

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

LD
MD
ZD
VPPD
SLSAD
JD
BFD
LAAD
TTAD
IAN
PSAN

visu gadu

TTAD

Ministru
prezidenta
rezolūcijas

VSS atzinumi

Izvērtētas PROBA sanāksmju darba kārtības un
Izvērtētas PROBA sanāksmju darba kārtības un
nepieciešamības gadījumā sagatavota informācija nepieciešamības gadījumā sagatavota informācija
atašejam. Sniegta informācija Komisijai saistībā ar atašejam.
dažādām ICO aptaujām (patēriņa šķēršļi,
finansējums u.c. jautājumi).

VSS pieteiktie,
izsludinātie, izskatītie

1

1
1

2

1

Apzīmējumi
izpildīts
zaļš
dzeltens procesā
sarkans kavēts

34. lappuse no 34

3

Saeimas likumi, lēmumi

ZM vadības apspriežu protokoli

