APSTIPRINU:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
D.Lucaua
Datums: 29.07.2010.

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2010.GADAM

Nr.p.k.

1.

1.1.

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

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

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.

VPPD

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.

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

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.

1. lappuse no 28

II pusgads

Īstenota starpministriju sadarbības
koordinēšana nelegālās tirdzniecības ar
lauksaimniecības un pārtikas produktiem
apkarošanā.

1.3.

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

2.

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

VPPD
SLSAD

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

SLSAD
LAAD

2.1.

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

2. lappuse no 28

ZM ir noslēgusi līgumu ar LVAEI par
Lauku attīstības programmas
Nepārtrauktās novērtēšanas
nodrošināšanu. Šī pasākuma ietvaros
viena no 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.
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
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.

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.

2.4.

LAAD

ZD

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”.

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

2.5.

3.

LD

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

3.1.

3.2.

SLSAD

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

SLSAD

3. lappuse no 28

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

Nodrošināsim novados lauku attīstības speciālistus izmantojot Valsts lauku tīkla iespējas.
Attīstīsim sadarbību un pieredzes apmaiņu zivsaimniecības nozarē Eiropas zivsaimniecības
fonda ietvaros.
3.3.

LAAD

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

3.4.

4.

SLSAD

Izstrādāsim grozījumus Meža likumā, lai samazinātu administratīvo slogu meža nozarē.

4.3.

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.

Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana

4.1.

4.2.

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.

MD
Īstenosim Meliorācijas sistēmu valsts pārraudzības optimizāciju un finansēšanas kārtības
pārstrukturizāciju.

MD

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.

Plāns izvērtēts 25.05.2010.

4.4.

ZD

4.5.
5.

Nozaru pārvaldība

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

ZD

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.

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

LD

4. lappuse no 28

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 iespāja izmantot datu bāzi,
tādējadi atvieglojot informācijas apstrādi.
Precizēti normatīvie akti saistībā ar
datubāzes izmantošanu.

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
5.1.

LAAD
VPPD

MD
ZD
LD

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

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.

JD

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

SLSAD

Saskaņā ar 29.04.2010.VSS protokolu
Nr. Nr.17, 35.§ nolemts, ka IDS 2011.2013.g.tiks izstrādātas un iesniegtas MK
apstiprināšani līdz 2011.g. jūnijam.

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

5.4.

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” .

5.5.

Sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām par nozares politikas attīstības un tiesiskā
regulējuma uzlabošanu ministrijas kompetences nozarēs.

BFD

5. lappuse no 28

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

Nr.p.k.

1.

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

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
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.

1.1.

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”

III cet

VPPD

1.2.

Veterinārmedicīniskās darbības likums

IV cet

VPPD

1.3.

Ministru kabineta noteikumi „Veterinārās aptiekas darbības uzsākšanas licencēšanas
kārtība”

I cet

VPPD

MK 23.03.2010.
noteikumi Nr.293

1.4.

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

I cet

VPPD

Izsludināts VSS 20.05.2010.
(VSS-623), Nosūtīts VK 05.07.2010.
(Nr.5-2/2391)

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

MK 23.02.2010.
noteikumi Nr.178
Sagatavots MK noteikumu projekts un
informatīvais ziņojums. Virzība
aizkavējusies finanšu jautājumu dēļ.
Plānots iesniegt VK līdz 01.09.2010.
(šobrīd jautājumu regulē MK 18.04.2006.
not. Nr.298)

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

6. lappuse no 28

VRP 18.13.1.

Atsaukts
VSS 01.07.2010.
Nr.25 45.§

Izsludināts VSS 17.06.2010.
(VSS-729)

II pusgads

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

MK 30.03.2010.
noteikumi Nr.320

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

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

1.15.

Ministru kabineta noteikumi „Labturības prasības kažokzvēru audzēšanai un turēšanai”

II cet

VPPD

Nosūtīts VK 27.05.2010.
(Nr.5-2/1987)

1.16.

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.

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 „Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība”

III cet

VPPD

1.20.

Ministru kabineta noteikumi „Labturības prasības liellopu audzēšanai un turēšanai”

IV cet

VPPD

1.21.

Ministru kabineta noteikumi „Eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku
turēšanas, izmantošanas, tirdzniecības un nogalināšanas kārtība”

IV cet

VPPD

1.22.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu”

I cet

VPPD

MK 09.02.2010.
noteikumi Nr.127

1.23.

Ministru kabineta noteikumi „Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi”

I cet

VPPD

MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.254

1.24.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts
uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu”

I cet

VPPD

MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.253

1.25.

Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju un atzīšanu”

I cet

VPPD

MK 02.02.2010.
noteikumi Nr.104

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

II cet

VPPD

MK 09.02.2010.
noteikumi Nr.123

1.27.

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

7. lappuse no 28

Nosūtīts VK 27.05.2010.
(Nr.5-2/1988)

1.28.

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

III cet

VPPD

Tehnisko noteikumu virzība apturēta līdz
16.07.2010.
(VSS 29.04.2010. Nr.17 37.§)

1.29.

Ministru kabineta noteikumi „Mājputnu gaļas kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības
un atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība”

III cet

VPPD

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 apritei mazā daudzumā”

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

MK 02.02.2010.
noteikumi Nr.101

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

MK 02.02.2010. noteikumi Nr.108

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

MK 16.03.2010.
noteikumi Nr.252

1.37.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā
piešķiršanas kārtību 2011.gadā" pielikums "Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām"

IV cet

VPPD

1.38.

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.155 „Obligātās nekaitīguma
prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam”

I cet

VPPD

MK 06.04.2010.
noteikumi Nr.340

1.39.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām
pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas"

I cet

VPPD

MK 16.02.2010.
noteikumi Nr.146

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"

II cet

VPPD

Izsludināts VSS 27.05.2010.
(VSS-646)

1.41.

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

VPPD

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

2.

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana

I cet

8. lappuse no 28

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

2.1.

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

2.2.

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

I cet

2.3.

Izstrādāt normatīvo aktu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu neapstrādātām
lauksaimniecības zemēm

LAAD

I cet

ZD

VRP 18.6.2.

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, epirkuma 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%.

LAAD

Izstrādāti 2010.gada 2.februāra Ministru
kabineta noteikumi Nr.108 "Noteikumi par
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai
un tā piešķiršanas kārtību"

LAAD

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

2.4.

Izstrādāt normatīvo aktu par lauksaimniecības risku fondu

I cet

LAAD

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"

2.5.

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

I cet

LAAD

Sagatavots MK noteikumu projekts,
saņemti atzinumi no FM, TM un
iesaistītajām iestādēm un organizācijām

9. lappuse no 28

2.6.

2.7.

2.8.

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

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

visu gadu

10. lappuse no 28

LAAD

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.)

LAAD

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.)

LAAD

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

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

11. lappuse no 28

1.Nodrošināts finansējuma piešķīrums
4.ass pasākumu īstenošanai 2010.gadā
(11.01.2010. vadības apspriedes
protokols Nr.8.5-33/3); 2.Sagatavots
grozījumu pamatojums Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.g. 4.ass
pasākumiem; 3.Sagatavots Ministru
kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa
noteikumos Nr.332 "Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu
vietējo rīcības grupu darbības
nodrošināšanai, prasmju apguvei un
teritorijas aktivizēšanai"" - notiek
saskaņošana ar iesaistītajām instritūcijām
un sociālajiem partneriem - LAD, vietējām
rīcības grupām; 4.Sagatavots Ministru
kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija
noteikumos Nr.515 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”” saskaņots ar iesaistītajām institūcijām un
sociālajiem partneriem - LAD, vietējām
rīcības grupām...

LAAD

ZD

VRP 18.10.1.

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

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

III cet

ZD

visu gadu

ZD

visu gadu

12. lappuse no 28

TTAD

VRP 18.2.2.

VRP 18.4.1.

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.

2.20.

2.21.

2.22.

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

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

visu gadu

III ceturksnis

visu gadu

13. lappuse no 28

TTAD

TTAD

TTAD

*Aktualizēts laba lauksaimniecības un
vides stāvokļa un savstarpējās atbilstības
saraksts MK neoteikumos Nr.269 (ar
02.03.2010. MK noteikumi Nr.213);
* 17.02.2010. COM nosūtīta vēstule par
Laba lauskaimniecības un vides stāvokļa
nosacījumiem LAtvijā 2009.gadā;
* Sagatavots izvērtēšanai Latvijā
piemērojamo savstarpējās atbilstības
prasību saraksts un papildināts ar VIDM
priekšlikumiem
*Sagatavoti priekšlikumi par
atbalsttiesīgiem zemes kritērijiem,
iesniegti EK
*Izskatīts un sniegts viedoklis par LAD un
Dabas aizsardzības pārvaldes
starpresoru vienošanos

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

* 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 maksājumu Latvijā
neieviest. Tā vietā ir jāpiemēro Regulas
73/2009 28(2).pants par lauksaimniecības
nozīmību kopējā darbībā.

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

Apstiprināts MK 23.02.2010.

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.

III ceturksnis

TTAD

Darbs ir uzsākts, notikušas sanāksmes ar
augļu un dārzeņu ražotājiem, lai izrunātu
stratēģijas projektu.

TTAD

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).

TTAD

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.

2.27.

2.28.

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.

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

visu gadu

14. lappuse no 28

2.29.

2.30.

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)

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

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

IV ceturksnis

visu gadu

visu gadu

15. lappuse no 28

TTAD

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.

TTAD

* 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.

TTAD

VRP 18.4.1.

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.

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

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

visu gadu

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

LAAD

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
pieņemšanas-nodošanas akts par darbu
izpildi 2010.gada 1.ceturksnī.

4.1.1.

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

III cet

MD

VRP 18.9.2.

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.

4.1.2.

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

IV cet

MD

VRP 7.2.6.5.

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

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

VRP 7.2.6.5.

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

4.1.4.

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

II cet

MD

16. lappuse no 28

4.1.5.

Priekšlikumu izstrāde grozījumiem medības reglamentējošajos normatīvajos aktos

IV cet

MD

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.

IV cet

MD

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.

II cet

MD

4.1.8.

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

IV cet

MD

4.1.9.

AS "Latvijas valsts meži" stratēģijas izstrādes koordinēšana

visu gadu

MD

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.

III cet

ZD

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

IV cet

ZD

17. lappuse no 28

Sagatavots MK noteikumu projekts
"Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada
23. decembra noteikumos Nr. 760
"Medību noteikumi", kas izsludināti Valsts
sekretāru sanāksmē 17.06.2010. (VSS732, protokols Nr. 24)

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

VRP 18.10.2.

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.

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.

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

visu gadu

III cet

I cet

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

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.

VRP 18.11.1.

ZD

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.

4.3.1.

Izstrādāt Ciltsdarba likuma projektu

III cet

LD

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.

4.3.2.

Izstrādāt grozījumus Augu šķirņu aizsardzības likumā

II cet

LD

Apstiprināts Saeimā 18.06.2010.

4.3.3.

Izstrādāt grozījumus Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

II cet

LD

Apstiprināts Saeimā 11.02.2010.

18. lappuse no 28

Starpinstitūciju sanāksmē tika nolemts, ka
grozījumi nav nepieciešami

4.3.4.

Izstrādāt grozījumus Administratīvo parkāpumu kodesā

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

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”.

II cet

LD

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.).

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”.

IV cet

LD

Nav nepieciešami grozījumi

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

MK 02.03.2010. noteikumi Nr.206

4.3.10.

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

I cet

LD

MK 12.05.2010. noteikumi Nr.435

4.3.11.

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

I cet

LD

MK 28.12.2010. noteikumi Nr.1659

4.3.12.

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

I cet

LD

Pieņemti MK 13.04.2010.

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

Izsludināts VSS 1.07.2010.

4.3.14.

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

II cet

LD

Izsludināts VSS 1.07.2010.

4.3.15.

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

II cet

LD

Pieņemts MK 29.06.2010.

4.3.16.

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

II cet

LD

Pieņemti MK 29.06.2010.

4.3.17.

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

IV cet

LD

19. lappuse no 28

4.3.18.

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

4.4.

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

4.4.1.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus (Meliorācijas likuma deleģejuma izpilde)

4.4.2.

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

4.4.3.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Aizsargjoslu likumā

IV cet

LD

II cet

MD

III cet

III cet

III cet

MD

MD

VRP 18.9.1.

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

VRP 18.9.1.

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

4.4.4.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

4.4.5.

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

III cet

MD

VRP 18.9.1.

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

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.

Apkopoti priekšlikumi grozījumiem un
sagatavota MK noteikumu projekta
1.redakcija

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.

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

4.4.8.

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.

09.03.2010. MK noteikumi Nr.235

5.

Nozaru pārvaldība

5.1.

Latvijas interešu pārstāvība ES, starptautiskajās organizācijās, sadarbība ar ārvalstu
partneriem:

20. lappuse no 28

MD

VRP 18.9.1.

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

5.1.1.

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

visu gadu

SLSAD

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 .
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.

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

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.

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.)

visu gadu

ZD

21. lappuse no 28

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.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

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.

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

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

visu gadu

visu gadu

visu gadu

22. lappuse no 28

SLSAD
TTAD

VRP 18.4.1.

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.

TTAD

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

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, Hercogovina,
Islande, Krievija, Maķedonija, Melnkalne,
Moldova, Polija, Portugāle, Serbija,
Slovēnija, Somija, Spānija, Tadžikistana,
Turcija, Ukraina, Vācija, Zviedrija.

5.1.12.

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

visu gadu

TTAD

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).

II cet

SLSAD

Saskaņā ar 29.04.2010.VSS protokolu
Nr. Nr.17, 35.§ nolemts, ka IDS 2011.2013.g.tiks izstrādātas un iesniegtas MK
apstiprināšani līdz 2011.g. jūnijam.

5.2.

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:

5.2.1.

ZM darbības stratēģijas 2011.-2013.gadam projekta izstrāde

5.2.4.

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

IV cet

ZD

5.2.5.

Veterināro zāļu aprites vienotas valsts uzraudzības koncepcijas izstrāde

I cet

VPPD

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.
5.3.3.
5.3.4.

Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs" norises koordinācija
"Meža dienu 2010” pasākumu norises koordinācija
Organizēt konkursu “Sējējs-2010”

I cet
II cet
IV cet

MD
MD
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

PSAN

23. lappuse no 28

1)Nodrošināta līdzdalība sanāksmē
29.03.2010.;
2)Nosūtīts plānošanas un normatīvo
dokumentu saraksts programmas
izstrādei 30.03.2010.
Izskatīta MKK
28.06.2010. un 05.07.2010; MK
06.07.2010.
(prot. Nr.34 34.§)
Projekta FUTUREforest „Nākotnes mežs”
ietvaros seminārs/diskusija par privāto
meža īpašnieku kooperācijas iespējām
08.-09.04.

LAAD
ZD
PSAN
PSAN

5.4.4.

5.4.5.
5.5.

5.5.1.

Sagatavot sadarbības līgumus ar lauksaimnieku NVO un Latvijas pāsvaldību savienību

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

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

II cet

LAAD

visu gadu

LAAD

visu gadu

24. lappuse no 28

LAAD

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.

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.

5.5.2.

5.5.3.
5.6.
5.6.1.

5.7.

5.7.1.

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

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

visu gadu

LAAD

visu gadu

TTAD

visu gadu

BFD

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 par Latvijas
Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam īstenošanu un nosūtīta
Finanšu ministrijai.
5.Sagatavota Finanšu ministrijai
2010.gada 20.maijā vēstule nr.9.34/2010/1869 "Par konstatētajām
neatbilstībām".

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

Pildīt Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam Vadošās iestādes sekretariāta funkcijas un uzraudzīt Vadošās iestādes
funkciju īstenošanu iesaistītajās struktūrvienībās un institūcijās

visu gadu

25. lappuse no 28

LAAD

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.

5.7.2.

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

5.8.

Gadagrāmatas, ziņojumi, atskaites:

5.8.1.

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

visu gadu

II cet

LAAD

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

LAAD

Sagatavots 2009.gada Progresa ziņojums
par Latvijas Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam īstenošanu,
saskaņoots 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.

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

5.8.5.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par Ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmas
īstenošanas gaitu

III cet

LAAD

5.8.9.

Veiksim Lauku attīstības programmas vidustermiņa novērtējumu

IV cet

SLSAD

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

26. lappuse no 28

2010.gada 9.jūnijā iesniegts Eiropas
Komisijai ziņojums par 2009.gadā
izmaksāto valsts atbalstu lauksaimniecībā

5.8.14.

Lauksaimniecības gada ziņojuma izstrādes vadīšana, atsevišķu nodaļu sagatavošana

5.9.

Audits, uzraudzība, kontrole:

5.9.1.

1.Izstrādāts ziņojuma saturs un nodaļu
sadalījums pa atbildīgajām
struktūrvienībām.2.Sagatavotas 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 korigēšana.

II cet

TTAD

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

visu gadu

LAAD

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

visu gadu

IAN

pabeigti 4 sistēmu un 1 kvalitātes sistēmu
audits, 1 audits - ziņojuma projekta
sagatavošanas stadijā, 2 auditi uzsākti,
uzsākta IVS procesu shēmu aktualizācija

5.9.3.

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

IV cet

IAN

04.01.2010. apstiprināts ministrijas
Pretkorupcijas pasākumu plāns 2010.2013.gadam saskaņā ar valsts
programmu

5.9.4.

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

IV cet

IAN

neattiecas

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

IV cet

IAN

neattiecas

IV cet

IAN

neattiecas

5.9.6.
5.10.

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

27. lappuse no 28

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.

IV cet

LD
TTAD
MD
ZD

5.10.2.

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

5. 10.5.

Apzīmējumi
zaļš
dzeltens
sarkans

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

visu gadu

izpildīts
procesā
kavēts

28. lappuse no 28

TTAD

VRP 7.2.6.5.

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...

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

