ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS DARBA PLĀNS 2009.GADAM
Piezīmes

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš

Atbildīgā persona

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

Pārskats par izpildi

I cet.

II cet.

1. „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība”
Pieteikts ZM DDS 05.03.2009.

Izsludināts VSS 16.04.2009. (VSS627). Nosūtīts EM kā tehniskais
projekts 04.06.2009.

Izsludināts VSS 03.04.2009.

Izsludināts VSS 09.04.2009.(VSS-585)

Izstrādāt MK noteikumus “Veterinārās prasības mājputnu
un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos”

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

I ceturksnis

1.2.

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

Veterinārais
departaments

1.3.

Izstrādāt MK noteikumus „Dzīvnieku izcelsmes produktu
higiēnas prasības”

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

III ceturksnis

1.4.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārās prasības to
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kas nav
paredzēti cilvēku patēriņam"

Veterinārais
departaments

Izstrādāt likumprojektu ”Veterinārmedicīnas likums”

IV ceturksnis

Veterinārais
departaments

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

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārfarmaceitiskās
darbības licencēšanas kārtība”

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izstrādāt MK noteikumus ”Noteikumi par ierobežojumiem
zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un ierobežojumiem
dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē”

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izstrādāt MK noteikumus „Valsts veterinārās uzraudzības
objektu reģistrācijas kārtība”

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Nosūtīts VK 05.03.2009.

Atsaukts (MKK 06.04.2009. protokola
5.§)

Izstrādāt MK noteikumus “Dzīvnieku barības apritē
iesaistīto uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 12.03.2009.

MK 30.06.2009. noteikumi

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

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 26.03.2009.

Izsludināts VSS 21.05.2009. (VSS-782)

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

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 05.03.2009.

Nosūtīts VK 15.06.2009. (Nr.5-2/2592

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

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

1.1.

1.5.

1.6.

1.7.

Pieteikts. ZM DDS 16.04.2009

Izsludināts VSS 18.06.2009.(VSS-972)

Nosūtīts VK 09.06.2009. (Nr.5-2/2510)

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1. lappuse no 25

Pieteikts ZM DDS 11.06.2009.

III IV

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 30.04.2009.

1.14.

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

1.15.

Izstrādāt MK noteikumus “Dzīvnieku barības paraugu
ņemšanas kārtība”

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 28.05.2009.

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

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 04.06.2009.

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izsludināts VSS 04.06.2009. (VSS-851)

1.17.

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

1.18.

Izstrādāt MK noteikumus „Dzīvnieku barības marķēšanas
kārtība"

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Pieteikts ZM DDS 11.06.2009.

1.19.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par dzīvnieku
kopšanas līdzekļu apriti"

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

1.20.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par specializēto
tirdzniecības vietu atvēršanas un darbības prasībām”

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izstrādāt likumprojektu ”Veterinārfarmaceitiskās darbības
likums”

IV ceturksnis

Veterinārais
departaments

1.22.

Izstrādāt Informatīvo ziņojums par pašvaldību funkcijām
saistībā ar dzīvnieku patversmēm

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

I ceturksnis

1.23.

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

Veterinārais
departaments

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izsludināts VSS 03.04.2009.

1.24.

Eiropas konvencijas un protokola par eksperimentiem un
citiem zinātniskiem mērķiem izmantoto mugurkaulnieku
aizsardzību ratifikācija

Izsludināts VSS 02.04.2009. (VSS552).Saskaņots ar ministrijām.

Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu salmonelozes profilakses un
apkarošanas pasākumiem”

I ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izsludināts VSS 19.02.2009.

Saskaņošana ar ministrijām. Plānots
projektu atsaukt, jo nav finansējuma un
FM neatbalsta tā tālāko virzību.

Izstrādāt MK noteikumus „Labturības prasības cāļu
turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai”

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Izstrādāt MK noteikumus „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība”

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

Eiropas konvencijas par mājas (istabas) dzīvnieku
aizsardzību ratifikācija

II ceturksnis

Veterinārais
departaments

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

III ceturksnis

Veterinārais
departaments

1.30.

Izstrādāt MK noteikumus „Labturības prasības kažokzvēru
audzēšanai un turēšanai”

III ceturksnis

Veterinārais
departaments

1.31.

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

IV ceturksnis

Veterinārais
departaments

IV ceturksnis

1.32.

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

Veterinārais
departaments

Izstrādāt MK noteikumus „Prasības klaiņojošu suņu un
kaķu izķeršanai”

IV ceturksnis

Veterinārais
departaments

I ceturksnis

1.34.

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

Veterinārais
departaments

1.35.

Izstrādāt MK noteikumus „Veterinārās prasības briežu
spermas tirdzniecībai”

IV ceturksnis

1.16.

1.21.

1.25.
1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.33.

Veterinārais
departaments
2. lappuse no 25

Pieteikts ZM DDS 14.05.2009

Pieteikts ZM DDS 30.04.2009.
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem

Pieteikts ZM DDS 04.06.2009

Pieteikts ZM DDS 09.04.2009.

Pieteikts ZM DDS 26.03.2009.

Izsludināts VSS 18.06.2009. (VSS-965)

Pieteikts ZM DDS 02.04.2009.

Izstrādāt MK noteikumus "Izplatīšanai nederīgas pārtikas
turpmākās izmantošanas un iznīcināšanas kārtība"

II ceturksnis

Pārtikas departaments

projekts iesniegts VK 27.05.2009.
12.03.09. Izsludināts VSS-397,protokols (Nr.16-3/2009/2358) izskatīšanai MK
Nr.10, 35§.
sēdē (iespējams,ka tiks izskatīts jūnija
beigās)

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites
uzraudzības likumā"

IV ceturksnis

Pārtikas departaments

1.projekts pieņemts Saeimā
Likumprojekts (VSS- 2068) saskaņots ar
12.06.2009., 2.projekts - iesniegts VK
ministrijām un sagatvots iesniegšanai VK
30.04.2009.(Nr.16-3/2007) izskatīšanai
līdz 17.04.2009.
MK sdē

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

IV ceturksnis

Pārtikas departaments

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

IV ceturksnis

Pārtikas departaments

I ceturksnis

Pārtikas departaments

MK 24.03.2009. noteikumi Nr.262
"Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli
augu un dzīvnieku izcelsmes produktos"

I ceturksnis

Pārtikas departaments

Projekts ir izsludināts VSS 2008.gada
27.novembrī un saskaņots ar atzinumus
MK 2009.gada 26.maija noteikumi
sniegušajām institūcijām. Projekts VK tiks
Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības
iesniegts pēc grozījumu pieņemšanas
uzraudzības un kontroles kārtība"
Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā.

Izstrādāt MK noteikumus „Eiropas Savienības tieši
piemērojamajos tiesību aktos par bioloģisko
lauksaimniecību neregulēto dzīvnieku, savvaļas augu un no
tiem iegūto produktu aprites kārtība”

III ceturksnis

Pārtikas departaments

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

IV ceturksnis

Pārtikas departaments

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

IV ceturksnis

Pārtikas departaments

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par ģenētiski
modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, monitoringa
un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā
sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu
apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas
procesā”

I ceturksnis

Pārtikas departaments

iesniegts VK

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

I ceturksnis

Pārtikas departaments

Iesniegšanas termiņš MK saskaņā ar VAS
Izsludināts VSS 28.05
nolemto pārcelts uz 1.jūniju

Izstrādāt augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju vides
programmu un iesniegt Eiropas Komisijai.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.
Izstrādāt MK noteikumus „ Noteikumi par pesticīdu atlieku
kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos”
1.40.

Izstrādāt MK noteikumus "Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība"
1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.
2. „Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”

2.1.

3. lappuse no 25

Likumprojekts (VSS- 2069) saskaņots ar
ministrijām un sagatvots iesniegšanai VK Pieņemti Saeimā 30.04.2009.
līdz 17.04.2009.
Izstrādāts MK noteikumu projekts un
nodots pēc DDS iekšējai saskaņošanai ar
Izstrādes stadijā
ZM departamentiem un sociāliem
partneriem

neattiecas

MK noteikumu projekts 04.06.2009.
izsludināts DDS

Pieņemti MK 2009.g.26.maijā

Saskaņots ar ZM dep. Skaņošanas
procesā ar LAD un NVO.

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

IV ceturksnis

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

Lauku attīstības programma 2007.2013.gadam - izstrādāti grozījumi
Lauku attīstības programma 2007.normatīvajos aktos, kas paredz atteikties
2013.gadam - izstrādāti grozījumi
no līgumu slēgšanas par atbalsta
normatīvajos aktos, kas paredz atteikties saņemšanu, tādejādi vienkāršojot
no līgumu slēgšanas par atbalsta
atbalsta saņemšanu. Uzsāktas sarunas ar
saņemšanu, tādejādi vienkāršojot atbalsta sociālekonomiskajiem partneriem par
saņemšanu. Uzsāktas sarunas ar
atsevišķu Latvijas Lauku attīstības
sociālekonomiskajiem partneriem par
programmas 2007.-2013.gadam
atsevišķu Latvijas Lauku attīstības
pasākumu apturēšanu un finansējuma
programmas 2007.-2013.gadam pasākumu novirzīšanu pasākumiem, kas veicina
apturēšanu un finansējuma novirzīšanu
ekonomisko attīstību. Sagatavoti
pasākumiem, kas veicina ekonomisko
grozījumi Nacionālajā stratēģijas plānā
attīstību.
un Lauku attīstības programmā, lai
apgūtu Eiropas ekonomiskās
atveseļošanas paketes līdzekļus.

I ceturksnis

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

Ministru kabineta noteikumu projekts
„Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību”. (MK 03.02.2009. noteikumi
Nr.107)

IV ceturksnis

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

2.2.
Izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai MK normatīvā akta
projektu par ikgadējo valsts atbalstu un tā piešķiršanas
kārtību
2.3.

2.4.

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

Normatīvā akta izstrāde lauksaimniecību risku vadības
sistēmas ieviešanai augļkopībā

I ceturksnis

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

I ceturksņa laikā notikušas diskusijas un
darba grupas sanāksmes ar Latvijas
Augļkopju asociāciju par iespejamajiem
risinājumiem un būtiskākajiem
nosacījumiem lauksaimniecības risku
vadības sistēmas ieviešanai augļkopībā.
Sagtavotais normatīvā akta projekts tiks
izsludināts departamentu direktoru
sanāksmē līdz 30.aprīlim. Korekcijas
retmiņos var ieviest faktiskie rezultāti par
lauksaimnieku pieteikšanos ša gada
pavasarī uz risku apdrošināšanu
augkopības platībām

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

31.03.2009. MK apstiprināti grozījumi
MK 15.04.2008. noteikumos Nr.282
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai - vides
un lauku ainavas uzlabošanai", kuri
paredz nosacījumus, kas veicina
bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
ražošanu un realizāciju. Apstiprināšanai
Eiropas Komisijai iesniegti grozījumi
pasākumā "Lauku saimniecību
modernizācija", kas paredz paaugstinātu
atbalsta intensitāti bioloģiskajiem
lauksaimniekiem.

neattiecas

2.5.

Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos par Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumu
ieviešanu, paredzot atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības
attīstības veicināšanai

III ceturksnis

2.6.

4. lappuse no 25

31.03.2009. MK apstiprināti grozījumi
MK 15.04.2008. noteikumos Nr.282
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai vides un lauku ainavas uzlabošanai",
kuri paredz nosacījumus, kas veicina
bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražošanu un realizāciju.
Apstiprināšanai Eiropas Komisijai
iesniegti grozījumi pasākumā "Lauku
saimniecību modernizācija", kas paredz
paaugstinātu atbalsta intensitāti
bioloģiskajiem lauksaimniekiem.

Normatīvo aktu izstrāde Lauku attīstības programmas 2007.
2013.g. ieviešanai: Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana piemērošanas nosacījumu izstrāde un
pilnveidošana

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

1.Sagatavots un iesniegts izskatīšanai
MK noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa
noteikumos Nr.255 „Noteikumi par valsts
un Eiropas Savienības atbalstu lauku
attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana” ietvaros””
2. Sagatavots MK noteikumu projekts
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
8.aprīļa noteikumos Nr.255 „Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana” ietvaros”” attiecībā uz
līgumiem.

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

Sagatavots aktualizēts savstarpējās
MK noteikumu projekts Grozījumi MK
atbilstības pārvaldības prasību saraksts,
noteikumos nr.269 pieņemts 2009.gada
kas iekļauts MK noteikumu projektā (VSS
21.aprīļa MK sēdē (TA-1174)
399)

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

1. Piemērojot finanšu samazinājumu,
sagatavots un noslēgts līgums starp ZM
un LVAEI par lauku saimniecību
Līguma grozījumu sagatavošana par
uzskaites datu tīklu, par lauksaimniecības
finansējuma sadalījuma izmaiņām
ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu. 2.
Sagatavoti un nosūtīti dati uz
EUROSTAT par 2008.gadu (2.prognoze).

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

Sagatavots detalizēts divu VM shēmas
ieviešanas modeļu apraksts/ Notikušas
diskusijas ar:
7.janvārī ar Zemnieku saeimu; 20.janvārī
ar Lauksaimniecības statūtsabiedrību
asociācijas pārstāvjiem; 21.janvārī ar
rajonu lauksaimnieku apvienības
pārstāvjiem; 23.februārī Rāmavā ar
lauksaimniekiem lopkopjiem; 4.martā ar
Zemnieku saeimu; 18.martā ar LOSP

2.7.
Savstarpējās atbilstības normatīvos aktos noteikto
pārvaldības prasību kopuma aktualizēšana Latvijā sadarbībā
ar atbildīgajām Zemkopības ministrijas struktūrvienībām,
kompetentajām kontroles iestādēm un Vides ministriju

1. MK noteikumu projekts „Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa
noteikumos Nr.255 „Noteikumi par
valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas pasākuma
„Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana” ietvaros”” (attiecībā
uz līgumiem) saskaņošana un tālāka
virzība

2.8.

Lauksaimniecības ekonomiskās informācijas (Lauku
saimniecību datu tīkla SUDAT, Lauksaimniecības
ekonomiskā kopaprēķina LEK datu un Tirgus un cenu
informācijas TICIS ) sagatavošanas procesa uzraudzība
atbilstoši ES prasībām

pastāvīgi

2.9.

Sagatavot informatīvos ziņojumus Ministru kabinetam:
Informatīvais ziņojums par vienotā maksājuma shēmas
ieviešanas iespējām Latvijā līdz 2013.gadam

II ceturksnis

2.10.

5. lappuse no 25

28.maijā - Konsultatīvā padome ar
lauksaimniekiem par VM ieviešanu
Latvijā un PVTM nosacījumiem
2010.gadam (nolēma 2009.gada rudenī
atkārtoti izskatīt un pieņemt gala
lēmumu par pieejamo finansējumu un
VM shēmas ieviešanu 2011.gadā.)

Normatīvo aktu izstrāde Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas preču tirgus veicināšanas programmas pasākumu
realizācijai, programmas darbības uzraudzība

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

1.MK noteikumiem "Noteikumi par
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai
un tā piešķiršanas kārtību" izstrādāti
nosacījumi atbalsta administrēšanai
lauksaimniecības un pārtikas produktu
tirgus veicināšanas programmai. 2.
Izstrādāti grozījumi ZM rīkojumā par "Par
tirgus veicināšanas atbalsta komisijas
Organizētas tirgus veicināšanas
izveidošanu 2008.gadā" 3. Izstrādāts ZM komisijas sēdes, sagatavoti materiāli
rīkojuma projekts par "Par tirgus
izskatīšanai.Veikta 2009.gada
veicināšanas atbalsta komisijas
lauksaimniecības un pārtikas preču
izveidošanu 2009.gadā" 4. Sagatavotas un tirgus veicināšanas programmas
iesniegtas EK atbildes uz EK jautājumiem projekta atkārtota pārskatīšana.
par tirgus veicināšanas pasākumu
Organizēta sanāksme ar sociālajiem
notifikāciju.5. Sagatavota informācija par partneriem par tirgus veicināšanas
notificēto veicināšanas pasākumu atbalsta programmas pasākumu pilnveidošanu
nosacījumiem. 6. Sagatavota informācija Izstrādāta sadaļa gada ziņojumam par
par preču zīmi "Kvalitatīvs produkts" 6. programmas pasākumiem
Veikts 2008.gada lauksaimniecības un
pārtikas preču tirgus veicināšanas
programmas gala atskaites sākotnējais
izvērtējums 7. Veikts 2009.gada
lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus
veicināšanas programmas projekta
sākotnējais izvērtējums

2.11.
Latvijas pieprasījuma sagatavošana Eiropas Komisijai par
papildu valsts tiešo maksājumu (PVTM) nosacījumiem,
maksājumu likmēm un finansējuma kopējām summām
2010.gadā

29.04.2009 - Konsultācijas ar Eiropas
Komisiju par PVTM nosacījumiem
2010.gadā
15.05.2009 - Diskusijas ar
lauksaimniekiem par PVTM
nosacījumiem 2010.,gadam

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

Sagatavots pirmā Latvijas pieprasījuma
projekta versija

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

1. Grozījumi Ministru kabineta
noteikumiem Nr.269 “Kārtība, kādā tiek
piešķirts valsts un Eiropas Savienības
atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta
shēmu ietvaros” - izsludināts 2009.gada
MK noteikumu projekts Grozījumi MK
12. marta Valsts sekretāru sanāksmē
noteikumos nr.269 pieņemts 2009.gada
(VSS -399)
2. Sagatavots MK
21.aprīļa MK sēdē (TA-1174)
noteikumu projekts Grozījumi 2007. gada
17. aprīļa MK noteikumos Nr. 268
(projekts atcelts, jo ESVAD gatavos
jaunus noteikumus, kuri atcels MK
not.268)

IV ceturksnis

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

neattiecas

neattiecas

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti MK 17.03.2009.

neattiecas

II ceturksnis

2.12.

Normatīvo aktu projektu sagatavošana par tiešo maksājumu
nosacījumiem un administrēšanu, ņemot vērā KLP vidēja
termiņa pārskata rezultātus

2.13.

2.15.

Priekšlikumu sagatavošana par Kopējās lauksaimniecības
politikas nākotni Eiropas Savienībā pēc 2013.gada un
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Padomes un
Komisijas darba grupās
Izstrādāt grozījumus 2008.gada 14.jūlija MK noteikumos
Nr.556 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts
un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības
restrukturizācijas skartajam reģionam” un iesniegt MK
sēdē.

2.16.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījums Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju
pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par
apstrādātājiem”.

2.14.

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
6. lappuse no 25

2.17.

Izstrādāt Ceļu satiksmes likumā paredzētos normatīvos
aktus par traktortehniku (piem., traktortehnikas reģistrācija,
traktortehnikas pārbūve, traktoru un to piekabju atbilstības
novērtēšana, valsts tehniskās apskates, traktortehnikas
vadītāju sagatavošana)

Visu gadu

Lauku attīstības
departaments

2009.gada 18.martā spēkā stājušies
grozījumi CSL

neattiecas

Noteikumu projekts ir saskaņots ar
visām atzinumus sniegušajām
ministrijām, bet netiek virzīts tālāk, jo
valdība nav pieņēmusi lēmumu par
VTUA funkciju saglabāšanu vai
nodošanu CSDD

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

III ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

Noteikumu projekts 2008.gada
4.decembrī izsludināts VSS, saņemti
atzinumi un noteikumu projekts tiek
precizēts atbilstoši 2009.gada 19.februāra
grozījumiem Ceļu satiksmes likumā.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi
par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati
un tehnisko kontroli uz ceļiem”

I ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

Pieņemti 13.01.2009. MK noteikumi
Nr.30 „Noteikumi par traktortehnikas un
neattiecas
tās piekabju tehnisko apskati un kontroli
uz ceļiem”

2.18.

2.19.
Noteikumu projekts saskaņots ar
Sertifikācijas un testēšanas centru, tiek
gatavots ZM iekšējai apritei (šobrīd
valdība nav pieņēmusi lēmumu par
VTUA tālāko statusu, līdz ar to
noteikumu projekta tālākā virzība
nenotiek)

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi
Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535
”Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo
traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi””

Visu gadu

Lauku attīstības
departaments

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

IV ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

II ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

09.03.2009. MK not. Projekts nosūtīts uz 21.04.2009. apstiprināti MK noteikumi
VK
Nr.332

IV ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

Pasākums pagaidām netiek uzsākts

neattiecas

3.3.

Izstrādāt MK noteikumus “Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai 2009.gadā un tā piešķiršanas kārtību”
pielikuma Nr.4 “Atbalsts izglītībai, zinātnei un informācijas
izplatīšanai” Izstrādes organizēšana, analīze un atbilstošo
pielikumu projektu sagatavošana 2010.gadam

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

Notiek sarunas ar LAD par atbalsta
pasākumu piemērošanu

Noteiktie atbalsta pasākumi tiek realizēti

3.4.

Izstrādāt MK noteikumus „Noteikumi par valsts atbalstu
2009.gadā pielikuma Nr.7 „Atbalsts lauku un
lauksaimniecības biedrību un nodibinājumu un
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
attīstībai” izstrāde, ieviešanas koordinācija, analīze un
atbilstošo pielikumu projektu sagatavošana 2010.gadam

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

Pieteikšanās uz atbalstu NVO līdz
1.aprīlim, LPKS līdz 15.maijam.

Valsts atbalsts NVO un LPKS piešķirts
atbilstoši MK noteikumiem

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Projekts nosūtīts saskaņošanai ar VSIA
”Sertifikācijas un testēšanas centrs”.

2.20.

2.21.
3. „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem”
Izstrādāt normatīvo aktu projektu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gada pasākumam „Vietējo rīcības
grupu darbības nodrošināšana, prasmju apguve” un Eiropas
3.1.
Zivsaimniecības fonda 4.prioritārā virziena 2.pasākumam
„ZVRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju
aktualizēšana”.
Izstrādāt normatīvo aktu projektu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gada pasākumam ”Sadarbības
3.2.
projektu īstenošana” un Eiropas Zivsaimniecības fonda
4.prioritārā virziena 3.pasākumam „Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2005.gada 29.novemra noteikumos Nr.909
„Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus
3.5.
intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu
tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu
vistrūcīgākajām personām””.
4. „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana”
4.1.Meža resursu ilgtspējības saglabāšana

7. lappuse no 25

4.1.1.

Izstrādāt MK noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā”

I ceturksnis

Meža politikas
departaments

Izskatīts VSS-122, nosūtīts Valsts
Kancelejai 26.03.2009. 10-2/1454

II ceturksnis

Meža politikas
departaments

II ceturksnis

Meža politikas
departaments

I ceturksnis

Meža politikas
departaments

Informatīvā ziņojuma "Par likumības
ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā"
projekts izsludināts 02.04.2009. VSS

II ceturksnis

Meža politikas
departaments

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
Noteikumu projekts "Mežaudzes
kabineta 2001.gada 27.februāra
novērtēšanas kārtība" akceptēts
noteikumos Nr.90 "Mežaudzes
25.06.2009. MK sēdē
novērtēšanas kārtība"" izsludināts
26.03.2009. VSS

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

2009.gada 9.jūnija MK noteikumi
nr.519
Sadarbība ar ESVAD par iespējām
mainīt akcīzes nodokļa par dīseļdegvielu
atmaksas kārtību un iespēju atmaksāt arī
par mežsaimnieciskiem darbiem.

4.1.2.
Meža nozares normatīvo aktu administratīvā sloga
izvērtēšanas koordinācija un novēršanas pasākumus
izstrāde
4.1.3.
Informatīvā ziņojuma par likumības ievērošanu
kokmateriālu tirgū Latvijā sagatavošana un iesniegšana
MK
4.1.4.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi MK
27.02.2001 noteikumos Nr.90 „Mežaudzes novērtēšanas
kārtība””
4.1.5.
Izstrādāt MK noteikumus Lauku attīstības programmas
2007. - 2013.gadam atbalsta pasākuma „Lauksaimniekiem
un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu
izmantošana” (attiecībā uz mežsaimniecību)

Informatīvā ziņojuma "Par likumības
ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā"
projekts nosūtīts izskatīšanai MK sēdē
10.06.2009.

III ceturksnis

Meža politikas
departaments

Sagatvots priekšlikums grozījumam
Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā, tajā ietverot deleģējumu
Ministru kabinetam izstrādāt
mežsiamniecības konsultāciju sniedzēju
atzīšanas kārtību

pastāvīgi

Meža politikas
departaments

Organizēta izstrādāto projektu
Sagatavoti 5 Ministru kabineta noteikumu apspriešana darba grupās. Projekti tiek
projekti
gatavoti izsludināšanai Valsts sekretāru
sanāksmē

pastāvīgi

Meža politikas
departaments

pastāvīgi

Meža politikas
departaments

IV ceturksnis

Meža resursu
departaments

4.1.6.
MK noteikumu, kas saistīti ar Latvijas lauku attīstības
programmā ietverto meža nozares atbalsta pasākumu
īstenošanu precizēšana
4.1.7.

4.1.8.

Papildināt Latvijas Lauku attīstības programmu 2007-2013.
gadam ar jaunu pasākumu „Apsaimniekošanas, atbalsta un
konsultāciju pakalpojumu izveidošana”
Sagatavot pasākumu „Meža vides maksājumi” iekļaušanai
Latvijas Lauku attīstības programmā 2007-2013. gadam

4.1.9.

4.1.10.

Izstrādāt priekšlikumus vadlīnijām par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu kompensācijas sistēmas pilnveidošanu
valstī
Izstrādāt informatīvo ziņojumu par mežsaimniecības riskiem
Latvijā

III ceturksnis

Meža resursu
departaments

4.1.11.

8. lappuse no 25

Sagatavots priekšlikums iespējamai
pasākuma ieviešanas shēmai

Sagatavota informācija par
mežsaimniecības risku
identificēšanas,izvērtēšanas un kontroles
processu, kā arī par būtiskākajiem
apdraudējumiem mežsaimniecībā.
Izvērtēti minēto jomu regulējošie
normatīvie akti.

Informācija par mežsaimniecības
riskiem ir apkopota. Tā kā šobrīd notiek
intensīvs darbs pie visiem meža
apsaimniekošanu regulējošajiem
normatīvajiem aktiem, vienlaikus ar
grozījumiem administratīvā sloga
samazināšanai, tiek precizētas ar normas
mežsaimniecības riska samazināšanai.

Izstrādāt tiesību aktus risku samazināšanai mežsaimniecībā

Meža resursu
departaments

Sagatavoti un iesniegti izskatīšanai MK
grozījumi MK 19.11.2003. noteikumos
Nr.648 „Noteikumi par meža
reproduktīvo materiālu” (VSS-236)/
Sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu
grozījumiem par meža atjaunošanu/
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 31.oktobra
noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku
ciršanu meža zemē" ir sagatavošanas
stadijā.

II un III ceturksnis

Meža resursu
departaments

Noorganizēts izbraukuma seminārs
neproduktīvu egļu mežaudžu
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
identificēšanas metodikas izvērtēšanai.
kabineta 2006.gada 31.oktobra
Noteikumu projekts saskaņots ar meža
noteikumos Nr.892 "Noteikumi par koku
nozares interešu grupām un izsludināts
ciršanu meža zemē" ir sagatavošanas
Valsts sekretāru sanāksmē 28.maijā.
stadijā. Notikušas divas iesaistīto
Noorganizēta nozares interešu grupu
institūciju sanāksmes. Noteikumu projektu
pārstāvju sanāksme par saņemtajiem
plānots izsludinās VSS aprīļa beigās/
papildus priekšlikumiem un
Likumprojekts ""Grozījumi Meža likumā"
iebildumiem. Noteikumu projekta
ir sagatavošanas stadijā . Tiek veidota
saskaņošanas process ir beigu stadijā –
darba grupa saņemto priekšlikumu
3.jūlijā plānota starpministriju sanāksme
saskaņošanai ar interešu grupām
un līdz 15.jūlijam plānots noteikumu
projektu iesniegt MK apstiprināšanai.

III ceturksnis

Meža resursu
departaments

neattiecas

neattiecas

1)22.01.09 sagatavota vēstule Galvenajai
muitas pārvaldei ar pieprasījumu deleģēt
pārstāvjus starpinstitūciju sanāksmei;
2)notikušas 3 starpinstitūciju sanāksmes.
Panākta vienošanās par kompetenču
sadali atsevišķās jomās.
3)Nosūtītas 2 vēstules EK ar jautājumiem,
kas saistīti ar regulas ieviešanu- 19.02.09.
un 12.03.09.

1)02.06.09. apstiprināti Ministru
kabineta noteikumi Nr. 503 "Noteikumi
par zivju izkraušanas kontroli, un zivju
tirdzniecības un transporta objektu,
noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi”.
Noteikumos iekļauta norma par attiecīgo
institūciju kompetenci regulā noteikto
nozvejas sertifikācijas un dokumentu
kontroles funkciju veikšanai;
2)Nosūtītas vēstules 16.06.09. Latvijas
kompetentajām institūcijām ar
pieprasījumu pēc zīmogu nospiedumu
paraugiem, lai šo informāciju varētu
iesniegt Eiropas Komisijai.

IV ceturksnis

4.1.12.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā
2009.gadam ietverto uzdevumu izpilde attiecībā
uz:Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā
2009.gadam ietverto uzdevumu izpilde attiecībā uz:
1. neproduktīvo mežaudžu novākšanu;
2. apliecinājumu izsniegšanas nepieciešamības izvērtēšanu
atsevišķām mežsaimnieciskām darbībām un par
apliecinājumu izsniegšanas procedūras vienkāršošanu;
3.par aizaugušo lauksaimniecībā izmantojamo zemju
reģistrēšanu Meža valsts reģistrā

2009.gada 19.maijā Ministru kabineta
sēdē (protokola Nr.32, 27.§) pieņemti
Ministru kabineta noteikumi Nr.451
„Grozījumi Ministru kabineta
19.11.2003. noteikumos Nr.648
„Noteikumi par meža reproduktīvo
materiālu” (VSS-236)

4.1.13.
Normatīvās vides sakārtošana saistībā ar birokrātiskās
procedūras vienkāršošanu un administratīvā sloga
4.1.14.
samazināšanu, veicot meža zemes transformāciju
4.2. Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana

Nodrošināt ES KZP jauno likumdošanas iniciatīvu
ieviešanas pasākumus Latvijā

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

4.2.1.

9. lappuse no 25

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

Zivsaimniecības
politikas departaments

1)Noteikumu projekts Izsludināts VSS
sanāksmē 02.04.2009.
Sagatavots noteikumu projekts izdošanai 2)Organizēta starpministriju sanāksme
jaunā redakcijā un ar to saistītie pielikumu par viedokļu saskaņošanu par noteikumu
dokumenti, kas pieteikti izskatīšanai VSS projektu 11.06.09..
3)Noteikumu projekts tiek gatavots
02.04.09.
iesniegšanai tā apstiprināšanai Ministru
kabinētā.

Zivsaimniecības
politikas departaments

1)Darba grupā ar pašvaldību un
zvejnieku, makšķernieku biedrību
pārstāvjiem organizētas 3 sanākmes, lai
Sagatavots noteikumu sākotnējais
apspriestu noteikumu projektu
projekts. Aprīlī plānota projekta
(21.04.09., 27.04.09., 12.05.09.).
apspriešana darba grupā ar pašvaldību un
2) Noteikumu projekts izsludināts VSS
zvejnieku, makšķernieku biedrību
04.06.09..
pārstāvjiem.
3)Šobrīd tiek apkopoti un analizēti
saņemtie citu ministriju un institūciju
atzinumi par noteikumu projektu.

Zivsaimniecības
politikas departaments

LZRA pieprasītas zinātniskās
rekomendācijas par zvejas rīku skaita
limitu vai nozvejas apjoma limitu
sadalījumā pa ūdenstilpēm, kā arī saņemti
LZRA zvejas regulēšanas ieteikumi.
Noteikumu izstrādi aizkavē grūtības, ko
rada reģionālās reformas īstenošana.

22.05.09. organizēta sanāksme ar
LZRA par MK noteikumu projekta
izstrādes jautājumiem. 29.05.09. no
LZRA pieprasītas zinātniskās
rekomendācijas par zvejas rīku skaita
limitu vai nozvejas apjoma limitu
sadalījumā pa ūdenstilpēm.

IV ceturksnis

Zivsaimniecības
politikas departaments

LZRA pieprasītas zinātniskās
rekomendācijas par zvejas rīku skaita
limitu vai nozvejas apjoma limitu
sadalījumā pa ūdenstilpēm, kā arī saņemti
LZRA zvejas regulēšanas ieteikumi.
Noteikumu izstrādi aizkavē grūtības, ko
rada ar reģionālās reformas īstenošana.

22.05.09. notika sanāksme ar LZRA
pārstāvjiem, lai apspriestu sagatavotos
MK noteikumu projekta sākotnējos
priekšlikumus.

IV ceturksnis

Zivsaimniecības
politikas departaments

Tiek izvērtēta pieejamā informācija un
26.05.2009. ZM Akvakultūras
definēti priekšlikumi par
ilgtspējīgas stratēģijas darba grupā tika
nepieciešamajiem likuma grozījumiem par izskatīti priekšlikumi grozījumiem
iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas
Zvejniecības likumā saistībā ar
jautājumiem.
akvakultūras jautājumiem.

Zivsaimniecības
politikas departaments

Izstrādes stadijā atrodas 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””. Notikušas 2 starpinstitūciju
sanāksmes projekta apspriešanai.

III ceturksnis

4.2.2.

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

II ceturksnis

4.2.3.

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

IV ceturksnis

4.2.4.

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

4.2.5.

Izstrādāt Zvejniecības likuma grozījumus zivju resursu
pārvaldības un ūdeņu apsaimniekošanas jautājumos.
4.2.6.

Izstrādāt MK noteikumus par Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam pasākuma ieviešanai ūdens faunas un floras
aizsardzībai un attīstībai

pastāvīgi

10. lappuse no 25
4.2.7.

Izstrādes stadijā atrodas 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””.

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

III ceturksnis

Zivsaimniecības
politikas departaments

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

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

Vietējo zivsaimniecības grupu sadarbības tīkla izveide un
darbības uzraudzība

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

1)Līdz 01.03.09.notikusi plāna
izvērtēšana
2)Pēc plāna izvērtēšanas pabeigšanas tiek
gatavots Informatīvais ziņojums par plāna
izvērtēšanu un tā izpildi iesniegšanai MK
līdz 01.05.09.

01.05.09. 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

4.2.8.

4.2.9.

Uzsākta Rakstiskā procedūra par
sadarbības tīkla neuzsākšanu 2009.gadā

4.2.10.
4.3. Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība
4.3.1.

Iesniegt precizēto likumprojektu „Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā” VK izskatīšanai MK.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti MK 24.03.2009.

neattiecas

4.3.2.

Izstrādāt likumprojektu “Grozījums Ģenētiski modificēto
organismu aprites likumā”.

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Saeimā 1.las. 29.01.2009.

Pieņemti Saeimā 3.lasījumā 18.06.2009.

4.3.3.

Izstrādāt likumprojektu “Grozījumi Sēklu aprites likumā”.

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izsludināti VSS 05.03.2009.

Iesniegti VK 12.05.2009.

4.3.4.

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Likumā par nodevām un
nodokļiem".

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izsludināti VSS 05.03.2009.

Iesniegti VK 12.05.2009.

4.3.5.

Izstrādāt likumprojektu “Lauksaimniecības ģenētisko
resursu likums” un izsludināt VSS.

II-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.6.

Izstrādāt likumprojektu "Grozījumi Augu šķirņu
aizsardzības likumā" un iesniegt VK.

II-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.7.

Izstrādāt MK noteikumus “Mēslošanas līdzekļu ar
marķējumu „EK mēslošanas līdzeklis” aprites uzraudzības
un kontroles kārtība”.

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.8.

Izstrādāt MK noteikumus “Dekoratīvo augu pavairojamā
materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība” .

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.9.

Izstrādāt MK noteikumus “Lopbarības augu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”.

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.10.

Izstrādāt MK noteikumus “Saldo ķiršu atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika".

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.11.

Izstrādāt MK noteikumus “Aveņu atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika”.

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
11. lappuse no 25

Saskaņošana ar institūcijām.

Pieņemti MK 27.01.2009.
neattiecas
Pieņemti MK 24.01.2009.
neattiecas
Pieņemti MK 17.02.2009.

neattiecas

Pieņemti MK 20.01.2009.
neattiecas
Pieņemti MK 20.01.2009.

neattiecas

Pieņemti MK 17.06.2009.

4.3.12.

Izstrādāt MK noteikumus “Noteikumi par atļaujas
izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par
kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas
Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas
Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem”.

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izskatīts atkārtoti VSS 26.03.2009.

4.3.13.

Izstrādāt MK noteikumus "Kārtība, kādā iekasē maksu par
sēklu ievešanas kontroli".

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

04.03.2009. iesniegts VK izskatīšanai
MK.

4.3.14.

Izstrādāt MK noteikumus "Latvijas laukaugu ģenētisko
resursu sēklaudzēšanas un tirdzniecības noteikumi"".

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.15.

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

I-II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.16.

Izstrādāt MK noteikumus “Noteikumi par dārzeņu
pavairojamo materiālu".

I-III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.17.

Izstrādāt MK noteikumus “Latvijas augu šķirņu kataloga
nolikums”.

I-III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.18.

Izstrādāt MK noteikumus "Kārtība, kādā organizē vai veic
šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes
rezultātu atzīšanu".

I-III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.19.

Izstrādāt MK noteikumus “Atšķirīguma, viendabīguma un
stabilitātes pārbaudes metodika krūmcidoniju šķirnēm.

I-III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.20.

Izstrādāt MK noteikumus “Prasības ģenētiski modificēto
kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī
uzraudzības un kontroles kārtība”.

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.21.

Izstrādāt MK noteikumus “Kartupeļu sēklaudzēšanas un
sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi” un iesniegt VK.

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.22.

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

III-IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.23.

Izstrādāt Informatīvo ziņojumu saskaņā ar MK 2007.gada
19.aprīļa rīkojumu Nr.213 par lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko
resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas
izmantošanas programmas 2007.–2009.gadam uzdevumu
izpildes gaitu.

4.3.26.

Izstrādāt MK noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr. 530 “Mēslošanas
līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas
un tirdzniecības noteikumi””.
Izstrādāt MK noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta
2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.502 “Dārzeņu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”" un
iesniegt VK.
Izstrādāt MK noteikumus "Grozījumi MK noteikumos
Nr.1006 „Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”.

4.3.27.

Izstrādāt MK noteikumus “Atšķirīguma, viendabīguma un
stabilitātes pārbaudes metodika smiltsērkšķu šķirnēm un
iesniegt DDS.

4.3.24.

4.3.25.

Pieņemti MK 07.04.2009.

MK noteikumu virzība uz laiku apturēta
saskaņā ar 15.05.2009. nolemto
starpministriju sanāksmē.

Notikusi starpm.sanāksme; notiek
saskaņošana ar ministrijām.

19.06.2009. iesniegts VK izskatīšanai
MK
Izstrādes procesā.

Projekta saskaņošana ar institūcijām.

Projekta saskaņošana ar institūcijām.

Projekta saskaņošana ar institūcijām.
Izstrādes procesā.

09.06.2009. izskatīts MK sēdē un atlikts
uz divām nedēļam.
I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Plānots izsludināt VSS 02.04.2009.

I - II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

04.03.2009. iesniegts VK izskatīšanai
MK.

I – IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

II - III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

III - IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti MK 07.04.2009.

12. lappuse no 25

Veikt grozījumus Ciltsdarba normatīvajos aktos
pamatojoties uz komisijas lēmumu pēc ciltsdarbā veicamo
funkciju lietderības izvērtēšanas.

Pieņemts MK rīkojums par CVI
reorganizāc. un uzsācies TA izstrādāš.
process. Sagatavoti grozījumi Ciltsdarba
likumā un APK.

Pieņemts MK rīkojums par CVI
reorganizāc. un uzsācies TA izstrādāš.
process. Grozījum Ciltsdarba likumā un
APK pieņemti Saeimā 12.06.2009.
Darbs pie MK noteikumu projektiem.

pastāvīgi

Lauksaimniecības
departaments

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti MK 10.03.2009.

neattiecas

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti MK 10.03.2009.

neattiecas

II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izsludināti VSS 18.06.2009.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izsludināti VSS 18.06.2009.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Izsludināti DDS 04.06.2009.

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti 24.03.2009.

neattiecas

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti 10.03.2009

neattiecas

II ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

IV ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

4.3.28.
Izstrādāt MK noteikumus „Gaļas kazu pārraudzības
kārtība””.
4.3.29.

4.3.30.

4.3.31.

4.3.32.

4.3.33.

4.3.34.
4.3.35.

4.3.36.

4.3.37.

4.3.38.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos Nr.706
„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to
bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikācijas
kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2003.gada 20.marta noteikumos Nr.136
„Ciltsdokumentācijas kārtošanas noteikumi””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.811
„Slaucamo govju pārraudzības kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.121
„Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu
uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un
embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas
kārtību””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2000.gada 21.novembra noteikumos Nr.400
„Kārtība, kādā sertificējamas fiziskās personas, kuras veic
dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku
pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un embriju
pārstādīšanu, vaislinieku bioprodukta un embriju
realizāciju””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Gaļas kazu pārraudzības
kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā notiek gaļas
tirdzniecība, kas iegūta no liellopiem un kuru vecums
kaušanas brīdī nepārsniedz divpadsmit mēnešus”.
Izstrādāt MK noteikumus „Liellopu gaļas, teļa gaļas,
cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus intervences pasākumu
administrēšanas un uzraudzības kārtība”.
Virzīt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.874 „Piena
un piena produktu tirgus intervences pasākumu
administrēšanas un uzraudzības kārtība”.
Virzīt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.238 „Noteikumi
par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu
administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas
aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību”.

Izsludināts VSS 02.07.2009.

4.3.39.

4.3.40.

4.3.41.

Izstrādāt MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā piešķir,
administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena
produktu piegādei, kas paredzēti izglītojamiem vispārējās
izglītības iestādēs”.
Izstrādāt MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.216 „Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai augsta tauku satura
sviesta iegādei par pazeminātām cenām”.

III ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments
13. lappuse no 25

Projekts stāv VK, izskatīšanai MK.

Pieņemti 07.04.2009.

Izsludināts VSS 02.07.2009. (atzīšana
par spēku zaudējušiem).

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti 24.03.2009.

neattiecas

4.3.42.

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

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Pieņemti 10.03.2009.

neattiecas

4.3.43.

Izstrādāt MK noteikumus „Liellopu gaļas, teļa gaļas,
cūkgaļas, aitu un kazu gaļas tirgus intervences pasākumu
administrēšanas un uzraudzības kārtība”.

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Projekts stāv VK, izskatīšanai MK.

Pieņemti 07.04.2009.

I ceturksnis

Lauksaimniecības
departaments

Plānots izsludināt VSS 02.04.2009.

19.06.iesniegts VK izskatīšanai MK

II ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

procesā, tiek pildīts

Notiek projekta saskaņošana ar ZM
institūcijām un NVO

I ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

Sagatavoti priekšlikumi likumprojektam
„Grozījums Lauksaimniecības un lauku
attīstības likumā” (Nr.1054/Lp9) uz otro
lasījumu Saeimā par zemes
transformācijas atļaujas izsniegšanas
procedūras atcelšanu.

2009.06.03 Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludinājis likumu:
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku
attīstības likumā, izslēdzot likuma
normu (10.panta pirmā daļa)

Izstrādāt MK noteikumus „Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu
piegādei, kas paredzēti izglītojamiem vispārējās izglītības
iestādēs”.
4.3.44.
Izstrādāt informatīvo ziņojumu saskaņā ar MK 2007.gada
19.aprīļa rīkojumu Nr.213 par lauksaimniecībā un pārtikā
izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko
resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas
izmantošanas programmas 2007.–2009.gadam uzdevumu
izpildes gaitu.
4.3.45.
4.4.Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana

4.4.1.

Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Meliorācijas likumā
(meliorācijas projektu un projektu inženierizpētes materiālu
uzglabāšanu; paredzēto darbību saskaņošanu meliorētajās
zemēs (meliorēto zemju apbūvēšanas, apmežošanas un citu
darbību saskaņošanas kārtību); melioratīvo hidrometriju).

4.4.2.

Sagatavot priekšlikumus par zemes transformācijas atļaujas
izsniegšanas procedūras atcelšanu, Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 10.panta pirmā daļa, iesniegšanai
likumprojektam „Grozījumi Lauksaimniecības un lauku
attīstības likumā”. Pēc likuma grozījumu izsludināšanas
sagatavot nepieciešamos grozījumus konkrētajos
normatīvajos aktos (pavisam kopā -14).

4.4.3.

Izstrādāt Rīcības programmu īpaši jutīgām teritorijām
2.periodam (2009.-2013.gads)

III ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

procesā, tiek pildīts

procesā, tiek pildīts

III ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

procesā, tiek pildīts

Notiek darbs pie tiesību akta
saskaņošanas

4.4.4.

Sagatavot Zemkopības ministrijas rīkojumu par nozares
standartu apstiprināšanu un standarta iesniegšana Latvijas
Standartu komitejā: “Meliorācijas sistēmas.
Inženierģeoloģija.”; „Kūtsmēslu ieguve un
apsaimniekošana”; „Kūtsmēslu transportēšana un iestrāde
augsnē”.
Valsts atbalsta programmas nolikuma “Atbalsts
lauksaimniecības zemes ielabošanai” izstrāde, ieviešanas
koordinācija.

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

Projekts izstrādāts, Nolikums apstiprināts - Pasākuma izpilde notiek atbilstoši
notiek pretendentu pieteikumu iesniegšana pieņemtiem iesniegumiem- pasākumam
APC.
paredzētais finansējums netiks izlietots.

pastāvīgi

Starptautisko lietu
departaments

pastāvīgi

Starptautisko lietu
departaments
14. lappuse no 25

4.4.5.
5. „Nozaru pārvaldība”
5.1.

Latvijas interešu pārstāvība ES, starptautiskajās
organizācijās, sadarbība ar ārvalstu partneriem:
Pārraudzīt Latvijas interešu pārstāvību ES lēmumu
pieņemšanas institūcijās

5.1.1.
Koordinēt un uzraudzīt ZM kompetencē esošo Eiropas
Savienības palīdzības programmu (Transition Facility, IPA,
ENPI) administratīvās spējas stiprināšanai projektus un citu
starptautisko finanšu instrumentu programmu projektus
5.1.2.

5.1.3.

Uzraudzīt un koordinēt Latvijas pilnvērtīgu dalību 5
Ziemeļvalstu (Zviedrija, Somija, Dānija, Norvēģija, Islande)
– 3 Baltijas valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija) Ministru
padomē (NB8)
Sadarbībā ar Ārlietu un Finanšu ministriju, precizēt Latvijas
pozīciju par ES budžeta pārskatīšanu uzsverot Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fonda pozīciju kā līdzvērtīgu prioritāti
Struktūrfondiem un Kohēzijas fondam, un aizstāvēt to
Eiropas finanšu un ekonomikas padomē un Eiropas Padomē

pastāvīgi

Starptautisko lietu
departaments

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

nav notikušas aktivitātes

nav notikušas aktivitātes

5.1.4.
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Komisijas Tiešo
maksājumu vadības komitejā, Eiropas Padomes Horizontālo
lauksaimniecības jautājumu darba grupā par Eiropas
Savienības tiešo maksājumu nosacījumu un administrēšanas
pilnveidošanu
pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

1. Sagatavoti priekšlikumi par tiešo
maksājumu pilnveidošanu 2009.gadā
(iekļauti MK noteikumu projektā VSS 399) 2. Sadarbībā ar JD sagatavoti
MK noteikumu projekts Grozījumi MK
juridiskie skaidrojumi par atdalītā papildu noteikumos nr.269 pieņemts 2009.gada
valsts tiešā maksājuma pārņemšanas
21.aprīļa MK sēdē (TA-1174)
gadījumiem. Dalība tiešo maksājumu
Vadības komitejā: 21.janvārī, 18.februārī,
18.martā.

5.1.6.
Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Komisijas Vienotās
KTO vadības komitejā, Eiropas Padomes Horizontālo
lauksaimniecības jautājumu darba grupā par KTO
nosacījumiem un administrēšanas pilnveidošanu.

pastāvīgi

Lauksaimniecības
departaments

Regulāri tiek izvērtēti jaunie EK
priekšlikumi attiecībā uz KTO
jautājumiem (graudu intervences
procedūra).
Darbs pie dokumentu izstrādes saistībā
ar RO izveidošanas nosacījumiem.
Darbs pie TA projektiem saistībā ar
izmaiņām ES TA attiecībā uz piena
intervences mehānismu.

pastāvīgi

Lauksaimniecības
departaments

Sagatavota LV pozīcija Ukrainas
uzņemšanai shēmās un informācija par
aktivitātēm OECD jomā.

5.1.7.

5.1.8.

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

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

5.1.9.
15. lappuse no 25

EBTA, Āfrikas, ĀKK valstu,
Rietumbalkānu reģiona, Vidusjūras
reģiona valstu, Vidējo Austrumu/Persijas
līča valstu, Āzijas-Okeānijas reģiona,
Latīņamerikas, Transatlantisko attiecību,
ES paplašināšanās jautājumu un
pievienošanās sarunās iesaistīto valstu
darba grupu sanāksmju darba kārtību,
dienesta ziņojumu un pieejamo darba
dokumentu izvērtēšana un datu kopu
aktualizēšana nolūkā sekot līdzi un
identificēt ZM kompetences jautājumus,
kā arī ZM interešu pārstāvēšana
attiecīgajos jautājumos.

Process (visu gadu):
EBTA, Āfrikas, ĀKK valstu,
Rietumbalkānu reģiona, Vidusjūras
reģiona valstu, Vidējo
Austrumu/Persijas līča valstu, ĀzijasOkeānijas reģiona, Latīņamerikas,
Transatlantisko attiecību, ES
paplašināšanās jautājumu un
pievienošanās sarunās iesaistīto valstu
darba grupu sanāksmju darba kārtību,
dienesta ziņojumu un pieejamo darba
dokumentu izvērtēšana un datu kopu
aktualizēšana nolūkā sekot līdzi un
identificēt ZM kompetences jautājumus,
kā arī ZM interešu pārstāvēšana
attiecīgajos jautājumos.

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

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

Organizēt Latvijas līdzdalību un veikt informatīvo
nodrošinājumu Meža sektora NB8 procesā

II-IV ceturksnis

Meža politikas
departaments

Veikt informatīvo nodrošinājumu par notiekošo Ministru
konferencē “Par mežu aizsardzību Eiropā”

I-IV ceturksnis

Meža politikas
departaments

Regulāra PTO jautājumu koordinācija
ministrijā un tās padotības iestādēs, kā arī
PTO dokumentu izvērtēšana un atbilstoša
Latvijas interešu formulēšana un
pārstāvēšana.

Process (visu gadu):
Regulāra PTO jautājumu koordinācija
ministrijā un tās padotības iestādēs, kā
arī PTO dokumentu izvērtēšana un
atbilstoša Latvijas interešu formulēšana
un pārstāvēšana.

Sagatavots ziņojums un elektroniski
iesniegts EUROFISH 25.05.09.

5.1.10.
5.1.11.

5.1.12.
Nodrošināt Latvijas līdzdalību EUROFISH darbībā

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

Sagatavots ziņojums un elektroniski
iesniegts EUROFISH 05.03.2009.
Sagatavots ziņojums par aktualitātēm
Latvijas zivju apstrādes un tirdzniecības
sektorā un nodrošināta dalība un
prezentācija sniegšana EUROFISH
organizētajā konferencē par PTO
jautājumiem Sofijā, Bulgārijā no
16.03.09.- 19.03.09.

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

Nav notikušas sarunas PTO saistībā ar
zivju produktiem

Nav notikušas sarunas PTO saistībā ar
zivju produktiem

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

Notiek datu apkopošana un analīze, lai
sagatavotu to iesniegšanu attiecīgo
organizāciju noteiktajos termiņos. Notiek
datu apkopošana un analīze, lai
sagatavotu to iesniegšanu FAO
noteiktajos termiņos.

Izmantojot e-DAMIS ziņošanas sistēmu,
laika periodā no 01.04. līdz 06.05.09
Eurostat iesniegtas 4 gada nozvejas
statistikas atskaites. Ievēroti visi
nozvejas statistikas datu regulās
norādītie datu iesniegšanas termiņi.

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

I ceturksnis

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

I ceturksnis

Meža politikas
departaments

pastāvīgi

Meža politikas
departaments

I ceturksnis

Meža resursu
departaments

5.1.13.
Sagatavot Latvijas nostāju sarunām PTO ietvaros par
zivsaimniecības produktu jautājumiem
5.1.14.
Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu Eiropas
Komisijas darba grupu sēdēs un Eiropas Savienības
Padomes darba grupās par zivsaimniecību regulējošajiem
jautājumiem, kā arī starptautisko zvejniecības organizāciju
darbā, kuru dalībvalsts ir Latvija (ICES, FAO, NAFO,
NEAFC u.c.

5.1.15.
5.1.16.
5.2.

Piedalīties Eiropas Komisijas Nitrātu komitejas sēdēs

Notikusi viena sanāksme

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:
Izstrādāt Zemkopības ministrijas komunikācijas stratēģiju
2009.- 2011. gadam

5.2.1.
Programmas „Racionāla meža resursu potenciāla
izmantošana ” izstrādes koordinācija un sagatavošana
iesniegšanai MK

Informatīvais ziņojums par programmas
izstrādes nepeiciešamību atsauksts,
izvērtējot esošo situāciju šādā formātā
programma netiks gatavota.

neattiecas

5.2.2.
Privātās mežsaimniecības atbalsta politikas izstrāde
5.2.3.

Regulāra sadrbība ar MIB

Izstrādāt Medību saimniecības attīstības pamatnostādnes
Politikas pamatnostādņu projekts "Medību
saimniecības attīstības pamatnostādnes" Pamtnostādņu projekts 23.-4.09.
izstrādāts, saskaņots ar interešu grupu
uzsaukts VSS, saskaņots ar ministrijām
pārstāvjiem, PKD un sagatavots
un institūcijā, izņemot VK
uzsaukšanai DDS

5.2.4.
Izstrādāt Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības
stratēģijas pamatnostādnes
5.2.5.

II ceturksnis

Pārtikas departaments
16. lappuse no 25

Sakarā ar izmaiņām budžetā - izpildes
termiņš pārcelts

Aktualizēt ZM darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam
I ceturksnis

Politikas koordinācijas
departaments

IV ceturksnis

Politikas koordinācijas
departaments

5.2.6.
Izstrādāt ZM darbības stratēģiju 2010.-2012.gadam
5.2.7.
5.3.

Iekšējo normatīvo aktu izstrāde, kas saistīta ar jaunu
vadības procesu ieviešanu:
Pilnveidot ministrijas iekšējo kārtību, kas reglamentē
iepirkumu organizēšanu, ņemot vērā ministrijā noteiktos
procesus un iekšējā audita ieteikumus.

I pusgads

Administratīvais
departaments

II ceturksnis

Juridiskais
departaments

23.03.2009 akceptēts MKK

aktualizēta ZM IDS (06.05.2009 MK
rīkojums Nr.293)

Sniegti priekšlikumi kārtības projektam
"Līgumu sagatavošanas, saskaņošanas,
parakstīšanas, reģistrācijas, glabāšanas un
izpildes kontroles kārtība" par
nepieciešamajiem precizējumiem un
papildinājumiem.
Pilnveidots iepirkumu process ZM IVS (3
versija).
Sagatavots kārtības „Iepirkumu
organizēšanas un iepirkuma komisijas
darbības kārtība” projekts, kas tika
nosūtīts izvērtēšanai (03.03.2009.).

Sagatavota kārtība:
- 08.04.2009. kārtība Nr.7 - "Iepirkumu
organizēšanas un iepirkuma komisijas
darbības kārtība"

5.3.1.
5.3.2.
5.4.

Procedūras disciplinārlietu ierosināšanā, izmeklēšanā un
lēmumu pieņemšanā izstrādāšana
Konferences, izstādes, konkursi:

Organizēt “Meža dienas 2009” pasākumu norisi.

pastāvīgi

Meža politikas
departaments

Pārraudzīta Meža dienu 2009 pasākumu
norise visā Latvijā, sagatavota
No marta beigām līdz maijam visā Latvijā
informācija par paveikto Meža dienās
notiek Meža dienu pasākumi, 23.05.
2009 un vēsruri, noorganizēts Meža
paredzēts Meža dienu 2009 centrālais
dienu 2009 centrālais pasākums 23.05.
pasākums Kokneses salā
Likteņdārzā, Kokneses salā, sagatavota
informācija zemkopības ministra runai

5.4.1.

Organizēt Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs”
pasākumu.

pastāvīgi

Meža politikas
departaments

6.02. ZM tika noorganizēta Meža nozares
gada balvas "Zelta čiekurs" pasniegšabas
ceremonija (G.Liepiņa apkopoja
fotogrāfijas par laureātiem, sagatavoja
ielūguma un programmas maketu, diplomuneattiecas
un ielūgumu ierakstus, adrešu sarakstu un
nodrošināja video translāciju; D.Zute līdzdalība pasākuma norises
nodrošināšanā)

Organizēt konkursu “Sējējs-2009”

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

Apstiprināts konkursa nolikums,
30.martā notika pirmā darba grupas sēde vērtēšanas kritēriji, notiek dalībnieku
atlase konkursa 2.kārtai (LLKC)

5.4.2.

5.4.3.
5.5.

Komunikācija ar sabiedrību:

17. lappuse no 25

Informācijas un publicitātes pasākumu (komunikācijas
stratēģijas) īstenošana par ELFLA un EZF ieviešanas
rezultātiem

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

1) Nodrošināta plānošanas reģionu veikto
uzdevuma kontrole, uzraudzība, ceturkšņa
pārskatu izvērtēšana, analīze un atzinuma
sniegšana plānošanas reģioniem;
2) organizēta tikšanās ar plānošanas
reģioniem un LLKC (valsts lauku tīkla
sekretariāts) un ZM atbildīgajiem
darbiniekiem par informēšanas pasākumu
ieviešanu un saskaņotību - 04.02.2009;
3) Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp
ZM un visiem Plānošanas reģioniem,
informācijas un publicitātes darbību
veikšanā ir iesaistīti ES struktūrfondu
informācijas centri;
4) Saskaņā ar līgumu starp ZM un SIA
„LLKC”, Valsts lauku tīkls arī ir iesaistīts
informācijas un publicitātes darbībās,
atbilstoši Tehniskās palīdzības komitejā
apstiprinātajām aktivitātēm.

1) Nodrošināta plānošanas reģionu
veikto uzdevuma kontrole, uzraudzība,
ceturkšņa pārskatu izvērtēšana, analīze
un atzinuma sniegšana plānošanas
reģioniem;
2) Saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti
starp ZM un visiem Plānošanas
reģioniem, informācijas un publicitātes
darbību veikšanā ir iesaistīti ES
struktūrfondu informācijas centri;
3) Saskaņā ar līgumu starp ZM un SIA
„LLKC”, Valsts lauku tīkls arī ir
iesaistīts informācijas un publicitātes
darbībās, atbilstoši Tehniskās palīdzības
komitejā apstiprinātajām aktivitātēm.

Zivsaimniecības
politikas departaments

Sagatavota informācija ES struktūrfondu
ieviešanas ziņojumam par 2008.gada II
pusgadu attiecībā uz Zivsaimniecības
vadības finanšu instrumenta pasākumiem
(26.03.09.)

Sagatavoti grozījumi vienotā
programmdokumenta (VPD)
Zivsaimniecības vadības finansēšanas
instrumenta (ZVFI) līdzfinansēto
pasākumu finanšu līdzekļu sadalījuma
plānā tā izskatīšanai un apstiprināšanai
ZVFI vadības komitejā (08.06.09.)

Sagatavotas 22 preses relīzes,
noorganizēta preses konference,
noorganizēti 3 semināri, sagatavotas
atbildes uz mediju jautājumiem,
sagatavotas 8 publikācijas informatīvajā
izdevumā „Agropols”

5.5.1.

Īstenot informācijas pasākumus par Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.-2013.gadam, pasākumiem, finanšu apguves iespējām
un ieviešanas rezultātiem

pastāvīgi

5.5.2.

Informēt sabiedrību par Lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākumiem, finanšu apguves iespējām

pastāvīgi

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Sagatavotas 34 preses relīzes,
noorganizētas 2 preses konferences,
sagatavotas atbildes uz mediju
jautājumiem, sagatavotas 12 publikācijas
informatīvajā izdevumā „Agropols”

Nodrošināt Zemkopības ministrijas "karstā telefona"
darbību

pastāvīgi

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Sniegtas atbildes uz 135 interesentu
Sniegtas atbildes uz 210 interesentu
jautājumiem par lauksaimniecības,
jautājumiem par lauksaimniecības,
zivsaimniecības, mežsaimniecības
zivsaimniecības, mežsaimniecības tēmām
tēmām

II - IV ceturksnis

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Lauksaimniekiem nosūtītas 6 SMS par
aktualitātēm nozarē

5.5.3.

5.5.4.
Nodrošināt informāciju (2 reizes mēnesī) lauksaimniekiem
ar SMS

Lauksaimniekiem nosūtītas 6 SMS par
aktualitātēm nozarē

5.5.5.

Interaktīvās saiknes pilnveidošana ministrijas mājas lapā

pastāvīgi

Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļa

5.5.6.
5.6.

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

18. lappuse no 25

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

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

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

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vadošās
iestādes sekretariāta funkciju izpilde

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

5.6.1.

5.6.2.

19. lappuse no 25

1) Sagatavoti grozījumi ELFLA Vadošās
iestādes reglamentā, saskaņoti Vadošās
iestādes komitejās, tiek gaidīti
skaidrojums no Eiropas Komisijas;
2) Apstiprināts Ministru kabinetā
24.03.2009 MK protokollēmums "Par
Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
tiesību aktu projektu virzību izskatīšanai
Ministru kabinetā";
3) Apstiprināta ZM 27.02.2009. kārtība
Nr.4 „Par Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai ietvaros neatbilstoši
veikto izdevumu un konstatēto
neatbilstību ziņošanu”;
4) Sagatavoti un uzsaukti VSS grozījumi
LAD likumā – 19.02.2009;
5) Sagatavoti grozījumi Lauksaimniecības
un lauku attīstības likumā, precizējot
tiesību normu attiecībā uz projektu
iesniegumu vērtēšanas ilgumu, kā arī
nosakot SIA „LLKC” par atbildīgo
atbalsta maksājumu pamatojumu veikšanā
atbilstoši Regulas Nr. 1698/2005 37.39.pantam;
6) Izstrādāts un 02.04.2009. VSS
uzsaukts MK noteikumu projekts
„Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības
fondu kā arī valsts un Eiropas Savienības
1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Vadošās iestādes komitejas
organizēšana un dokumentu sagatavošana
(sēde - 26.01.2009);
2) Sagatavots un nosūtīts Vadošās
iestādes vadītājam pārskats par ELFLA
Vadošās iestādes funkciju īstenošanas
gaitu - 2008.gada II.pusgads;
3) Komunikācija ar Valsts lauku tīkla
sekretariātu par Valsts lauku tīkla Rīcības
programmas ieviešanu atbilstoši LAP
noteiktajiem mērķiem, VLT izvirzītajiem
mērķiem un dalība Valsts lauku tīkla
sadarbības padomes sēdēs;
4) Organizēta diskusija par LAP
pārorientāciju ekonomikas veicināšanai dokumentu sagatavošana, organizatoriskie
jautājumi;
5) Izvērtēts Eiropas Komisijas sniegtais
skaidrojums par PVN attiecināmību
ELFLA ietvaros un sniegts skaidrojums
LAD kā administrējošai institūcijai par
PVN attiecināmību LAP pasākumu
ietvaros – 30 03 2009

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

1) 22.01.2009. TP komisijas sēde;
2) 16.02.2009. TP komisijas rakstiskā
procedūra;
3) 20.03.2009. TP komisijas rakstiskā
procedūra;
4) Lauku atbalsta dienestā iesniegti 6
pārskati par LAP 2007.-2013. atbalsta
pasākuma "Tehniskā palīdzība" ietvaros
īstenotajām aktivitātēm;
5) Sagatavoti un uzsaukti departamentu
direktoru sanāksmē grozījumi Tehniskās
palīdzības reglamentējošajos dokumentos
atbilstoši audita rezultātā norādītajiem
konstatējumiem.

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

1) Uraudzības komitejas lēmuma
pieņemšanas rakstiskās procedūras veidā:
- noslēdzās 06.02.2009;
- uzsākta 26.03.2009.
2) LAP Uzraudzības komitejas darba
grupa – 06.01.2009.

Tiešo maksājumu administrēšanas sistēmas darbības
uzraudzība

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

tiek pildīts

tiek pildīts

ES lauksaimniecības produktu veicināšanas programmu
darbības uzraudzība

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

tiek pildīts

tiek pildīts

ES tirdzniecības mehānismu piemērošanas Latvijā
koordinēšana un uzraudzība

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

tiek pildīts

tiek pildīts

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

pastāvīgi

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

2009.gada 9. un 12.janvārī sanāksme par
savstarpējās atbilstības pārvaldības
prasību administrēšanu par meža platībām neattiecas
(nolēma - saglabāt esošo administrēšanas
kārtību)

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

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. tehniskās
palīdzības ieviešana

5.6.3.

Lauku attīstības programmas 2007.-2013.g. uzraudzības
komiteju organizēšana pastāvīgi

5.6.4.
5.7.

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

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.
5.8.

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

20. lappuse no 25

procesā, tiek pildīts

procesā, tiek pildīts

Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un kontroles
sistēmas darbības uzraudzība, pilnveidošana

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

1) Sagatavoti grozījumi EZF Vadošās
iestādes reglamentā, saskaņoti Vadošās
iestādes komitejā, tiek gaidīts skaidrojums
no Eiropas Komisijas;
2) Apstiprināts Ministru kabinetā
24.03.2009 MK protokollēmums "Par
Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
tiesību aktu projektu virzību izskatīšanai
Ministru kabinetā";
4) Sagatavoti un uzsaukti VSS grozījumi
LAD likumā – 19.02.2009;
5) Sagatavoti grozījumi Lauksaimniecības
un lauku attīstības likumā, precizējot
tiesību normu attiecībā uz projektu
iesniegumu vērtēšanas ilgumu;
6) apstiprināts 16.02.2009. ZM rīkojums
Nr. 25 „Par rīkojuma atzīšanu par spēku
zaudējušu”, ar kuru tika atcelts ZM
2006.gada 10.marta rīkojums Nr.59 „Par
nacionālā stratēģiskā plāna un rīcības
programmas izstrādes vadības grupas
izveidošanu”;
7) Izstrādāts un 02.04.2009. VSS
uzsaukts MK noteikumu projekts
„Kārtība, kādā administrē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības
fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai un publicē

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

1) Eiropas Zivsaimniecības fonda
Vadošās iestādes komitejas organizēšana
un dokumentu sagatavošana (sēde 23.01.2009);
2) Darbs
pie Vadošās iestādes pārskata
sagatavošanas par EZF Vadošās iestādes
funkciju īstenošanas gaitu - 2008.gada I.,
II.pusgads;
3) Organizētas tikšanās ar ZPD un VD
par ZRP pasākuma „Akvakultūras
dzīvnieku slimību ierobežošana"
ieviešanas mehānismu (05.02.2009,
10.02.2009, 24.02.2009);
4) Dalība EZF Kompetentās iestādes
sanāksmēs (05.01.2009; 09.02.2009;
30.03.2009);
5) Sniegti komentāri Kompetentajai
iestādei par tās sagatavotajiem
reglamentējošiem dokumentiem;
6) Izvērtēts Eiropas Komisijas sniegtais
skaidrojums par PVN attiecināmību
ELFLA, EZF ietvaros un sniegts
skaidrojums LAD kā administrējošai
institūcijai par PVN attiecināmību LAP un
ZRP pasākumu ietvaros – 30.03.2009

5.8.1.
Eiropas Zivsaimniecības fonda vadošās iestādes
sekretariāta funkciju izpilde

pastāvīgi

5.8.2.

21. lappuse no 25

Zivsaimniecības rīcības programmas 2007.-2013.g.
tehniskās palīdzības ieviešana

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

1) 22.01.2009. TP komisijas sēde;
2) 20.03.2009. TP komisijas rakstiskā
procedūra;
3) Lauku atbalsta dienestā iesniegti 6
pārskati par LAP 2007.-2013. atbalsta
pasākuma "Tehniskā palīdzība" ietvaros
īstenotajām aktivitātēm;
4) Lauku atbalsta dienestā iesniegti 9
pārskati par ZRP 2007.-2013. proritārā
virziena "Tehniskā palīdzība" ietvaros
īstenotajām aktivitātēm;
5) Sniegti
komentāri ZM Iekšējā audita
departamenta atbildīgajiem darbiniekiem
veiktā audita ietvaros par ZRP prioritārā
virziena "Tehniskā palīdzība" finanšu
līdzekļu apsaimniekošanu un uzraudzību;
6) Sagatavoti un uzsaukti departamentu
direktoru sanāksmē grozījumi Tehniskās
palīdzības reglamentējošajos dokumentos.

pastāvīgi

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

Uraudzības komitejas lēmuma
pieņemšanas rakstiskās procedūras veidā:
- noslēdzās 14.01.2009;
- noslēdzās 13.03.2009;
- uzsākta 26.03.2009.

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

5.8.3.
Zivsaimniecības rīcības programmu 2007.-2013.g.
uzraudzības komiteju organizēšana

5.8.4.

5.8.6.

Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 minētās
Eiropas Zivsaimniecības fonda sertifikācijas iestādes
funkciju izpildi.
Koordinēt Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
ieviešanu un tās pārraudzību

5.9.

Gadagrāmatas, ziņojumi, atskaites:

5.8.5.

procesā, tiek pildīts

procesā, tiek pildīts

procesā, tiek pildīts

28.maijā - Konsultatīvā padome ar
lauksaimniekiem par VM ieviešanu
Latvijā un PVTM nosacījumiem
2010.gadam (nolēma 2009.gada rudenī
atkārtoti izskatīt un pieņemt gala
lēmumu par pieejamo finansējumu un
VM shēmas ieviešanu 2011.gadā.)

Lauksaimniecības un lauku attīstības ikgadējā ziņojuma
sagatavošana

III ceturksnis

Kopējās
lauksaimniecības
politikas departaments

II ceturksnis
III ceturksnis

Meža resursu
departaments

Apzinātas izmaiņas aptaujas anketās, lai
sagatavotu nepieciešamo informāciju.

Sagatavota un nosūtīta informācija par
meža nozari FAO UNECE koksnes
komitejas atskaitēm JQ1, JQ2 par
2008.gadu.

II ceturksnis

Meža resursu
departaments

Pārskats ir sagatavošanas stadijā.

Sagatavots pārskats un nosūtīts FAO

II ceturksnis

Politikas koordinācijas
departaments

Uzsākta ziņojuma izstrāde, tiek gaidīta
informācija no iesasitītajām institūcijām

Ziņojuma latviskā versija ir sagatavota,
tiek gaidīts tulkojums, kam sekos
ziņojuma nosūtīšana EK

5.9.1.
Datu sagatavošana EUROSTAT/ FAO UNECE koksnes
komitejas atskaitēm: vispārīgā informācija;detalizētā
informācija
5.9.2.

5.9.3.

FAO pārskata par meža resursiem un to izmantošanu
ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai (FRA 2010) Latvijas
ziņojuma precizēšana saskaņā ar FAO pārskatu
apkopošanas darba grupas norādījumiem
Lauku attīstības plāna (2004-2006) Noslēguma ziņojuma
sagatavošanas koordinēšana un novērtējuma iesniegšana
Eiropas Komisijai.

5.9.4.
22. lappuse no 25

5.9.5.

Vienotā programdokumenta lauksaimniecības pasākumu
ikgadējo ziņojumu sagatavošanas koordinēšana un
iesniegšana Finanšu ministrijā
Par periodu 1.07.2008 – 31.12.2008

I ceturksnis

Politikas koordinācijas
departaments

2008.gada ZM publiskā pārskata sagatavošana

II ceturksnis

Politikas koordinācijas
departaments

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

pastāvīgi

Zivsaimniecības
politikas departaments

II ceturksnis

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

No Eiropas Komisijas saņemtas pārskta
Nosūtīts Eiropas Komisijai ziņojumspar
formas un uzsākta ziņojuma sagatavošana
valsts atbalsta shēmām
atbilstoši noteiktajām prasībām

II ceturksnis

Eiropas Savienības un
valsts atbalsta
departaments

Notikusi komunikācija un sniegti
skaidrojumi Lauku atbalsta dienestam par
ikgadējā ziņojuma sagatavošanas niansēm
un iesniedzamo datu kopumu. Lauku
Sagatavots un nosūtīts ziņojums Eiropas
atbalsta dienstam pienākums sniegt
Komisijai
informāciju par Lauku attīstības
programmas īstenošanu līdz 2009.gada
1.maijam, taču turpmāk līdz katra gada
1.aprīlim.

pastāvīgi

Iekšējā audita
departaments

pabeigti 2 auditi, 1 audits - ziņojuma
projekta saskaņošanas stadijā, 2 auditi
uzsākti, veikta 1 ārpuskārtas pārbaude pēc
atsevišķa vadības uzdevuma (par PVD)

no 2009.gada sākuma līdz 2.cet.beigām
kopumā pabeigti 7 auditi, veiktas 3
ārpuskārtas pārbaudes vadības
uzdevumā, 2 auditi uzsākti

1 reizi ceturksnī

Iekšējā audita
departaments

sagatavots pārskats par ieteikumiem, kas
bija jāievieš līdz 01.12.2008., sagatavots
informācijas pieprasījums par ieteikumu
izpildi uz 01.03.2009.

Sagatavots pārskats par ieteikumu
ieviešanas gaitu 2009.g.1.ceturksnī,
aktualizēta ieteikumu datu bāzes
informācija un sagatavots informācijas
pieprasījums par ieteikumu ieviešanas
gaitu 2.ceturksnī

IV ceturksnis

Iekšējā audita
departaments

IV ceturksnis

Iekšējā audita
departaments

IV ceturksnis

Iekšējā audita
departaments

saskaņā ar KNAB
noteikto termiņu

Iekšējā audita
departaments
Aktualizētas programmas saistībā ar
budžeta grozījumiem

Notiek izpildes pārraudzība

5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

5.9.10.

5.9.11.

5.9.12.
5.10.

Nodrošināt zivsaimniecības statistiskas datu sniegšanu
starptautiskajām organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija
(FAO, ICES, NAFO, EUROSTAT) , tai skaitā
Sagatavot ziņojumus un novērtējumu par Zivsaimniecības
vadības finanšu instrumenta (2004.-2006.g.) ieviešanu un
plānoto pasākumu izpildi
Sagatavot ziņojumu un informāciju par Eiropas
Zivsaimniecības fonda 2007.-2013. gadam ieviešanu un
plānoto pasākumu izpildi

Ziņojums Eiropas Komisijai par valsts atbalsta shēmu
īstenošanu lauksaimniecībā 2008.gadā Līdz 30.06.2009.

Lauku attīstības programmas un Zivsaimniecības rīcības
programmas 2007.-2013.g. gada progresa ziņojumu
sagatavošana
Audits, uzraudzība, kontrole:
Veikt un līdz 2009.g.beigām pabeigt 17 iekšējos auditus
saskaņā ar valsts sekretāra 15.12.2008.apstiprināto Iekšējā
audita departamenta darba plānu 2009.gadam

neattiecas

5.10.1.
Iekšējā audita ieteikumu izpildes pārskata sagatavošana un
iesniegšana valsts sekretāram

5.10.2.
Eiropas Zivsaimniecības fonda Revīzijas iestādes audita
stratēģijas aktualizēšana un iesniegšana Eiropas Komisijā
5.10.3.

5.10.4.
5.10.5.

5.10.6.

5.10.7.

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 regulār
Ikgadējā kontroles ziņojuma par periodu 01.07.2008.30.06.2009.sagatavošana un iesniegšana Komisijā
Pretkorupcijas pasākumu plāna aktualizēšana atbilstoši
Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmai
jaunajam periodam
2004.gada 31.augustā parakstītā nodomu protokola starp
Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
izpildes kontrole

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments
23. lappuse no 25

Zemkopības ministrijas un Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes noslēgtā līguma 2009.gadam izpildes
kontrole un līguma 2010.gadam sagatavošanas organizēšana
5.10.8.
5.11.

pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

Ir sagatavots ZM un LOSP sadarbības
līguma projekts

Citi:
Ministrijas strukturālo un personāla izmaiņu procesa
īstenošana saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu
2009.gadam"

Ir sagatavots ZM un LOSP sadarbības
līguma projekts

izpildīts 30.06.2009.
Sagatavots rīkojums par izmaiņām
struktūrā un struktūras shēma. Apkopota
informācija un izveidota datu bāze par
ministrijas ierēdņu un darbinieku
nostrādāto laiku ZM , nozarē un par
iegūtajām izglītībām; sagatavoti 227
brīdinajumi par valsts civildienesta
attiecību vai darba tiesisko attiecību
izmaiņām, sagatavoti rīkojumi un
vienošanās darba līgumos par ierēdņu un
darbinieku pārcelšanu, organizēta
ierēdņu un darbinieku iepazīstināšana ar
tiem.

20.12.2009.

Juridiskais
departaments

pēc situācijas

Budžeta un finanšu
departaments

kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir atlikusi kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir
budžeta projekta 2010.-2012. gadam
atlikusi budžeta projekta 2010.-2012.
izstrādi
gadam izstrādi

I ceturksnis

Budžeta un finanšu
departaments

kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir atlikusi kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir
budžeta projekta 2010.-2012. gadam
atlikusi budžeta projekta 2010.-2012.
izstrādi
gadam izstrādi

pēc situācijas

Budžeta un finanšu
departaments

kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir atlikusi kavējas sakarā ar to, ka Valdība ir
atlikusi budžeta projekta 2010.-2012.
budžeta projekta 2010.-2012. gadam
gadam izstrādi
izstrādi

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

procesā, tiek pildīts

procesā, tiek pildīts

pastāvīgi

Budžeta un finanšu
departaments

IV ceturksnis

Administratīvais
departaments

Veikti sekojoši pasākumi:
1. Veikta ZM Informācijas drošības
politikas caurskatīšana, sagatavoti
izmaiņu un uzlabojumu priekšlikumi.

Veikti sekojoši pasākumi:
1. Tiek gatavoti grozījumi Informācijas
drošības politikā sakarā ar ministrijas
restrukturizāciju.

pastāvīgi

Politikas koordinācijas
departaments

pastāvīgi

Administratīvais
departaments

Veikti sekojoši pasākumi:
1. Sadarbība ar Poliktikas koordinācijas
departamentu projekta virzībā - projekts
apstiprināts ĪUMPLS.

Veikti sekojoši pasākumi:
1. Sadarbība ar Poliktikas koordinācijas
departamentu projekta virzībā - projekts
apstiprināts ĪUMPLS.

IV ceturksnis

Lauku attīstības
departaments

Pastāvīgi

Lauku attīstības
departaments

Notikušas 2 sēdes

Izveidotā padome savu darbību beidza
1.aprīlī. Sakarā ar ZM reorganizāciju
jauna padome nav izveidota

IV ceturksnis

Politikas koordinācijas
departaments

5.11.1.
Sagatavot ZM “bāzes izdevumus“ 2010.-2011. finanšu
gadam.

5.11.2.
Sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par
budžeta bāzes 2010.-2012. gadam samazināšanas iespējām
atbilstoši 2009. gada budžeta likuma struktūrai
5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.
5.11.6.

Atbilstoši MK noteiktiem pamatprincipiem sagatavot un
iesniegt Finanšu ministrijā budžeta projekta pieprasījumu
vidējam termiņam (2010.-2012.gadam)
Nodrošināt Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu
garantēšanas programmas 2007. – 2013.gadam ieviešanu un
VAS „Lauku attīstības fonds” uzraudzību.
Sagatavot Zemkopības ministrijas konsolidēto finanšu gada
pārskatu
ZM Informācijas drošība politikas pārskatīšana:
- ZM informācijas klasifikācijas pārvērtēšana;
- ZM IS risku analīzes pārskatīšana.

5.11.7.

5.11.8.

EP direktīvas 2006/123/EK un ZM koncepcijas „Uz klientu
vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide
Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs” pasākumu
īstenošana
Dalība projektā par uz klientu orientētas pakalpojumu
sistēmas izveidi un ieviešanu Zemkopības ministrijā un tās
padotības iestādēs

5.11.9.
5.11.10

Organizēt nozaru prioritāro pētījumu noteikšanu valsts
atbalstam 2010.gadā
Zinātnes konsultatīvās padomes darbības nodrošināšana

5.11.11.
Īstenot projektu „Zemkopības ministrijas klientu
apmierinātības noteikšanas un analīzes metožu izstrāde,
klientu aptauja un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide”.
5.11.12.
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uzdevuma izpilde pārtraukta

5. Neizpildītie Juridiskā departamenta kontrolē esošie uzdevumi

MK sēdes protokoli
(skat. pielikumu Nr.1)

KLPD
SLD
LD
VD
LAD
PD
JD
BFD
IAD
MPD
MRD
AD
ESVAD
PSAN
PKD
ZPD
Problēmas un to iespējamie risinājumi:

Ministru
prezidenta
rezolūcijas
(skat. pielikumu
Nr.2)

VSS atzinumi
(skat. pielikumu
Nr.3)

VSS pieteiktie,
izsludinātie,
izskatītie
(skat. pielikumu
Nr.4)

Saeimas likumi, lēmumi
(skat. pielikumu Nr.5)

ZM vadības apspriežu protokoli
(skat. pielikumu Nr.6)

MK
nor
Ko
m.a
pā
kt

1
4
1

1

1
1

0
0
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ZPD

Zivsaimniecības atbalsta nodaļā (ZAN), kas ievieš gandrīz visus EZF pasākumus, nenonāk informācija par aktualitātēm publiskā atbalsta jomā, jo pēc pievienošanas Zivsaimniecības politikas
departamentam ir nošķirta no nepieciešamās informācijas plūsmas. Lielākoties par tiem procesiem (attiecas arī uz EZF), kas tiek apspriesti un par kuriem tiek pieņemti lēmumi ELFLA un EZF
Vadošās iestādes vadītāja (VIV) un Vadošās iestādes vadītāja vietnieka vadībā un to pakļautajās struktūrvienībās, ZAN pēc nejaušības principa uzzina no ESVAD ES un valsts atbalsta nodaļas
speciālistiem. EZF Vadošās iestādes vadība un ZAN, kas ir EZF Vadošās iestādes būtiska daļa, EZF pasākumu ieviešanas jautājumos un informācijā uz āru pamatā strādā bezsaistē (izņemot
gadījumus, kad ZAN lēmuma pieņemšanai tieši elektroniski kontaktējas ar VIV).

ZPD

Priekšlikums risinājumam par informācijas apmaiņas un sadarbības uzlabošanai starp ESVAD un ZPD: Izskatot jautājumus, gatavojot dokumentus un pieņemot lēmumus saistībā ar ELFLA ņemt vērā
nepieciešamību no VIV vai ESVAD puses iesaistīt vai atbilstoši informēt arī ZPD pārstāvjus, ja tiek runāts par horiznotāliem vai abiem fondiem līdzvērtīgiem problēmu jautājumiem un to risinājumiem.
Gadījumos, kad no ESVAD vai VIV puses ZAN tiek izteikts pieprasījums vai lūgums par kādu materiālu vai informācijas sagatavošanu par EZF to labāk veikt rakstiski (pa elektronisko pastu), attiecīgi
informējot arī ZPD direktoru.

LD

Laicīgi netika pieņemti TA projekti saistībā ar CVI reorganizāciju. Lai arī Ciltsdarbā veicamo funkciju lietderības izvērtēšanas komisija savu darbu bija paveikusi un izstrādājusi Rīcības plānu, tomēr
pēdējā brīdī ar vadības mutisku lēmumu tika mainīts funkciju sadalījums starp valsts pārvaldes iestādēm un sabiedriskām organizācijām. Tas iekavēja likumprojektu izstrādi un tālāku virzību (tika
pieņemti Saeimā 12.06.2009.), kā arī MK noteikumu projektu izstrādi. Plānots, ka MK noteikumu porjekti tiks pieņemti š.g. jūlija mēneša sākumā.

LD

Pašreiz pastāv sarežģīta Latvijas normatīvo aktu saskaņošasnas un pieņemšanas sistēma, kura pieprasa pārņemt direktīvu un lēmumu pat tehniskās prasības ar MK noteikumiem. Tas palielina
birokrātisko procedūru un neekonomiski izmanto cilvēku resursus.

Priekšlikumi ministrijas darba uzlabošanai:
LD

Panākt TA projektu izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas procedūras vienkāršošanu, nosakot, ka ministrs var pieņemt TA, kur ir ietverti tehniska rakstura jautājumi un nav nepieciešami papildus
budžeta līdzekļi, ka normatīvajos aktos var atsaukties uz starptautiski atzītiem standartiem, vadlīnijām un metodikam. Bez tam, ir nepieciešams vienoties ar VAAD par turpmākās sadarabības
pilnveidošanu.
Valst sekretāre

D.Lucaua
09.07.2009

Apzīmējumi
izpildīts
zaļš
procesā
dzeltens
sarkans
kavēts
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