ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam izpildi uz 01.11.2008.
Uzdevuma
nr. Valsts
programmā
un izpildes
termiņš

Uzdevums

Informācija par izpildi

9

Secinājumi par
izpildi (Ieviests/
neieviests/
procesā)

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Valsts mantas
izmantošanas
kārtības noteikšana

1.Izvērtēta un aktualizēta „Iepirkumu veikšanas kārtība PVD”- aktualizētā versija spēkā no 01.11.2007;
2. Izstrādāta „Valsts nekustamā īpašuma iznomāšanas, nomāšanas un apsaimniekošanas kārtība PVD
struktūrvienībās”- spēkā no 14.07.2008;
3. Izvērtēta un aktualizēta „Kārtība, kādā PVD strādājošie izmanto personīgo mobilo telefonu dienesta
vajadzībām un dienesta saziņas līdzekļus dienesta un personīgajām vajadzībām” – aktualizētā versija spēkā no
01.07.2008;
4. Aktualizēta „Pasākumu organizēšanas kārtība PVD” – aktualizētā versija spēkā no 19.05.2008;
5. Izstrādāta „Uzraudzības objektu pārbaudēs izmantojamā aprīkojuma vadība PVD CA un PVD
struktūrvienībās”- spēkā no 01.10.2008;
6. Izvērtēta un aktualizēta „Sanitārās robežinspekcijas iepirkumu veikšanas procedūra”- spēkā no 19.09.2008;
7. Izvērtēta un aktualizēta „Procedūra par saimniecisko līgumu uzturēšanu un pārskatīšanu”- aktualizētā versija
spēkā no 15.08.2008;
8. Izvērtēts un aktualizēts Nolikums par valsts mantas izmantošanu Sanitārajā robežinspekcijā- aktualizētā
versija spēkā no 28.05.2008.

Ieviests

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nav jauninājumu

VALSTS MEŽA DIENESTS
Nav jauninājumu

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
CVI ir izstrādājusi un pieņēmusi instrukcijas par valsts mantas izmantošanu.

Ieviests

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izstrādāta VAAD 2006.12.18. instrukcija Nr.27 „Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienestā plāno,
organizē un veic publiskos iepirkumus”.

Ieviests

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
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Ir aktualizēts Publisko maksas pakalpojumu cenrādis un iesniegts ZM izskatīšanai. Ir izdots direktora rīkojums
par noteikto limitu dienesta telefona sarunām.

Ieviests

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
1) 29.02.2008.izstrādāta Kārtība Nr. 2 „Valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” dienesta
transportlīdzekļu izmantošana un apsaimniekošana.
2) 13.03.2008. izstrādāta Kārtība Nr. 5 „Valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” saziņas līdzekļu
izmantošanas noteikumi”.
3) Materiāli atbildīgo personu materiālā atbildība tiek atrunāta darba līgumos.

Ieviests

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Ar 2007.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-09/124 apstiprināta VTUA īpašumā esošo saziņas līdzekļu
izmantošanas kārtība;
No 2007.gada 22.oktobra spēkā VTUA komandējumu un darba braucienu kārtība;
no 2008.gada 19.februāra spēkā VTUA datortehnikas lietošanas kārtība;
no 2008.gada 1.jūlija spēkā VTUA dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtība ar pielikumiem, kuros
noteikts: km limits, degvielas limits, adreses, kurās pēc darba tiek glabāti dienesta transportlīdzekļi.

Ieviests

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
1. 29.09.2008. ar rīkojumu Nr.80 jaunā redakcijā apstiprināta:
LDC īpašumā un valdījumā esošo automašīnu glabāšanas un lietošanas kārtība:
-procedūra „Par kārtību, kādā v/a „Lauksaimniecības datu centrs” ierēdņi un darbinieki izmanto dienesta
autotransportu ;
-metodiskie norādījumi „Par
autotransporta ceļazīmes noformēšanu”.

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Nav jauninājumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir izstrādātas iekšējās kārtības, kas nosaka valsts mantas izmantošanu dienestā kopumā (2008. gada 31.
janvāra kārtība Nr.7 “Par dienesta automašīnu izmantošanu”, 2008. gada 30.jūnija kārtība Nr.14 “Par saziņas
līdzekļu izmantošanu Lauku atbalsta dienestā”, 2008.gada 30.jūnija rīkojums Nr. 142 „Par mēneša limitiem
saziņas līdzekļu izmantošanā”).

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Reglamentē Institūta Iekšējie darba kārtības noteikumi (Apstiprināti 01.06.2006.) Budžeta, saimnieciskajā un
administratīvajā komisijā apstiprināti limiti, izdoti rīkojumi.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam izpildi uz 01.11.2008.

Ieviests

2

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Institūta iekšējos darba kārtības noteikumos iekļauta sadaļa par kārtību, kādā institūta darbinieki izmanto valsts
mantu

Ieviests/procesā

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
Izdoti, apstiprināti un katru gadu tiek aktualizēti Noteikumi Institūta transportlīdzekļu izmantošanai un
rīkojumi par Institūta mobilo telefonu izmantošanu (saskaņā ar MK 1999.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.
Nr.242 „Kārtība, kādā valsts amatpersonas izmanto valsts mantu”)

Ieviests

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
- Skaidras naudas iekasēšanas un uzskaites kārtība LLU Nr. 4 no 27.04.2007.
- LLU transporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtība Nr.6 no 10.03.2008.
- LLU materiālo vērtību norakstīšanas kārtība Nr. 1 no 29.08.2008.
- LLU preču un pakalpojumu iepirkumu veikšanas kārtība Nr. 7 no 16.06.2008.

Ieviests

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta valdījumā LR ZM
2008.g.08.augusta rīkojums Nr.145 un Kārtība par rīcību ar Zemkopības ministrijas valdījumā esošajiem
valsts nekustamajiem īpašumiem LR ZM 2008.g.29.augusta Kārtība Nr.24

Ieviests

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE

76
Personāla atlases un
cilvēku resursu
vadības standartu
izstrāde iestādē

Ņemot vēra Valdības deklarācijā paredzēto zivsaimniecības nozares valsts pārvaldes reformu un Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas vadības doto norādi Valsts zivsaimniecības pārvaldei (turpmāk - Pārvalde)
nepieņemt jaunus darbiniekus līdz reformas pabeigšanai, konkursi uz vakantajām štata vienībām 2008.gadā
Pārvaldē netiek rīkoti. Reformas rezultātā Pārvaldes
darbība tiks izbeigta no 2009.gada 1.janvāra.

nav aktuāls

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
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1. Izvērtēta un aktualizēta procedūra „PVD CA un teritoriālo struktūrvienību ierēdņu un darbinieku atlase”aktualizētā versija spēkā no 09.05.2008;
2. Izvērtēta un aktualizēta procedūra „Jaunpieņemto teritoriālo struktūrvienību inspektoru primārās mācības,
adaptācija un pilnvarošana”- aktualizētā versija spēkā no 26.02.2007;
3. Aktualizēta „PVD CA strādājošo darba kārtības noteikumi”- aktualizētā versija spēkā no 01.10.2007;
4. Aktualizēta „PVD teritoriālo struktūrvienībās strādājošo darba kārtības noteikumi” – aktualizētā versija
spēkā no 14.01.2008;
5. Izvērtēta un aktualizēta „PVD CA ierēdņu un darbinieku aizvietošanas kārtība”- aktualizētā versija spēkā no
19.05.2008;
6. Izvērtēta un aktualizēta procedūra „„Metodiskie norādījumi vecāko inspektoru – valsts sanitāro
robežinspektoru atlasei, apmācībai un pārcelšanai”- aktualizētā versija spēkā no 22.04.2008;
7. Aktualizēta procedūra „Par SR ierēdņu un darbinieku aiziešanu no darba”- aktualizētā versija spēkā no
05.11.2007.

Ieviests

VALSTS MEŽA DIENESTS
Ieviesta personāla atlases procedūra, kas nodrošina personāla atlases atklātumu un izslēdz koruptīvs vides
radīšanu darba vietā .

Ieviests

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
1.CVI ir izstrādājusi un pieņēmusi „Kārtība, kādā Ciltsdarba valsts inspekcijā notiek darbinieku atlases un ar
darbā pieņemšanu saistītie procesi”, kā arī „Ciltsdarba valsts inspekcijas personālvadības procesi”.
2.CVI publicē informāciju par vakancēm „Latvijas Vēstnesī”, kā arī savā mājas lapā un CV market mājas lapā,
līdz ar to tiek nodrošināta maksimāla brīvo vakanču pieejamība.

Ieviests

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Saskaņa ar VAAD 2007.10.18. izstrādāto instrukciju NR.21 „Personāla plānošanas kārtība” katru gadu tiek
izstrādāts plāns vakanču aizpildīšanai un personāla plānošanai.

Ieviests

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
1)2007.gada 2. janvārī ar direktora rīkojumu Nr. 1/14.1 ir apstiprināti jaunie Darba kārtības noteikumi.
2. 2007. gada 01.03. ir apstiprināta aģentūras Personāla vadības politika

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Nav jauninājumu

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
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1.LDC personāla atlase notiek, ievērojot Valsts civildienesta likumā noteikto kārtību par pretendentu
izvērtēšanu vakantajiem ierēdņu amatiem, kā arī ievērojot Darba likumā noteikto kārtību par pretendentu
izvērtēšanu vakantajiem darbinieku amatiem.
2.Izstrādāta un 13.03.2008. ar rīkojumu Nr.29 apstiprināta LDC „Kārtība par darba samaksas sistēmu valsts
aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs”.
3. Izstrādāta un apstiprināta LDC Instrukcija „Amatpersonas un darbinieka darbības un tās rezultātu
novērtēšanas kārtība LDC”.
4.LDC darba kārtības noteikumos (apstiprināti 21.03.2007. ar rīkojumu Nr.19) ir noteikta ierēdņu un
darbinieku iecelšana amatā vai pieņemšana darbā.
5.Izsludinātie konkursi tiek publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un LDC mājas lapā.
6. Informācija par vakancēm tiek ievietota LDC mājas lapā.

Ieviests

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Ar 2006.gada 29.decembra rīkojumu Nr.1-09/176 apstiprināts VTUA reglaments, kas nosaka iestādes
struktūru un darba organizāciju;
09.01.2007. Nr.1-09/6 spēkā VTUA darba samaksas kārtība;
03.10.2007. Nr.1-03/626 spēkā VTUA ierēdņu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas metodiskie
ieteikumi;
01.10.2008. Nr.1-24/9 spēkā VTUA personālpolitika

Ieviests

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
1) tiek nodrošināts personāla atlases atklātums, publicējot personāla atlases noteikumus un informāciju par
vakancēm LZRA mājas lapā.
2) 02.01.2007. izstrādāts „Valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” darba samaksas nolikums”.

Ieviests

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir izstrādāti vienoti kritēriji ierēdņu un darbinieku novērtēšanai (2008.gada 15. septembra rīkojums
Nr.191 “Par LAD ierēdņu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas kritēriju apstiprināšanu”).

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Institūts darbojas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, kas nosaka, ka zinātnieks atbild par pētījumu
rezultātu, tādējādi arī par pētījumam piesaistīto darbinieku atlasi.
06.06.2006. ir apstiprināts akadēmisko amatu vēlēšanas nolikums, tiek izsludināti atklāti konkursi, ir izveidota
komisija.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
1. Institūta iekšējie darba kārtības noteikumi papildināti ar punktu par darbinieku pieņemšanas,
paaugstināšanas amatā un atlaišanas kārtību atbilstoši Darba likumam, MK instrukcijai.
2. Informāciju par brīvajām vakancēm Institūts publicē laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. Izveidota komisija
jaunu darbinieku pieņemšanai darbā konkursa kārtībā.
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VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
Nav jauninājumu

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
- Izstrādāta LLU personāla politika, personāla plānošana un personāla atlases veidi
- Izstrādāta LLU darbinieku darba novērtēšanas nolikums no 07.05.2007. un darbinieku novērtēšanas anketas

Ieviests

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Nodrošināts personāla atlases atklātums, publicējot informāciju par vakancēm, uzraugot personāla
komplektēšanas procedūru.
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KNAB informēšana
par koruptīvajiem
disciplinārajiem
pārkāpumiem, kā arī
par valsts
amatpersonu
darbību interešu
konflikta situācijām

Ieviests

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nav jauninājumu

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Nav jauninājumu

VALSTS MEŽA DIENESTS
KNAB tiek sniegtas ziņas par iespējamiem interešu konflikta gadījumiem valsts amatpersonu darbībā.

Ieviests

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Pagaidām CVI nav konstatēti disciplinārpārkāpumi korupcijas jomā, tādēļ šāda informācija nav tikusi
iesniegta.

Procesā

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Nav jauninājumu

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Nav jauninājumu

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Atskaites periodā LZRA nav konstatēti disciplināri pārkāpumi par valsts amatpersonu darbību interešu
konflikta situācijā, kā arī koruptīvi disciplināri pārkāpumi. Ja tādi atklātos, attiecīgi nekavējoties tiktu ziņots

Procesā

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Katru ceturksni informācija tiek nosūtīta Zemkopības ministrijai iesniegšanai KNAB.

Ieviests

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
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Katru gadu, vienu reizi ceturksnī LR Zemkopības ministrijas Personāla daļai tiek sagatavota un iesniegta
informācija par konstatētajiem vai nekonstatētajiem VTUA koruptīvi disciplinārajiem pārkāpumiem.

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Nav jauninājumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Nav jauninājumu

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Pārkāpumi nav konstatēti, ZM tiek informēta

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Nosūtīta informācija ZM par konstatētajiem pārkāpumiem korupcijas jomā

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
Kopš LVAI izveidošanas vairāk informācijas KNAB nav sniegts (Pārkāpumi nav konstatēti)

Ieviests

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Atskaites tika iesniegtas pēc pieprasījuma

Ieviests

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Pārkāpumi nav konstatēti, ZM tiek informēta
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Konsultāciju
nodrošināšana par
ētiskas rīcības
jautājumiem un par
iestādes darbībā
sastopamo ētisko
problēmu risināšanu

Ieviests

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nav jauninājumu

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
1. Izstrādāts Pārtikas un veterinārā dienesta ētikas kodekss- spēkā no 20.05.2008.
2. Izvērtēts un aktualizēts Sanitārās robežinspekcijas ētikas kodekss- aktualizētā versija spēkā no 06.12.2007.

Ieviests

VALSTS MEŽA DIENESTS
Iestādē strādājošie saņem konsultācijas ētisko problēmu risināšanā VMD un Valsts administrācijas skolas
organizētajos kursos.

Ieviests

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
Ja ir radušās neskaidrības, tiek sniegtas konsultācijas par ētiskas rīcības jautājumiem. Ja nepieciešama
jautājums tiek risināts darbinieku kopsapulcē.
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VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Nav jauninājumu

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Nav jauninājumu

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
1) 07.12.2005. izstrādāts „Valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” ētikas kodekss”.
2) Darbiniekiem uzsākot darba attiecības LZRA, Darba līgumi paredz iepazīšanos ar Ētikas kodeksu.

Ieviests

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Izveidota LDC ētikas komisija
Ētiskas rīcības jautājumi apspriesti LDC centrālā aparāta un reģionu speciālistu sanāksmēs.

Ieviests

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
VTUA darbinieku elektroniskajā vēstkopā „Intranets” ir ievietota informācija par to, ka VTUA Ētikas
komisija nodrošina konsultāciju sniegšanu jebkuram VTUA darbiniekam par profesionālās ētikas jautājumiem
un ar to saistīto problēmu risināšanu.

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Nav jauninājumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir izveidota Ētikas komisija, kas nodrošina konsultāciju sniegšanu un izvērtē situācijas par ētikas rīcības
jautājumiem un par LAD darbībā sastopamo ētisko problēmu risināšanu (2008.gada 3.marta Rīkojums Nr.44
„Par grozījumiem Lauku atbalsta dienesta 2006.gada 28.decembra rīkojumā Nr.321 “Par Lauku atbalsta
dienesta Centrālā aparāta Ētikas komisijas nolikuma un Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Ētikas
komisijas apstiprināšanu”).

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Par ētikas rīcības jautājumiem tiek apspriests Budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā un ikdienas
sarunās, lai nepieļautu nekorektu rīcību problemātiskā situācijā.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Izvērtēta iespēja ar ētikas normu ievērošanu saistīto jautājumu risināšanu uzticēt kādai no jau esošajām
institūta komisijām

Procesā

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
Nav jauninājumu.
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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
- LLU Ētikas komisijas nolikums Nr. 1 no 11.10.2006.
- LLU Ētikas kodekss publicēts LLU mājas lapā

Ieviests

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Ar ētiskas rīcības jautājumiem darbinieks griežas pie tiešā darba vadītāja vai, ja tas nav iespējams, pie
direktora vai ZP priekšsēdētājas.
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Sabiedrības
iesaistīšana politikas
veidošanā un
lēmumu pieņemšanā
valsts pārvaldē

Ieviests

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nav jauninājumu.

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
1. PVD tiek organizēta ikgadējā sabiedriskās domas aptauja „PVD atpazīstamība un vērtējums”. Tā rezultāti
publicēti PVD mājas lapā.
2. PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv pamatstruktūrā ir informācija par PVD Pārtikas un veterināro uzraudzību,
PVD Pārtikas centru, PVD Sanitāro robežinspekciju, PVD Nacionālo diagnostikas centru. Mājas lapā
regulāri tiek ievietoti paziņojumi presei par aktualitātēm , izveidota diskusiju un jautājumu un atbilžu sadaļa,
atsevišķa informācijas sadaļa uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Uzsvērts PVD uzticības tālrunis.

Ieviests

VALSTS MEŽA DIENESTS
Nav jauninājumu

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
CVI kā kontrolējošā institūcija neiesaista sabiedrību politikas veidošanā.
CVI, izskatot jautājumus administratīvā komisijas sēdēs, kā arī vecākie inspektori, aicina personas sniegt
paskaidrojumus. Līdz ar to lēmums par tālāko rīcību vai soda piemērošanu CVI nepieņem vienpersoniski, bet
pilnībā izzinot apstākļus.

Ieviests

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
1.Notiek regulāra sadarbība ar Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju ne tikai
normatīvo aktu projektu izstrādes procesā, bet arī citu būtisku jautājumu risināšanā.
2.Sadarbība ar Starpinstitūciju darba grupu viedokļu formulēšanā.

Ieviests

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Nav jauninājumu

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
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Vajadzību gadījumos tiek pieaicināti eksperti no citām institūcijām vai veidotas darba grupas dažādu
jautājumu izstrādāšanai.

Ieviests

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Darbojas konsultāciju mehānisms: LDC mājas lapā, tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, tiek sagatavoti
bezmaksas informatīvie bukleti, organizēta klientu aptauja.

Ieviests

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Katru gadu VTUA Iekšējā audita un kontroles daļa organizē klientu aptauju. Ņemot vērā rezultātus tiek veikti
uzlabojumi VTUA darbībā.
Ar 2008.gadu VTUA publiskajā mājas lapā pieejama klientu aptaujas anketa elektroniskā formā;
Turpina darboties klientu „uzticības” tālrunis

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Nav jauninājumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD ir uzsākta klientu aptauja (22.09.2008.). kuras mērķis ir uzzināt atbalsta saņēmēju viedokli par LAD
darbu un uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
MK deleģētās funkcijas neparedz LVAEI iesaistīšanos politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā valsts
pārvaldē.
LVAEI darbinieki kā eksperti piedalās ZM darba grupās un komisijās, kur daļēji ir iesaistīti sabiedrība
lēmumu pieņemšanā. Ir izveidota SUDAT konsultatīvā padome, cieša sadarbība ar Mārketinga padomi.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Izveidota konsultatīvā darba grupa no katras struktūrvienības zinātniskajiem darbiniekiem ar zinātniskās
darbības politikas izstrādi saistīto jautājumu risināšanai. Padome piedalās Zinātniskās padomes sēdēs un tās
ieteikumiem ir vairāk kā rekomendējošs raksturs.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
Nav jauninājumu

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
Optimizēta LLU darbības mērķiem atbilstoša organizatoriskā struktūra, attīstot sadarbību ar valsts institūcijām,
augstākās izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs, uzņēmumiem un profesionālajām organizācijām, kā arī
Zemgales reģiona institūcijām
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam izpildi uz 01.11.2008.

Ieviests

10

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Institūta Nolikums paredz, ka vajadzības gadījumā tiek pieaicināti eksperti no citām institūcijām vai veidotas
darba grupas dažādu jautājumu izstrādāšanai.

106

Informācijas un
pakalpojumu
sniegšanas
elektroniskā formā
paplašināšana:
publiskās
informācijas
pieejamības un
pakalpojumu
izmantošanas
iespēju
paplašināšana

Ieviests

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nav jauninājumu

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
PVD mājas lapā ir informācija par veidlapu paraugiem, nodrošināta publiskā pieejamība datubāzēm,
informācija par PVD iepirkumiem un PVD Sanitārās robežinspekcijas iepirkumiem, kā arī publiskots PVD
Cenrādis saistībā ar LR MK saistošajiem noteikumiem.

Ieviests

VALSTS MEŽA DIENESTS
Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pieņemt iesniegumus elektroniskā veidā, tā samazinot korupcijas
risku, kā arī informācijas pieejamību un atklātību, izmantojot internetu.

Ieviests

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
CVI meklē iespēju nodrošināt administratīvo procedūru un formalitāšu nokārtošanai noteiktos dokumentus
iesniegt kompetentajā iestādē elektronisko dokumentu formā, kā arī nodrošināt dokumentu izsniegšanu
elektronisko dokumentu formā. CVI sniegtie pakalpojumi ir specifiski, tādēļ tos nav iespējams sniegt
elektroniskā formā.

Procesā

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Izstrādāti: VAAD 2007.10.05. instrukcija Nr19 „Elektronisko dokumentu saņemšanas, apstrādes un
nosūtīšanas tehniskās prasības” un VAAD 2007.10.05. rīkojums Nr.138 „Par elektroniskā paraksta ieviešanu
dienestā”.

Ieviests

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Nav jauninājumu

V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
Ir noteikta atbildīgā persona par mājas lapas uzturēšanu un informācijas aktualizēšanu.

Ieviests

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Darbojas LDC interneta mājas lapa. Ir noteikta atbildīgā persona par mājas lapas uzturēšanu un informācijas
aktualizēšanu.
Tiek nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus elektroniskā formā.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
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V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Ar 2007.gadu papildinātas VTUA datu bāzes „Rausis” iespējas, nodrošinot dažāda satura iesniegumu un
veidlapu sagatavošanu elektroniskā formā, kas atvieglo klientiem pakalpojumu saņemšanas procesu

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Informācija tiek sniegta atbilstoši muzeja darba plānam

Ieviests

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
LAD pieņem iesniegumus un sniedz atbildes uz tiem elektroniskā veidā. Ir nodrošināta iespēja pieteikties
elektroniski uz platību maksājumiem. (LAD 2008. gada 17. aprīļa kārtība Nr.12 „Kārtība, kādā tiek
administrēti elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāji”).

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Darbojas interneta mājas lapa. Ir noteikta atbildīgā persona par mājas lapas uzturēšanu, informācijas
aktualizēšanu, šobrīd mājas lapa tiek uzlabota, lai nodrošinātu labāku informācijas pieejamību. SUDAT
informācijas sistēma nodrošina lietotājiem sadarbību tiešsaites režīmā.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Izveidota un papildināta mājas lapa, kur visiem sabiedrības locekļiem iespējams saņemt sev interesējošu
informāciju par institūtu, tā darbības sfērām, iepirkumiem un sadarbības iespējām. Pieejami dažādi
informatīvie materiāli (bukleti, izdevumi u.c.), kurus iespējams saņemt pasākumos, ko Institūts organizē vai
piedalās.

Ieviests/procesā

VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
MK deleģētās funkcijas neparedz LVAI publisko pakalpojumu sniegšanu
Informācija par LVAI pieejamiem pakalpojumiem atrodama institūta mājas lapā : www.lvai.lv

Izpildīts

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
- Piešķirti 6 elektroniskie paraksti
- Izveidota ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu e-pasta adrese, kura publicēta LLU mājas lapā
- Izstrādāta kārtība par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un glabāšanu LLU Nr. 1 no
06.05.2008.

Ieviests

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Izveidota institūta mājas lapa, kur visiem sabiedrības locekļiem iespējams saņemt sev interesējošu informāciju
par institūtu, tā darbības sfērām, iepirkumiem un sadarbības iespējām.
Pieejami dažādi informatīvie materiāli (bukleti, izdevumi u.c.), kurus iespējams saņemt gan institūtā uz vietas,
gan pasākumos, kurus institūts organizē vai piedalās.
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
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Atklātuma par
iestādes
administratīvo
procesu
nodrošināšana un
apmeklētāju
informēšana par
iestādes darbu: tās
sniedzamajiem
pakalpojumiem;
iesniedzamo
dokumentu
paraugiem;
dokumentu
aizpildīšanas un
iesniegšanas
iespējām
elektroniskā formā;
dokumentu aprites
kārtību; lēmumu
pārsūdzēšanas
kārtību un
pārkāpumu
konstatēšanas
kārtību; iespējamām
sankcijām, atbildību
mīkstinošiem un
pastiprinošiem
apstākļiem

VALSTS ZIVSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
Nav jauninājumu.

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
PVD mājas lapā publicēta informācija par speciālistu kontaktu tālruņiem, procesiem, veidlapu paraugiem .
Iedzīvotājiem sagatavoti bezmaksas bukleti.
Norādīti pieņemšanas laiki attiecīgajā PVD struktūrvienībā. Noteiktas atbildīgās personas par mājas lapas
uzturēšanu un informācijas aktualizēšanu.

Ieviests.

VALSTS MEŽA DIENESTS
Iestādē nodrošināta komunikācija ar interesentiem par iestādes administratīvo procesu.

Ieviests

CILTSDARBA VALSTS INSPEKCIJA
CVI visu aktuālo informāciju ievieto savā mājas lapā – www.cvi.gov.lv. Sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos
dokumentos, informācija tik aktualizēta. Atbildes uz jautājumiem ir atrodamas CVI mājas lapas sadaļās Ciltsdarbam, Normatīvie dokumenti. Ir pieejami arī bukleti, kas ir pieejami izstādēs, kurās piedalās CVI.

Ieviests

VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTS
Saskaņa ar VAAD 2007.09.20. izstrādāto rīkojumu Nr.128 „Par dienesta mājas lapas aktualizēšanas kārtību”
dienesta mājas lapā tika ievietota šāda informācija: veidlapas iesniegumiem fitosanitārās kontroles veikšanai
fitosanitāro sertifikātu saņemšanai, iesniegumiem reģistrācijai, pieteikumi augu pases/etiķetes sagatavošanai,
pieprasījums vidējā sēklu parauga noņemšanai, analīžu veikšanai un etiķešu izgatavošanai, pieteikums
iekļaušanai bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē, pieteikums atļaujas saņemšanai
izmantot ražošanas procesā konvencionālo sēklas materiālu, pieteikums iekļaušanai Sēklaudzētāju un sēklu
tirgotāju reģistrā, pieteikums lauku apskašu veikšanai, iesniegums augu šķirnes saimniecisko īpašību
novērtēšanai, iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai, iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu
katalogā.
Saskaņa ar VAAD 2007.09.20. izstrādāto rīkojumu Nr.128 „Par dienesta mājas lapas aktualizēšanas kārtību”
notiek mājas lapas pilnveidošana.
Izstrādāta VAAD 2007.10.05. instrukcija Nr.19 „Elektronisko dokumentu saņemšanas, apstrādes un
nosūtīšanas tehniskās prasības”.
VAAD mājas lapā ir ievietots informatīvs materiāls par lēmumu pārsūdzēšanas vai apstrīdēšanas kārtību un
informācija par valsts uzraudzības un kontroles vispārējiem principiem dienestā.
Izdots buklets par augu pasēm.
VAAD mājas lapā ir ievietots informatīvs materiāls par atbildību mīkstinošiem un pastiprinošiem apstākļiem.
Telefona ierīkošana, lai nodrošinātu iespēju klientiem atstāt ziņu VAAD: Notiek tehnisku darbu veikšana.

Ieviests

V/A LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS MUZEJS
Nav jauninājumu
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V/A LATVIJAS ZIVJU RESURSU AĢENTŪRA
LZRA interneta mājas lapā pieejama šāda informācija:
- par LZRA administratīvo procesu, darbību un publiskajiem pakalpojumiem;
- par apmeklētāju pieņemšanas laikiem;
- par publisko pakalpojumu izcenojumiem;
- par darba laikiem un kontakttālruņiem.

Ieviests

V/A LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Nodrošināta nepieciešamās informācijas pieejamība, (elektroniski, informatīvais stends),skaidras norādes par
attiecīgo speciālistu tālruņiem un darba laikiem;
LDC gada publisko pārskatu publicēšana interneta mājas lapā.

Ieviests

V/A VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
No 2006.gada septembra visās VTUA 26 rajonu nodaļās klientiem pieejami bezmaksas informatīvie bukleti,
kuros norādīta informācija par VTUA sniegto pakalpojumu procesu.
VTUA 26 rajonu nodaļās klientiem redzamās vietās izvietoti veidlapu un dokumentu aizpildīšanas paraugi
VTUA 26 rajonu nodaļās pie ziņojumu dēļa izvietota VTUA lēmumu pārsūdzēšanas kārtība

Ieviests

V/A K.ULMAŅA PIEMIŅAS MUZEJS „PIKŠAS”
Nav jauninājumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS
1.LAD ir sagatavojis un izplatījis informatīvos materiālus lauksaimniekiem par iestādes darbu tā kompetences
jomā.
2. LAD ir pabeigts (20.06.2008.) projekts “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu
orientētas pakalpojumu sistēmas koncepcijas izstrāde”. Projektu īstenoja sadarbībā ar Ernst&Young (līgums
tika parakstīts 2007.gada 25.jūlijā).
3. Zemkopības ministrijā kopā ar Lauku atbalsta dienestu 2008.gada 31.jūlijā tika pabeigts projekts “Iestādes
darbības stratēģijas līdzsvarotas vadības izveidošana un ieviešana Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta
dienestā ar kvalitātes un riska vadības sistēmas palīdzību”, kura mērķis bija administratīvo spēju stiprināšana,
kā rezultātā paredzams efektīvāks uzturēšanas resursu izlietojums un kvalitatīvu, situācijai atbilstošu lēmumu
pieņemšana.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS AGRĀRĀS EKONOMIKAS INSTITŪTS
Informācija par LVAEI pieejamiem pakalpojumiem un darba laiku atrodama institūta mājas lapā un ar to
saistītajās mājas lapās. Institūts ir atvērts minētās informācijas sniegšanai pēc pieprasījuma.

Ieviests

VA LATVIJAS VALSTS STENDES GRAUDU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Nav jauninājumu
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS padotības iestāžu
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VA LATVIJAS VALSTS AUGĻKOPĪBAS INSTITŪTS
Nav jauninājumu

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
- LLU rektora rīkojums 07-113 no 21.12.2007. „Par kārtību kādā LLU sniedz informāciju fiziskām un
juridiskām personām”
- Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli, nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem (mājas lapa,
informācijas bukleti, LLU informatīvais izdevums “Plēsums”)

Ieviests

VA VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS
Informācija par institūta administratīvo darbību ir pieejama mājas lapā.
Katru gadu tiek izstrādāts Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta publiskais pārskats, kas tiek publicēts
mājas lapā.
Mājas lapā iespējams iepazīties arī ar iepirkuma procedūrām, institūta struktūru, darbības virzieniem,
pasākumu organizēšanu.
Augstākminēto informāciju iespējams saņemt arī institūtā uz vietas.

Iekšējā audita departamenta direktora p.i.

Ieviests

A Teibe

Milčs 67027257
Ivo.Milcs@zm.gov.lv
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