APSTIPRINU:
Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
________________________ D.Lucaua
Datums: ______________

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
PRIORITĀRIE UZDEVUMI 2012.GADAM
IZPILDE

Nr.p.k.

1.

1.1.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

1.MK 31.01.2012. noteikumi Nr.90
"Kārtība, kādā veic uzraudzību un
informācijas apmaiņu par infekcijas
slimībām, ar kurām slimo gan
dzīvnieki, gan cilvēki"
2.MK 17.04.2012. noteikumi
Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst
uzņēmumus un iekārtas un reģistrē
personas, kas iesaistītas tādu
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu
un atvasinātu produktu apritē, kas
nav paredzēti cilvēku patēriņam"
3.MK 17.04.2012. noteikumi
Nr.275 "Prasības to dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu un

Grozījumi likumā "Par narkotisko un
psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites
kārtību (29.11.2012.)
Veterināro zāļu likums (Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem)
Grozījumi Reklāmas likumā (Sagatavoti
priekšlikumi saskaņošanai ar EM un PTAC)
Grozījumi Negodīgas komerc-prakses
aizlieguma likumā (Sagatavoti priekšlikumi
saskaņošanai ar EM un PTAC)
MK noteikumi „Tuberkulozes uzraudzības,
kontroles un apkarošanas kārtība" un
"Listeriozes profilakses un apkarošanas
kārtība" (saskaņošana ar sociālajiem
partneriem un PVD)

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība

Izstrādāsim normatīvos aktus dzīvnieku
veselības, labturības, dzīvnieku barības,
veterināro zāļu un pārtikas drošības
jomās, ar mērķi sekmēt pārtikas aprites
procesus un veicināt augstu sabiedrības
veselības līmeni un patērētāju tiesību
aizsardzību, kā arī pilnveidot dzīvnieku
infekcijas slimību uzraudzības un
kontroles un veterināro zāļu aprites
sistēmu.

Visu gadu

VPD
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Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

2

I pusgads

II pusgads

atvasinātu produktu apritei, kas nav
paredzēti cilvēku patēriņam"
4.Nosūtīts VK 22.06.2012.
noteikumu projekts "Govju
veneriskās kampilobakteriozes
uzraudzības, kontroles un
apkarošanas kārtība" (Nr.5-2/2208)
5.MK 10.07.2012. noteikumi
nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā
tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas,
mehāniski atdalītas gaļas, gaļas
izstrādājumu un gaļas produktu
marķēšanas noteikumi"

MK noteikumi "Medi-Visna profilakses un
apkarošanas kārtība" (Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem)
Grozījumi MK 2007.gada 19.jūnija
noteikumos Nr.407 „Veterināro zāļu
marķēšanas, izplatīšanas un kontroles
noteikumi” (03.07.2012. MK noteikumi
Nr.474)
MK noteikumi "Kārtība, kādā veic
brucelozes profilakses un apkarošanas
pasākumus cūkām" (08.11.2012 pieteikts
ZM DDS.)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
13.jūlija noteikumos Nr.599 "Prasības
dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes
prakses darba vietām" (saskaņošana ar
sociālajiem partneriem)
Grozījumi MK 2006.gada 18.jūlija
noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu
reģistrēšanas kārtība" (Nosūtīts VK
21.11.2012.)
MK 18.12.2012. noteikumi Nr.881"Kārtība,
kādā veic brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumus govīm"
Grozījumi MK 2011.gada 4.oktobra
noteikumos Nr.758 "Kārtība, kādā izsniedz,
anulē un pagarina derīguma termiņu
sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un
reģistrē sertificēto personu" (Pieteikts ZM
DDS 17.12.2012.)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju
uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība"
(MK 18.09.2012. noteikumi Nr.638 )
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un
atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti
cilvēku patēriņam" (pieteikts ZM DDS
17.12.2012.)
2.

2.1.

2.2.

Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Veiksim grozījumus Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.gadam un
pakārtotajos normatīvajos aktos,
Visu gadu
aktualizējot un precizējot Lauku
attīstības programmu

Sagatavot priekšlikumus (informatīvo
ziņojumu) zemes iegādes kreditēšanas
programmai lauksaimniekiem

Visu gadu

Sagatavota un apstiprināta EK LAP
LAAD

LAAD

VRP 82.1

Sagatavota grozījumu LAP
10.versija iesniegšanai EK

grozījumu 11.versija

VRP 81.2.

19.01.2012. VSS tika izsludināts
"Informatīvais ziņojums par
turpmāko atbalstu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādes
kreditēšanai lauksaimniecības
produkcijas ražošanai" (prot.Nr.3
16.§) (VSS-70).
MK 29.05.2012. noteikumi Nr.381
"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai".
MK 26.06.2012. sēdē tika
apstiprināts Informatīvais ziņojums
"Par aizdevumu izsniegšanas

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381
"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei lauksaimniecības produkcijas
ražošanai" (2012.gada 18.decembra Nr.948)
Sagatavots un Valsts kancelejā iesniegts
informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta
piešķiršanas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iegādei īstenošanas gaitu".
(13.12.2012. 2012-TA-2548)
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Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

uzsākšanu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādei"
(prot.Nr.36 42.§) (TA-1467).

2.3.

Koordinēt Valsts lauku tīkla un
Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbību, sagatavot nepieciešamos
normatīvos aktus to darbības
nodrošināšanai, uzraudzīt to darbības
rezultātus.

Visu gadu

LAAD

VRP 78.3.
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1.Sagatavotas papildus vienošanās
par 2011.gadā piešķirtā
finansējuma faktisko izlietojumu
VLT un ZST sekretariātu darbības
nodrošināšanai ,kā arī VLT un ZST
ikgadējā darba plāna īstenošanai.
2. Parakstīti pieņemšanasnodošanas akti par ZST un VLT
darbību un īstenotajām aktivitātēm
2011.gadā.
3. Sagatavoti un noslēgti līgumi,
t.sk. grozījumi, par ZST un VLT
sekretariātu darbības nodrošināšanu
un ikgadējo darba plānu īstenošanu
2012.gadā.
4. Parakstīti pieņemšanasnodošanas akti par ZST un VLT
darbību un īstenotajām aktivitātēm
2012.gadā.1.cet.
5. Saskaņoti pārskati par
finansējuma izlietojumu VLT un

1. Sagatavoti grozījumi VLT un ZST
ikgadējo darba plānu 2012.gadam līgumos
par finansējuma izmaiņām un grozījumi
VLT un ZST sekretariāta darbības
nodrošināšanas līgumos par finansējuma
izmaiņām.
3. Parakstīti pieņemšanas-nodošanas akti par
VLT darbību un īstenotajām aktivitātēm un
ZST darbību un īstenotajām aktivitātēm
2012.g.2. un 3.ceturksnī.
4. Saskaņoti pārskati par VLT un ZST
finansējuma izlietojumu 2. un 3.ceturksnī.
5. Atbilstoši ZM kārtībai Nr.9 (21.03.2012.)
veikta pārbaudes VLT sekretariātā, par ko
sastādīts Ziņojums par pārbaudi līguma
īstenošanas laikā un 17.07.2012.parakstīta
kontroles lapa.
6. Atbilstoši ZM kārtībai Nr.10 (21.03.2012.)
veikta pārbaude ZST sekretariātā, par ko
sastādīts Ziņojums par pārbaudi līguma
īstenošanas laikā un 18.07.2012.parakstīta

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

ZST sekretariātu darbības
nodrošināšanu un darba plānu
īstenošanu 2012.gada 1.ceturksnī.
6. Sagatavotas ZM kārtības (Nr.9 un
Nr.10) par kārtību, kādā nodrošina
VLT un ZST sekretariātu darbības
un īstenoto aktivitāšu uzraudzību un
īsteno pārbaudes procedūras.

II pusgads

kontroles lapa.
7. Sniegta informācija un skaidrojumi
novadu pašvaldībām par novadu lauku
attīstības konsultantu turpmāko darbību un
izmaiņām lauku attīstības speciālistu
darbības nodrošināšanā.
8. Dalība sanāksmēs par VLT un ZST
2012.gadā īstenotajām aktivitātēm, tīklu
darbību un 2013.gadam plānotajām
aktivitātēm un paredzamo finansējuma
apmēru

2.4.

ES institūciju un dažādu organizāciju
priekšlikumu par Kopējās
lauksaimniecības politikas I pīlāra
nākotni Eiropas Savienībā izvērtēšana,
atbilstošu nostāju un Latvijas
priekšlikumu sagatavošana, ievērojot
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
nozaru intereses.

Visu gadu

TTAD

VRP Nr.
78.1.; PKP
Nr.6
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1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta
un Padomes regulai, ar ko izveido
tirgu kopīgo organizāciju
lauksamniecības produktiem
(Vienotā TKO regula) - darbs pie
regulas projekta un ES institūciju
priekšlikumiem izvērtēšanas, citu
DV viedokļu apzināšana, LV
nostājas formulēšana (t.sk. 2
pozīcijas, 2 instrukcijas).
2) Priekšlikums Padomes Regulai
par konkrēta atbalsta un
kompensāciju noteikšanas
pasākumiem attiecībā uz vienotu
lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju - darbs pie regulas
projekta un ES institūciju
priekšlikumiem izvērtēšanas, citu
DV viedokļu apzināšana, LV

1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar ko izveido tirgu kopīgo
organizāciju lauksamniecības produktiem
(Vienotā TKO regula) - darbs pie regulas
projekta un ES institūciju priekšlikumiem
izvērtēšanas, citu DV viedokļu apzināšana,
LV nostājas formulēšana (t.sk. 3 pozīcijas, 2
instrukcijas).
1.1.) Izvērtēt ienākumu stabilizācijas rīku
LAP pēc 2013.gada.
1.2.) Atbildes uz jautājumiem par TKO pēc
2013.gada - ārkārtas pasākumi uz ES L/s un
z/s ministru padomi.
1.3.) Sagatavota informācija par
svarīgākajām izmaiņām pozīcijā par TKO
Nr.3, salīdzinot ar pozīciju Nr.2.
1.4.) Viedoklis par TKO pēc 2013.gada uz
Stokholmas grupas sanāksmi.
1.5.) Darbs pie Stokholmas grupas nostājas

Nr.p.k.

2.5.

Pasākums

Kopējās lauksaimniecības politikas ES
tiešo maksājumu un papildu valsts tiešo
maksājumu (PVTM) nosacījumu
ieviešana un pilnveidošana Latvijā

Termiņš*

Visu gadu

Atbildīgā
struktūrvienība

TTAD

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

VRP Nr.82.4.
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I pusgads

II pusgads

nostājas formulēšana.
3) Globalizācijas fonds - dokumentu
izvērtēšana, viedokļa sagatavošana,
atbildes LM par Prezidentūras
jautājumiem ES Padomes Sociālo
jautājumu darba grupas 31.maija
sanāksmei, kas attiecas uz atbalstu
lauksaimniekiem no EGF.
4) Horizontālā regula - viedoklis par
soda sankcijām horizontālā
regulējumā, viedoklis par KLP
horizontālo regulu - par
administratīvajiem sodiem.

par TKO pēc 2013.gada.
1.6.) Izvērtēts TKO priekšlikums saistībā ar
Horvātijas pievienošanos ES.
1.7.) Viedoklis par EP ierosinātajiem
grozījumiem TKO regulējumā.
1.8.) Informatīvais materiāls uz. ĪLK par
ārkārtas pasākumiem - 154. un 156.pants.
2) Priekšlikums Padomes Regulai par
konkrēta atbalsta un kompensāciju
noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu
lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju darbs pie regulas projekta un ES institūciju
priekšlikumiem izvērtēšanas, citu DV
viedokļu apzināšana, LV nostājas
formulēšana (t.sk. 1 instrukcija).
3) Vīna sektora jautājumi:
3.1.) Gatavošanās uz Vīna HLG. - atbilžu
sagatavošana uz jautājumiem ..
1. Sagatavoti MKN173 grozījumi, lai
precizētu PVTM samazinājuma
piemērošanas kārtību un pārvaldības
prasības;
2. Sagatavots MK sēdes protokollēmuma
projekts un anotācija par MK 09.01.2007
(prot. Nr.3 20.§) 2.punktā dotā uzdevuma
izpildi.
3. Sagatavoti ZM rīkojumi par LVAEI un
VAAD funkcijām informācijas
nodrošināšanā LAD, kas nepieciešami īpašā
atbalsta cietes kartupeļu kvalitātes
uzlabošanai un īpašā atbalsta lopbarības

1.Veikti grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 1.marta
noteikumos Nr.173 „Kārtība, kādā
tiek piešķirts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai
tiešā atbalsta shēmu ietvaros” grozījumi MK apstiprināti
21.02.2012. Grozījumi paredz īpašā
ar ražošanu saistītā atbalsta
ieviešanu par cietes kartupeļu
kvalitātes uzlabošanu un par
lopbarības sēklu un sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanu;

Nr.p.k.

2.6.

Pasākums

ES tiesību aktu par līgumattiecībām
piena un piena produktu nozarē
izvērtēšana, atbilstošu nostāju un
Latvijas priekšlikumu sagatavošana,
ievērojot Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas nozaru intereses, kā arī
nacionālo normatīvo aktu izstrāde
nosacījumu ieviešanai Latvijā.

Termiņš*

II pusgads

Atbildīgā
struktūrvienība

TTAD

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

VRP Nr.83.3.
PKP Nr.6, 9
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I pusgads

II pusgads

2.Sagatavots Latvijas pieprasījums
par papildus valsts tiešajiem
maksājumiem 2012.gadā un
iesniegts Eiropas Komisijā februārī;
3.Sagatavots papamatojuma
materiāls par nacionālā pārejas
atbalsta nepieciešamību Latvijā
2013.gadā un dalība konsultācijās ar
Eiropas Komisiju, sagatavoti
priekšlikumi ES normatīvajiem
aktiem par jautājumu;

augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes
uzlabošanai administrēšanai;
4. Sagatavots informatīvs materiāls uz
vadības apspriedi un veikts datu apkopojums
par 2011.gada TM saņēmēju saimniecību
zemes izmantošanas struktūru un to liellopu
vienībām, izvērtējot liellopu vienības kā
LLVN kritērija noteikšanu pastāvīgajām
ganībām.

-

Darbs pie 29 ES tiesību aktiem, t.sk. pie
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
projekta, ar ko groza regulu Nr.1234/07
(vienotā TKO regula) attiecībā uz
līgumattiecībām piena un piena produktu
sektorā, pie Regulas projekta, kas groza
regulu Nr.595/2004 attiecībā uz dalībvalstu
kontroļu biežumu piena kvotu sistēmas
ietvaros, pie Komisijas īstenošanas regulas
projekta, ar ko groza un piešķir atkāpi no
Regulas Nr.2535/2001 attiecībā uz PTO
tarifu kvotas pārvaldību Jaunzēlandes
izcelsmes sieram, pie Komisijas īstenošanas
regulas projekts, ar ko nosaka detalizētus
nosacījumus Padomes regulas Nr.1234/2007
ieviešanai, pie Regulas projekta, kas nosaka
reprezentatīvās cenas olu, albumīnu un putnu
gaļas sektorā. 2012.gadā tika izstrādāta
shēma kā notiks ražotāju un starpnozaru
organizāciju atzīšana piena un piena

Nr.p.k.

2.7.

Pasākums

ES lauksaimniecības produktu patēriņa
veicināšanas sistēmu realizācija,
pilnveidošana un īstenošana Latvijā (ES
atbalsta programmu "Augļi skolai",
"Skolas piens", lauksaimniecības
produktu veicināšanas programmu
īstenošana un uzraudzība Latvijā).

Termiņš*

II pusgads

Atbildīgā
struktūrvienība

TTAD

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

VRP Nr.
80.1.
PKP Nr.6, 9
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I pusgads

II pusgads

produktu nozarē un izstrādāts MK
noteikumu projekts "Kārtība, kādā atzīst
ražotāju organizācijas un starpnozaru
organizācijas piena un piena produktu
nozarē, kā arī veic šādu organizāciju
darbības uzraudzību", kas tika saskaņots ar
nevalstiskajiem partneriem un izsludināts
VSS 08.11.2012. 2013.gadā projekts tiks
sagatavots izskatīšanai MK sēdē, t.sk. tā
tālāka virzība ir atkarīga no TM iebilduma
par deleģējumu.
Darbs pie EK regulas projekta, ar ko
papildina Komisijas Regulu (EK) Nr.
288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus
noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr.
1234/2007 piemērošanu attiecībā uz
Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu,
pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu
produktu piegādei bērniem mācību iestādēs
saskaņā ar programmu Augļi skolai.
Sagatavota informācija par Skolas piena
PVN un norēķinu termiņiem. Pēc ZM
lūguma Eiropas Komisija 2011./2012. un
2012./2013.mācību gadiem piešķīra papildus
ES līdzfinansējumu programmas ieviešanai
Latvijas skolās. Sākot ar 2011./2012.mācību
gadu bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma
ne tikai 1.-6.klašu skolēni, bet jau visi

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

skolēni no 1.-9.klasei. EK ir pozitīvi
novērtējusi Latvijas spēju apgūt tai piešķirto
ES līdzfinansējumu programmas ieviešanai.
2012.gadā ZM turpināja piešķirt valsts
līdzfinansējumu Skolas piena programmai,
no janvāra līdz augustam nodrošinot iespēju
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un
1.-4.klases izglītojamiem ik dienu saņemt
bezmaksas glāzi piena, bet, sākot ar
2012.gada augustu, piešķirot papildus
līdzekļus valsts līdzfinansējumam,
bezmaksas glāzi piena ik dienu ir iespēja
saņemt arī 5.-9.klases izglītojamiem. Kā arī
dalība publisko iepirkumu sistēmas
pilnveidošanā pārtikas jomā.

2.8.

Ar pārtikas nozari saistītu jautājumu
koordinēšana un pārtikas nozarei
būtisku problēmu risināšanas
nodrošināšana Pārtikas nozares padomes
ietvaros.

Visu gadu

TTAD

VRP Nr.80.2.

9

1. Organizētas Pārtikas nozares
padomes sēdes - 1.sēde (11.01.) un
2.sēde (17.05.) - par pārtikas nozarei
būtiskiem jautājumiem, t.sk.
pārtikas publiskajiem iepirkumiem,
nodokļu jomas jautājumiem,
depozītu sistēmu dzērienu
iepakojumam, sagatavoti sēžu
protokoli.
2. Atbilstoši 11.01. Pārtikas nozares
padomē lemtajam, sagatavota
vēstule VARAM, FM un EM par

Veiktas Pārtikas nozares padomes
izpildsekretariāta funkcijas:
1. organizēta padomes 3. sēdes norise un
sagatavots protokols;
2. sagatavota informatīva vēstule Latvijas
Tirgotāju asociācijai par sēdē pieņemto
lēmumu attiecībā uz tās pieaicināšanu kā
ekspertu dalībai Padomes sēdēs;
3. organizēta tikšanās LPUF ar FM
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par
akcīzes nodokli fermentētiem dzērieniem un
akcīzes markām, kā arī akcīzes nodokļa

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

3.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem

3.1.

Ar profesionālo vidējo izglītību saistīto
jautājumu koordinēšana Zemkopības
ministrijas kompetences jomās

4.

Dabas
resursu
saglabāšana

4.1.

Izstrādāt grozījumus Kooperatīvo
sabiedrību likumā, lai veicinātu
lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību, kuru biedri ir
meža īpašnieki, veidošanos

Visu gadu

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

depozīta sistēmu dzērienu
iepakojumam, aicinot izvērtēt
nozaru organizāciju pausto viedokli
un atbalstīt nozares piedāvāto
risinājuma variantu.
3. Aktualizēts Pārtikas nozares
padomes sastāvs (apstiprināts
19.04.2012. ZM rīkojumā Nr.77).
4. Atbilstoši 17.05. Pārtikas nozares
padomes 2.sēdē lemtajam,
sagatavota vēstule Latvijas
Tirgotāju asociācijai par lēmumu
neatbalstīt LTA iekļaušanu
Padomes sastāvā.
5. Koordinācija un komentāru
sniegšana VVC par MK not. Nr.624
tulkojumu uz angļu valodu.

atlaides dabasgāzei pēc 2013.g.
4. sagatavots uzaicinājums uz nākamo
padomes sēdi, lūdzot iesūtīt priekšlikumus
par papildu iekļaujamajiem jautājumiem un
par nepieciešamajām izmaiņām Padomes
sastāvā.

SLSAD

Dalība Lauksaimniecības un
pārtikas nozaru ekspertu padomē,
dalība E&Y veiktā pētījuma un
profesiju kartes pilnveidošanā

Dalība Lauksaimniecības un pārtikas nozaru
ekspertu padomē, dalība E&Y veiktā
pētījuma un profesiju kartes pilnveidošanā

LAAD

Izstrādāti grozījumi Kooperatīvo
sabiedrību likumā un iesniegti
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas
komisijai 2012.gada 22. martā.
Attiecīgais Likumprojekts izskatīts

ilgtspējības

I pusgads

VRP 83.2.

10

_

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

Saeimā 2.lasījumā.

5.

5.1.

Nozaru pārvaldība

Gatavojoties jaunajam plānošanas
periodam 2014.-2020.gadam, izvērtēt ar
KLP un KZP ieviešanu saistītos ES
likumdošanas aktus un aizstāvēt Latvijas
intereses, sagatavojot pamatotas
instrukcijas un pozīcijas, attiecīgi
izstrādājot nacionālos normatīvos aktus
ES politiku ieviešanai Latvijā.

Visu gadu

LAAD

VRP 78.1.
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1. Dalība EK organizētajās
diskusijās par uzraudzības un
novērtēšanas sistēmu, kā arī
stratēģisko plānošanu;
2. Izvērtēti EK priekšlikumi
jaunajam plānošanas periodam un
sniegta informācija un viedoklis
Latvijas interešu aizstāvībai EK
(pozīcijas, instrukcijas, ziņojumi,
u.tml.);
3. Sadarbība ar FM par
institucionālo ietvaru priekšlikumi, iebildumi
(koncepcija);
4. Sadarbība ar FM saistībā ar
partnerības līguma sagatavošanu un
Ex ante nosacījumu ieviešanu

1. Dalība EK organizētajās diskusijās par
uzraudzības un novērtēšanas sistēmu,
stratēģisko plānošanu u.c. jautājumiem
saistībā ar jauno plānošanas periodu;
2. Izvērtēti EK priekšlikumi jaunajam
plānošanas periodam un sniegta informācija
un viedoklis Latvijas interešu aizstāvībai EK
(pozīcijas, instrukcijas, ziņojumi utml.);
3. Nepieciešamās informācijas sagatavošana
(t.sk. prezentāciju sagatavošana) par ZM
kompetences ietvaros ES fondu ieviešanu
nākamajā plānošanas periodā;
4. Dokumentu un materiālu tulkojumi no/uz
angļu valodu, konsultācijas par valodas un
terminoloģijas jautājumiem; ministrijas
darbinieku sastādīto dokumentu angļu valodā
rediģēšana
Ņemot vērā gatavošanos 2014. - 2020.gada
plānošanas periodam, nodaļas kompetences
ietvaros veikti uzdevumi saistībā ar LAP
2014.-2020. gadam sagatavošanu:
5.LAP 2014.-2020. sagatavošanas procesa
koordinēšana, materiālu apkopošana,

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

formatēšana, t.sk. situācijas apraksta
sagatavošana, SVID sagatavošana, LAP
pasākumu aprakstu sagatavošana, LAP
horizontālo sadaļu sagatavošana;
6. Vajadzību izvērtēšana un mērķu
definēšana pamatojoties uz sagatavotājām
SVID analīzēm, to sasaiste ar plānotajiem
LAP pasākumiem;
7. LAP 2014.-2020. projekta pirmās versijas
sagatavošana un nosūtīšana novērtēšanai
Ex-ante ekspertiem.
8. Darbs pie LAP 2014.-2020.projekta
papildināšana un koriģēšanas pēc Ex- antes
ekspertu sniegtajiem komentāriem.

5.2.

ES padomes tiesību aktu par
lauksaimniecības produktu veicināšanas
pasākumiem izskatīšana, atbilstošu
nostāju un Latvijas priekšlikumu
sagatavošana saistībā ar pielāgojumiem
Līgumam par Eiropas Savienības
darbību (LESD) un likumdošanas
vienkāršošanu

Visu gadu

TTAD

PKP Nr.6, 9

12

1. Sagatavotas atbildes uz Eiropas
Komisijas jautājumiem "Viedokļu
apmaiņa par lauksaimniecības
produktu veicināšanas
programmām, jo īpaši saistībā ar EK
Regulām Nr.3/2008 un
Nr.501/2008" Vienkāršošanas
ekspertu darba grupas sanāksmei
(27.03.) un iesniegtas Eiropas
Komisijai.
2. Sagatavotas tēzes uz 3+3
sanāksmi (11.04.) par Komisijas
paziņojumu Eiropas Parlamentam,
Padomei, Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejai un Reģionu
komitejai "Veicināšanas un
informācijas pasākumi attiecībā uz

1. Sagatavotas atbildes uz Eiropas
Komisijas jautājumiem par
nacionālajiem veicināšanas pasākumiem
2. Balsojums par EK lēmuma projektiem
par jauno programmu apstiprināšanu.
3. Koordinācija un komentāru sniegšana
VVC par MK not. Nr.841 tulkojumu uz
angļu valodu

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

lauksaimniecības ražojumiem —
stratēģija ar augstu Eiropas
pievienoto vērtību Eiropas garšu
popularizēšanai".
3. Sagatavota sākotnējā pozīcija par
Komisijas paziņojumu Eiropas
Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai
"Veicināšanas un informācijas
pasākumi attiecībā uz
lauksaimniecības ražojumiem —
stratēģija ar augstu Eiropas
pievienoto vērtību Eiropas garšu
popularizēšanai".
4. Izstrādāti grozījumi 2006.gada
31.oktobra MK noteikumos Nr.894
„Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga Eiropas Savienības un
valsts atbalstu informatīvajiem un
veicināšanas pasākumiem attiecībā
uz lauksaimniecības produktiem”
(12.06.2012. MK noteikumi Nr.406,
prot. Nr.33 30.§).
5. Balsojums par EK lēmuma
projektiem par jauno programmu
apstiprināšanu (13.06.).

13

II pusgads

Nr.p.k.

Pasākums

5.3.

Lauksaimniecības un pārtikas nozaru
makroekonomiskās situācijas, cenu un
tirdzniecības datu analīze, pārskatu
sagatavošana, kā arī īstenotās politikas
ekonomiskās un finanšu ietekmes
novērtējuma veikšana.

5.4.

Izstrādāt MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
8.decembra noteikumos Nr.1415
„Kārtība, kādā tiek administrēti un
uzraudzīti tirgus intervences pasākumi
augkopības un lopkopības produktu
tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas
programmu vistrūcīgākajām personām””

5.5.

Nodrošināt Eiropas Savienības kopējās
zivsaimniecības politikas jauno
likumdošanas iniciatīvu ieviešanas
pasākumus Latvijā, saistībā ar Padomes
regulu par jauno Kopējo zivsaimniecības

Termiņš*

Visu gadu

I pusgads

II pusgads

Atbildīgā
struktūrvienība

TTAD

LD

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

PKP Nr.6

VRP 80.1.

ZD

I pusgads

II pusgads

1.Sagatavota informācija par SIA
Sprīdītis un SIA Sine Sprīdīši cūku
fermām: par reģistrētajiem un
realizētajiem dzīvniekiem, par
rentabilitātes un maksātspējas
rādītājiem.
2. Sagatavota Trikātas siera
finansiālā analīze par 2009. un
2010.gadu.
3. Apkopota CSP metodoloģija
ražību noteikšanai valstī.
4. 2008.-2010.gada vidējo
grāmatvedības pārskatu rādītāju
analīze pārtikas nozarē.

1. Sagatavota informācija presei un ministrei
par graudu cenām ASV un ES biržās.
2.Sagatavots materiāls ministrei par LV
pārtikas, lauksaimniecības un
zivsaimniecības produktu eksportu
2011.gadā.
3. Sagatavoti dati par piena produktu
eksportu uz Austrumiem un Rietumiem.

Ministru kabineta 26.06.2012.
noteikumi nr.447 "Grozījums
Ministru kabineta 2009.gada
8.decembra noteikumos Nr.1415
"Kārtība, kādā tiek administrēti un
uzraudzīti tirgus intervences
pasākumi augkopības un lopkopības
produktu tirgū, īstenojot Eiropas
Komisijas programmu
vistrūcīgākajām personām"

-

14

-

Nodrošināta dalība Eiropas Komisijas
sanāksmē par nozveju izmetumiem

Pasākums

Nr.p.k.

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

II pusgads

1) Noorganizēta Starpinstitūciju
darba grupas „Zivsaimniecība” sēde
par priekšlikumu EP un Padomes
regulai par EJZF.
2) Sagatavota- pozīcija Nr.1 par
priekšlikumu EP un Padomes
regulai par EJZF; informācija ES
LZ MP par EJZF; komentāri par
EJZF regulas priekšlikumu
iesniegšanai EK; komentāri par
EJZF regulas priekšlikumu, tēzes
MP tikšanās ar JZ Komisāri par
EJZF; informācija EJZF Rīcības
programmas situācijas aprakstam
par ostām.
3)Dalība darba grupās, t.sk. par
EJZF Rīcības programmas situācijas
aprakstu zivsaimniecībā un
SVID.,darba grupā par nākotnes
izaicinājumiem zivsaimniecības
nozarē.; EK informatīvā seminārā
par EJZF regulas priekšlikumu; FM
ES Kohēzijas politikas nākotnes
darba grupas sanāksmē; aizstāvētas
Latvijas intereses EP darba grupā
"Iekšējā un ārējā zivsaimniecības
politika" EJZF regulas

1) Sagatavots: EJZF Rīcības programmas
situācijas analīzes un SVID projekts ; karte
ar zivsaimniecības uzņēmumos nodarbināto
skaitu pa pagastiem EJZF Rīcības
programmas situācijas analīzei; informācija
un dalība Finanšu ministrijas organizētās
Kohēzijas politikas plānošanas darba grupās;
pozīcija Nr.2 par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai par EJZF;
informācija Finanšu ministrijai par
veicamajiem ieguldījumiem ostās no ERAF
nākošajā plānošanas periodā no 2014.2020.gadam; informācija ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības
Ministru padomei par EJZF; informācija ES
integrētās jūrlietu politikas īstenošanas
atbildīgo ministru konferencei; informācija
3+3 sanāksmei Tallinā par 24.oktobra
Ministru padomē skatāmajiem jautājumiem;
instrukcija COREPER I sanāksmei par
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
regulas priekšlikumu; informācija Finanšu
ministrijas koncepcijai par EJZF ieviešanu

politiku

5.6.

Līdzdalība ES atbalsta ietvara
zivsaimniecībā sagatavošanā nākamajam
plānošanas periodam

Visu gadu

ZD

VRP 78.1.
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Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

priekšlikuma kontekstā.

16

II pusgads

Latvijā 2014. – 2020.gada plānošanas
periodā; informācija progresa ziņojumam par
paveikto Kipras prezidentūras laikā saistībā
ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
regulas priekšlikumu; informācija, dalība
diskusijās EJZF Rīcības programmas
izstrādes darba grupās; informācija NAP par
zivsaimniecību un EJZF; komentāri par
Integrēto Jūrlietu politiku Kohēzijas politikas
ietvaros; prezentācijas sadaļa par EJZF ZM
prezentācijai Struktūrfondu Uzraudzības
komitejā; sākotnējie LV komentāri par EK
izstrādāto stratēģisko vadlīniju projektu
akvakultūras attīstībai 2014.-2020.gadam.
2) Nodaļas kompetences ietvaros koordinēta
Latvijas nostājas sagatavošana par EJZF
regulas priekšlikumu, sagatavoti komentāri
par EJZF regulas priekšlikumu, aizstāvētas
Latvijas intereses EP darba grupā "Iekšējā
un ārējā zivsaimniecības politika" EJZF
regulas priekšlikuma kontekstā, sagatavota
nepieciešamā
3) Dalība darba grupā par komentāru
sagatavošanu Nacionālajam attīstības plāna
projektam ; sanāksmē par administratīvās
sistēmas pieeju EJZF ietvaros;
4) Apkopota informācija: par EJZF

Nr.p.k.

5.7.

Pasākums

ZM darbības stratēģijas 2012.2014.gadam projekta izstrāde

Termiņš*

I pusgads

Atbildīgā
struktūrvienība

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

SLSAD

17

I pusgads

II pusgads

Ņemot vērā Valsts kancelejas 18.04
.2012 veiktos grozījumus MK
instrukcija Nr.1 "Kārtība, kādā
izstrādā un aktualizē institūcijas
darbības stratēģiju un novērtē tās

ieguldījumu stratēģijā “Eiropa 2020” ; EJZF
RP “Vispārējie horizontālie mērķi” (I.
Bartkeviča); par EJZF virziena
„Akvakultūras ilgtspējīga attīstība”
pasākumiem, kas iekļaujami Rīcības
programmā EJZF atbalsta ieviešanai Latvijā
2014-2020.gadam;
5) Dalība: diskusijās par Nacionālo attīstības
plānu zivsaimniecības attīstības un EJZF
kontekstā, tostarp ar PKC un FM ; Kipras
prezidentūras rīkotajā dalībvalstu
zivsaimniecības nozares direktoru sanāksmē
par EJZF ieviešanas mehānismu 11.09.14.09.2012. (E.Kubliņa);konferencē par
lauku telpas attīstību; SM organizētajā darba
grupā par Integrēto jūrlietu politiku EJZF
kontekstā; EK Pozīcijas par Partnerības
līgumu un Darbības programmām
prezentācijā;
6) Veikta komunikācija ar Eiropas komisiju,
Finanšu ministriju par atbalstu lielajiem
uzņēmumiem nākamajā plānošanas periodā.
Ņemot vērā Valsts kancelejas 18.04 .2012
veiktos grozījumus MK instrukcija Nr.1
"Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē
institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās
ieviešanu", ZM Darbības stratēģijas izstrāde

Nr.p.k.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrvienība

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

I pusgads

ieviešanu", ZM Darbības stratēģijas
izstrāde tiek pārcelta uz gada
beigām, 2013.gada sākumu

II pusgads

tiek pārcelta uz gada beigām, 2013.gada
sākumu

PAMATSTRUKTŪRVIENĪBU 2012.GADA PASĀKUMU IZPILDE

Nr.p.k
.

Pasākums

Termiņš*

Atbildīgā
struktūrv
ienība

1.

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība:

1.1.

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība,
kādā veic uzraudzību un informācijas
apmaiņu par infekcijas slimībām, ar
kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki"

I pusgads

VPD

1.2.

Ministru kabineta noteikumi "Ziņojamo,
reģistrējamo un valsts uzraudzībā esošo
dzīvnieku infekcijas slimību saraksts un
informācijas sniegšanas kārtība par tām
Pārtikas un veterinārajam dienestam"

I pusgads

VPD

1.3.

Ministru kabineta noteikumi "Dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu

I pusgads

VPD

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

I pusgads

MK 31.01.2012. noteikumi Nr.90
""Kārtība, kādā veic uzraudzību un
informācijas apmaiņu par infekcijas
slimībām, ar kurām slimo gan
dzīvnieki, gan cilvēki"
MK 21.02.2012. noteikumi Nr.127
"Noteikumi par ziņojamām,
reģistrējamām un valsts uzraudzībā
esošām dzīvnieku infekcijas
slimībām un kārtību, kādā par tām
sniedzama informācija Pārtikas un
veterinārajam dienestam"
MK 17.04.2012. noteikumi Nr.274
"Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un
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II pusgads

-

-

-

produktu, kas nav paredzēti cilvēku
patēriņam, apritē iesaistīto personu
reģistrācijas, uzņēmumu un iekārtu
atzīšanas kārtība"

1.4.

Ministru kabineta noteikumi "Prasības to
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un
atvasinātu produktu apritei, kas nav
paredzēti cilvēku patēriņam"

I pusgads

VPD

1.5.

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi
par kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu,
un prasībām bīstama suņa turēšanai”

I pusgads

VPD

1.6.

Ministru kabineta noteikumi
"Kampilobakteriozes uzraudzības,
kontroles un apkarošanas kārtība"

I pusgads

VPD

I pusgads

VPD

1.7.

1.8.

Ministru kabineta noteikumi
"Tuberkulozes uzraudzības, kontroles un
apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi "Amerikas
peru puves profilakses un apkarošanas
kārtība"

I pusgads

iekārtas un reģistrē personas, kas
iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritē, kas nav paredzēti
cilvēku patēriņam"
MK 17.04.2012. noteikumi Nr.275
"Prasības to dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu un atvasinātu
produktu apritei, kas nav paredzēti
cilvēku patēriņam"
MK 19.06.2012. noteikumi Nr.428
"Kārtība, kādā suni atzīst par
bīstamu, un prasības bīstama suņa
turēšanai"
Nosūtīts VK 22.06.2012. noteikumu
projekts "Govju veneriskās
kampilobakteriozes uzraudzības,
kontroles un apkarošanas kārtība"
(Nr.5-2/2208)
Saskaņošana departamentā un ar
sociālajiem partneriem
Saskaņošana ar sociālajiem
partneriem

VPD

Saskaņošana ar sociālajiem
partneriem

1.9.

Ministru kabineta noteikumi "Brucella
suis profilakses un apkarošanas kārtība"

1.10.

Ministru kabineta noteikumi "Gaļas,
maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas,
gaļas izstrādājumu un gaļas produktu
marķēšanas noteikumi"

I pusgads

VPD

1.11.

Ministru kabineta noteikumi "Brucella

II pusgads

VPD

I pusgads

VPD

MK 10.07.2012. noteikumi nr.489
"Latvijā iegūtas un vietējā tirgū
izplatāmas gaļas, maltas gaļas,
mehāniski atdalītas gaļas, gaļas
izstrādājumu un gaļas produktu
marķēšanas noteikumi"
-
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-

-

Saskaņošana departamentā un ar sociālajiem
partneriem
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic
brucelozes profilakses un apkarošanas
pasākumus cūkām" (izsludināts VSS
06.12.2012,apstiprināts MK sēdē
29.01.2013)

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic

bovis profilakses un apkarošanas
kārtība"

1.12.
1.13.

Ministru kabineta noteikumi "Listeriozes
profilakses un apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi "MediVisna profilakses un apkarošanas
kārtība"

II pusgads

VPD

-

II pusgads

VPD

-

brucelozes profilakses un apkarošanas
pasākumus cūkām" (izsludināts VSS
06.12.2012,apstiprināts MK sēdē
29.01.2013)
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
PVD
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
PVD
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
PVD
Jaunā Veterinārmedicīnas likumprojekta
izstrāde apturēta, ņemot vērā ES Dzīvnieku
veselības likumprojekta izstrādi

1.14.

Veterināro zāļu likums

II pusgads

VPD

-

1.15.

Veterinārmedicīnas likums

II pusgads

VPD

-

II pusgads

VPD

-

Projekts netiek sagatavots sakarā ar ārpus
kārtas projektu sagatavošanu

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

Ministru kabineta noteikumu projekts
"Kazu artrīta - encefalīta profilakses un
apkarošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi
par izmēģinājumu dzīvnieku audzētāju,
piegādātāju un lietotāju reģistrāciju un
kārtību, kādā veicamas darbības ar
izmēģinājumu dzīvniekiem, un
izmēģinājumu dzīvniekiem
nodrošināmās labturības prasības”
Pārtikas aprites likums
Ministra kabineta noteikumi
"Lauksaimniecības un pārtikas produktu
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes
norādes, aizsargātu cilmes vietas
nosaukumu un garantētu tradicionālo
īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un
uzraudzības kārtība"
Ar jauno Pārtikas likumu saistīto
Ministru kabineta noteikumu projektu
sagatavošanas uzsākšana

II pusgads

VPD

-

Izstrādāti jauni MK noteikumi „Noteikumi
par zinātniskiem mērķiem izmantojamo
dzīvnieku aizsardzību”, ko 2013.g.
22.janvārī, valdība apstiprināja.

II pusgads

VPD

-

Saskaņošana departamentā, virzība apturēta,
ņemot vērā plānotos regulu grozījumus

II pusgads

VPD

-

II pusgads

VPD

-
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Nosūtīts VK 08.11.2012.

Sagatavošana apturēta, ņemot vērā plānotās
izmaiņas ES tiesību aktos, kas savukārt
ietekmē jaunā

1.21.

1.22.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Ar jauno Veterinārmedicīnas likumu
saistīto Ministru kabineta noteikumu
II pusgads
projektu sagatavošanas uzsākšana
Ar jauno Veterināro zāļu likumu saistīto
Ministru kabineta noteikumu projektu
II pusgads
sagatavošanas uzsākšana
Lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšana:
Veiksim grozījumus Lauku attīstības
programmā 2007.-2013.gadam un
pakārtotajos normatīvajos aktos,
Visu gadu
aktualizējot un precizējot Lauku
attīstības programmu
Sagatavosim un sniegsim priekšlikumus
un atzinumus ES fondu (ESF, ERAF
u.c.) ieviešanā atbildīgajām ministrijām
par lauksaimniecības un lauku attīstības
atbalsta pasākumiem.

Pilnveidot normatīvos aktus Latvijas
Lauku attīstības programmas ieviešanai,
nodrošināt to atbilstību ES
normatīvajiem aktiem un nodrošināt
efektīvu ES finansējuma izlietojumu
pilnā apjomā.

Visu gadu

VPD

-

Jaunā Veterinārmedicīnas likumprojekta
izstrāde apturēta, ņemot vērā ES Dzīvnieku
veselības likumprojekta izstrādi

VPD

-

Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
PVD

LAAD

LAAD

VRP 82.1

Sagatavota grozījumu LAP
10.versija iesniegšanai EK

VRP 78.2

Pārstāvēta ZM ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda Uzraudzības
komitejā un apakškomitejā 30.un
31.maijā.

VRP 82.1,
83.4, 85.1,
87.3,

1.Sagatavots un pieņemts grozījumu
projekts MK 2009.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku zivsaimniecības
attīstībai"" - Ministru kabineta
2012. gada 22.maija noteikumi
Nr.363 2.Sagatavots un pieņemts
grozījumu projekts MK 2010.gada
1.novembra noteikumos Nr.1026
"Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Lauku saimniecību
modernizācija"" - MK 2012. gada
24.janvāra noteikumi Nr.74
3. Sagatavots un nosūtīts atzinumu
sniegšanai grozījumu projekts MK
2010.gada 1.novembra noteikumos
Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir

Sagatavota un apstiprināta EK LAP
grozījumu 11.versija
Pārstāvēta ZM VARAM Koordinācijas
padomes sēdē 24.novembrī, pārstāvēta ZM
Kohēzijas darba grupā 14.septembrī un
22.novembrī, Pārstāvēta ZM ES
struktūrfondu Uzraudzības komitejā
21.jūnijā.

Visu gadu

LAAD
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Sagatavots un pieņemts grozījumu projekts
Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku
zivsaimniecības attīstībai"", proti - Ministru
kabineta 2012. gada 13.novembra noteikumi
Nr.774.
Sagatavoti grozījumi Informatīvajā
ziņojumā „Par virssaistību uzņemšanos
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda
pasākumos 2007.–2013.gada plānošanas
periodā” (netika nosūtīti uz MK).

valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā pasākumam "Lauku
saimniecību modernizācija"".

2.4.

2.5.

2.6.

Subsīdiju atbalsta pasākumu
2012.gadam izvērtēšana un normatīvā
akta projekta sagatavošana. Analizēt
ieviestos valsts atbalsta pasākumus un
nodrošināt nepieciešamo normatīvo aktu
grozījumus atbilstoši nozares
vajadzībām.

Analīze par nodokļa politikas ietekmi uz
lauksaimniecība nozari, kā arī
priekšlikumu sagatavošana par
nepieciešamajām izmaiņām nodokļu
tiesību aktos.

Sagatavot priekšlikumus (informatīvo
ziņojumu) zemes iegādes kreditēšanas
programmai lauksaimniekiem

Visu gadu

Visu gadu

Visu gadu

LAAD

VRP 82.2.

MK 2012.gada 14.februāra
noteikumi Nr.112 "Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai un
tā piešķiršanas kārtību" un to
grozījumu projekts.

LAAD

1.2012.gada 18.aprīlī ZM Vadības
apspriedē prezentēta analīze par
nodokļu nomaksu lauksaimniecības
sektorā.
2.Sagatavoti priekšlikumi
grozījumiem likumos un
noteikumos ,t.sk. "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli",
"Transportlīdzekļa ekspluatācijas
nodokļa un uzņēmumu vieglo
transportlīdzekļu nodokļa likumā",
"Par uzņēmumu ienākuma nodokli",
"Par nekustamā īpašuma nodokli".

LAAD

2012.gada 19.janvāra Valsts
sekretāru sanāksmē tika izsludināts
"Informatīvais ziņojums par
turpmāko atbalstu lauksaimniecībā
izmantojamās zemes iegādes
kreditēšanai lauksaimniecības
produkcijas ražošanai" (prot.Nr.3
16.§) (VSS-70). Ministru kabineta
2012.gada 29.maija noteikumi
Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība lauksaimniecībā

VRP 81.2.
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Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112
"Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību":
2012.gada 3.jūlijā Nr.477; 2012.gada
21.augustā Nr.575; 2012.gada 30.oktobrī
Nr.742; 2012.gda 11.decembrī Nr.853.
Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", "Par
nekustamā īpašuma nodokli", "Par
uzņēmumu ienākuma nodokli", "Par akcīzes
nodokli", grozījumiem MK noteikumos
Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju
reģistrāciju un ziņojumiem par valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Sagatavoti priekšlikumi par koncepcijas
projektu "Par veselības aprūpes sistēmas
finansēšanas modeli", par informatīvo
ziņojumu "Par iespējām noteikt elastīgāku
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa
piemērošanas kārtību"
Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381
"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei lauksaimniecības produkcijas
ražošanai" (2012.gada 18.decembra Nr.948)
Sagatavots un Valsts kancelejā iesniegts
informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta
piešķiršanas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iegādei īstenošanas gaitu".
(13.12.2012. 2012-TA-2548)

2.7.

2.8.

Pārskatīt pieejamos garantiju apjomus,
lai veicinātu investīciju projektu
realizāciju līdzekļiem

Nodrošināt Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam un
Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanu

Visu gadu

Visu gadu

izmantojamās zemes iegādei
lauksaimniecības produkcijas
ražošanai". 2012.gada 26.jūnija sēdē
tika apstiprināts Informatīvais
ziņojums "Par aizdevumu
izsniegšanas uzsākšanu
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes iegādei" (prot.Nr.36 42.§)
(TA-1467).
Izstrādāti grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 7.jūlija
noteikumos Nr.746
"Lauksaimniecības un lauku
attīstības kredītu garantēšanas
kārtība" (grozījumi Nr.383 pieņemti
2012.gada 29.maijā).

LAAD

1.Nodrošināta ELFLA LAP 2007.2013. g. un Rīcības programmas
EZF atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013.g. atbalsta pasākuma
vai prioritārā virziena „Tehniskā
palīdzība” paredzēto līdzekļu
piešķiršanas komisijas darbība .
2. Nodoti EZF un ELFLA pārskati.
3.Sarakste ar institūcijām par
ELFLA un EZF finanšu
jautājumiem, t.sk. 1.un 2.ceturkšņa
atskaites par ELFLA un EZF
darbību.

LAAD
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Izstrādāti 2 grozījumi Ministru kabineta
2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746
"Lauksaimniecības un lauku attīstības
kredītu garantēšanas kārtība" (1) grozījumi
Nr.636 pieņemti 2012.gada 18.septembrī, 2)
iesniegti 20.12.2012. MK izskatīšanai).
1. Regulāri tiek nodrošināta LAP un ZRP
atbalsta pasākuma/prioritārā virziena
„Tehniskā palīdzība” (TP) paredzēto līdzekļu
piešķiršanas komisijas darbība - oragizētas
TP sēdes, sagatavoti materiāli uz komisijas
sēdēm un rakstiskajām procedūrām;
3. Iesniegti pārskati Lauku atbalsta
dienestam (LAD) par LAP un ZRP TP
darbību īstenošanu;
4. Sadarbība un komunikācija ar ZM M
Budžeta un finanšu departamentu par LAP
un ZRP TP finanšu jautājumiem, t.sk.
2012.gada ceturkšņa izpildes atskaitēm par
darbību ieviešanu un finanšu izlietojuma
progresu, grozījumiem TP 2012.gada
finanšu plānos, finanšu plūsmas prognozi
2013.gadam u.c.;
4. Sadarbība un komunikācija ar LAD par
LAP un ZRP TP finanšu jautājumiem, t.sk.
par TP pārskatu iesniegšanas prognozēm
2012. un 2013.gadam u.c.;
5. Komunikācija ar Finanšu ministriju (FM)
par LAP un ZRP TP finanšu jautājumiem;

2.9.

Koordinēt Valsts lauku tīkla un
Zivsaimniecības sadarbības tīkla
darbību, sagatavot nepieciešamos
normatīvos aktus to darbības
nodrošināšanai, uzraudzīt to darbības
rezultātus.

Visu gadu

LAAD

VRP 78.3.

1.Sagatavotas papildus vienošanās
par 2011.gadā piešķirtā
finansējuma faktisko izlietojumu
VLT un ZST sekretariātu darbības
nodrošināšanai ,kā arī VLT un ZST
ikgadējā darba plāna īstenošanai.
2. Parakstīti pieņemšanasnodošanas akti par ZST un VLT
darbību un īstenotajām aktivitātēm
2011.gadā.
3. Sagatavoti un noslēgti līgumi,
t.sk. grozījumi, par ZST un VLT
sekretariātu darbības nodrošināšanu
un ikgadējo darba plānu īstenošanu
2012.gadā.
4. Parakstīti pieņemšanasnodošanas akti par ZST un VLT
darbību un īstenotajām aktivitātēm
2012.gadā.1.cet.
5. Saskaņoti pārskati par
finansējuma izlietojumu VLT un
ZST sekretariātu darbības
nodrošināšanu un darba plānu
īstenošanu 2012.gada 1.ceturksnī.
6. Sagatavotas ZM kārtības (Nr.9 un
Nr.10) par kārtību, kādā nodrošina
VLT un ZST sekretariātu darbības
un īstenoto aktivitāšu uzraudzību un
īsteno pārbaudes procedūras.

2.10.

ES institūciju un dažādu organizāciju
priekšlikumu par Kopējās

Visu gadu

TTAD

VRP Nr.
78.1.; PKP

1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta
un Padomes regulai, ar ko izveido
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6. Sagatavota nepieciešamā informācija
Valsts kontrolei par Likumības revīziju
"Eiropas Zivsaimniecības fonda atbilstība
politikas plānošanas dokumentiem,
normatīvajiem aktiem un efektivitāte.
1. Sagatavoti grozījumi VLT un ZST
ikgadējo darba plānu 2012.gadam līgumos
par finansējuma izmaiņām un grozījumi
VLT un ZST sekretariāta darbības
nodrošināšanas līgumos par finansējuma
izmaiņām.
3. Parakstīti pieņemšanas-nodošanas akti par
VLT darbību un īstenotajām aktivitātēm un
ZST darbību un īstenotajām aktivitātēm
2012.g.2. un 3.ceturksnī.
4. Saskaņoti pārskati par VLT un ZST
finansējuma izlietojumu 2. un 3.ceturksnī.
5. Atbilstoši ZM kārtībai Nr.9 (21.03.2012.)
veikta pārbaudes VLT sekretariātā, par ko
sastādīts Ziņojums par pārbaudi līguma
īstenošanas laikā un 17.07.2012.parakstīta
kontroles lapa.
6. Atbilstoši ZM kārtībai Nr.10 (21.03.2012.)
veikta pārbaude ZST sekretariātā, par ko
sastādīts Ziņojums par pārbaudi līguma
īstenošanas laikā un 18.07.2012.parakstīta
kontroles lapa.
7. Sniegta informācija un skaidrojumi
novadu pašvaldībām par novadu lauku
attīstības konsultantu turpmāko darbību un
izmaiņām lauku attīstības speciālistu
darbības nodrošināšanā.
8. Dalība sanāksmēs par VLT un ZST
2012.gadā īstenotajām aktivitātēm, tīklu
darbību un 2013.gadam plānotajām
aktivitātēm un paredzamo finansējuma
apmēru
1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un

lauksaimniecības politikas I pīlāra
nākotni Eiropas Savienībā izvērtēšana,
atbilstošu nostāju un Latvijas
priekšlikumu sagatavošana, ievērojot
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
nozaru intereses.

2.11.

Pamatojuma un skaidrojuma
sagatavošana par Latvijas priekšlikumu
par tiešo maksājumu aploksnes
noteikšanas kritērijiem.

Nr.6

Visu gadu

TTAD

VRP Nr.79.1.
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tirgu kopīgo organizāciju
lauksamniecības produktiem
(Vienotā TKO regula) - darbs pie
regulas projekta un ES institūciju
priekšlikumiem izvērtēšanas, citu
DV viedokļu apzināšana, LV
nostājas formulēšana (t.sk. 2
pozīcijas, 2 instrukcijas).
2. Priekšlikums Padomes Regulai
par konkrēta atbalsta un
kompensāciju noteikšanas
pasākumiem attiecībā uz vienotu
lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju - darbs pie regulas
projekta un ES institūciju
priekšlikumiem izvērtēšanas, citu
DV viedokļu apzināšana, LV
nostājas formulēšana.
3. Globalizācijas fonds - dokumentu
izvērtēšana, viedokļa sagatavošana,
atbildes LM par Prezidentūras
jautājumiem ES Padomes Sociālo
jautājumu darba grupas 31.maija
sanāksmei, kas attiecas uz atbalstu
lauksaimniekiem no EGF.
4. Horizontālā regula - viedoklis par
soda sankcijām horizontālā
regulējumā, viedoklis par KLP
horizontālo regulu - par
administratīvajiem sodiem.
1.Sagatavotas tēzes par tiešo
maksājumu pārdales kritērijiem uz
diskusiju ES Lauksaimniecības
ministru padomes sanāksmē
20.martā;
2. Sagatavota Pozīcija Nr.2 - Par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai, ar ko izveido
noteikumus tiešo maksājumu

Padomes regulai, ar ko izveido tirgu kopīgo
organizāciju lauksamniecības produktiem
(Vienotā TKO regula) - darbs pie regulas
projekta un ES institūciju priekšlikumiem
izvērtēšanas, citu DV viedokļu apzināšana,
LV nostājas formulēšana (t.sk. 3 pozīcijas, 2
instrukcijas).
1.1.) Izvērtēt ienākumu stabilizācijas rīku
LAP pēc 2013.gada.
1.2.) Atbildes uz jautājumiem par TKO pēc
2013.gada - ārkārtas pasākumi uz ES L/s un
z/s ministru padomi.
1.3.) Sagatavota informācija par
svarīgākajām izmaiņām pozīcijā par TKO
Nr.3, salīdzinot ar pozīciju Nr.2.
1.4.) Viedoklis par TKO pēc 2013.gada uz
Stokholmas grupas sanāksmi.
1.5.) Darbs pie Stokholmas grupas nostājas
par TKO pēc 2013.gada.
1.6.) Izvērtēts TKO priekšlikums saistībā ar
Horvātijas pievienošanos ES.

1. Sagatavota instrukcija ILK par iekšējo
konverģenci;
2. Pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta
un Lauku atbalsta dienesta sniegtajiem
datiem veikta analīze par aktīva
lauksaimnieka nosacījuma ieviešanu Latvijā;
3. Sagatavots priekšlikums Regula Nr.
73/2012 grozījumam par VPM pagarināšanu
pēc 2013.gadu;

shēmām lauksaimniekiem saskaņā
ar kopējo lauksaimniecības politiku
un priekšlikums Eiropas Parlamenta
un Padomes regulai, ar ko groza
Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009
attiecībā uz tiešo maksājumu
piemērošanu lauksaimniekiem
2013.gadā. Pozīcijā precizēta
Latvijas nostāja par tiešo
maksājumu pārdali starp
dalībvalstīm.
3.Sniegts atzinums par pozīciju Nr.4
„Par ES daudzgadu budžetu 2014.2020.gadam” precizējot pozīcijas
priekšlikumu par tiešo maksājumu
pārdales jautājuma nozīmību.

4. Sagatavots nepapīrs par priekšlikumiem
atbrīvojumam no zaļās komponentes
prasībām;
5. Sagatavota pozīcija Nr.3 par tiešajiem
maksājumiem un MK apstiprināta;
6. Sagatavota instrukcija uz 4. jūnija ĪLK
sanāksmi par Tiešo maksājumu
likumdošanas priekšlikumiem par zaļās
komponentes vispārējām prasībām;
7. Sagatavota instrukcija uz 11. jūnija ĪLK
sanāksmi par Tiešo maksājumu
likumdošanas priekšlikumiem par zaļās
komponentes pasākumu piemērošanu;
8. Sagatavota instrukcija uz 3. septembra
ĪLK sanāksmi par Tiešo maksājumu
likumdošanas priekšlikumiem par tiešo
maksājumu pārdali;
9. Sagatavota instrukcija uz 17. septembra
ĪLK sanāksmi par Tiešo maksājumu
likumdošanas priekšlikumiem par atsevišķu
platību atbalsttiesīgumu;
10. Sagatavota instrukcija uz ĪLK sanāksmi
par Tiešo maksājumu likumdošanas
priekšlikumiem par maksājumu tiesību
vērtības noteikšanu un diferencēšanu;
11. Sagatavota instrukcija uz ĪLK sanāksmi par
Tiešo maksājumu likumdošanas priekšlikumiem
par zaļās komponentes ekvivalenci un baseline;

2.12.

Kopējās lauksaimniecības politikas ES
tiešo maksājumu un papildu valsts tiešo
maksājumu (PVTM) nosacījumu
ieviešana un pilnveidošana Latvijā.

Visu gadu

TTAD

VRP Nr.82.4.
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1.Veikti grozījumi Ministru
kabineta 2011.gada 1.marta
noteikumos Nr.173 „Kārtība, kādā
tiek piešķirts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai
tiešā atbalsta shēmu ietvaros” grozījumi MK apstiprināti
21.02.2012. Grozījumi paredz īpašā
ar ražošanu saistītā atbalsta
ieviešanu par cietes kartupeļu
kvalitātes uzlabošanu un par

1. Sagatavoti MKN173 grozījumi, lai
precizētu PVTM samazinājuma
piemērošanas kārtību un pārvaldības
prasības;
2. Sagatavots MK sēdes protokollēmuma
projekts un anotācija par MK 09.01.2007
(prot. Nr.3 20.§) 2.punktā dotā uzdevuma
izpildi.
3. Sagatavoti Zemkopības ministrijas
rīkojumi par LVAEI un VAAD funkcijām
informācijas nodrošināšanā LAD, kas

lopbarības sēklu un sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanu;
2.Sagatavots Latvijas pieprasījums
par papildus valsts tiešajiem
maksājumiem 2012.gadā un
iesniegts Eiropas Komisijā
februārī;3.Sagatavots papamatojuma
materiāls par nacionālā pārejas
atbalsta nepieciešamību Latvijā
2013.gadā un dalība konsultācijās ar
Eiropas Komisiju, sagatavoti
priekšlikumi ES normatīvajiem
aktiem par jautājumu.

2.13.

ES tiesību aktu par līgumattiecībām
piena un piena produktu nozarē
izvērtēšana, atbilstošu nostāju un
Latvijas priekšlikumu sagatavošana,
ievērojot Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas nozaru intereses, kā arī
nacionālo normatīvo aktu izstrāde
nosacījumu ieviešanai Latvijā.

II pusgads
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nepieciešami īpašā atbalsta cietes kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai un īpašā atbalsta
lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu
kvalitātes uzlabošanai administrēšanai;
4. Sagatavots informatīvs materiāls uz
vadības apspriedi un veikts datu apkopojums
par 2011.gada TM saņēmēju saimniecību
zemes izmantošanas struktūru un to liellopu
vienībām, izvērtējot liellopu vienības kā
LLVN kritērija noteikšanu pastāvīgajām
ganībām.
Darbs pie 29 ES tiesību aktiem, t.sk. pie
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
projekta, ar ko groza regulu Nr.1234/07
(vienotā TKO regula) attiecībā uz
līgumattiecībām piena un piena produktu
sektorā, pie Regulas projekta, kas groza
regulu Nr.595/2004 attiecībā uz dalībvalstu
kontroļu biežumu piena kvotu sistēmas
ietvaros, pie Komisijas īstenošanas regulas
projekta, ar ko groza un piešķir atkāpi no
Regulas Nr.2535/2001 attiecībā uz PTO
tarifu kvotas pārvaldību Jaunzēlandes
izcelsmes sieram, pie Komisijas īstenošanas
regulas projekts, ar ko nosaka detalizētus
nosacījumus Padomes regulas Nr.1234/2007
ieviešanai, pie Regulas projekta, kas nosaka
reprezentatīvās cenas olu, albumīnu un putnu
gaļas sektorā. 2012.gadā tika izstrādāta
shēma kā notiks ražotāju un starpnozaru
organizāciju atzīšana piena un piena
produktu nozarē un izstrādāts MK
noteikumu projekts "Kārtība, kādā atzīst
ražotāju organizācijas un starpnozaru
organizācijas piena un piena produktu
nozarē, kā arī veic šādu organizāciju
darbības uzraudzību", kas tika saskaņots ar

nevalstiskajiem partneriem un izsludināts
VSS 08.11.2012. 2013.gadā projekts tiks
sagatavots izskatīšanai MK sēdē, t.sk. tā
tālāka virzība ir atkarīga no TM iebilduma
par deleģējumu.

2.14.

ES lauksaimniecības produktu patēriņa
veicināšanas sistēmu realizācija,
pilnveidošana un īstenošana Latvijā (ES
atbalsta programmu "Augļi skolai",
"Skolas piens", lauksaimniecības
produktu veicināšanas programmu
īstenošana un uzraudzība Latvijā).
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Darbs pie EK regulas projekta, ar ko
papildina Komisijas Regulu (EK) Nr.
288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus
noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr.
1234/2007 piemērošanu attiecībā uz
Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu,
pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu
produktu piegādei bērniem mācību iestādēs
saskaņā ar programmu Augļi skolai.
Sagatavota informācija par Skolas piena
PVN un norēķinu termiņiem. Pēc ZM
lūguma Eiropas Komisija 2011./2012. un
2012./2013.mācību gadiem piešķīra papildus
ES līdzfinansējumu programmas ieviešanai
Latvijas skolās. Sākot ar 2011./2012.mācību
gadu bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma
ne tikai 1.-6.klašu skolēni, bet jau visi
skolēni no 1.-9.klasei. EK ir pozitīvi
novērtējusi Latvijas spēju apgūt tai piešķirto
ES līdzfinansējumu programmas ieviešanai.
2012.gadā ZM turpināja piešķirt valsts
līdzfinansējumu Skolas piena programmai,
no janvāra līdz augustam nodrošinot iespēju
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un
1.-4.klases izglītojamiem ik dienu saņemt
bezmaksas glāzi piena, bet, sākot ar
2012.gada augustu, piešķirot papildus
līdzekļus valsts līdzfinansējumam,
bezmaksas glāzi piena ik dienu ir iespēja
saņemt arī 5.-9.klases izglītojamiem. Kā arī
dalība publisko iepirkumu sistēmas
pilnveidošanā pārtikas jomā.

2.15.

2.16.

Pilnveidot ES atbalsta nosacījumus
augļu un dārzeņu ražotāju grupu un
ražotāju organizāciju atbalstam.

Ar pārtikas nozari saistītu jautājumu
koordinēšana un pārtikas nozarei
būtisku problēmu risināšanas
nodrošināšana Pārtikas nozares padomes
ietvaros.

II pusgads
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1.Izstrādāti grozījumi MK 21.06.2011.
noteikumos Nr.453"Noteikumi par augļu un
dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to
darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī
kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga
valsts un Eiropas savienības atbalstu augļu
un dārzeņu ražotāju organizācijām" Pieņemti MK 15.12.2012.
2.Izstrādāti grozījumi MK 04.11.2008.
noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un
dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības
nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību,
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un
Eiropas savienības atbalstu augļu un dārzeņu
ražotāju grupām". - Pieņemti MK
16.08.2012.

VRP Nr.80.2.

1. Organizētas Pārtikas nozares
padomes sēdes - 1.sēde un 2.sēde
par pārtikas nozarei būtiskiem
jautājumiem, t.sk. pārtikas
publiskajiem iepirkumiem, nodokļu
jomas jautājumiem, depozītu
sistēmu dzērienu iepakojumam,
sagatavoti sēžu protokoli.
2. Atbilstoši 11.01. Pārtikas nozares
padomē lemtajam, sagatavota
vēstule VARAM, FM un EM par
depozīta sistēmu dzērienu
iepakojumam, aicinot izvērtēt
nozaru organizāciju pausto viedokli
un atbalstīt nozares piedāvāto
risinājuma variantu.
3. Aktualizēts Pārtikas nozares
padomes sastāvs (apstiprināts
19.04.2012. ZM rīkojumā Nr.77).
4. Atbilstoši 17.05. Pārtikas nozares
padomes 2.sēdē lemtajam,
sagatavota vēstule Latvijas
Tirgotāju asociācijai par lēmumu

Veiktas Pārtikas nozares padomes
izpildsekretariāta funkcijas:
1. organizēta padomes 3. sēdes norise un
sagatavots protokols;
2. sagatavota informatīva vēstule Latvijas
Tirgotāju asociācijai par sēdē pieņemto
lēmumu attiecībā uz tās pieaicināšanu kā
ekspertu dalībai Padomes sēdēs;
3. organizēta tikšanās LPUF ar FM
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par
akcīzes nodokli fermentētiem dzērieniem un
akcīzes markām, kā arī akcīzes nodokļa
atlaides dabasgāzei pēc 2013.g.
4. sagatavots uzaicinājums uz nākamo
padomes sēdi, lūdzot iesūtīt priekšlikumus
par papildu iekļaujamajiem jautājumiem un
par nepieciešamajām izmaiņām Padomes
sastāvā.
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neatbalstīt LTA iekļaušanu
Padomes sastāvā.
5. Koordinācija un komentāru
sniegšana VVC par MK not. Nr.624
tulkojumu uz angļu valodu.

2.17.

3.

3.1.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un
pārtikas produktu eksporta veicināšanā.

Cilvēkresursu attīstības veicināšana
laukiem
Nodrošināt Līguma ar LLKC, kas tiek
finansēts no budžeta programmas
"Dotācijas SIA "Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrs" lauku
konsultatīvai un informācijas apmaiņas

Pastāvīgi

Visu gadu
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1. Izskatīti- gala pārskats par
2011.gadu pasākumam "Tirgus
veicināšana"; pamatojums
pasākumam "Tirgus veicināšana"
2012.gadā; iepriekšējo gadu pārtikas
kvalitātes konkursu nolikumi;
4.Izstrādāti atbalsta saņemšanas
nosacījumi pasākumam "Tirgus
veicināšana" .
3. Dalība EM organizētajā darba
grupā par Latvijas dalību EXPO.
4. Dažādas aktivitātes saistībā ar
„Riga Food 2012”.
5. Apkopota informācija par ZM
kompetencē esošo Latvijas preču un
pakalpojumu eksporta veicināšanas
un ārvalstu investīciju piesaistes
plāna II. Rīcības virziena "Atbalsta
instrumenti" pasākumu izpildi
2011.gadā.

1.Sagatavots ministrijas viedoklis par EM
izstrādāto Latvijas preču un pakalpojumu
eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju
piesaistes pamatnostādņu 2013.-2019.gadam
sākotnējo un precizēto projektu un tajā
paredzēto uzdevumu un pasākumu plānu.
2. Starptautiskās izstādes "Riga Food"
gatavošanās ietvaros:
2.1. apkopota un izstādes rīkotājiem nosūtīta
informācija par ZM rīkoto semināru
„Bioloģiskās lauksaimniecības produkti un
mājas apstākļos ražotā pārtika – riski,
ieguvumi un iespējas”;
2.2. nosūtīta informācija BT1 par Latvijas
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas
vēlmi pieteikt jaunu konkursa nomināciju
„Gada bioloģiskais produkts”;
2.3. dalība izstādes brošūras sagatavošanā,
t.sk. ministres uzrunas izstādes
apmeklētājiem sagatavošanā (ievietošanai
informatīvajā materiālā);
2.4. dalība Latvijas ražotāju kopstenda
koncepcijas izstrādē
3. Dalība Latvijas pārtikas nozares
pārstāvniecības kopstenda koncepcijas
izstrādē izstādei "Zaļā nedēļa"

1. Sagatavots Zemkopības
ministrijas 2012.gada 16.janvāra
Vadības apspriedes protokols
Nr.8.5-33/2-VAP par ZM
uzdevumu deleģēšanu SIA LLKC

1. Izskatīti un parakstīti pieņemšanasnodošanas akti par rezultatīvo rādītāju izpildi
2012.gada 2.-4.ceturksnī;
2. Lai nodrošinātu likumprojekta "Par valsts
budžetu 2013.gadam" sagatavošanau, FM

sistēmai un tālākizglītībai",
sagatavošanu un tā ieviešanas
uzraudzību.

informācijas analīzes un apmaiņas
jomā.
2. Sagatavots un 2012.gada
18.janvārī noslēgts līgums
Nr.2012/9 ar LLKC par valsts
budžeta dotācijas piešķiršanu.
3. 2012.gada 16.aprīlī parakstīts
pieņemšanas-nodošanas akts par
rezultatīvo rādītāju izpildi
2012.gada 1.ceturksnī.
1. Līdzdalība sarunās par
savstarpējās atbilstības konsultāciju
sniedzēju atzīšanas atjaunošanu;
2. Sagatavoti un Valdībā apstiprināti
grozījumi Lauksaimniecības un
lauku attīstības likumā, kas paredz
deleģējumu Ministru kabinetam
izdot noteikumus par savstarpējās
atbilstības konsultāciju pakalpojumu
sniedzēju atzīšanu.

3.2.

Pārraudzīt Savstarpējās atbilstības
konsultāciju sniedzēju darbību un
sagatavo priekšlikumus grozījumiem
normatīvajos aktos, un nodrošināt
Savstarpējās atbilstības konsultatīvās
sistēmas darba grupas darbību.

Visu gadu

LAAD

3.3.

Līguma slēgšana ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti par
budžeta studentu sagatavošanu no valsts
dotācijas 2012.gadā, tā aktualizēšana
atbilstoši budžeta situācijai

Visu gadu

SLSAD

Līgums ir noslēgts, aktualizācija
šobrīd nav nepieciešama

3.4.

Ar profesionālo vidējo izglītību saistīto
jautājumu koordinēšana Zemkopības
ministrijas kompetences jomās

SLSAD

Dalība Lauksaimniecības un
pārtikas nozaru ekspertu padomē,
dalība E&Y veiktā pētījuma un
profesiju kartes pilnveidošanā

LAAD

Izstrādāti grozījumi Kooperatīvo
sabiedrību likumā un iesniegti
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas
komisijai 2012.gada 22. martā.
Attiecīgais Likumprojekts izskatīts

4.
4.1.

4.1.1.

Visu gadu

sniegta informācija par valsts pamatbudžeta
līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam un
valsts budžeta dotācijas darbības rezultātiem
un rezultatīvo rādītāju izmaiņām.
5. Sagatavota informācija FM par valsts
budžeta apakšprogrammas darbības
rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem no
2008.-2015.gadam.
Nosūtīta vēstule Valsts kancelejai ar lūgumu
pagarināt Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma pārejas noteikumu
24.punktā minēto normatīvā akta (noteikumu
projekta) izdošanas termiņu līdz 2013.gada
30.jūlijam.

Līgums ir noslēgts un 2012.gada decembrī
aktualizēts
Dalība Lauksaimniecības un pārtikas nozaru
ekspertu padomē, dalība E&Y veiktā
pētījuma un profesiju kartes pilnveidošanā

Dabas resursu ilgtspējības
saglabāšana
Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Izstrādāt grozījumus Kooperatīvo
sabiedrību likumā, lai veicinātu
lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību, kuru biedri ir
meža īpašnieki, veidošanos

I pusgads
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Saeimā 2.lasījumā.

4.1.2.

Latvijas dalība un interešu pārstāvība
Starptautiskā kokvilnas padomdevēju
komiteja (ICAC) (dokumentu
izvērtēšana, Latvijas nostāju un
priekšlikumu sagatavošana)

4.1.3.

Sagatavot MK noteikumu projektu par
kārtību meža ilgtspējīgas attīstības
novērtēšanai, ievērojot Paneiropas meža
ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritērijus
un indikatorus.

4.1.4.

Sagatavot MK noteikumu projektus par
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža
nozares attīstībai 2012.gadā un Meža
attīstības fonda izveidošanas,
pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

4.1.5.

Sagatavot MK noteikumu projektu par
zinātniskās izpētes mežiem

II pusgads

MD

-

4.1.6.

Nodrošināt EP regulas ar ko nosaka
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž
tirgū kokmateriālus un koka
izstrādājumus prasību izpildi.

II pusgads

MD

-

4.1.7.

Sagatavot MK noteikumu parojektu
"Koku ciršana ārpus meža"

I pusgads

MD

4.1.8.

Sagatavot MK noteikumu parojektu
“Noteikumi par meža apsaimniekošanu
iežogotā meža platībā, kas izveidota
dzīvnieku turēšanai nebrīvē”

I pusgads

MD

4.1.9.

Sagatavot MK noteikumu parojektu

I pusgads

MD

visu gadu

II pusgads

I pusgads

Sniegti priekšlikumi par ES
pievienošanos Starptautiskajai
Kokvilnas konsultatīvajai padomei
(ICAC)

LD

Sniegti priekšlikumi par ES pievienošanos
Starptautiskajai Kokvilnas konsultatīvajai
padomei (ICAC)

MD

_

Izstrādāts, 08.11.2012. uzsaukts
departamentu direktoru sanāksmē un
ekspertu diskusijai sagatavots MK
noteikumu projekts par kārtību meža
ilgtspējīgas attīstības novērtēšanai, ievērojot
Paneiropas meža ilgtspējīgas
apsaimniekošanas kritērijus un indikatorus.

MD

Ministru kabineta 02.05.2012.
noteikumi Nr.307
"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
meža nozares attīstībai 2012.gadā",
22.05.2012. Ministru kabineta
noteikumi Nr.356 "Meža attīstības
fonda pārvaldīšanas kārtība"

-

MK 02.05.2012. noteikumi Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža"
MK 07.02.2012. noteikumi Nr. 98
"Noteikumi par meža
apsaimniekošanu iežogotā meža
platībā, kas izveidota dzīvnieku
turēšanai nebrīvē".
MK 02.05.2012. noteikumi Nr.308
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Sagatavots un 29.11.2012. departamenta
direktoru sanāksmē uzsaukts MK noteikumu
projekts "Zinātniskās izpētes mežu
apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība"
Dalība FLEGT komitejā. Sagatavota
informācija FLEGT komitejas pārstāvjiem
par situāciju Latvijā. Sagatavota informācija
aptaujai par regulas prasību izpildi.
-

-

-

„Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas
un plantāciju meža noteikumi”

"Meža atjaunošanas, meža
ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumi"

4.1.9.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par koku ciršanu mežā"

II pusgads

MD

4.1.10.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par meža reproduktīvo
materiālu"

II pusgads

MD

4.1.11.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par meža aizsardzības
pasākumiem un ārkārtējās situācijas
izsludināšanu mežā".

II pusgads

MD

4.1.12.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par meža apsaimniekošanas
plānu".

II pusgads

MD

4.1.13.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par dabas aizsardzības
prasībām meža apsaimniekošanā".

II pusgads

MD

4.1.14.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par parkiem un
mežaparkiem".

II pusgads

MD

4.1.15.

Sagatavot MK noteikumu projektu "Ar
atmežošanas izraisīto negatīvo seku
novēršanu saistīto izdevumu
kompensēšanas noteikumi".

II pusgads

MD

4.1.16.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Noteikumi par kritērijiem īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā
un atjaunošanas atļaujas izsniegšanas
kārtību".

-

-

-

-

-

-

II pusgads

MD
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MK 18.12.2012. noteikumi Nr.935
"Noteikumi par koku ciršanu mežā"
MK noteikumu projekts „Noteikumi par
meža reproduktīvo materiālu” izsludināts
VSS 23.08.2012., notikusi elektroniskā
saskaņošana par precizēto projektu.
MK 18.12.2012. noteikumi Nr.947
“Noteikumi par meža aizsardzības
pasākumiem un ārkārtējās situācijas
izsludināšanu mežā”
Sagatavoti priekšlikumi MK noteikumu
projektam „Noteikumi par meža
apsaimniekošanas plānu” un notiek
konsultācijas ar nozares pārstāvjiem.
MK 18.12.2012. noteikumi Nr.936 "Dabas
aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā"
MK noteikumu projekts „Noteikumi par
parku un mežaparku izveidošanu mežā un to
apsaimniekošanu” izsludināts VSS
15.11.2012.
MK 18.12.2012. noteikumi Nr.866
"Noteikumi par atmežošanas kompensācijas
noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību"
MK noteikumu projekts „Kritēriji īpaši
aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā un
atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtība”
izsludināts VSS 01.11.2012.. Saeima ir
pieņēmusi likumu „Grozījumi Sugu un
biotopu aizsardzības likumā”, nosakot, ka
MK noteikumu projektu jāpieņem līdz
30.06.2013. Precizētais noteikumu projekts
tiks iesniegts VK, ņemot vērā likumā
noteikto termiņu.

4.1.17.

4.2

4.2.1.

Sagatavot MK noteikumu projektu
"Koku ciršanas kārtība krasta kāpu
aizsargjoslā esošā mežā, ja mežā plānots
veikt būvniecību, parku, mežaparku un
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanu, kuras rezultātā platība tiek
atmežota."
Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana:

Nodrošināt Eiropas Savienības kopējās
zivsaimniecības politikas jauno
likumdošanas iniciatīvu ieviešanas
pasākumus Latvijā, saistībā ar regulu par
kopējās zivsaimniecības politikas
noteikumu ievērošanas kontroles
sistēmas izveidi (zvejas kontroles
reforma) un Padomes regulu, ar ko
izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu,
novērstu un izskaustu nelegālu,
nereģistrētu un neregulētu zveju.

-

II pusgads

Visu gadu

MK 18.12.2012. noteikumi Nr.935
"Noteikumi par koku ciršanu mežā"

MD

1.Saistībā ar zvejas kontroles
reformu:
1.1.Sarakste ar institūcijām, t.sk.
EK, par dažādiem jautājumiem.1.2.
Sagatavots MK noteikumu Nr. 296.
grozījumu projekts un organizēta tā
saskaņošana ar institūcijām.1.3.
Iesniegti EK -paraugu ņemšanas
plāns zivju produkcijas svēršanai;
paraugu ņemšanas plāns atpūtas
zvejai.1.5. Organizēta sanāksme
par zivju produkcijas izsekojamības
sistēmas ieviešanu. 1.6. Nodrošināta
dalība -EK audita misijā Latvijā un
EK sanāksmē par kontroles regulas
ieviešanu. 1.7. Sniegti priekšlikumi
tehniskajai specifikācijai priekš datu
bāzes izstrādes iepirkuma.
2.Saistībā ar regulu par nelegālas,
nereģistrētas un nekontrolētas
zvejas apkarošanu:
2.1. 2-gadu atskaites ziņojums par
regulas ieviešanu.;2.2. Atbilde
Eiropas Komisijai par datu bāzes
izveidi no 3. valstīm ievestās
produkcijas aprites uzraudzībai;2.3.
Ziņojumi par 3. valstu kuģu
izkrāvumiem.;2.4. Atbildes EK
mutual assistance ietvaros par
importu no 3. valstīm .2.5.

ZD
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1.Saistībā ar zvejas kontroles reformu
veiktas aktivitātes, t.sk.:
1.1. Sagatavots Ministru kabineta (MK)
noteikumu Nr. 296. grozījumu projekts (
izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē un
nosūtīts elektroniskai saskaņošanai
ministrijām, kā arī organizētas tikšanās ar
Latvijas Zvejnieku federāciju un Latvijas
Pašvaldību savienību; Izglītības un zinātnes
ministriju un Latvijas Jūras akadēmiju.
Projekts precizēts iesniegšanai MK;
1.2. Sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldi (JIŪP) sagatavots un iesniegts
Eiropas Komisijā Paraugu ņemšanas plāns
zvejas kuģu dzinēju jaudas verifikācijai;
1.3. Nodrošināta dalība EK audita misijā
Latvijā sanāksmēs un organizēta
koordinācijas sanāksme;1.4.. Sagatavota
atbilde TM iesniegšanai Eiropas Komisijā
par PILOT lietu par dzinēju jaudas
verifikācijas pasākumu ieviešanu;
1.5.Sagatavoti priekšlikumi un nosūtīti
VARAM par ex ante pašvērtējumu zvejas
kontroles jomā ;1.6.. Sniegti priekšlikumi
Nacionālajai zvejas kontroles programmai
2013. g.1.7. Sagatavots atzinums par
VARAM informatīvo ziņojumu MK un MK
rīkojuma projektu par nepieciešamo
finansējumu zvejas kontrolei;1.8. Organizēta
sanāksme ar JIŪP, TM līdzdalību par PILOT

Nodrošināta dalība -Eiropas Zvejas
kontroles aģentūras treniņsanāksmē
Spānijā, Vigo par 3. valstu izsniegto
nozvejas sertifikātu kontroli; EK
sanāksmē par NNN regulas
ieviešanu.

4.2.2.

4.2.3.

Pastāvīgi izstrādāt Latvijas nostājas un
citus dokumentus Latvijas interešu
aizstāvībai ES institūcijās.

Sagatavot ES likumdošanā paredzētās
atskaites un iesniegt Zivsaimniecības un
jūrlietu ģenerāldirektorātam.

Visu gadu

Visu gadu

lietu saistībā ar ERS uzstādīšanu uz zvejas
kuģiem.1.9. Sadarbībā ar JIŪP sagatavots un
EK iesniegts Nacionālais plāns kontroles
vajadzībām izmantojamo zivsaimniecības
datu validācijas un verifikācijas sistēmas
ieviešanai;1.10. Sniegti priekšlikumi
grozījumiem Zvejniecības likumā; 1.11.
Nodrošināta dalība Eiropas Komisijas
sanāksmē par nozvejas elektroniskās
ziņošanas sistēmu.
2. Saistībā ar regulu par nelegālas,
nereģistrētas un nekontrolētas zvejas
apkarošanu veiktas aktivitātes, t.sk.:
2.1. Nodrošināta dalība Eiropas Zvejas
kontroles aģentūras sanāksmē par nozvejas
sertifikātu validāciju

ZD

Sagatavota dažāda informācija un
dokumenti, t.sk.: sākotnējās pozīcijas
par Latviju skarošiem zivsaimniecības
jautājumiem; informācija ministru
prezidentam, zemkopības ministrei un
NVO EK JZ komisāres vizītei; par
Dānijas un Kipras Prezidentūru
prioritātēm zivsaimniecības jomā;
komentāri par EJZF regulas projektu;
Par Kopējās zivsaimniecības politikas
reformu pēc 2012. g.

Sagatavotas 8 sākotnējās pozīcijas par
Latviju skarošiem zivsaimniecības
jautājumiem .Saskaņotas 14 citu institūciju
izstrādātās pozīcijas un instrukcijas par
zivsaimniecību skarošiem jautājumiem

ZD

1.Ziņojumi par lašu laišanu brīvā
apgrozībā un ziņojumi par Padomes
1999.gada 17. decembra regulas
Nr.104/2000 I, II, III un IV
pielikumā iekļauto zivsaimniecības
produktu importa cenām un
daudzumu, kas laisti brīvā
apgrozībā par laišanu brīvā
apgrozībā elektroniski iesniegti
2.Par zivsaimniecības un
akvakultūras produktu izkrauto,
pārdoto un no tirgus izņemto
daudzumu un pārdotā daudzuma

Ziņojumi par lašu laišanu brīvā apgrozībā
un ziņojumi par Padomes 1999.gada 17.
decembra regulas Nr.104/2000 I, II, III un IV
pielikumā iekļauto zivsaimniecības produktu
importa cenām un daudzumu, kas laisti brīvā
apgrozībā par laišanu brīvā apgrozībā
elektroniski iesniegti Eiropas Komisijai.

EK 104/2000
EK 248/2009
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4.2.4.

Pārraudzīt Latvijas zvejas flotes
kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008. 2013.gadam īstenošanu un Latvijas
zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un
kopējās tonnāžas atbilstību Eiropas
Savienībā noteiktajiem robežlīmeņiem,
tai skaitā veikt Latvijas zvejnieku kuģu
iegādes, būves un dzinēju nomaiņas
saskaņošanu

Visu gadu

ZD

4.2.5.

Izstrādāt grozījumus ZM lēmumā par
nozvejas limitu sadali aiz piekrastes
joslas 2012. gadam.

Visu gadu

ZD

vērtību -ziņojumi elektroniski
iesniegti Eiropas Komisijas
Zivsaimniecības datu apmaiņas
sistēmas (FIDES) formātā .
3.Par zvejas un akvakultūras
produktu izņemšanas no tirgus cenu
noteikšanu un zvejas produktu
saldēšanas un uzglabāšanas
tehniskajām izmaksām- ziņojumi
elektroniski iesniegti Eiropas
Komisijas Zivsaimniecības datu
apmaiņas sistēmas (FIDES)
formātā.
1.Veikta Latvijas zvejnieku kuģu
iegādes, būves un dzinēju nomaiņas
saskaņošana - pēc uzņēmēju
pieprasījuma saskaņota zvejas kuģu
iegādes un dzinēju jaudas izmaiņu
veikšana .2. Sniegti atzinumi LAD
par zvejas kuģiem, ar kuriem
zvejnieki pilnībā pārtrauc zvejas
aktivitātes – 2.1.par zvejas kuģu
atbilstību Eiropas Zivsaimniecības
fonda pasākumam "Investīcija
zvejas kuģu ierīcēs un zvejas kuģu
selektivitātē"., par zvejas kuģu
atbilstību Eiropas Zivsaimniecības
fonda pasākumam "Zvejas
aktivitāšu pilnīga pārtaukšana" par
2011.gadā reģistrētajiem zivju
pircējiem un zvejniecības ražotāju
organizāciju nozvejas kvotām un
nozvejām 2011.gadā, t.sk. par tiem
piederošajiem zvejas kuģiem
Sagatavoti grozījumi ZM lēmumā
par nozvejas limitu sadali aiz
piekrastes joslas 2012. gadam.
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Sagatavoti ziņojumi un elektroniski
iesniegti Eiropas Komisijas Zivsaimniecības
datu apmaiņas sistēmas (FIDES) un ERS
CR formātā, tai skaitā 6 atskaites. Sagatavots
ziņojums un elektroniski iesniegts Eiropas
Komisijas Zivsaimniecības datu apmaiņas
sistēmas (FIDES) un ERS CR formātā, tai
skaitā 12 atskaites

Sagatavoti grozījumi ZM lēmumā par
nozvejas limitu sadali aiz piekrastes joslas
2012. g.

1. Sagatavota ikgadējā Latvijas
zvejas flotes atskaite par 2011.gadu
un iesniegta Zivsaimniecības un
jūrlietu ģenerāldirektorātam.
2. Sagatavoti ziņojumi un
elektroniski iesniegti Eiropas
Komisijas Zivsaimniecības datu
apmaiņas sistēmas (FIDES) un
ERS CR formātā, tai skaitā 12
atskaites (katrā reizē nosūtītas no 1
līdz 4 atskaitēm).
3. Sagatavots ziņojums un
elektroniski iesniegts Eiropas
Komisijas ZIvsaimniecības datu
apmaiņas sistēmas (FIDES) un ERS
CR formātā, tai skaitā 12 atskaites
(katrā reizē nosūtītas 1 līdz 2
atskaitēm).
1.Iesniegti sākotnējie dati ICES par
nozveju 27 rajonā.
2.Izmantojot vienoto datu ziņošanas
portālu "e-DAMIS" EUROSTAT
(t.sk. FAO, ICES, NAFO),
iesniegtas 4 atskaites.
3.Nodrošināta Latvijas interešu
pārstāvēšana EUROSTAT darba
grupā "Zivsaimniecības statistika",
Luksemburgā.

4.2.6.

Pārraudzīt Latvijas Zivsaimniecības
integrētās kontroles un informācijas
sistēmas (ZIKIS) darbību un koordinēt
ES kopējās Zivsaimniecības datu
apmaiņas sistēmas (FIDES) informācijas
apriti.

4.2.7.

Nodrošināt zivsaimniecības statistiskas
datu sniegšanu starptautiskajām
organizācijām, kuru dalībvalsts ir Latvija
(FAO, ICES, NAFO, EUROSTAT).

Visu gadu

ZD

4.2.8.

Nodrošināt Latvijas gada ziņojuma par
cūkdelfīnu nejaušo piezveju 2011.gadā
iesniegšanu EK Zivsaimniecības un
jūrlietu ģenerāldirektorātam

I pusgads

ZD

Iesniegts gada ziņojums par
cūkdelfīnu nejaušo piezveju 2011.g.

4.2.9.

Nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgas
izmantošanas regulējošo tiesību aktu
ieviešanu un izstrādāt LR tiesību aktu
priekšlikumus zvejas pārvaldībai un
regulēšanai.

ZD

1.Sagatavoti grozījumi Zvejniecības
likumā. Saskaņoti VSS un iesniegti
Valsts kancelejā izskatīšanai
Ministru kabinetā.
2. Noorganizēta sanāksme ar
biedrību "Latvijas Zvejnieku
federācija" par grozījumu

Visu gadu

Visu gadu

ZD
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Sagatavoti ziņojumi un elektroniski iesniegti
Eiropas Komisijas Zivsaimniecības datu
apmaiņas sistēmas (FIDES) un ERS CR
formātā, tai skaitā 6 atskaites .Sagatavots
ziņojums un elektroniski iesniegts Eiropas
Komisijas Zivsaimniecības datu apmaiņas
sistēmas (FIDES) un ERS CR formātā, tai
skaitā 12 atskaites.

Izmantojot vienoto datu ziņošanu portālu eDAMIS EUROSTAT (t.sk. FAO, ICES,
NAFO) iesniegtas 5 atskaites un FAO
elektroniski pa e-pastu nosūtītas 8 atskaites

_
1.Izstrādāts un MK 18.12.12. izskatīts
noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 30.novembra
noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"" un
03.01.13. noteikumu projekts "Grozījumi

priekšlikumiem MK 02.05.2007.
noteikumos Nr.296 "Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos
ūdeņos un ekonosmikās zonas
ūdeņos "
3. Sagatavoti grozījumu
priekšlikumi MK 02.05.2007.
noteikumos Nr.296 "Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos
ūdeņos un ekonosmikās zonas
ūdeņos " un iesniegti
Zivsaimniecības stratēģijas nodaļai.
4. Noorganizētas sanāksmes par
grozījumiem Makšķerēšanas
noteikumos un nodrošināta dalība
Iekšlietu ministrijas organizētā
sanāksmē par zemledus
makšķerniekiem.

4.2.11.

4.2.10.

Sadarbībā ar Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātnisko
institūtu "BIOR" koordinēt Latvijas
zušu krājumu pārvaldības plāna 2009.2013.g īstenošanas pasākumus.

Pārraudzīt zivju mazuļu izlaišanu Zivju
resursu mākslīgās atražošanas rīcības
plāna 2011.-2013.gadam ietvaros.

Visu gadu

Visu gadu

ZD

Sagatavots ziņojums EK par Zušu
plāna ieviešanas rezultātiem un
nosūtīts Eiropas Komisijai.

ZD

1.Pārraudzīts Zivju resursu
mākslīgās atražošanas rīcības plāna
2011.-2013.gadam realizācija
atbilstoši ZM un BIOR noslēgtajam
līgumam- 1.1.saskaņots ar BIOR
„Plāns zivju mazuļu ielaišanai
dabiskās ūdenstilpēs Zivju resursu
mākslīgās atražošanas rīcības plāna
2011.-2013.gadam izpildei
2012.gadā”; 1.2.Nodrošināta plāna
pārraudzība atbilstoši ZM un BIOR
noslēgtajam līgumam, izvērtējot
ikmēneša atskaites .
2. Izvērtēta informācija par zivju
mazuļu ielaišanu saskaņā ar BIOR
iesniegtajām atskaitēm.
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Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra
noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
S2.agatavoti: precizējumi grozījumiem MK
30.11.2009.noteikumos Nr.1374"Noteikumi
par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos
ūdeņos" ;grozījumi ZM lēmumā par nozvejas
limitu sadali aiz piekrastes joslas 2012. g.;
ZM lēmums par "Batterfiša"zvejas iespējām
2012.gadā.
3.Izstrādāts: ZM lēmums par nozvejas
limitu sadali aiz piekrastes joslas 2013. g.;
ZM lēmums par zvejas kuģu sarakstu
piekrastes ūdeņos 2013. g.

Izpilde 1.pusgadā

1. Sniegta atbilde BIOR 14.12.2012. par
nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā
Nr.2012/7 un akceptēta ārkārtas līdaku
mazuļu ielaišanai novembra mēnesī.
2.Nodrošināta plāna pārraudzība atbilstoši
ZM un BIOR noslēgtajam līgumam (resursu
izpēte un atražošana), izvērtējot ikmēneša
atskaites.
3.Izvērtēta informācija par zivju mazuļu
ielaišanu saskaņā ar BIOR iesniegtajām
atskaitēm.

4.2.11.

Sadarboties ar Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātnisko
institūtu "BIOR" Latvijas Nacionālās
zivsaimniecības datu vākšanas
programmas īstenošanā un pāraudzīt tās
izpildi 2012.gadā.

4.2.12.

Nodrošināt Zvejniecības komercdarbības
licencēšanas komisijas darbību un sēžu
organizēšanu, kā arī zvejniecības
komercdarbības licenču izsniegšanu.

Visu gadu

ZD

4.2.13.

Nodrošināt īpašo papildus pilnvarojumu
izsniegšanu kuģiem zvejai NAFO,
NEAFC zvejas zonās, kā arī zvejai
Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Visu gadu

ZD

4.2.14.
4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Visu gadu

Sagatavots un Ministru kabinetā
iesniegts informatīvais ziņojums
11.06.12.

ZD

1. Organizētas piecas Zvejniecības
komercdarbības licencēšanas
komisijas sēdes.
2. Izskatīti 17 pretendentu
iesniegumi licences saņemšanai
1. Sagatavoti un izsniegti 3 īpašie
papildus pilnvarojumi zvejai NAFO
un NEAFC zvejas rajonos.
2. Sagatavoti un izsniegti 51 īpašais
papildus pilnvarojums zvejai
Baltijas jūrā.
3.Sagatavoti un izsniegti 25 īpašie
papildus pilnvarojumi zvejai Rīgas
jūras līcī.

Nodrošināt zivju pircēju reģistrāciju,
Nodrošināta 6 zivju pirmo pircēju
zivju pircēju reģistrācijas apliecību un
reģistrācija un zivju pirmās
Visu gadu
ZD
informācijas sistēmai nepieciešamo
pirkšanas darījumu reģistrācijas
identifikācijas kodu izsniegšanu
numuru piešķiršana
Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība :
Izstrādāt grozījumus likumā „Ciltsdarba
II pusgads
LD
_
un dzīvnieku audzēšanas likums” .
MK 10.04.2012. noteikumi Nr.258
Izstrādāt MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta
"Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
2011.gada 22.februāra noteikumos
22.februāra noteikumos Nr.156
I pusgads
LD
Nr.156 „Noteikumi par valsts
"Noteikumi par Valsts aģentūras
aģentūras „Lauksaimniecības datu
"Lauksaimniecības datu centrs" sniegto
centrs” sniegto publisko maksas
publisko pakalpojumu cenrādi".
pakalpojumu cenrādi””
Izstrādāt MK noteikumu projektu
II pusgads
LD
"Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
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Izpilde 1.pusgadā

1. Organizētas Zvejniecības komercdarbības
licencēšanas komisijas 5 sēdes.
2. Izskatīti 25 pretendentu iesniegumi
licences saņemšanai.

Izpilde 1.pusgadā

Nodrošināta 17 zivju pirmo pircēju
reģistrācija un zivju pirmās pirkšanas
darījumu reģistrācijas numuru piešķiršana.
Izstrāde tiek pārcelta, jo plānotie grozījumi
nav nepieciešami

-

Izstrāde tiek pārcelta, jo plānotie grozījumi
nav nepieciešami

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.8.

4.3.20.

4.3.21.

4.3.22.

5.jūlija noteikumosNr.547 „Slaucamo
govju un piena šķirņu kazu pārraudzības
kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu
"Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
5.jūlija noteikumos Nr.538 „Gaļas
liellopu pārraudzības kārtība””.
Izstrādāt MK noteikumu projektu
"Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
16.augusta noteikumos Nr.650
"Lauksaimniecības dzīvnieku,
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas
un lauksaimniecības dzīvnieku
apzīmēšanas kārtība"".
Apkopot, analizēt un izvērtēt
informāciju par siltumnīcefekta gāzu
emisiju inventarizāciju lopkopības
nozarē, sniegt priekšlikumus SEG
inventarizācijas ziņojuma sagatavošanai
nodaļas kompetences ietvaros
Izstrādāt MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
15.janvāra noteikumos Nr.30
„Noteikumi par prasībām ģenētiski
modificēto kultūraugu
līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā
arī uzraudzības un kontroles kārtību"”
Virzīt likumprojektu apstiprināšanai
Ministru kabinetā un Saeimā „Augu
šķirņu aizsardzības likums”.
Izstrādāt Ministru Kabineta noteikumu
projektu par Latvijas Republikas
pievienošanos vienošanās memorandam
par Eiropas integrētās gēnu banku
sistēmas (AEGIS) izveidošanu
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu
projektu „Augu šķirņu saimniecisko
īpašību novērtēšanas noteikumi"

II pusgads

LD

-

Izstrāde tiek pārcelta, jo plānotie grozījumi
nav nepieciešami
Izstrādāti grozījumi, notiek precizējumi

II pusgads

LD

-

Sniegti trīs priekšlikumi
Pēc
vajadzības

LD

I pusgads

LD

II pusgads

LD

I pusgads

LD

II pusgads

LD

Izstrādāšanas stadijā. Līdz 2013
gada 1.jūlijam tiks izstrādāti jauni
MK noteikumi (saskaņā ar
likumprojektu "Ģenētiski
modificēto organismu aprites
likums” (TA-678) izskatīts MK
sēdē 27.03.2012 (prot.Nr.17; 45§).
-

25.10.2012. MK noteikumu projekta
grozījumi izsludināti departamentu direktoru
sanāksmē.

Turpinās likumprojekta izstrāde

Ministru kabineta 24.04.2012.
noteikumi Nr.288 "Par Saprašanās
memorandu par Eiropas integrētās
gēnu banku sistēmas (AEGIS)
izveidošanu"

Pieņemti MK noteikumi nr. 518

-
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(24.07.2012.)

4.3.23.

4.3.24.
4.4.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu
projektu "Noteikumi par augļu koku un
ogulāju šķirņu saraksta veidošanu”.
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu
projektu par selekcionāra tiesību
piešķiršanu
Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana:

4.4.1.

Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu
projektu “Kārtība, kādā lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ierīko mežā, izsniedz
un anulē atļauju tās ierīkošanai”

4.4.2.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem
Meliorācijas likumā – saistībā ar
meliorācijas jomas pārvaldības un
finansēšanas jautājumiem

4.4.3.

4.4.4.

5.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714
„Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumi ”

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem
Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa
noteikumiem Nr.305 „Kadastrālās
vērtēšanas noteikumi”

II pusgads

LD

-

Izstrāde ir pārcelta uz vēlāku laiku, jo nav
pieņemta Komisijas direktīva par augļkoku
un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu
pavairojamo materiālu

II pusgads

I pusgads

II pusgads

II pusgads

II pusgads

LD

-

Ministru kabineta noteikumu
projekts “Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi
ierīko mežā, izsniedz un anulē
atļauju tās ierīkošanai” (izsludināts
ministrijas darba operatīvās
plānošanas sanāksmē 07.06.2012.)

MD

MD

-

MD

-

MD

-

Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem
Meliorācijas likumā saistībā ar meliorācijas
jomas pārvaldības un finansēšanas
jautājumiem (atrodas saskaņošanas stadijā ar
lauksaimnieku organizācijām, LPS un
ZMNI).
MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos
Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumi "" atrodas
saskaņošanas stadijā ar sabiedriskajām vides
organizācijām, ZS, LOSP, AS LVM un
VMD, tiek gatavoti izsludināšanai Valsts
sekretāru sanāksmē.
MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos
Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""
izsludināts 20.09.2012. VSS sanāksmē
(prot.Nr.38 22.§).

Nozaru pārvaldība
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5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

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

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

Latvijas interešu aizstāvēšana EK, ES
Padomes un EP darba grupās
traktortehnikas jautājumos (tehniskā
progresa ieviešanas komitejalauksaimniecības traktoru komiteja
(CATP - AT))
Izstrādāt pozīcijas un instrukcijas
Latvijas pārstāvju dalībai ES lēmumu
pieņemšanas institūcijās.
Lauksaimniecības un pārtikas nozaru
makroekonomiskās situācijas, cenu un
tirdzniecības datu analīze, pārskatu
sagatavošana, kā arī īstenotās politikas
ekonomiskās un finanšu ietekmes
novērtējuma veikšana.

Visu gadu

SLSAD

visu gadu

LD

Visu gadu

LD

Visu gadu

Aktīva sadarbība ar dalībvalstīm un Eiropas
Parlamenta deputātiem, īpaši diskusijās par
KLP nākotni pēc 2013.gada, īpaši tiešajiem
maksājumiem. Notiek tikšanās un kontaktu
meklēšana arī ar Eiropas Komisijas
pārstāvjiem. Sadarbība īpaši ar Lietuvu un
Igauniju jautājumā par tiešajiem
maksājumiem. Sadarbība ar Latvijas
lauksaimnieku nevalstiskajām
organizācijām, lai nodrošinātu vienotu pieeju
LV interešu panākšanā jautājumā par
tiešajiem maksājumiem. Darbs pie
priekšlikuma par daudzgadu budžeta ietvara
2013.-2020.gadam (tiešie maksājumi, lauku
attīstība), dalība delegācijas sastāvā
konsultācijās citās dalībvalstīs (kopā ar ĀM
un FM pārstāvjiem). Zemkopības ministres
dalība 22.-23.11 Eiropadomes sanāksmē,
kurā skatīja jautājumu par Daudzgadu
budžetu 2013-2020.

TTAD

Sagatavots viedoklis par
traktortehnikas Regulas projektu.
Pārstāvēta Latvija EK
Traktortehnikas darba grupā
23.05.2012.

EK darba grupa "Lauksaimniecības traktori"
22.10.2012.

Kopā pa gadu 29 instrukcijas

PKP Nr.6
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1.Sagatavota informācija par SIA
Sprīdītis un SIA Sine Sprīdīši cūku
fermām: par reģistrētajiem un
realizētajiem dzīvniekiem, par
rentabilitātes un maksātspējas
rādītājiem.
2. Sagatavota Trikātas siera

1. Sagatavota informācija presei un ministrei
par graudu cenām ASV un ES biržās.
2. Sagatavots materiāls ministrei par LV
pārtikas, lauksaimniecības un
zivsaimniecības produktu eksportu
2011.gadā.
3. Sagatavoti dati par piena produktu

finansiālā analīze par 2009. un
2010.gadu.
3. Apkopota CSP metodoloģija
ražību noteikšanai valstī.
4. 2008.-2010.gada vidējo
grāmatvedības pārskatu rādītāju
analīze pārtikas nozarē.

5.1.5.

Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
nozaru interešu pārstāvība (dokumentu
izvērtēšana, Latvijas nostāju un
priekšlikumu sagatavošana) attiecībā uz
ES divpusējiem līgumiem un
vienpusējiem tirdzniecības pasākumiem
ar trešajām valstīm, t.sk. jautājumi par
ES un citu valstu ieviestajiem tirgus
aizsardzības pasākumiem un par tirgus
aizsardzības izmeklēšanām.

Visu gadu

1. Regulāri sekots līdzi aktuālai
situācijai PTO kontekstā un
nodrošināta informācijas
koordinācija ZM un padotības
iestādēs.
2. PTO kandidātvalstu iestāšanās
sarunu dokumentu izvērtēšana un
koordinācija ministrijā un padotības
iestādēs, kā arī Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas
interesēm atbilstošu nostāju
sagatavošana par iestāšanās
procesiem (t.sk. par jautājumiem ES
divpusējās sarunās ar PTO
kandidātvalstīm)
3. EP Tirdzniecības politikas
komitejas ietvaros izplatīto
dokumentu koordinācija ZM,
padotības iestādēs un EM
Tirdzniecības politikas komitejas
darba grupas sēdēs.
4. ES tirdzniecības līgumu sarunās
ar trešajām valstīm paredzēto
nosacījumu ietekmes analīze.
5. Priekšlikumu par ES Vispārējo
priekšrocību sistēmas piemērošanu
izvērtēšana un Latvijas interešu
formulēšana.
6. Izvērtēts un koordinēts ES un citu
valstu ieviesto tirgus aizsardzības
pasākumu un par tirgus aizsardzības

TTAD
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eksportu uz Austrumiem un Rietumiem.

1. Regulāri sekots līdzi aktuālai situācijai
PTO kontekstā un nodrošināta informācijas
koordinācija ZM un padotības iestādēs.
2. PTO kandidātvalstu iestāšanās sarunu
dokumentu izvērtēšana un koordinācija
ministrijā un padotības iestādēs, kā arī
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
interesēm atbilstošu nostāju sagatavošana par
iestāšanās procesiem (t.sk. par jautājumiem
ES divpusējās sarunās ar PTO
kandidātvalstīm)
3. EP Tirdzniecības politikas komitejas
ietvaros izplatīto dokumentu koordinācija
ZM, padotības iestādēs un EM Tirdzniecības
politikas komitejas darba grupas sēdēs.
4. ES tirdzniecības līgumu sarunās ar
trešajām valstīm paredzēto nosacījumu
ietekmes analīze.
5. Priekšlikumu par ES Vispārējo
priekšrocību sistēmas piemērošanu
izvērtēšana un Latvijas interešu formulēšana.
6. Izvērtēts un koordinēts ES un citu valstu
ieviesto tirgus aizsardzības pasākumu un par
tirgus aizsardzības izmeklēšanām.
7. Informācijas analizē un apkopošana par
trešo valstu piemēroto ārējās tirdzniecības
režīmu lauksaimniecības un pārtikas nozarē.

izmeklēšanām.
7. Informācijas analizē un
apkopošana par trešo valstu
piemēroto ārējās tirdzniecības
režīmu lauksaimniecības un pārtikas
nozarē.

5.1.6.

Latvijas interešu pārstāvība Pasaules
Tirdzniecības organizācijā
nodrošināšana ZM kompetenču
jautājumos (dokumentu izvērtēšana,
Latvijas nostāju un priekšlikumu
sagatavošana), Dohas attīstības raunda
lauksaimniecības politiku reformu
sarunās un PTO kandidātvalstu
iestāšanās sarunu dokumentu izvērtēšana
un koordinācija (t.sk. Krievijas
iestāšanās PTO ieguvumu un zaudējumu
analīze).

Visu gadu

TTAD

5.1.7.

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

Visu gadu

SLSAD

5.1.8.

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

Visu gadu

SLSAD

5.1.9.

Nodrošināt Latvijas līdzdalību
EUROFISH darbībā.

Visu gadu

1.Sagatavota notifikācija par
Pasaules Tirdzniecības organizācijā
iesniedzamo pilno subsīdiju
notifikāciju.
2.Sagatavotas atbildes vēstules uz
FM un EM vēstulēm par PTO
notifikācijām.
3.Izvērtēta un sniegta atbilde par EK
sagatavoto informācija par de
minimis atbalstu zivsaimniecības
nozarē.
Nodrošināta dalība LV-RU SVK
Ekonomikas darba grupā Maskavā;
sagatavota dalība LV-Kazahstānas
SVK, sagatavota Kazahstānas meža
nozares amatpersonu un ekspertu
pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā.
Uzraudzīta un kontrolēta ZM dalība
starptautiskajās organizācijās.
1)Organizēta EUROFISH pārstāvja
vizīte Latvijā 21.- 23.02.2012.;
2)Sagatavots ziņojums par Latviju
publikācijai EUROFISH žurnālā
16.03.2012.
3)Atskaites elektroniski iesniegtas
EUROFISH 29.03.2012.,
19.06.2012.

ZD
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1. Nosūtīta vēstule FM par jautājumiem
saistībā ar subsīdiju programmām;
2. Sagatavota un nosūtīta PTO notifikācija.

Nodrošināta dalība LV-Baltkrievijas SVK,
tikšanās ar Pleskavas apgabala vadību un
pārrobežu sadarbības izpēte, gatavošanās
pārtikas izstādei „Prodekspo 2012” -Latvijas
dalības koordinēšana.

Uzraudzīta un kontrolēta ZM dalība
starptautiskajās organizācijās.
1.Organizēta tikšanās ar Norwegian
Seafood padomes un EUROFISH
pārstāvjiem par Norvēģijas izcelsmes zivju
(lasis, forele, makrele un siļķe) tirdzniecības
un apstrādes plūsmu Latvijā .
2.Atskaites elektroniski iesniegtas
EUROFISH.

4)Nodrošināta Latvijas dalība un
nozares interešu pārstāvība
EUROFISH Padomes sesijā.

5.1.10.

Nodrošināt Latvijas interešu
pārstāvēšanu Eiropas Komisijas darba
grupu sēdēs un Eiropas Savienības
Padomes darba grupās par zvejniecību
regulējošajiem jautājumiem, kā arī
starptautisko zvejniecības organizāciju
darbā, kuru dalībvalsts ir Latvija (ICES,
FAO, NAFO, NEAFC u.c.)

Visu gadu

ZD

VRP 86.2.
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Nodrošināta dalība un Latvijas
interešu aizstāvība:
1) ES Padomes darba grupā par
Padomes lēmumu sarunu uzsākšanai
par jaunu partnerattiecību nolīgumu
zivsaimniecības jomā starp Eiropas
Kopienu un Marokas Karalisti;
Eiropas Komisijas un Mauritānijas
sarunu rezultāti par Eiropas
Savienības un Mauritānijas Islāma
Republikas partnerattiecību līguma
iespējamo noslēgšanu 12.13.01.2012;
2) Zvejniecības ekspertu darba
grupā par Elektroniskās ziņošanas
sistēmas un datu pārvalde
19.01.2012., 16.02.2012.,
15.03.2012., 13.04.2012.,
14.06.2012.,
3) Zvejniecības ekspertu darba
grupā par Komisijas regulas (EK)
Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki
izstrādātu kārtību, kādā īstenojama
Padomes Regula (EK) Nr.
1005/2008, ar ko izveido Kopienas
sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un
izskaustu nelegālu, nereģistrētu un
neregulētu zveju ieviešanu
8.02.2012;
4) ES Padomē 13.06.2012;
5) Latvijas un Lietuvas

Nodrošināta dalība un Latvijas interešu
aizstāvība: ES Padomes darba grupā Eiropas
Komisijas un Mauritānijas sarunās par
Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma
Republikas partnerattiecību līguma
iespējamo noslēgšanu; zvejniecības ekspertu
darba grupā par Elektroniskās ziņošanas
sistēmu un datu pārvaldi; Baltijas jūras
Reģionālās padomdevējas padomes darba
grupā par izmetumu aizliegumu un
ilgtermiņa daudzsugu pārvaldības plānu
izstrādi.,pārtikas un lauksaimniecības
organizācijas (FAO) Eiropas iekšējo ūdeņu
un akvakultūras padomdevējas komitejas
(EIFAAC) 27. sesijā.,ES Lauksaimniecības
un zivsaimniecības ministru Padomes
sanāksmē; ES Padomes darba grupā par
NEAFC piekrastes valstu sarunām saistībā ar
sarkanasaru zveju Irmingera jūrā un Norvēģu
jūrā 2013.gadam; ES Padomes darba grupā
NEAFC ikgadējā 31.sesijā., ES Padomes
darba grupā NAFO ikgadējā 34.sesijā.

zivsaimniecību pārstāvju tikšanās
par MSC sertifikātu iegādi
15.05.2012.;
6)ES Padomē 26.-27.04.2012;
7) Tehniskās sanāksmēs par
Mauritānijas un Eiropas Savienības
zivsaimniecības nolīguma protokola
parakstīšanu 16.01.2012., 910.01.2012.

5.1.11.

Līdzdalība ES atbalsta ietvara
zivsaimniecībā sagatavošanā nākamajam
plānošanas periodam

Visu gadu

ZD

VRP 78.1.
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1) Noorganizēta Starpinstitūciju
darba grupas „Zivsaimniecība” sēde
par priekšlikumu EP un Padomes
regulai par EJZF.
2) Sagatavota- pozīcija Nr.1 par
priekšlikumu EP un Padomes
regulai par EJZF; informācija ES
LZ MP par EJZF; komentāri par
EJZF regulas priekšlikumu
iesniegšanai EK; komentāri par
EJZF regulas priekšlikumu, tēzes
MP tikšanās ar JZ Komisāri par
EJZF; informācija EJZF Rīcības
programmas situācijas aprakstam
par ostām.
3)Dalība darba grupās, t.sk. par
EJZF Rīcības programmas situācijas
aprakstu zivsaimniecībā un SVID.,
darba grupā par nākotnes
izaicinājumiem zivsaimniecības
nozarē.; EK informatīvā seminārā
par EJZF regulas priekšlikumu; FM
ES Kohēzijas politikas nākotnes
darba grupas sanāksmē; aizstāvētas
Latvijas intereses EP darba grupā
"Iekšējā un ārējā zivsaimniecības
politika" EJZF regulas
priekšlikuma kontekstā.

1. Sagatavots: EJZF Rīcības programmas
situācijas analīzes un SVID projekts;karte
ar zivsaimniecības uzņēmumos nodarbināto
skaitu pa pagastiem EJZF Rīcības
programmas situācijas analīzei; pozīcija Nr.2
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai par EJZF; informācija
Finanšu ministrijai par veicamajiem
ieguldījumiem ostās no ERAF nākošajā
plānošanas periodā no 2014.-2020.g.;
informācija ES Lauksaimniecības un
zivsaimniecības Ministru padomei par EJZF;
informācija ES integrētās jūrlietu politikas
īstenošanas atbildīgo ministru konferencei;
3+3 sanāksmei Tallinā par 24.oktobra
Ministru padomē skatāmajiem jautājumiem;
instrukcija COREPER I sanāksmei par
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
regulas priekšlikumu; informācija Finanšu
ministrijas koncepcijai par EJZF ieviešanu
Latvijā 2014. – 2020.gada plānošanas
periodā; informācija progresa ziņojumam par
paveikto Kipras prezidentūras laikā saistībā
ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
regulas priekšlikumu; informācija, dalība
diskusijās EJZF Rīcības programmas

izstrādes darba grupās; informācija NAP par
zivsaimniecību ; komentāri par Integrēto
Jūrlietu politiku Kohēzijas politikas ietvaros;
sākotnējie LV komentāri par EK izstrādāto
stratēģisko vadlīniju projektu akvakultūras
attīstībai 2014.-2020.g.
2. Nodaļas kompetences ietvaros koordinēta
Latvijas nostājas sagatavošana par EJZF
regulas priekšlikumu, sagatavoti komentāri
par EJZF regulas priekšlikumu, aizstāvētas
Latvijas intereses EP darba grupā "Iekšējā
un ārējā zivsaimniecības politika" EJZF
regulas priekšlikuma kontekstā, sagatavota
nepieciešamā informācija.
3. Dalība: darba grupā par komentāru
sagatavošanu Nacionālajam attīstības plāna
projektam; sanāksmē par administratīvās
sistēmas pieeju EJZF ietvaros; Finanšu
ministrijas organizētās Kohēzijas politikas
plānošanas darba grupās; diskusijās par
Nacionālo attīstības plānu zivsaimniecības
attīstības un EJZF kontekstā; Kipras
prezidentūras rīkotajā dalībvalstu
zivsaimniecības nozares direktoru sanāksmē
par EJZF ieviešanas mehānismu; Satiksmes
ministrijas organizētajā darba grupā par
Integrēto jūrlietu politiku EJZF kontekstā.

5.1.12.

Latvijas interešu pārstāvēšana EK, ES
Padomes un EP darba grupās pārtikas
drošības un kvalitātes un dzīvnieku
veselības un labturības jautājumos

Visu gadu

1. Eiropas Komisija. Pārtikas ķēdes
un dzīvnieku veselības pastāvīgā
komiteja - dzīvnieku veselība un
labturība; Dzīvnieku veselības
ekspertu darba grupa (OIE kods sauszemes un akvakultūras

VPD

47

Dalība Eiropas Savienības darba grupās:
-Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības
pastāvīgā komiteja - dzīvnieku veselība un
labturība
Ekspertu darba grupa:
-Veterināro zāļu atliekvielas un hormonu

5.2.

Politikas plānošanas dokumentu izstrāde:

5.2.1.

Sadarbībā ar sociālajiem un
ekonomiskajiem partneriem, izstrādāsim
lauku ilgtermiņa attīstības stratēģiju un
uzsāksim Lauku attīstības programmas
izstrādi

Visu gadu

LAAD

5.2.2.

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””

I pusgads

LD

VRP 77.1
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dzīvnieku veselības aizsardzība);
Ekspertu darba grupa: Veterināro
zāļu atliekvielas un hormonu
preparāti; Veterināro zāļu pastāvīgā
komiteja; Ekspertu darba grupa par
antinikrobiālo rezistenci; Pārtikas
ķēdes un dzīvnieku veselības
pastāvīgā komiteja: Dzīvnieku
izcelsmes blakusprodukti, kurus
neizmanto cilvēku patēriņam, aprite;
Dzīvnieku veselības darba grupa.
2. Eiropas Savienības Padome.
2.1.Veterināro ekspertu darba
grupas: Dzīvnieku veselība;
Sabiedrības veselība; Dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu, kurus
neizmanto cilvēku patēriņam, aprite.
2.2. Pārtikas kodeksa darba grupa:
Veterināro zāļu atliekvielas
dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktos; Medicīnas ierīču darba
grupa.
3. ES prezidentūras organizēta
konference Dānijā, Kopenhāgenā.

preparāti
Veterināro zāļu pastāvīgā komiteja
Ekspertu darba grupa par antinikrobiālo
rezistenci
Pārtikas ķēdes un dzīvnieku veselības
pastāvīgā komiteja: Dzīvnieku izcelsmes
blakusprodukti, kurus neizmanto cilvēku
patēriņam, aprite
Eiropas Savienības Padome
Veterināro ekspertu darba grupa-Sabiedrības
veselība
EK organizēts seminārs "ES - ASV iekšējie
apdraudējumi biodrošības jomā"

Sadarbībā ar sociālajiem un
ekonomiskajiem partneriem,
izstrādāsim lauku ilgtermiņa
attīstības stratēģiju un uzsāksim
Lauku attīstības programmas
izstrādi
1.MK 13.03.2012. noteikumi
Nr.177 "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 27.jūnija
noteikumos Nr.535
"Lauksaimniecībā vai
mežsaimniecībā izmantojamo
traktoru, piekabju un to sastāvdaļu

Sagatavots LAP 2014-2020 situācijas
analīzes un nosacījumu projekts, kā arī
iesniegts Ex-ante novērtētājiem
izvērtēšanai.

_

atbilstības novērtēšanas noteikumi"
2.MK 22.05.2012. noteikumi
Nr.358 " Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 27.jūnija
noteikumos Nr.535
"Lauksaimniecībā vai
mežsaimniecībā izmantojamo
traktoru, piekabju un to sastāvdaļu
atbilstības novērtēšanas noteikumi"
5.2.3.

5.2.4.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Valdības rīcības plāna izstrāde un
ceturkšņa atskaišu iesniegšana Ministru
kabinetā

ZM darbības stratēģijas 2012.2014.gadam projekta izstrāde

Konferences, izstādes, konkursi:
Organizēt Zemkopības ministrijas
konkursu „Sējējs 2012”

Visu gadu

I pusgads

II pusgads

SLSAD

Sagatavots VRP

SLSAD

Ņemot vērā Valsts kancelejas 18.04
.2012 veiktos grozījumus MK
instrukcija Nr.1 "Kārtība, kādā
izstrādā un aktualizē institūcijas
darbības stratēģiju un novērtē tās
ieviešanu", ZM Darbības stratēģijas
izstrāde tiek pārcelta uz gada
beigām, 2013.gada sākumu

Ņemot vērā Valsts kancelejas 18.04 .2012
veiktos grozījumus MK instrukcija Nr.1
"Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē
institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās
ieviešanu", ZM Darbības stratēģijas izstrāde
tiek pārcelta uz gada beigām, 2013.gada
sākumu

PSAN

I pusgads

MD

Visā Latvijā notika Meža dienas
2012, Meža dienu lielais notikumsMuzeja nakts pasākums Mežaparkā
izstādes "Iepazīsties-Koks!"
ietvaros, MDK sekretariāta funkciju
nodrošināšana

Komunikācija ar sabiedrību, sadarbība ar NVO:
Sadarbība ar LOSP, nozaru organizāciju
un citu nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem darba grupu sanāksmēs
Visu gadu
lauksaimniecības stratēģijas veidošanā,
lopkopības un ciltsdarba normatīvo
dokumentu izstrādē.
Koordinēt informācijas apriti starp ZM
Visu gadu
un labdarības organizācijām par EK

LD

Notiek regulāra sadarbība

LD

Labdarības organizācijas ir
informētas par programmas

Koordinēt „Meža dienu” norisi Latvijā,
veikt Meža dienu komitejas sekretariāta
funkcijas

Sniegti pārskati par VRP īstenošanu
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-

Notiek regulāra sadarbība

Sadarbības partneri/prese ir informēti par
programmas īstenošanas gaitu

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

programmas vistrūcīgākām personām
īstenošanas gaitu
Sniegt priekšlikumus un informēt NVO,
starpinstitūciju sadarbības partnerus par
EK programmas īstenošanai
nepieciešamajiem intervences produktu
veidiem un apjomiem, kādus izsniegt
vistrūcīgākajām personām attiecīgajā
programmas īstenošanas gadā
Organizēt un vadīt Traktortehnikas
darba grupas darbu, lai nodrošinātu
normatīvo aktu izstrādi un risinātu
aktuālos jautājumus traktortehnikas un
lauksaimniecības tehnikas nozarē
Sadarboties ar ES dalībvalstīm par
augkopības un traktortehnikas
jautājumiem.
Informēt augkopības un traktortehnikas
nozaru pārstāvjus par nodaļas
kompetencē esošajiem jautājumiem
saistībā ar aktivitātēm ES lēmumu
pieņemšanas institūcijās.
Sniegt priekšlikumus un pārstāvēt ZM
intereses Latvijas Transportlīdzekļu
apdrošinātāju biroja konsultatīvajā
padomē par transportlīdzekļa īpašnieka
obligātās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas jautājumiem
Informēt sabiedrību par Lauku attīstības
programmas un Zivsaimniecības fonda
2007.-2013. gadam pasākumiem un
apguves iespējām, kā arī par
Zemkopības ministrijas darbu Latvijas
interešu aizstāvībā ES institūcijās par
Kopējās lauksaimniecības politikas
reformu pēc 2013. gada.

īstenošanas gaitu 2012.gadā.

2012.gadā, kā arī plānoto 2013.gadā.

Sadarbības partneri/prese ir informēti par
programmas īstenošanas gaitu
2012.gadā, kā arī plānoto 2013.gadā.

Visu gadu

LD

Sadarbības partneri/prese ir
informēti par programmas
īstenošanas gaitu 2012.gadā.

Visu gadu

LD

Notikusi traktortehnikas darba
grupa 08.02.2012.

Visu gadu

LD

Ir notikušas konsultācijas ar Somijas
zemkopības ministriju par kaņepju
šķirnes Finola iekļaušanu to kaņepju
šķirņu sarakstā, par kuru audzēšanu
var saņemt VPM.

Visu gadu

LD

Visu gadu

LD

Visu gadu

PSAN

Sanāksmes nav notikušas

Notiek regulāra informācijas apmaiņa

Notiek regulāra sadarbība

Notikušas rakstiskas konsultācijas ar
LTAB
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5.4.9.

Zemkopības ministrijas mājaslapā
ikdienā nodrošināt publiski pieejamu
informāciju par Zemkopības ministrijas
darbību un aktualitātēm
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā,
zivsaimniecībā un lauku attīstībā

Visu gadu

5.4.10.

Organizēt Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sanāksmes

5.5.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole (ELFLA):

5.5.1.

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

5.5.2.

Koordinēt Latvijas lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam
uzraudzības komitejas sēžu norisi, veikt
sekretariāta funkciju izpildi, kā arī

Visu gadu

Visu gadu

Visu gadu

PSAN

1) Organizēta ZKP 01.02.2012. sēde
(protokols Nr.45). 2) Organizēta
ZKP14.03.2012. sēde (protokols
Nr.46).

ZD

LAAD

1.Organizētas VI komitejas sēdes: 05.04.2012. - 16.05.2012.
2.Pieprasīti un izvērtēti ceturkšņu
pārskati par VI funkciju īstenošanu
no iesaistītajām struktūrvienībām un
iestādēm;
3.Sagatvoti ceturkšņu pārskati par
VI funkciju īstenošanā;
4.Sagatavots PĀRSKATS par VI
funkciju īstenošanas gaitu
2011.gada II pusgadā;
5.Veikti grozījumi Ministru
kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta
dienesta nolikums";
6. 12.01.2012. organizēta darba
grupa "Baltijas valstu tikšanās par
ELFLA jauno regulējumu un
iespēajmo kopējo pozīciju tālākām
sarunām"

LAAD

1. Organizēta UK sēde 21.06.2012.
un sagatavots sēdes protokols;
2. 08.05.2012. organizētas
divpusējās sarunas ar EK par LAP
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Organizētas 3 ZKP 04.07.2012. sēdes

1.Organizēta VI komitejas sēde 31.10.2012;
2.Pieprasīti un izvērtēti pusgada pārskati
par VI finkciju īstenošanu no
iesaistītajām struktūrvienībām un
iestādēm;
3.Sagatavots PĀRSKATS par VI
funkciju īstenošanas gaitu 2012.gada I
pusgadā;
4.Uzsākts darbs pie 2012. gada II
pusgada pārskata sagatavošanas;
5. sagatavoti grozījumi LAP (11.versija),
iesniegti EK, nodrošināta komunikācija
ar EK (grozījumi apstiprināti no EK
puses 07.12.2012);
6.Dokumentu un materiālu tulkojumi
no/uz angļu valodu, konsultācijas par
valodas un terminoloģijas jautājumiem;
ministrijas darbinieku sastādīto
dokumentu angļu valodā rediģēšana.
1. Sagatavota un uzsākta lēmuma
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā,
taču ņemot vērā komitejas locekļu
sniegtos viedokļus, nepieciešamas

nodrošināt uzraudzības komitejas
darbību reglamentējošo normatīvo aktu
izstrādi/aktualizēšanu

5.5.3.

ES padomes tiesību aktu par
lauksaimniecības produktu veicināšanas
pasākumiem izskatīšana, atbilstošu
nostāju un Latvijas priekšlikumu
sagatavošana saistībā ar pielāgojumiem
Līgumam par Eiropas Savienības
darbību (LESD) un likumdošanas
vienkāršošanu

ieviešanu

Visu gadu

TTAD

PKP Nr.6, 9

52

1. Sagatavotas atbildes uz Eiropas
Komisijas jautājumiem "Viedokļu
apmaiņa par lauksaimniecības
produktu veicināšanas
programmām, jo īpaši saistībā ar EK
Regulām Nr.3/2008 un
Nr.501/2008" Vienkāršošanas
ekspertu darba grupas sanāksmei
(27.03.) un iesniegtas Eiropas
Komisijai.
2. Sagatavotas tēzes uz 3+3
sanāksmi (11.04.) par Komisijas
paziņojumu Eiropas Parlamentam,
Padomei, Eiropas Ekonomikas un
sociālo lietu komitejai un Reģionu
komitejai "Veicināšanas un
informācijas pasākumi attiecībā uz
lauksaimniecības ražojumiem —
stratēģija ar augstu Eiropas
pievienoto vērtību Eiropas garšu
popularizēšanai".
3. Sagatavota sākotnējā pozīcija par
Komisijas paziņojumu Eiropas
Parlamentam, Padomei, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai
"Veicināšanas un informācijas
pasākumi attiecībā uz
lauksaimniecības ražojumiem —
stratēģija ar augstu Eiropas
pievienoto vērtību Eiropas garšu

papildus diskusijas lēmuma
pieņemšanai;
2. uzsākts darbs pie Pagaidu uzraudzības
komitejas 2014. - 2020.gadam
izveidošanas - nolikuma izstrāde,
darbības pamatprincipu noteikšana,
iespējamo dalībnieku noteikšana.

1. Sagatavotas atbildes uz Eiropas
Komisijas jautājumiem par
nacionālajiem veicināšanas pasākumiem.
2. Balsojums par EK lēmuma projektiem
par jauno programmu apstiprināšanu.
3. Koordinācija un komentāru sniegšana
VVC par MK not. Nr.841 tulkojumu uz
angļu valodu.

popularizēšanai".
4. Izstrādāti grozījumi 2006.gada
31.oktobra MK noteikumos Nr.894
„Kārtība, kādā piešķir, administrē
un uzrauga Eiropas Savienības un
valsts atbalstu informatīvajiem un
veicināšanas pasākumiem attiecībā
uz lauksaimniecības produktiem”
(12.06.2012. MK noteikumi Nr.406,
prot. Nr.33 30.§).
5. Balsojums par EK lēmuma
projektiem par jauno programmu
apstiprināšanu (13.06.).
5.6.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība, kontrole (ELGF):

5.6.1.

Izstrādāt MK noteikumu projektu
„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
8.decembra noteikumos Nr.1415
„Kārtība, kādā tiek administrēti un
uzraudzīti tirgus intervences pasākumi
augkopības un lopkopības produktu
tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas
programmu vistrūcīgākajām personām””

5.7.

Darbības nodrošināšana, uzraudzība,
kontrole (EZF):

5.7.1.

Pildīt Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
Vadošās iestādes sekretariāta funkcijas
un uzraudzīt Vadošās iestādes funkciju
īstenošanu iesaistītajās struktūrvienībās
un institūcijās

I pusgads

Visu gadu

LD

VRP 80.1.

Ministru kabineta 26.06.2012.
noteikumi nr.447 "Grozījums
Ministru kabineta 2009.gada
8.decembra noteikumos Nr.1415
"Kārtība, kādā tiek administrēti un
uzraudzīti tirgus intervences
pasākumi augkopības un lopkopības
produktu tirgū, īstenojot Eiropas
Komisijas programmu
vistrūcīgākajām personām"

1.Organizētas VI komitejas sēdes:
- 05.04.2012.
- 16.05.2012.
2. Sagatavots PĀRSKATS par VI
funkciju īstenošanas gaitu
2011.gada II pusgadā;
3. Uzsākts darbs pie Vadības un
kontroles sistēmas apraksta
aktualizēšanas, apzinot veiktos
grozījumus saistībā ar VKS
ieviešanu;
4. Veikti grozījumi VI reglamentā,

LAAD

53

-

1.Organizēta VI komitejas sēde 31.10.2012;
2.Pieprasīti un izvērtēti pusgada pārskati
par VI finkciju īstenošanu no
iesaistītajām struktūrvienībām un
iestādēm;
3.Sagatavots PĀRSKATS par VI
funkciju īstenošanas gaitu 2012.gada I
pusgadā;
4.Uzsākts darbs pie 2012. gada II
pusgada pārskata sagatavošanas;

lai nodrošinātu kvalitatīvāku
uzraudzībuu VI funkciju
īstenošanas nolūkā (ZM
struktūrvienības un LAD),
15.03.2012;
5. Sadarbība ar Valsts kontrolei un
dalība Valsts kontroles likumības
revizijā par EZF Vadības un
kontroles sistēmas ieviešanu.

5.7.2.

Koordinēt Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
uzraudzības komitejas sēžu norisi, veikt
sekretariāta funkciju izpildi, kā arī
nodrošināt uzraudzības komitejas
darbību reglamentējošo normatīvo aktu
izstrādi/aktualizēšanu

Visu gadu

LAAD

5.7.3.

Nodrošināt Eiropas Savienības kopējās
zivsaimniecības politikas jauno
likumdošanas iniciatīvu ieviešanas
pasākumus Latvijā, saistībā ar Padomes
regulu par jauno Kopējo zivsaimniecības
politiku

II pusgads

ZD

1.Organizēta UK sēde 17.04.2012;
sagatavots sēdes protokols. 2
Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.2013.gadam uzraudzības komitejas
lēmumu pieņemšana rakstiskās
procedūras veidā
09.02.2012.,15.06.2012. Lēmumi
Nr. L-2012/01 un Nr. L-2012/02;
3. veikti grozījumi UK nolikumā 15.06.2012

-
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5. nodrošināta komunikācija ar EK par
grozījumiem ZRP - 4.versija (grozījumi
apstiprināti no EK puses 26.10.2012);
6. Aktualizēts Vadības un kontroles
sistēmas apraksts;
7. Nodrošināta komunikācija un sniegta
nepieciešamā informācija Valsts
kontrolei par Likumības revīziju
"Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbilstība politikas plānošanas
dokumentiem, normatīvajiem aktiem un
efektivitāte".

Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
uzraudzības komitejas lēmuma
pieņemšana rakstiskās procedūras veidā
16.10.2012. Lēmums Nr. L- 2012/03

Nodrošināta dalība Eiropas Komisijas
sanāksmē par nozveju izmetumiem.

5.7.4.

Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
pasākumi - ieviešanas un uzraudzības
koordinēšana

Visu gadu

ZD

VRP 78.2.
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1) Dalība dažādās sanāksmēs, darba
grupās un tikšanās, t.sk. par ZM
fondu finansējumu turpmākajos
gados; EZF komitejas sēdē Briselē
darba grupā par tehniskās palīdzības
finansējuma plānošanu 2007-2013
un 2014-2020.gadam; Vadošās
iestādes komitejas sēdē Tehniskās
palīdzības komisijas sēdē; darba
grupā par NVO sniegtajiem
priekšlikumiem finansējuma
pārdalei starp Rīcības programmas
prioritārajiem virzieniem; ar EK
pārstāvjiem par ZRP ieviešanu.
2) Sagatavota informācija, t.sk.
ELFLA un EZF Vadošās iestādes
komitejas sēdei; informatīvajiem
ziņojumiem par virssaistību
uzņemšanos ELFLA un EZF
ietvaros un Eiropas Zivsaimniecības
fonda pasākumos 2007.–2013.g..
3)Sarakste un komunikācijas ar
dažādām institūcijām, t.sk. Mazo
ostu asociācijai par grozījumiem
EZF Rīcības programmas
finansējuma sadalījumam starp
prioritātēm; ar EK un LGA par
garantiju pieejamību uzņēmumiem
no ERAF, pretendējot uz atbalstu
EZF ietvaros.
4) Sagatavoti Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–
2013.gadam grozījumi.
5) Līdzdalība 2012.gada 7.februāra
MK noteikumi Nr.106 "Grozījumi
Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumos Nr.573
"Kārtība, kādā administrē Eiropas

1. Sagatavota: informācija, tā prezentēta un
nodrošināta dalība diskusijās par EZF
Rīcības programmas īstenošanu
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
sēdēs; komentāri un priekšlikumi,
nodrošināta dalība darba grupā par Latvijas
universitātes veiktu pētījumu par Pārtikas
uzņēmumu konkurētspēju; komentāri par
Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta
veikto izvērtējumu par EZF pasākuma
"Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"
īstenošanu, dalība diskusijās ar ekspertiem;
precizēti atsevišķi Rīcības programmas
prioritāro virzienu sasniedzamie rezultatīvie
rādītāji; informācija Valsts kontrolei
revīzijas ziņojumam "Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbilstība politikas
plānošanas dokumentiem, normatīvajiem
aktiem un efektivitāte" ; informācija un
priekšlikumi par EZF Vadības apspriedēm,
sagatavoti Vadības apspriežu protokoli ;
atbildes vēstule Eiropas Komisijai par
Rīcības programmas īstenošanas datu
pieprasījumu; priekšlikumi un komentāri
Par „Latvijas preču un pakalpojumu eksporta
veicināšanas un ārvalstu investīciju
piesaistes pamatnostādņu 2012.2018.gadam” EZF kontekstā; informācija
Saeimai par EZF ieviešanu; informācija pēc
Eiropas Komisijas pieprasījuma par
dažādiem jautājumiem - akvakultūru, zvejas
produktu apstrādes sektoru u.tml.
2. Nodrošināta dalība: mācību seminārā
„Publiskais iepirkums struktūrfondu un

Lauksaimniecības garantiju fondu,
Eiropas lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai un Eiropas
Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts
un Eiropas Savienības atbalstu
lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai""
sagatavošanā.

5.7.5.

Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam
pasākumu ieviešana un to ieviešanas
uzraudzība.

Visu gadu

ZD

VRP 78.2.
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Nodrošinātas aktivitātes, t.sk.
komunikācija ar LAD un
nevalstiskajām organizācijām, šādās
jomās:
1.Zvejas aktivitāšu pilnīga
pārtraukšana.
2. Investīcijas- zvejas kuģu ierīcēs
un zvejas rīku selektivitāte;
ražošanas, apstrādes vai mārketinga
iekārtās un infrastruktūrā; zvejas
ostās un zivju izkraušanas vietās;
akvakultūras uzņēmumos.
3.Sociāli ekonomiskās
kompensācijas.
4. Ūdens vides pasākumi.
5. Zveja iekšējos ūdeņos.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai ieviešanā” Tallinā; diskusijās par
Zivsaimniecības sadarbības tīkla pasākumu
plānu un aktivitātēm; tikšanās ar Labklājības
ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru un
nozares pārstāvjiem par nodarbinātības
jautājumiem; sanāksmēs Valsts kontroles
revīzijas par EZF; Zivsaimniecības
sadarbības tīkla demonstrējuma „Roņu
droša murda izmantošanas efektivitāte
Latvijas piekrastes zvejā” noslēguma
seminārā Saulkrastos; ELFLA un EZF
Vadošās iestādes komitejas sēdēs; ikgadējā
tikšanās sanāksmē ar Eiropas komisiju par
Rīcības programmas ieviešanu; sanāksmēs
par EZF Rīcības programmas īstenošanu;
Tehniskās palīdzības komisijas sēdēs;
tikšanās ar Saeimas deputātiem par darba
vietu radīšanas iespējām ar ES atbalsta
instrumentu palīdzību.
Nodrošinātas dažādas aktivitātes šādās
jomās:
1.Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana.
2. Investīcijas- zvejas kuģu ierīcēs un zvejas
rīku selektivitāte; ražošanas, apstrādes vai
mārketinga iekārtās un infrastruktūrā; zvejas
ostās un zivju izkraušanas vietās;
akvakultūras uzņēmumos.
3.Sociāli ekonomiskās kompensācijas.
4. Ūdens vides pasākumi.
5. Zveja iekšējos ūdeņos.
6. Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
un mārketings.
7.Ūdens faunas un floras aizsardzība un
attīstība.
8. Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas

6. Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde un mārketings.
7.Ūdens faunas un floras
aizsardzība un attīstība.
8. Jaunu noieta tirgu sekmēšana un
reklāmas kampaņas.
9. Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana.
5.8.

Gadagrāmatas, ziņojumi, atskaites:

5.8.1.

Gada ziņojuma sagatavošana lopkopības
un ciltsdarba jomā

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

Lauksaimniecības gada ziņojuma
sagatavošana.

Apkopot, analizēt un izvērtēt
informāciju par siltumnīcefekta gāzu
emisiju inventarizāciju augkopības
nozarē, sniegt priekšlikumus SEG
inventarizācijas ziņojuma sagatavošanai
2011.gada ZM gada publiskā pārskata
izstrāde
Informatīvais ziņojums par Eiropas
Savienības tiesību aktos noteikto
obligāto dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības un apkarošanas īstenošanu
2013.gadā

I pusgads

Visu gadu

Sagatavota informācija Gada
ziņojuma lopkopības un ciltsdarba
jomā
1. Sagatavots Gada ziņojuma saturs
un nodaļu shēma izsūtīšanai
atbildīgajiem departamentiem.
2.Gada ziņojumam sagatavota
informācija par KLP nākotni, SA,
TM, PVTM, par Lauksaimniecības
nozīmi tautsaimniecībā un bilanču
informācija pa visām
lauksaimniecības nozarēm.
3. Apkopota, noformēta citu
departamentu iesūtītā informācija,
veikti precizējumi, sagatavoti attēli,
nosūtīts projekts saskaņošanai CSP.

LD

TTAD

Visu gadu

LD

I pusgads

SLSAD

I pusgads

VPD

kampaņas.
9. Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana.

-

1. Saņemti un iestrādāti precizējumi no CSP,
saskaņoti ar atbildīgajiem informācijas
sagatavotājiem;
2. Precizēts, noformēts un sagatavots
ievietošanai ZM mājas lapā.

Organizēta sanāksme ar VARAM, lai
kopīgi sagatavotu atbildes EK par
Latvijas nacionālo SEG inventarizācijas
ziņojumu
Ir sagatavots ZM publiskā pārskata
projekts
Akceptēts (10.05.2012.Nr.2012-TA970 ; ievietots Politikas plānošanas
dokumentu datu bāzē MK mājas
lapā )

57

Pārskats apstiprināts un publiski pieejams
ZM mājas lapā

-

5.8.6.
5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

Otrais nacionālais ziņojums par
Kartahenas protokola ieviešanu Latvijā
Audits, uzraudzība, kontrole:

Veikt 15 auditus par ministrijas vadības
un atbalsta un pamatdarbības sistēmām,
tai skaitā par EZF VKS, un kvalitātes
sistēmu auditus par 5 procesiem

Ministrijas un padotības iestāžu
Pretkorupcijas pasākumu plānu izpildes
uzraudzība un pārskata par valsts
programmas izpildi sagatavošana
iesniegšanai Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojā.
Ikgadējā atzinuma sagatavošana
iesniegšanai komisijā par to, vai EZF
vadības un kontroles sistēmu darbība ir
efektīva, lai nodrošinātu pietiekamu
garantiju tam, ka Komisijai iesniegtās
izdevumu deklarācijas ir pareizas un
attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un
regulāri
Gada kontroles ziņojuma par periodu
01.07.2011.-30.06.2012.sagatavošana un
iesniegšana Komisijā

II pusgads

Visu gadu

VPD

-

Informācija tiek precizēta

IAN

Uz 30.06.2012. -pabeigti 4 auditi, 3
iekšējie sistēmu un 3 kvalitātes
auditi- procesā, uzsākta 1 neplānota
ārpuskārtas pārbaude pēc KNAB
pieprasījuma

Uz 2012.gada 28.decembri ir pabeigti 13
plānotie auditi ZM un padotības iestādēs,
veiktas 2 pārbaudes pēc vadības atsevišķa
rīkojuma un veikti kvalitātes sistēmu auditi 5
procesiem.

II pusgads

IAN

-

2012. gadā tika sagatavots un Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojam nosūtīts
Pārskats par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas programmas 2009.-2013.gadam
izpildi ZM un padotības iestādēs.

II pusgads

IAN

-

28.12.2012.Revīzijas iestādes vadītāja
apstiprinājusi atzinumu, kas nosūtīts EK
caur SFC sistēmu

II pusgads

IAN

-

28.12.2012. Revīzijas iestādes vadītāja
apstiprinājusi gada kontroles ziņojumu,
kas nosūtīts EK caur SFC sistēmu.

1.Nodrošināta Vecākās nozares

5.9.5.

Veicināt, koordinēt un uzraudzīt ZM un
iestāžu dalību Eiropas Savienības
struktūrfondu un citu ES finanšu
instrumentu projektos

Visu gadu

amatpersonas funkciju izpilde un
pārraudzīta ES "Pārejas līdzekļi
administratīvās spējas stiprināšanai"
programmas projektu ilgtspēja ZM.
Sagatavota un sniegta informācija
par ilgtspējas nodrošināšanas
pasākumiem 2 projektiem.

SLSAD
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Vecākā nozares amatpersona nodrošina
projektu ilgtspēju atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Gatavošanās EEZ/NFI 2009. - 2014.gada
plānošanas periodam ZM interesējošajās
jomās, atzinumu sniegšana citu ministriju
izstrādātajiem tiesību aktu, programmu
projektiem. Nodrošināta dalība

2. Uzraudzīta 1 projekta noslēguma
pārskata sagatavošana Eiropas
Ekonomiskās zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta
ietvaros, kā arī veikta dienesta
izmeklēšana par VTUA projektā
neatbilstoši veiktajiem izdevumiem
un sagatavoti ieteikumu projektu
ieviešanai. Sniegti 5 atzinumi par
EEZ reglamentējošo dokumentāciju.
Koordinēta iepriekš noteiktā
projekta prioritāšu izvirzīšana,
apraksta sagatavošanas process un
finansējuma sadale starp ZM un
VARAAM.
3.Nodrošināta ZM sadarbība ar
konsultatīvo padomi attīstības
sadarbības politikas jautājumos un
vadīta ZM dalība attīstības
palīdzības projektos: sagatavota
atskaite par veikto attīstības
palīdzību 2011.g.; nodrošināta
dalība konsultatīvajā padomē;
iesniegts 1 attīstības palīdzības
projekta piedāvājums ĀM.
5.9.6.

5.9.7.

Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus
padotības iestāžu rīcībai ar valsts
nekustamajiem īpašumiem
Izveidot un uzturēt nekustamā īpašuma
datu bāzi par Zemkopības ministrijas
visiem nekustamā īpašuma objektiem
(RVS Horizon Nekustamo īpašumu
pārvaldības modulis)

II pusgads

BFD

I pusgads

BFD

starpinstitūciju darba grupās.

ZM 06.06.2012. Kārtība Nr.9

Darbs turpinās
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Darbs turpinās

5.9.8.

5.10.

5.10.1.

Noslēgt valsts nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas līgumus ar VAS "Latvijas
valsts meži" un VSIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”
Citi:

Gatavojoties jaunajam plānošanas
periodam 2014.-2020.gadam, izvērtēt ar
KLP un KZP ieviešanu saistītos ES
likumdošanas aktus un aizstāvēt Latvijas
intereses, sagatavojot pamatotas
instrukcijas un pozīcijas, attiecīgi
izstrādājot nacionālos normatīvos aktus
ES politiku ieviešanai Latvijā.

II pusgads

Visu gadu

BFD

LAAD

Ar LVM līgums noslēgts
18.05.2012.

VRP 78.1.

1. Dalība EK organizētajās
diskusijās par uzraudzības un
novērtēšanas sistēmu, kā arī
stratēģisko plānošanu;
2. Izvērtēti EK priekšlikumi
jaunajam plānošanas periodam un
sniegta informācija un viedoklis
Latvijas interešu aizstāvībai EK
(pozīcijas, instrukcijas, ziņojumi,
u.tml.);
3. Sadarbība ar FM par
institucionālo ietvaru priekšlikumi, iebildumi
(koncepcija);
4. Sadarbība ar FM saistībā ar
partnerības līguma sagatavošanu un
Ex ante nosacījumu ieviešanu

1. Dalība EK organizētajās diskusijās par
uzraudzības un novērtēšanas sistēmu,
stratēģisko plānošanu u.c. jautājumiem
saistībā ar jauno plānošanas periodu;
2. Izvērtēti EK priekšlikumi jaunajam
plānošanas periodam un sniegta informācija
un viedoklis Latvijas interešu aizstāvībai EK
(pozīcijas, instrukcijas, ziņojumi utml.);
3. Nepieciešamās informācijas sagatavošana
(t.sk. prezentāciju sagatavošana) par ZM
kompetences ietvaros ES fondu ieviešanu
nākamajā plānošanas periodā;
4. Dokumentu un materiālu tulkojumi no/uz
angļu valodu, konsultācijas par valodas un
terminoloģijas jautājumiem; ministrijas
darbinieku sastādīto dokumentu angļu valodā
rediģēšana
Ņemot vērā gatavošanos 2014. - 2020.gada
plānošanas periodam, nodaļas kompetences
ietvaros veikti uzdevumi saistībā ar LAP
2014.-2020. gadam sagatavošanu:
5.LAP 2014.-2020. sagatavošanas procesa
koordinēšana, materiālu apkopošana,
formatēšana, t.sk. situācijas apraksta
sagatavošana, SVID sagatavošana, LAP
pasākumu aprakstu sagatavošana, LAP
horizontālo sadaļu sagatavošana;
6. Vajadzību izvērtēšana un mērķu
definēšana pamatojoties uz sagatavotājām
SVID analīzēm, to sasaiste ar plānotajiem
LAP pasākumiem;
7. LAP 2014.-2020. projekta pirmās versijas
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sagatavošana un nosūtīšana novērtēšanai
Ex-ante ekspertiem.
8. Darbs pie LAP 2014.-2020.projekta
papildināšana un koriģēšanas pēc Ex- antes
ekspertu sniegtajiem komentāriem.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.

Sagatavot un sniegt priekšlikumus ES
fondu (ESF, ERAF, Kohēzijas u.c.)
ieviešanā atbildīgajām ministrijām par
lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības
un pārtikas nozari atbalsta pasākumiem.
Sagatavot MK noteikumu projektu Meža
konsultatīvo padomi
Zvejas un akvakultūras produktu tirgus
intervences atbalsta pasākumu
ieviešanas pārraudzība

Zivju fonda atbalsta ieviešana.

Visu gadu

LAAD

I pusgads

MD

Visu gadu

Visu gadu

VRP 78.2.

1) Sadarbība ar FM par atsevišķu
atbalsta jomu ieviešanu citu ES
fondu ietvaros (valsts meliorācijas
sistēmas, izglītība u.c.);
2) Dalība Kohēzijas politikas
nākotnes darba grupā.

1. Sadarbība ar FM par Partnerības līguma
sagatavošanu, Ex ante nosacījumu ieviešanu
un atsevišķu atbalsta jomu ieviešanu citu ES
fondu ietvaros (t.sk. sadarbība ar VARAM,
EM);
2. Dalība Kohēzijas politikas nākotnes darba
grupā.

Ministru kabineta 03.07.2012.
noteikumi Nr.473 „Meža
konsultatīvās padomes nolikums”

-

ZD

ZD

Lauksaimniec
ības un lauku
attīstības
likuma
5.panta
4.daļa
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1) ZF sekretariāta funkcijas četru
padomes sēžu organizēšana, t.sk.
sarakste un protokoli.
2) Izstrādāts un saskaņots ZF
apbalvojuma „Zivju fonda Atzinības
raksts "Par ieguldījumu Latvijas
zivju resursu saglabāšanā un
zivsaimniecības nozares attīstībā"”
nolikums un lēmumprojekts par
apbalvojuma dibināšanu;
noorganizēta informatīvo uzlīmju ar
ZF simboliku izgatavošana;
3) Sagatavota un sniegta informācija
par ZF darbību dažādām
institūcijām, t.sk. par - iespējamo
finansiālo atbalstu Kaņiera ezera
izpētes darbu veikšanai; LPS

Ievietota informācija par zvejas produktu
tirgus intervenci ELGF foldera, kur jāievieto
visa informācija saistībā ar ELGF ietvaros
finansētiem un administrētajiem
pasākumiem, apakšmapē ‘Zivju razotaju
grupas’;
1. Veiktas Zivju fonda sekretariāta funkcijas
divu Zivju fonda padomes sēžu norises
nodrošināšanai;
2. Dalība Valsts kancelejas darba grupās par
valsts dibināto fondu sistēmas turpmākās
attīstības modeli;
3. Sagatavota informācija: par valsts budžeta
apakšprogrammas 25.02.00 Zivju fonds
darbības rezultātiem un to rezultatīvie
rādītājiem;
par Zivju fonda finansējumu, kā arī
apkopojumu par Zivju fonda finansējuma
saņēmējiem un tiem izmaksātajām summām
2011.gadā;
atbilde uz ZM mājas lapā iesūtīto jautājumu ;
skaidrojums Mārupes novada domei ;
grozījumi MK 1995.gada 19.decembra

žurnālam „Logs”; žurnālam
"Kapitāls"; dažādu zvejas tiesību
nomnieku iemaksām valsts budžeta
kontos ZF dotācijas veidošanai;
Zvejniecības likuma grozījumu
projekta anotācijai; par 2011.gada
faktiskajiem ieņēmumiem valsts
budžetā ZF dotācijas veidošanai,
prognoze par 2013.-2015.gada
ieņēmumiem; raksts “Latvijas
Zivsaimniecība - 2012”; par ZF un
pašvaldībām ; Zvejniecības likuma
grozījumu projekta anotācijai;
komentāri LZIKIS Tehniskai
specifikācijai.
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noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums””
un MK 2010.gada 2.marta noteikumos
Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda finanšu līdzekļiem””( līdz
2012.gada beigām saskaņoti ar atbildīgajām
institūcijām).
4. Organizēta darba grupas, kura strādās pie
Ministru kabineta 19.12.1995. noteikumu Nr.
388 „Zivju fonda nolikums” 8.4.apakšpunkta
izpildes mehānisma izveides, t.sk. pirmā
sēde;

6.

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

LD
MD
ZD
VPPD
SLSAD
JD
BFD
LAAD
TTAD
IAN
PSAN

Ministru
prezidenta
rezolūcijas

VSS
atzinumi

VSS
pieteiktie,
izsludinātie,
izskatītie

Saeimas likumi, lēmumi

ZM vadības apspriežu
protokoli

1
4
1

* - NA izstrāde tiek uzskatīta par izpildītu, to iesniedzot apstiprināšanai Ministru kabinetā.
**-dati nav pieejami, Dokumentu vadības sistēmas dēļ (funkcionalitātes nepietiekamība, lai izvilktu kavētos /neizpildītos uzdevumus)

Apzīmējumi

zaļš

izpildīts

dzeltens

procesā

sarkans

kavēts

Saskaņots:
Datums:

Sagatavotājs:
Datums:
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A.Lapiņš

M.Kreitiņš

