APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
______________J.Dūklavs
Datums: _______________

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2014.gada darba plāns
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Atsauces
uz VRP

Darbības virziena „Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība” ietvaros:
1.1.

1.2.

Attīstīt pārtikas kvalitātes shēmu un pilnveidot prasības, lai veicinātu kvalitatīvu vietējo
lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanu un sniegtu patērētājiem garantijas par saražotā produkta
kvalitāti.
Nodrošināt nacionālo interešu aizstāvību ES jaunās oficiālās kontroles regulas izstrādē pārtikas un sēklu
aprites, dzīvnieku un augu veselības un oficiālo kontroļu finansēšanas jomā, kā arī ES Dzīvnieku
veselības likuma izstrādē, lai nodrošinātu prasību ieviešanu atbilstoši mērķim „profilakse labāka nekā
ārstēšana”.

01.11.2014

VPD, TTAD

v

01.11.2014

VPD

v

v

1.3.

Turpināt īstenot Eiropas Savienības programmas skolu apgādei ar piena produktiem un augļiem un
dārzeņiem, veicinot veselīga uztura paradumu veidošanos pirmskolas un skolas vecuma bērnu vidū.

01.11.2014

TTAD

1.4.

Izstrādāt Nacionālo rīcības plānu par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un piesardzīgu
antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dzīvnieku veselības jomā.

31.12.2014.

VPD

1.5.

Nodrošināt efektīvāku dzīvnieku labturības un aizsardzības kontroli valstī, kā arī sabiedrības iesaistīšanu
dzīvnieku labturības uzraudzībā, izveidojot dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi un
sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību.

31.12.2014.

VPD

1.6.

Nodrošināt zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas izveidi, kā arī ES
dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģijas 2012.-2015.gadam īstenošanu.

31.12.2014.

VPD
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Atbildīgais
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1.7.

ES likumdošanas pārskatīšana attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību.

31.12.2014.

VPD

1.8.

Izstrādāt jaunu Veterināro zāļu aprites likumu ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, drošu un efektīvu
veterināro zāļu apriti

31.12.2014.

VPD

1.9.

Normatīvā akta izstrāde svaigpiena kvalitātes datubāzes darbībai pilnā režīmā, lai nodrošinātu svaigpiena
kvalitātes uzraudzību un samazinātu slogu piena pircējiem, kā arī veicinātu piena produktu ar augstu
pievienoto vērtību ražošanu.

01.07.2014.

VPD

1.10.

Uzlabot svaigpiena kvalitātes datu bāzi atbilstoši zinātnes projektā „Svaigpiena kvalitātes rādītāju
diapazona noteikšana laboratorijās testēšanai izmantojamiem svaigpiena paraugiem” iegūtajiem
rezultātiem.

01.07.2015.

VPD

1.11.

Normatīvā akta izstrāde nefasētas pārtikas marķēšanai, lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem
un patērētājus nodrošinātu ar nepieciešamo informāciju par pārtikas produktu.

31.12.2014.

VPD

1.12.

Lai samazinātu administratīvo slogu pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, sagatavot grozījumus
normatīvajos aktos, nosakot to pārtikas apritē strādājošo personu loku, kuriem var piemērot atkāpes
formālai pārtikas nozares izglītībai un obligāto minimālo higiēnas prasību apgūšanai.

31.12.2014.

VPD

1.13.

Izstrādāt normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu, ka finansiālās sankcijas, kuras piemēro par tīšiem
normatīvo aktu pārkāpumiem pārtikas aprites jomā, būtu ievērojami lielākas nekā ekonomiskais
ieguvums no krāpšanas gadījumiem.

01.09.2014.

VPD

1.14.

Nacionālo normatīvo aktu izstrāde, lai nodrošinātu augstu pārtikas drošuma un kvalitātes, dzīvnieku
veselības un labturības līmeni, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecību, nekaitīgu
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apriti, veicinātu drošu un kvalitatīvu
veterināro zāļu pieejamību dzīvnieku slimību ārstēšanā un profilaksē.

31.12.2014.

VPD

31.12.2014.

VPD

30.06.2014.

LAAD

1.15.

Turpināt saskaņošanas procesu ar EK un ES dalībvalstīm, lai nodrošinātu Salinātas rudzu rupjmaizes,
Carnikavas nēģu, kā arī Latvijas lielo pelēko zirņu ierakstīšanu ES Aizsargāto produktu reģistros.

Atsauces
uz VRP

2.Darbības virziena „Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” ietvaros:
2.1.

Pagarināt lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmu līdz 2020.gadam
2

v

Nr.
p.k.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Uzdevumi
Pagarināt aizdevumu programmu apgrozāmo līdzekļu iegādei līdz 2020.gadam
Nodrošināt kredītresursu ar samazinātu procentu likmi ES finansēto projektu īstenošanai
Nodrošināt atbalsta iespējas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.
Sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru veicināt vietējās produkcijas noieta
palielināšanu, konsultējot vietējos ražotājus kopīga piedāvājuma iesniegšanai iepirkumos.
Izstrādāt pamatprincipus tiešo maksājumu sistēmas ieviešanai ar 2015.gadu.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

30.06.2014.

LAAD

01.11.2014

LAAD

31.09.2014.

LAAD

01.11.2014

TTAD

01.11.2014

TTAD

2.7.

Pilnveidot dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokli, sistēmu , lai ikgadējais pieejamais
finansējuma apjoms būtu proporcionāls apsaimniekoto platību pieaugumam.

01.11.2014

LAAD

2.8.

Sagatavot Lauku attīstības programmas ieviešanas pamatprincipus, kas īpaši vērsti uz ražojošo
lauksaimniecības un meža nozares uzņēmumu attīstību.

01.11.2014

LAAD

01.11.2014

MD

2.9.

Latvijas Zemes fonda normatīvā regulējuma sagatavošana un saskaņošana.

Atsauces
uz VRP
v
v
v
v

v
v

v

v

2.10.

Sagatavot un aizstāvēt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar zemes privatizāciju un tirgus
regulējumu.

30.04.2014.

MD

2.11.

ES atbalsta nodrošināšana zivsaimniecības nozares attīstībai, t.sk. zivju apstrādes rūpniecības attīstībai
un eksportam.

01.11.2014

ZD

2.12.

Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un melioratīvās hidrometrijas 01.11.2014.
datiem

MD

v

Nodrošināt Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekošanu, piesaistīt ES fondu
līdzekļus sistēmu rekonstrukcijai, kā arī izvērtēt un pieprasīt valsts finansējumu sistēmu ilgtspējīgai
uzturēšanai.

MD

v

2.13.

2.14.

Nodrošināt atbalsta iespējas lauku tūrisma uzņēmējiem un lauku tūrisma mārketingam
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01.11.2014.

01.11.2014

LAAD

v

v

v

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

2.15.

Vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa veicināšana – sadarbībā ar LLKC, LVAEI un vietējām
pašvaldībām – īstenojot pasākumus, lai palielinātu Latvijas pārtikas preču īpatsvaru publiskajos
iepirkumos un patēriņā.

30.12.2014.

TTAD

2.16.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta veicināšanā.

30.12.2014.

TTAD

2.17.

Turpināt izstrādāt jaunas cūku liemeņu klasificēšanas metodes un formulas, lai nodrošinātu Latvijā
ražotās cūkgaļas konkurētspēju Eiropas Savienības tirgū.

01.07.2015.

VPD

2.18.

ES tiešo maksājumu un savstarpējās atbilstības sistēmas pilnveidošana Latvijā attiecībā uz 2014.gadu.

30.04.2014.

TTAD

2.19.

ZRP 2007.- 2013.gadam īstenošana, nodrošinot efektīvu pieejamā finansējuma apguvi.

31.12.2014.

ZD

2.20.

LAP 2014. - 2020.gadam ieviešanas uzsākšana (KLP II.pīlārs) .

30.12.2014.

TTAD

2.21.

Pilnveidot normatīvo regulējumu lauksaimniecības nozarē, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, kā arī
sniegt priekšlikumus savas kompetences jomā citu ministriju normatīvo aktu izstrādei šajā jomā.

2.22.

Izstrādāt uzņēmējdarbību laukos veicinošus priekšlikumus un normatīvos aktus nodokļu un valsts
atbalsta jomā, kā arī kooperācijas veicināšanai, kreditēšanas un kredītgarantiju instrumentu
pilnveidošanai investīciju piesaistei lauku teritorijās un riska pārvaldības instrumentu uzlabošana
ražošanas risku samazināšanai

31.12.2014.

LAAD

2.23.

Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde KLP I pīlāra pasākumu ieviešanai tiešmaksājumu, savstarpējās
atbilstības, tirgus instrumentu (t.sk. pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozarē) un lauksaimniecības
produktu tirgus veicināšanas pasākumu jomā), to ieviešanas uzraudzība.

30.12.2014.

TTAD

2.24.

KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana un virzīšana apspriešanai.

30.12.2014.

TTAD

2.25.

Pieprasījuma sagatavošana par pārejas posma valsts atbalsta pasākumiem 2014.gadā iesniegšanai EK un
Latvijas tiesību aktu sagatavošana pasākumu ieviešanai.

30.06.2014.

TTAD

2.26.

Paziņojuma sagatavošana un iesniegšanas EK par īpašā atbalsta īstenošanu Latvijā 2014.gadā, kā arī
īpašā atbalsta ieviešana.

30.04.2014.

TTAD
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30.12.2014

LD

Atsauces
uz VRP

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

2.27.

Sagatavot un sniegt priekšlikumus ES fondu ieviešanā atbildīgajām ministrijām par zivsaimniecības
nozares attīstībai nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem citu ES fondu ietvaros.

31.12.2014.

ZD

2.28.

Partnerības līguma aktualizēšana par EJZF, sadarbībā ar Finanšu ministriju kā arī Eiropas Savienības

30.09.2014.

ZD

fondu savstarpējās papildinātības un saskaņotības nodrošināšana.
2.29.

Izstrādāt priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem no 2015.gada atbilstoši EK vadlīnijām par valsts 30.12.2014.
atbalstu lauksaimniecībā.

LD

2.30.

Pilnveidot saražotā piena uzskaites sistēmu pēc piena kvotas atcelšanas 2015.gadā

LD

2.31.

Pārtikas nozares jautājumu koordinēšana un pārtikas nozarei būtisku problēmu risināšana Pārtikas
nozares padomes ietvaros.

30.12.2014
30.12.2014.

TTAD

Aizstāvēt priekšlikumus Latvijas Zemes fonda izveidei likumprojektam „Zemes pārvaldības likums” LR 01.10.2014.
Saeimā.
Aizstāvēt grozījumu priekšlikumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” LR Saeimā (MK 30.04.2014.
21.01.2014. sēdē atbalstītajam likumprojektam TA-65, 32.§). Sagatavot priekšlikumus grozījumiem
Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”.
Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 31.12.2014.
„Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”.

MD

2.35.

Izstrādāt nosacījumus valsts un pašvaldību (tai sk. ES fondu investīciju pasākumu) iepirkumos, kas
veicina koksnes izmantošanu Latvijā, kur vien iespējams, priekšroku dodot "zaļajam iepirkumam".
Veicināt tādu ēku būvniecību, kurās būtiskā apjomā tiek izmantoti koksnes produkti.

31.12.2014.

MD

2.36.

Sadarbībā ar Valsts meža dienestu un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi izstrādāt EP regulas Nr.
995/2010 ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka
izstrādājumus un EP regulas Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu
importam Eiropas Kopienā prasību administrēšanas kārtību, tai skaitā pārskatot noteiktos sodus par
pārkāpumiem.

31.12.2014.

MD

2.37.

Organizēt konkursu „Sējējs 2014”.

31.12.2014.

PSAN/LAAD

2.32.
2.33.

2.34.

5

MD

MD

Atsauces
uz VRP

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

2.38.

Informēt sabiedrību par LAP un EJZF 2014.-2020.gadam pasākumiem un apguves iespējām. Informēt
sabiedrību par Zemkopības ministrijas sagatavotajām normatīvā regulējuma izmaiņām, lai veicinātu
lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu Latvijas lauksaimnieku īpašumā un pārvaldībā ar mērķi
zemi racionālāk un ilgtspējīgāk izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā. Ministrijas mājas lapā ikdienā
nodrošināt informāciju par ministrijas darbību, t.sk. darbs Latvijas interešu aizstāvībā starptautiskās un
ES institūcijās, komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par nozares aktuālajiem jautājumiem.

31.12.2014.

PSAN/LAAD/
ZD/TTAD

2.39.

Nodrošināt meža nozares esošās situācijas analīzi (ekonomiskie rādītāji, koksnes plūsma, ārējā
tirdzniecība ,t.sk. tropu koksnes, nodarbinātība) darbības stratēģijas plānošanai un īstenošanai.

31.12.2014.

MD

Atsauces
uz VRP

3.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:
3.1.

Nodrošināt Valsts Lauku tīkla t.sk. lauku attīstības konsultantu, un Valsts Zivsaimniecības sadarbības
tīkla darbību.

31.12.2014.

LAAD

3.2.

Dalība profesionālās vidējās izglītības, augstākās izglītības un zinātnisko institūciju sistēmas pilnveidē
un darbības optimizācijā.

31.12.2014.

SLSAD

3.3.

Pilnveidot valsts atbalstu pētījumu veikšanai, mācību un tālākizglītības attīstībai meža jomā, nododot
valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un apsaimniekošanu LVMI „Silava” un LLU.

01.04.2014.

MD

3.4.

Savas kompetences jomās izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem 30.12.2014
lauksaimniecībā

LD

4.Darbības virziena „Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana” ietvaros:
4.1.

4.2.
4.3.

Iestrādāt 2015.gada valsts budžetā jaunas politikas iniciatīvu: finansējuma piešķiršanu nacionālā meža
monitoringa sistēmai zinātniski pamatotas informācijas ieguvei par meža resursu un vides stāvokli valstī
Tālāk pilnveidot un sakārtot meža apsaimniekošanas, medību un meža ugunsdrošības tiesību aktus.
Izstrādāt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem par meža reproduktīvā materiāla izmantošanu,
tirdzniecību un kontroli ES.
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01.11.2014

MD

01.11.2014

MD

01.11.2014

MD

v

v
v

Nr.
p.k.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Uzdevumi
Sagatavot un iesniegt EK informāciju par plānotajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas vai
samazināšanas un CO2 piesaistes saglabāšanas vai palielināšanas pasākumiem mežsaimniecībā un
lauksaimniecības zemes apsaimniekošanā.
Turpināt AS „Latvijas valsts meži” meža zemes iegādes programmu.
Nodrošināt valsts atbalstu zivju resursu saglabāšanai un ilgtspējīgas izmantošanas vajadzībām
Ieviest jaunas politikas iniciatīvas un normatīvos aktus tiesību normu ieviešana, lai veicinātu zivju
resursu ilgtspējīgu saglabāšanu un izmantošanu, t.sk. par Latvijas iekšējo un piekrastes ūdeņu
ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes izveidi; par prasībām privāto ezeru
izmantošanai, kas pielāgoti mākslīgai zivju pavairošanai; par makšķerēšanu, zemūdens medībām un
vēžošanu.
Nodrošināt atbalsta iespējas vides un lauku ainavas uzlabošanai, koordinējot atbalsta saņemšanai
atbilstošo teritoriju apzināšanu un kartēšanu, pilnveidojot normatīvos aktus un izstrādājot atbalsta
saņemšanas nosacījumus Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai.
Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles sistēmas pilnveide atbilstoši ES prasībām, t.sk.
Elektroniskās ziņošanas sistēmas integrācija valsts sistēmā „Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles
un informācijas sistēma”
Pārraudzīt un koordinēt zivju dabisko resursu atjaunošanu, izpēti un kvalitatīvas pārvaldības
nodrošināšanu, ievērojot resursu izmantotāju (zvejnieku, makšķernieku) vajadzības un intereses, t.sk.
starptautisko zvejas iespēju zinātniskā novērtējuma un racionālas izmantošanas jomā
Nodrošināt, koordinēt un organizēt zvejas pārvaldības pasākumus Latvijas, kā arī savas kompetences
ietvaros citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos, kuros Latvijas Republikai
ir iedalīta nozvejas kvota, vai trešo valstu ūdeņos, ar kurām Eiropas Kopienai ir noslēgti nolīgumi
zivsaimniecības jomā.
Vadīt un koordinēt normatīvo aktu izstrādi lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, t.sk. ES jauno politiku
iniciatīvu un normatīvo aktu tiesību normu ieviešanu, lai nodrošinātu dabas resursu ilgtspējīgu
saglabāšanu.
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Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

01.11.2014

MD/ LD

01.11.2014

MD

01.11.2014

ZD

01.11.2014

ZD

31.12.2014

LAAD

31.12.2014.

ZD

31.12.2014

ZD

31.12.2014

ZD

30.12.2014.

LD/ZD

Atsauces
uz VRP
v

v
v
v

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

4.13.

ES normatīvās vides un procesu par lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku
ģenētiskiem resursiem izvērtēšana un piemērošana Latvijai.

30.12.2014.

LD

4.14.

Latvijas interešu aizstāvība EK par Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz 30.12.2014.
ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, ieviešanu Latvijā

LD

4.15.

Nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, uzlabojot valsts un valsts nozīmes meliorācijas
sistēmu darbību.

31.12.2014.

MD

4.16.

Nodrošināt sabiedrību ar aktuāliem datiem par meliorācijas sistēmām valstī un melioratīvās hidrometrijas
datiem.

31.12.2014.

MD

31.12.2014.

MD

31.12.2014.

MD

31.12.2014.

LD/ MD/MD

4.17.
4.18.
4.19.

Izvērtēt normatīvos aktus, kas regulē meža bioloģisko un ainavisko daudzveidību, un pilnveidot tos, lai
veicinātu oglekļa dioksīda piesaisti.
Koordinēt priekšlikumu izstrādi normatīvajiem aktiem par kokaugu plantāciju zemes lietošanas veidu un
tā noteikšanas kritērijiem.
Vadīt un koordinēt normatīvo aktu izstrādi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, t.sk. ES
jauno politiku iniciatīvu un normatīvo aktu tiesību normu ieviešana, lai veicinātu dabas resursu
ilgtspējīgu saglabāšanu šajās nozarēs.

ZD/ MD

4.20.

Veicināt nozares nevalstisko organizāciju un sabiedrības iesaistīšanos dabas resursu aizsardzības un
saglabāšanas jomā, nodrošinot mērķētu valsts atbalstu šo resursu ilgtspējīgā izmantošanā, t.sk. Zivju
fonda un Mežu attīstības fonda darbības ietvaros.

31.12.2014.

4.21.

Medību saimniecības attīstības fonda administrēšana.

31.12.2014.

MD

31.12.2014.

MD

31.03.2014.

MD

4.22.

4.23.

Izstrādāt un apkopot priekšlikumus Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.71
48.§ 2.punkta, kurā Zemkopības ministrijai uzdots izvērtēt meža apsaimniekošanas telpiskā plānojuma
principus, iespēju ieviest miera periodu putnu ligzdošanas laikā un iespējas samazināt esošos
aprobežojumus un nosacījumus koku ciršanai, kā arī sagatavot informatīvo ziņojumu, izpildei.
Sagatavot informatīvo ziņojumu.
Sagatavot informāciju Eiropas mēroga indikatoru pārskatam ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.
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5.Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
5.1.

Iesniegt, saskaņot apstiprināšanai EK Latvijas Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam un
Rīcības programmu Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. Gadam EK. Izstrādāt, saskaņot un
apstiprināt Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) ieviešanas nosacījumus.

01.11.2014.

5.2.

Sagatavot un saskaņot nacionālos un ZM iekšējos normatīvos aktus, lai nodrošinātu efektīvu resora
iestāžu darbību ELFLA un EZJF vadības un kontroles sistēmas nodrošināšanai.

01.11.2014.

5.3.

Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Bioekonomikas attīstības iespējām
Latvijā

01.11.2014

Nodrošināt nacionālo interešu pārstāvniecību un aizstāvību ES institūcijās lauksaimniecības, meža
nozares, zivsaimniecības, lauku attīstības, pārtikas un veterinārijas jautājumos, t.sk. sagatavojot
instrukcijas un pozīcijas, kā arī veicot plašas konsultācijas ar nozares pārstāvjiem.

01.11.2014

Pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozares intereses starptautisko
organizāciju (ANO, OECD, FAO, ITPGRFA, CBD, EAAP, ERFP) struktūrās un aktivitātēs , kā arī
sarunu procedūrās par iestāšanos OECD.

01.11.2014

5.4.

5.5.

SLSAD/LAAD
/ZD / TTAD

SLSAD/LAAD
/ZD
MD

SLSAD/
LD/MD/ZD
/VPD/TTAD/
LAAD
SLSAD/
LD/MD/ZD
/VPD/TTAD/
LAAD

5.6.

Lauksaimniecības, lauku attīstības, zivsaimniecības, mežu un pārtikas nozaru pārstāvju iesaistīšana
nozarei būtisku problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā.

5.7.

Ministrijas nodarbināto profesionalitātes celšana, prioritāri izmantojot Valsts administrācijas skolas
apmācību kursus

30.12.2014.

JD (PN)

5.8.

Veikt novērtējumu un sniegt atzinumu EK par EZF vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti,
lai nodrošinātu pietiekamu garantiju, ka EK iesniegtās izdevumu deklarācijas ir pareizas un attiecīgie
darījumi ir veikti likumīgi un regulāri (par periodu 01.07.2013.-30.06.2014.)

30.12.2014.

IAN

31.12.2014

SLSAD

5.9.

Koordinēt un vadīt Pozīciju un informatīvo materiālu sagatavošanu Latvijas pārstāvjiem dalībai ES
Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kā arī citos ES Ministru padomes
9

LD/MD/ZD
/VPD/TTAD/
LAAD

v

v

v

v

v

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

formātos, kur skata ZM kompetencē esošus jautājumus;
5.10.

Ņemt dalību, t.sk. uzraudzīt un kontrolēt , Latvijas sagatavošanos prezidentūrai ES Padomē 2015.gada
1.pusgadā ZM kompetences ietvaros.

31.12.2014

SLSAD/JD/ZD

5.11.

EZF un EJZF finansējuma apguves plānošanas nodrošināšana.

31.12.2014.

ZD

5.12.

Turpināt LAP 2007.-2013.gadam un ZRP 2007.-2013.gadam efektīvu ieviešanu, nodrošinot max.
pieejamā finansējuma apguvi.

31.12.2014.

LAAD / ZD

5.13.

Nodrošināt EK regulā Nr.885/2006 minētās Kompetentās iestādes sekretariāta funkcijas, kā arī veikt
pastāvīgu Lauku atbalsta dienesta kā ELFLA un ELGF Maksājumu iestādes uzraudzību un atbilstību
akreditācijas kritērijiem.

31.12.2014.

BFD

5.14.

Nodrošināt Eiropas Padomes regulā Nr.1198/2006 minētās EZF Sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.

5.15.

Nodrošināt valsts pamatbudžeta un Eiropas Savienības politiku īstenošanas instrumentu un citu ārvalstu
finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu valsts
budžetā.

31.12.2014.

BFD

5.16.

Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojuma pārraudzība.

30.12.2014.

TTAD

5.17.

Nodrošināt informācijas pilnīgumu, precizitāti un savlaicīgumu par ministrijas valdījumā esošajiem
valsts īpašumiem ZM vienotās grāmatvedības un personāla vadības sistēmas Horizon nekustamā
īpašuma pārvaldības (NĪP) modulī.

31.12.2014.

BFD

5.18.

Nodrošināt grāmatvedības un finanšu uzskaiti par ministrijas kā iestādes pamatbudžeta un Eiropas
Savienības fondu darījumiem un naudas plūsmu

31.12.2014

BFD

5.19.

Nodrošināt ZM konsolidēto finanšu (mēneša, ceturkšņa, gada) pārskatu sagatavošanu Valsts kases epārskatu sistēmā

31.12.2014

BFD

5.20.

Nodrošināt vienotas grāmatvedības politikas uzraudzību padotībā esošajās iestādēs, veicot datu un
uzskaites pārbaudes ZM vienotajā grāmatvedības un personāla vadības uzskaites sistēmā Horizon

31.12.2014

BFD
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5.21.

Nacionālo normatīvo aktu izstrāde Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu
ieviešanai un projektu pieņemšanas uzsākšana

31.12.2014.

LAAD/MD

5.22.

Nacionālo normatīvo aktu izstrāde ZRP 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu ieviešanai.
(zivsaimniecības datu vākšanai, zvejas kontrolei)

31.12.2014.

ZD

5.23.

ZM iekšējā administratīvā procesa aktualizēšana.

30.06.2014.

JD

5.24.

Juridiskā ekspertīze Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko vairākus tādus tiesību aktus
tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par
Eiropas Savienības darbību 290.pantam vienotas izpratnes veidošanai.

30.06.2014.

JD

5.25.

Nodrošināt ZRP 2007.–2013.gadam uzraudzību (ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju, progresa
ziņojumu sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai EK u.c.).

31.12.2014.

ZD

5.26.

Lauksaimniecības gada ziņojuma sagatavošana

5.27.

Tiesību aktu analīze un juridiskās prakses izvērtēšana ar mērķi noteikt vienotu pieeju (tiesisko
noteiktību) ierobežotas pieejamības statusa noteikšanai ZM un padotības iestāžu dokumentiem.

31.12.2004.

JD

5.28.

Juridiskā ekspertīze normatīvajā regulējumā par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrācijas sistēmu un priekšlikumu izstrāde šīs sistēmas pilnveidošanai.

31.12.2014.

JD

5.29.

Saskaņā ar apstiprināto audita stratēģiju 2014.-2020.g. sniegt novērtējumu par ministrijas un padotības
iestāžu atbalsta un pamatdarbības sistēmām. 2014.gadā auditējamā prioritāte - likumu un Ministru
kabineta noteikumu izstrādes un virzības iekšējais audits.

30.12.2014.

IAN

5.30.

ES vienpusējo, divpusējo un daudzpusējo tirdzniecības līgumu un Pasaules Tirdzniecības organizācijas
kontekstā izplatīto dokumentu izvērtēšana, Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses (īpaši attiecībā uz Krievijas uzņemto saistību PTO
īstenošanu).

30.12.2014.

TTAD

5.31.

ZM darbības stratēģijas 2014-2016.g. izstrāde un apstiprināšana

30.06.2014.

SLSAD

30.07.2014.
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5.32.

Jautājumu aprites koordinēšana ministrijā un padotības iestādēs par ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū
par ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem, izvērtējot ES institūciju dokumentus un sagatavojot
atbilstošu ministrijas nostāju.

30.12.2014.

TTAD

5.33.

Lauksaimniecības ekonomiskās informācijas sistēmu (SUDAT, LEK, TICIS) darbības uzraudzība,
bioloģiskās lauksaimniecības statistiskās informācijas sagatavošanas koordinēšana un lauksaimniecības
tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM ieviešanas Latvijā koordinēšana.

30.12.2014.

TTAD

5.34.

Lauksaimniecības nozaru un tirgus attīstības monitorēšana, informācijas apkopošana un uzkrāšana,
novērtēšana, analītisku nozaru pārskatu sagatavošana.

30.12.2014.

TTAD

5.35.

Turpināt attīstīt un paplašināt zemkopības nozares klientu apkalpošanas centru (KAC) izveidi Latvijas
Republikas teritorijā, realizējot pakalpojumu sniegšanu Lauku atbalsta dienesta reģionālajās filiāles (9).

31.12.2014.

AD

5.36.

Piedalīties pakalpojumu sniegšanā Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VVKAC)
pilotprojektā
Daugavpilī un Valmierā, kuros būs iespējams pieteikt Lauku atbalsta dienesta
pakalpojumus.

31.12.2014.

AD

5.37.

Koordinēt ZM un padotības iestāžu koplietošanas informācijas sistēmu (IS) iekšējo procedūru
pilnveidošanu informācijas tehnoloģiju (IT) pārvaldības procesu reglamentēšanai, kā arī pilnveidot
koplietošanas IS (DVS un RVS).

31.12.2014.

AD

5.38.

Sagatavot ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu meliorācijas attīstības jomā.

31.12.2014.

MD

5.39.

Sagatavot priekšlikumus speciāliem būvnoteikumiem par hidromelioratīvo būvniecību.

01.05.2014.

MD

5.40.

Pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas juridiski saistošā nolīguma
izstrādē (Eiropas meža konvencija) un UNFF10 meža apsaimniekošanas globālo finanšu dokumentu
izstrādē (tai skaitā ES pozīcijas gatavošanā).

31.12.2014.

MD

5.41.

Turpināt Latvijas prezidentūras nodrošināšanu BALTFISH sadarbības ietvaros (līdz 2014. gada I
pusgada beigām).

30.06.2014.

ZD

5.42.

Aktualizēt Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes, lai nodrošinātu saskaņotību ar plānošanas
dokumentiem tādējādi veicinot meža nozares attīstību saskaņā ar Saeimā apstiprinātā Latvijas Nacionālā
attīstības plānā 2014.-2020.gadam izvirzītajām prioritātēm.

01.07.2014.

MD
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5.43.

Nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu Latvijas ziņojumiem EK, FAO un AN EKE (UNECE) par meža
nozari (JQ, TCQ, IEEAF, Tirgus ziņojums)

31.12.2014.

MD

5.44.

Koordinēt Zemkopības ministrijas padotības iestāžu darbu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes
direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE direktīvas) ieviešanā

31.12.2014.

MD

Atsauces
uz VRP

Apzīmējumi: v- iesniegts, kā priekšlikums Valdības rīcības plānam

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67028712
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