Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

APSTIPRINU
Zemkopības ministrs
_________________J.Dūklavs
Datums: ___________________

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem

1.Darbības virziena „Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem” ietvaros:
1.1.

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

31.12.2013
.

LAAD/ZD

Nodrošināta noslēgto līgumu par VLT un
ZST darbību izpilde, t.sk. novadu lauku
attīstības un uzņēmējdarbības
konsultantu darbība. Veikta līgumu
izpildes uzraudzība – parakstīti 3. un
4.ceturkšņa darbu pieņemšanasnodošanas akti, saskaņoti pārskati par
finansējuma izlietojumu. Nodrošināta
ZM līdzdalība VLT un ZST īstenotos
pasākumos.
Nodrošināta sadarbība nozares
informatīvo izdevumu sagatavošanā
(Zivsaimniecības gadagrāmata 2013.;
nodrošināta FAO tehniskās brošūras
„Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos
apjomos”.

1.2.

1.3.

Dalība profesionālās vidējās izglītības, augstākās
izglītības un zinātnisko institūciju sistēmas
pilnveidē un darbības optimizācijā.
Pilnveidot valsts atbalstu pētījumu veikšanai,
mācību un tālākizglītības attīstībai meža jomā,

31.12.2013
.

SLSAD

31.12.2013
.

MD
1

Sagatavoti likumprojekti Grozījumi
Meža likumā un Grozījumi publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā
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attīstot valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un
apsaimniekošanu.

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
(stājas spēkā 01.01.2014.)

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

ES tiešo maksājumu
attiecībā uz 2013.gadu.

pilnveidošana

Latvijā

01.03.2013
.

TTAD

Apstiprināti MK noteikumi Nr.139
„Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un
Eiropas Savienības atbalsts
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu
ietvaros”.

2.2.

Sadarbojoties ar Finanšu ministriju izstrādāt
uzņēmējdarbību laukos veicinošus priekšlikumus
nodokļu jomā valsts 2014.gada budžeta projekta
sagatavošanas procesā, t.sk. atvieglota nodokļu
nomaksas režīma ieviešanu fiziskajām personām,
kuras tiek nodarbinātas sezonas darbos
augļkopības un dārzkopības nozarē.

31.12.2013
.

LAAD

Saeimā 2.lasījumā ir izskatīts
likumprojekts „Grozījumi likumā „Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli”” un
likumprojekts „Grozījumi likumā „Par
valsts sociālo apdrošināšanu””.
Sagatavots Ministru kabineta noteikumu
projekts „Noteikumi par sezonas
laukstrādnieku ienākuma nodokļa
piemērošanu” un izskatīts 2013.gada
5.decembra Valsts sekretāru sanāksmē.
2013.gada 30.jūlija Ministru kabineta
sēdē pieņemts informatīvais ziņojums
"Par nodokļu atvieglojumu
pilnveidošanu lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem un pārtikas
produkcijas ražotājiem".

2.3.

Izstrādāt
priekšlikumus
valsts
atbalsta
pasākumiem no 2014.gada atbilstoši EK
vadlīnijām par valsts atbalstu lauksaimniecībā.

30.12.2013
.

LAAD/
LD/VPD

2

Izstrādāti ikgadējais normatīvais akts par
valsts atbalstu 2014.gadam atbilstoši
valsts atbalsta pārejas regulējumam.
Sniegti priekšlikumi un komentāri par
jau EK apstiprinātiem normatīvajiem
aktiem lauksaimniecībā (valsts atbalstam
lauksaimniecībā pagarinājums EK
regulai Nr. 1857/2006 pamatnostādnēm
par valsts atbalstu lauksaimniecības un
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Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
mežsaimniecības nozarē 207.2013.gadam, kā arī par jauno EK regulu
de minimis atbalstu lauksaimniecības
nozarē Nr. 1408/2013)
EK valsts atbalsta vadlīnijas un regulu
lauksaimniecības, mežsaimniecības
nozarēm un lauku teritoriju attīstībai
2014.-2020.gadam plāno apstiprināt tikai
2014.gada II ceturksnī. konsultācijas un
priekšlikuma sniegšana ar DV plānota
līdz 2014.gada 1.aprīlim. Par jaunajām
vadlīnijām un regulu lauksaimniecības,
mežsaimniecības nozarēm un lauku
teritoriju attīstībai 2014.-2020.gadam
sniegti pirmie priekšlikumi un komentāri
2013.gada 18.,19. un 29. novembrī.
LD -1) kompetences ietvaros sagatavoti
priekšlikumi valsts atbalsta pasākumiem
2014.gadā. 2) Sniegti priekšlikumi EK
vadlīnijām par valsts atbalstu
lauksaimniecībā attiecībā uz Lopkopības
un ciltsdarba sadaļu.
VPD – sagatavoti priekšlikumi dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu aprites jomā
un iesniegti LAAD.

2.4.

Partnerības līguma izstrāde par ELFLA un EJZF, 30.09.2013
.
sadarbībā ar Finanšu ministriju,
un Eiropas
Savienības fondu savstarpējās papildinātības un
saskaņotības nodrošināšana.

LAAD / ZD

Nodrošināta Eiropas Savienības fondu
savstarpējā papildinātība un saskaņotība,
piedaloties Partnerības līguma
sagatavošanā saistībā ar ELFLA un
EZJF, kas apstiprināts MK sēdē 2013.
gada 17.decembrī
Izstrādātas sadaļas par ZD kompetences
jautājumiem attiecībā uz EJZF ieviešanu
nākamajā plānošanas periodā, sniegta
papildus informācija FM par fondu
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Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
savstarpēju papildinātību un saskaņotību
un atbildes uz sociālekonomisko partneru
un EK sniegtajiem komentāriem.

2.5.

LAP 2014. - 2020.gadam izstrāde un Latvijas
galveno prioritāšu noteikšana lauksaimniecībai,
meža nozarei un lauku attīstībai, apspriešana ar
sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem,
iesniegšana Eiropas Komisijai apstiprināšanai,
komunikācija ar Eiropas Komisiju un ārējo
normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai
nodrošinātu LAP pasākumu ieviešanas uzsākšanu
2014.gadā (KLP II. pīlārs).

30.09.2013
.

LAAD/
LD/TTAD/
MD

2.6.

ZRP 2014. - 2020. gadam izstrāde, apspriešana ar 31.12.2013
sociālajiem un ekonomiskajiem partneriem, .
iesniegšana Eiropas Komisijai apstiprināšanai,
komunikācija ar Eiropas Komisiju un ārējo
normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai
nodrošinātu ZRP pasākumu ieviešanas uzsākšanu
2014.gadā.

ZD/LAAD

2.7.

Iekšējo normatīvo aktu izstrādes uzsākšana, lai

LAAD/ZD

30.09.2013

4

Izvērtējot ES sagatavoto Regulas
projektu, sniegti priekšlikumi LAP 2014.
- 2020.gadam izstrādē un Latvijas
galveno prioritāšu noteikšanā
lauksaimniecībai – Augkopības un
Lopkopības nozarēs. 2013.gada
20.decembrī publicētas EK regulas, uz
kuru pamata izstrādāta Lauku attīstības
programma. Joprojām nav pieņemti
regulu deleģētie akti. LAP ir izstrādāts
un apspriests ar sociālajiem un
ekonomiskajiem partneriem. 2014.gada
7.februārī plānots LAP 2014-2020
saskaņot fonda pagaidu Uzraudzības
komitejā un būs gatavs iesniegšanai
Eiropas Komisijā. Šobrīd nav pabeigta
informācijas sistēmas izveide EK, kurā
būs ievietojama LAP iesniegšanai
Eiropas Komisijā. Šobrīd EK
prognozētais sistēmas darbības
palaišanas termiņš janvāra beigas.
Sagatavoti priekšlikumi LAP 2014. 2020.gadam meža sadaļai.
Sagatavots ZRP 2014.-2020.gadam
projekts, balstoties uz apspriešanos ar
sociālajiem un ekonomiskajiem
partneriem. Izpilde turpināsies
2014.gadā, jo kavējas ES tiesību aktu,
kas nosaka EJZF atbalstu, pieņemšana.

Izstrādāti EJZF pasākumu atbalsta
saņemšanas nosacījumu sākotnējie
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Izpildīts
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Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
projekti. Izpilde turpināsies 2014.gadā,
jo kavējas ES tiesību aktu, kas nosaka
EJZF atbalstu, pieņemšana.

.

Tā kā ES jaunā perioda regulas tika
apstiprinātas tikai 2014.gada janvārī,
iekšējo normatīvo aktu izstrāde
2013.gadā netika uzsākta.
2.8.

Latvijas tiesību aktu projektu izstrāde KLP I pīlāra 31.12.2013
pasākumu ieviešanai, t.sk. ražotāju un starpnozaru .
organizāciju izveide Latvijā, kā arī ES institūciju
un dažādu organizāciju dokumentu izvērtēšana un
Latvijas nostājas sagatavošana, ievērojot Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses t.sk.
dalība ES lēmumu pieņemšanas institūcijās.

TTAD /
SLSAD /
LAAD/ LD /
MD / BFD
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2013.gada decembrī noslēdzies darbs pie
2014-2020 ES finanšu plānošanas
perioda regulām un publicēta Eiropas
Parlamenta un Padomes regula
Nr.1306/2013 par kopējās
lauksaimniecības politikas finansēšanu,
pārvaldību un uzraudzību (horizontālā
regula). Sniegti komentāri un
priekšlikumi.
Izvērtēti EK deleģēto regulu projekti par
tiešajiem maksājumiem, savstarpējo
atbilstību, IAKS – 43 dokumenti un par
īstenošanas aktiem – 3 dokumenti. Darbs
pie deleģēto un īstenošanas regulu
izstrādes turpinās. Sagatavoti Latvijas
priekšlikumi, nosūtīti dalībvalstīm un
DG AGRI par tiešo maksājumu
deleģētajiem aktiem. Iesniegta LV
nostāja Komisāram par pārejas posma
valsts atbalsta un aktīva lauksaimnieka
nosacījumu īstenošanu. Iesniegts
priekšlikumus LT Prezidentūrai par
pārejas posma valsts atbalsta īstenošanas
nosacījumu pilnveidošanu. izvērtēti tiešo
maksājumu un horizontālās regulas
latviešu valodas tulkojumu, sagatavoti
lingvistiskie komentāri, pamatojums
izmaiņām. Regulu projektu un ES
institūciju priekšlikumu izvērtēšana par
ES tirgus regulējošajiem instrumentiem
(TKO reformas paka un 16 ES tiesību
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Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
akti, kas saistīti ar tirgus instrumentu
īstenošanu un tirgus instrumentu
pārstrādātu lauksaimniecības produktu
nozarē piemērošanu), viedokļu
apzināšana un LV nostājas sagatavošana,
t.sk. dažādu informatīvo materiālu
sagatavošana un pārstāvība ES institūciju
darba grupu sanāksmēs (kopā 25
sanāksmes 2.pusgadā). Tika izvērtēti ES
dokumenti un LM sagatavotās Latvijas
nostājas, sniedzot viedokli, par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai par Eiropas
Globalizācijas pielāgošanās fondu
(2014.-2020.gads). Darbs pie LR
politikas plānošanas dokumentiem (kopā
2 gb.) un normatīvajiem aktiem (kopā 3
gb.) saistībā ar ES tirgus regulējošajiem
instrumentiem, t.sk. tika veikti grozījumi
10 LR normatīvajos aktos saistībā ar eiro
ieviešanu 2014.gadā. Darbs pie dažādas
skaidrojošās informācijas sagatavošanas.
Tika precizēti nosacījumi attiecībā uz
augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju
darbības nosacījumiem. Sagatavots un
iesniegts MK informatīvais ziņojums par
Pasākumu ieviešanas plāna skolu
apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.2013.gadam) izpildi, kā arī tika
sagatavoti grozījumi (MK 26.11.2013.)
Pasākumu ieviešanas plānā skolu
apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.2013.gadam). Sagatavotas LV pozīcijas
un instrukcijas pārstāvjiem padomes
darba grupās. Iniciēta komunikācija ar
EK pārstāvjiem skaidrojot Latvijas īpašo
situāciju LULUCF sektorā.

6

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2013
.

TTAD/LAAD

2.9.

KLP vienkāršošanas priekšlikumu sagatavošana
un virzīšana apspriešanai.

2.10.

Turpināt
LAP
2007-2013.gadam
efektīvu
ieviešanu, nodrošinot max pieejamā finansējuma 31.12.2013
apguvi t.sk. nodrošināt atbalsta iespējas .
investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un
sabiedrisko
pakalpojumu
uzlabošanai
un
pieejamībai laukos, kā arī lauksaimniecisko un
nelauksaimniecisko uzņēmumu (īpaši mazo)
attīstībai, tai skaitā valsts lauku tīkla atbalstu
uzņēmējdarbības aktivizēšanai.

LAAD/
TTAD/MD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
TAAD- Izstrādāta Latvijas pozīcija par
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai par informācijas un
veicināšanas pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem iekšējā
tirgū un trešās valstīs. Izvērtēta EM
pozīcija "Par Padomes secinājumiem par
lietpratīgu regulējumu" un sniegts
atzinums.
LAAD- Vienkāršošanas priekšlikumi
izteikti Lauku attīstības komitejās un
ekspertu darba grupu sanāksmēs, kurās
tika apspriesti KLP regulu projekti.
2007-2013.gadā izsludinātas 12 projektu
pieņemšanas kārtas dažādos LAP
pasākumos, t.sk. divas kārtas pasākumā
„Infrastruktūra, kas attiecas uz
lauksaimniecības un mežsaimniecības
attīstību
un pielāgošanu”, divās kārtas pasākumā
„Lauku saimniecību modernizācija” un
viena kārta pasākumā „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un
attīstībai”Sagatavoti LAP 2007.-2013.
grozījumi (12.redakcija) un iesniegti
izvērtēšanai EK, ar grozījumiem rasta
iespēja palielināt finansējumu
pasākumam „Infrastruktūra, kas attiecās
uz lauksaimniecības un mežsaimniecības
attīstību un pielāgošanu”.
Nodrošināts darbs kopumā ar 720
saimniecībām uzņēmējdarbības attīstībai
VLT ikgadējā darba plāna ietvaros.
Izstrādāts un iesniegts Ministru kabinetā
MK noteikumu projekts " Grozījumi
Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa
noteikumos Nr.255 „Noteikumi par
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības
programmas pasākuma
"Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana" ietvaros”.
Sagatavoti grozījumu MK noteikumos
saistībā ar pāreju uz euro un izdarīti citi
nepieciešamie grozījumi noteikumos
atbalsta pasākumu meža un meliorācijas
jomā nodrošināšanai.

2.11.

ZRP 2007.- 2013.gadam īstenošana nodrošinot 31.12.2013
.
efektīvu pieejamā finansējuma apguvi.

2.12.

Pieprasījuma sagatavošana par pārejas posma
valsts atbalsta pasākumiem 2013.gadā iesniegšanai
Eiropas Komisijā un Latvijas tiesību aktu
sagatavošana pasākumu ieviešanai.

01.03.2013
.

TTAD

2.13.

Izstrādāt risinājumus
pilnveidošanai.

sistēmas

31.03.2013
.

LD

2.14.

Piena un gaļas nozaru (t.sk. ciltsdarba) attīstības
virzienu izstrāde un ieviešana.

31.12.2013
.

LD/TTAD/

piena

kvotu

ZD

LAAD
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Nodrošinātas projektu iesniegumu
iesniegšanas kārtas EZF pasākumos.
Sagatavoti grozījumi EZF pasākumu MK
noteikumos.
Pieprasījums iesniegts 11.04.2013.
2.pusgadā notika konsultācijas ar DG
AGRI par PPVA piešķiršanas
nosacījumiem 2014.gadā. Sagatavots un
LT Prezidentūrai iesniegts priekšlikumus
PPVA piešķiršanas nosacījumu
pilnveidošanai pārejas regulas projektā.
Pieņemti grozījumi MK
2009.g.noteikumos Nr.1040 "Piena
kvotu administrēšanas noteikumi"
Sadarbībā ar sabiedriskām
organizācijām, izstrādāta uz apstiprināta
Vadības apspriedē Piensaimniecības
nozares attīstības programma – „Latvijas
piena nozares attīstības virzieni līdz
2020.gadam”. Sadarbībā ar sabiedriskām
organizācijām, izstrādāta cūkkopības
nozares attīstības virzienu programma –
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
„Cūkkopības nozares attīstības virzieni
līdz 2020.gadam”.
Sabiedriskās organizācijas izstrādāja un
prezentēja aitkopības nozares attīstības
programma – „Latvijas Aitu audzēšanas
nozares attīstības stratēģija līdz
2023.gadam.”, kuru īsteno sadarbībā ar
ZM.
TTAD -Dažādas skaidrojošās
informācijas sagatavošana, t.sk.
prezentācijas, par piena un gaļas nozari
Latvijā (tirdzniecības dati) un nākotnes
perspektīvām. Sagatavots piena nozares
ražošanas un tirgus attīstības pārskats.

2.15.

Izstrādāt priekšlikumus kooperācijas veicināšanai, 31.12.2013
.
kreditēšanas un kredītgarantiju pilnveidošanai
investīciju piesaistei lauku teritorijās un riska
pārvaldības
instrumentu
uzlabošana
risku
mazināšanai.

LAAD

Apstiprināti
2013.gada
5.novembrī
Grozījumi MK 2008.gada 2.septembra
MK noteikumos Nr.716 „Valsts un ES
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
„Ražotāju grupas”.
Apstiprināti euro grozījumi MK
2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381
„Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei lauksaimniecības produkcijas
ražošanai”.
Apstiprināti grozījumi MK 2010.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.403 „Kārtība,
kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo
līdzekļu
iegādei
lauksaimniecības
produkcijas ražošanai”, (euro grozījumi,
darbības termiņa pagarinājums un
administratīvā sloga mazināšana).

2.16.

Paredzēt atbalstu Valsts lauku tīkla un Valsts

31.12.2013

LAAD
9

Valsts Lauku tīkla ietvaros 2013.gadā

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Zivsaimniecības
sadarbības
tīkla
ietvaros
lauksaimniecības, meža, zivsaimniecības un citu
saistīto nozaru nevalstisko organizāciju ekspertu
dalībai Eiropas Komisijas un Padomes darba
grupās pozīcijas aizstāvēšanai par KLP un KZP
nākotni.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
nodrošināta nozares ekspertu dalība 51
COPA/COGECA darba grupās par
dažādiem jautājumiem - lopkopība,
augkopība,
horizontālie
jautājumi,
politikas
koordinācijas
sanāksmes,
prezidija sanāksmes.

2.17.

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.

31.12.2013
.

TTAD

Veikts skaidrojošs darbs sadarbībā ar
LLKC (dalība semināros un sanāksmēs)
sociālajiem partneriem, lai informētu par
ZM izstrādātajiem ieteikumiem
iepirkumu veicējiem. Izstādes „Riga
Food” ietvaros sadarbībā ar LVAEI
organizēts vietējo mājražotāju kopstends.

2.18.

EP regulas Nr. 995/2010 ar ko nosaka pienākumus
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus
un koka izstrādājumus darbības nodrošināšana
Latvijā, integrējot ar Latvijas nacionālo sistēmu.

03.03.2013
.

MD

Nodrošināta informācijas pieejamība par
regulas prasībām, sniegti skaidrojumu
tirgus dalībniekiem un konsultējošām
institūcijām.
Precizēti meža dienesta uzdevumi
30.07.2013. MK noteikumi „Meža
dienesta nolikums” nr.449.

2.19.

Priekšlikumu
sagatavošana
grozījumiem
Meliorācijas likumā (I. kontekstā ar meliorācijas
jomas pārvaldības un finansēšanas jautājumiem;
II. par zemes īpašnieka/tiesiskā valdītāja tiesībām
saņemt aktuālos meliorācijas kadastra datus, kas
attiecas uz viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošo meliorācijas sistēmu).

31.12.2013
.

MD

2.20.

Līdzdalība
Attīstības
finanšu
izveidošanā, saistībā ar LAF.

31.12.2013
.

BFD/LAAD

institūcijas
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Izstrādāts likumprojekts „Meliorācijas
likums” (Nr.999/Lp11),19.11.2013.
atbalstīts MK, 09.01.2014. pieņemts
1.lasījumā Saeimā. Ministru kabineta
27.08.2013. noteikumi Nr.643
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
13.jūlija noteikumos Nr.623
"Meliorācijas kadastra noteikumi"
Attīstības finanšu institūcijas izveides
procesā nodrošināta ZM interešu
pārstāvēšana un process norit saskaņā ar
noteiktajiem termiņiem.

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

2.21.

Sagatavot un sniegt priekšlikumus ES fondu (ESF,
ERAF, Kohēzijas u.c.) ieviešanā atbildīgajām
ministrijām
par
lauksaimniecības,
meža,
zivsaimniecības un pārtikas nozares attīstībai
nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, t.sk.
sniedzot priekšlikumus par tādu infrastruktūras
aktivitāšu iekļaušanu ERAF, kas nodrošina
ražošanas potenciāla attīstību.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

31.12.2013
.

SLSAD/LAAD
/ZD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
Sagatavoti un sniegti priekšlikumi FM
par Partnerības līgumu. Sagatavoti
priekšlikumi un komentāri FM par
regulas (kopīgie noteikumi ERAF, ESF,
KF, ELFLA, EJZF) projektu, tā
tulkojumu LV, saistītajiem ieviešanas
aktiem, Partnerības līgumu un DP
„Izaugsme un nodarbinātība”

3. Darbības virziena „Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība” ietvaros:
3.1.

3.2.

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.

31.12.2013
.

Piedalīšanās ES normatīvo aktu un politisko
dokumentu sagatavošanā, nodrošinot Latvijas
interešu ievērošanu pārtikas drošuma un kvalitātes,
dzīvnieku veselības, dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produktu tirdzniecības, dzīvnieku
barības un veterināro zāļu jomā.

31.12.2013
.

VPD

55 normatīvo aktu un politikas
plānošanas dokumentu projekti ir
apstiprināti vai nosūtīti Valsts kancelejai.
Sagatavošanas procesā ir 32 projekti.

VPD
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Pieņemtas ES regulas:
* dzīvnieku blakusproduktu jomā – 2;
* veterināro zāļu jomā – 8;
* dzīvnieku tirdzniecības jomā-6;
* dzīvnieku barības aprites jomā – 26;
* bioloģiskās lauksaimniecības jomā – 6;
* ĢMO jomā – 3 (lēmumi);
* jaunās pārtikas jomā – 1 (lēmums)
*pārtikas kvalitātes jomā – 89 (EK
īstenošanas regulas (par produktu
ierakstīšanu pārtikas kvalitātes shēmu
reģistros);
* pārtikas aprites jomā – 8;
* pārtikas nekaitīguma jomā – 22;
* TKO jomā – 4.
Darbs pie ES regulu un vadlīniju
projektiem:

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
* dzīvnieku veselības jomā – 1;
* veterināro zāļu jomā – 2;
* dzīvnieku blakusproduktu jomā – 6;
* dzīvnieku tirdzniecības jomā - 24;
* dzīvnieku barības aprites jomā - 25;
* oficiālās kontroles regulas pārskatīšana
– 1;
* pārtikas kvalitātes jomā – 4;
* jaunās pārtikas jomā – 2;
* bioloģiskās lauksaimniecības jomā – 2;
* pārtikas aprites jomā – 7;
* pārtikas nekaitīguma jomā – 31;
* TKO jomā – 3.

3.3.

Administratīvā sloga samazināšana svaigpiena
apritē iesaistītajiem uzņēmējiem (normatīvā
regulējuma un LDC datu bāzes pilnveidošana).

31.12.2013
.

VPD

MK noteikumu projekts izsludināts VSS
12.12.2013. (VSS-2072). Notiek darbs ar
ministriju sniegtajiem atzinumiem.

3.4.

Veicināt ražotāju iesaistīšanos Eiropas Savienības
pārtikas kvalitātes shēmās – garantēto tradicionālo
īpatnību, aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
un aizsargāto cilmes vietas nosaukumu shēmās.

31.12.2013
.

VPD

2013.gada 11.oktobrī ir apstiprināta
Komisijas īstenošanas regula (ES)
Nr.978/2013, ar ko ieraksta nosaukumu
"Sklandrausis" GTĪ reģistrā, 22.06.2013.
produkta "Salināta rudzu rupjmaize"
pieteikums publicēts Oficiālajā Vēstnesī,
11.09.2013. Produkta "Carnikavas nēģis"
pieteikums nosūtīts Eiropas Komisijai,
10.12.2013. Produktam "Latvijas lielie
pelēkie zirņi" ir uzsākts reģistrācijas
process reģistrācijai lauksaimniecības un
pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfisko
izcelsmes norāžu reģistrā.

3.5.

Jaunās Kopienas dzīvnieku veselības stratēģijas
2007-2013.gadam mērķa “Profilakse ir labāka par
ārstēšanu” sasniegšanai nepieciešams izstrādāt un
ieviest:

31.12.2013
.

VPD
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ES Padomes veterināro ekspertu darba
grupā
izskatīts
Regulas
projekts
„Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes
Regulai
par
dzīvnieku
veselību”.MK
noteikumu
projekts
„Slimības Maedi–Visna uzraudzības,

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

- dzīvnieku veselības likumu, kas nodrošinās
augstu standartu sasniegšanu dzīvnieku un
sabiedrības
veselības
jomā,
racionālu
lauksaimniecības un tās sektoru attīstību un
paaugstinās produktivitāti;

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmas
uzlabošana saistībā ar Eiropas revīzijas palātas
2012.gada ziņojumu „Revīzija kontroles sistēmai,
kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu,
pārstādi, izplatīšanu un importu”.

Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
kontroles un apkarošanas kārtība aitām”
izstrādāts, saskaņots ar ministrijām
Latvijā un iesniegts EK atzinuma
sniegšanai
un
Ministru
kabineta
noteikumu projekts „Amerikas peru
puves
uzraudzības, kontroles
un
apkarošanas kārtība bitēm” ir izstrādāts
un nosūtīts saskaņošanai sociālajiem
partneriem.

- normatīvo aktu bāzi, kas nosaka dzīvnieku
slimību profilakses pasākumus, efektīvu slimību
uzraudzību, kontroli un zinātnisku izpēti, lai
samazinātu infekcijas slimību izplatību un līdz
minimumam novērstu slimību uzliesmojuma
ietekmi.
3.6.

Uzdevuma izpilde*

31.12.2013
.

VPD

Iesaistīto institūciju (ZM, PVD,
kontroles institūciju) sanāksmes par
kontroles
sistēmas
darbības
uzlabošanas
jautājumiem
–
09.07.2013.;
22.11.2013.;
04.12.2013.; 06.12.2013.)
Kontroles institūciju dokumentu
izvērtēšana trešajās valstīs – 6.
Dokumentu izvērtēšana par EK
auditu ES DV – 3.

3.7.

Nodrošināt Eiropas Savienības Dzīvnieku
aizsardzības un labturības stratēģijas 2012.2015.gadam īstenošanu.

31.12.2013
.

VPD

3.8.

Pilnveidot un uzlabot sabiedrības līdzdalību
dzīvnieku aizsardzības jomā, izstrādāt risinājumus
sabiedrības iesaistīšanai dzīvnieku labturības
jomas uzraudzībā.

31.12.2013
.

VPD
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Izstrādāti
grozījumi
Dzīvnieku
aizsardzības likumā un ministru kabineta
noteikumu
projekts
„Dzīvnieku
aizsardzības ētikas padomes nolikums”,
lai paplašinātu sabiedrības līdzdalību
dzīvnieku labturības jomas uzraudzībā.
Izvērtēta likumdošana un izstrādāts
līdzdarbības līguma projekts par
sabiedrisko
dzīvnieku
aizsardzības

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
inspektoru kustības izveidi.

3.9.

Koordinēt informācijas apriti ministrijā un
padotības
iestādēs
saistībā
ar
Pasaules
Tirdzniecības
organizācijas
Līgumu
par
sanitārajiem un fitosanitārajiem jautājumiem
(PTO/SPS), koordinēt SPS nacionālā informācijas
aprites punkta (SPS National Enquiry Point)
darbību, kā arī sniegt atzinumu un sagatavojot
ministrijas nostāju tirdzniecībā ar dzīvniekiem un
dzīvnieku izcelsmes produktiem.

31.12.2013
.

VPD

3.10.

Sagatavot priekšlikumus rīcībai, kas veicinās
„Padomes 2012.gada 22.jūnija secinājumos par
mikrobu rezistences ietekmi cilvēku veselības
nozarē un veterinārijā – perspektīva „Viena
veselība”” minēto darbību izpildi, lai ierobežotu
mikrobu rezistences pret veterinārmedicīnā
lietojamajām antibiotikām attīstību.

31.12.2013
.

VPD

Nodrošināta informācijas aprite (37),
izskatīta ar SPS līgumu un SPS
pasākumiem saistīta informācija un
dokumenti (12), kā arī sniegtas ZM
nostājas (3) tirdzniecībā ar dzīvniekiem
un dzīvnieku izcelsmes produktiem.

Dalība starpnozaru Antimikrobiālās
rezistences ierobežošanas koordinācijas
komisijā.

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

Sagatavot
normatīvo
aktu
priekšlikumus
lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai
izmantošanai (Valsts prezidenta 2012.gada
10.oktobra rīkojumā Nr.5 "Par priekšlikumiem
lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai
izmantošanai" dotā uzdevuma izpilde).

1.06.2013.

MD

4.2.

Savstarpējā atbilstība: pārskatīt sarakstu atbilstoši
Horizontālās regulas prasībām pēc 2013.gada
(īpaši attiecībā uz mitrzemēm, augsnes auglības
saglabāšanu, ilgtspējīgu augu aizsardzības līdzekļu

31.12.2013
.

TTAD/LAAD
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Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par
zemes privatizāciju lauku apvidos""
(VSS-1904, TA-65) atbalstīts MK sēdē
21.01.2014. Sagatavoti un iesniegti
priekšlikumi likumprojektam „Zemes
pārvaldības likums” (Nr: 978/Lp11) par
nacionāla līmeņa zemes fonda izveidi
28.11.2013., likumprojekts pieņemts
1.lasījumā Saeimā.
17.12.2013. publicēta Eiropas
Parlamenta un Padomes regula
1306/2013par KLP pārvaldību, kas ietver
savstarpējās atbilstības noteikumus.
Regulu piemēros SA jomā ar 2015.gadu,

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

lietošanu, ūdens ietvara direktīvu prasībām).

4.3.

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.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
līdz ar to prasību saraksta aktualizācija
saskaņā ar šo regulu jāveic 2014.gada
laikā.

31.12.2013
.

LD /ZD/
MD

Sagatavoti 9 normatīvo aktu projekti, tai
skaitā 2 izsludināti VSS, kā arī, veikti
grozījumi 3 likumos un 12 MK
noteikumos lauksaimniecības jomā.
MK 10.12.2013. apstiprinātas
Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. MK
17.12.2013. apstiprināti grozījumi MK
2008.gada 1. aprīļa noteikumos Nr.236
„Zvejas un akvakultūras produktu tirgus
intervences pasākumu administrēšanas
un uzraudzības kārtība” saistībā ar
izmaiņām zivsaimniecības un
akvakultūras produktu kopējā tirgus
organizācijā.
MD- Izstrādāts MK noteikumu projekts
„Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība
meža nozares attīstībai” (VSS- 2112).
Saskaņā ar Meža likumu izstrādāti un
iesniegti Valsts kancelejā 8 MK
noteikumu projekti, no kuriem 2013.gadā
pieņemti 6gab. Saskaņā ar Sugu un
biotopu aizsardzības likumu izdoti MK
18.06.2013. noteikumi Nr. 325
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo
biotopu un īpaši aizsargājamo sugu
dzīvotņu atjaunošanu mežā”. Izstrādāts
likumprojekts "Grozījumi likumā "Par
zemes privatizāciju lauku apvidos""
(VSS-1904, TA-65) atbalstīts MK sēdē
21.01.2014.Izstrādāts likumprojekts
„Meliorācijas likums” (Nr.999/Lp11),
19.11.2013. atbalstīts MK, 09.01.2014.
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
pieņemts 1.lasījumā Saeimā.

Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna
2011-2013.gadam izvērtējums un jauna rīcības
plāna
2014-2016.gadam
sagatavošana
un
iesniegšana apstiprināšanai Ministru Kabinetā
(ZM sadarbībā ar BIOR).

31.12.2013
.

4.5.

Latvijas interešu aizstāvība ES ikgadējo nozvejas
kvotu regulu pieņemšanā: Baltijas jūrai,
starptautiskajiem ūdeņiem.

31.12.2013
.

ZD

Nodrošināta Latvijas interešu aizstāvība
ES ikgadējo nozvejas kvotu regulu
pieņemšanā: Baltijas jūrai,
starptautiskajiem ūdeņiem gan Eiropas
Padomes darba grupās un divpusējās
tikšanās ar Eiropas Komisiju, gan
Ministru Padomē, panākot Latvijai
labvēlīgas zvejas iespējas.

4.6.

Latvijas
Nacionālās zivsaimniecības datu
vākšanas programmas 2014.- 2020. gadam izstrāde
un iesniegšana Eiropas Komisijai: (ZM sadarbībā
ar BIOR).

31.12.2013
.

ZD

Programma 2014.-2020.gadam netika
izstrādāta, jo ar 2013.gada 13.augusta
Komisijas īstenošanas lēmumu
C(2013)5243 ar ko Savienības
daudzgadu programmu datu vākšanai,
pārvaldībai un izmantošanai
zivsaimniecības nozarē laikposmam no
2011. līdz 2013.gadam pagarina uz
laikposmu no 2014. līdz 2016.gadam
Eiropas Komisija pieņēma lēmumu par
Komisijas Lēmumā 2010/93/ES noteikto
daudzgadu programmu datu vākšanai,
pārvaldībai un izmantošanai
zivsaimniecības nozarē piemērošanu
laikposmam no 2014.-2016.gadam.

4.7.

Veicināt nozares un sabiedrības iesaistīšanos dabas
resursu aizsardzības un saglabāšanas jomā,
nodrošinot mērķētu valsts atbalstu šo resursu

31.12.2013
.

ZD/MD

4.4.

ZD

Sagatavots Zivju resursu mākslīgās
atražošanas rīcības plāna 20112013.gadam izvērtējums 10.09.2013.
Zivju resursu mākslīgās atražošanas
rīcības plāna projekts 2014.-2016.gadam
iesniegts izskatīšanai MK 13.12.2013.
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Notikušas divas Zivju fonda padomes
sēdes un divas lēmumu pieņemšanas
procedūras, nesasaucot Zivju fonda

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

ilgtspējīgā izmantošanā, t.sk. Zivju fonds un Mežu
attīstības fonds.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
padomes sēdes. Nodrošināta Meža
attīstības fonda administrēšana
2013.gadā.

4.8.

Priekšlikumu izstrāde normatīvajiem aktiem par
īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanu mežā un
Natura
2000
teritorijā
esošo
mežu
apsaimniekošanai.

31.12.2013
.

MD

4.9.

ES normatīvās vides un procesu par augu,
dzīvnieku un meža ģenētiskiem resursiem
izvērtēšana un piemērošana Latvijai.

31.12.2013
.

MD/LD
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Izstrādāti priekšlikumi (kritēriji) īpaši
aizsargājamo biotopu noteikšanai un
sniegti priekšlikumi normatīvajiem
aktiem, kas regulē NATURA 2000
teritorijā esošo mežu apsaimniekošanu.
MD- Izstrādāts MK noteikumu projekts
„Ģenētisko resursu mežaudžu
izveidošanas un apsaimniekošanas
kārtība”. Sagatavoti priekšlikumi Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai par to,
kā audzēt augu reproduktīvo materiālu
un kā to darīt pieejamu tirgū (augu
reproduktīvā materiāla tiesību akts) un
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai,
kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm.
Izstrādāta Latvijas pozīcija sarunām ES
par ES normatīvās vides piemērošanu
meža ģenētisko resursu kontrolei u.c.
LD-Sagatavoti priekšlikumi Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai par
ģenētisko resursu pieejamību un to
izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un
vienlīdzīgu sadali Savienībā –
NAGOJAS protokols. Sagatavota
informācija par Komisijas ziņojumu
Eiropas Parlamentam, Padomei un
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai par lauksaimniecības
ģenētiskajiem resursiem no saglabāšanas
līdz ilgtspējīgai izmantošanai. Dalība

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

4.10.

Uzdevumi

Lauksaimniecības un Meža nozares pasākumu
izstrāde
siltumnīcefekta
gāzu
piesaistes
stabilizēšanai Kioto protokola otrajam periodam
(palielināšanai ilgtermiņā) un SEG inventarizācijas
Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas
lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā
uzlabošanas pasākumu izstrāde.

Izpildes
termiņš

31.12.2013
.

Atbildīgais
departaments

MD/LD
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Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
FAO Starptautiskā līguma par augu
ģenētiskajiem resursiem pārtikai un
lauksaimniecībai Vadības padomes
piektajā sesijā. Sniegti priekšlikumi par
maksājumu apmēru ģenētisko resursu
dzīvniekiem Pamatnostādnēm valsts
atbalstam lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai lauku teritorijās 2014.2020.gadam.
MD- Izvērtēts Latvijas SEG kārtējais
ziņojums; Dalība LULUCF sektora SEG
emisiju aprēķinu izvērtēšanā un
pamatošanā. EK JRC atbalsta projekts
Latvijai - SEG emisiju aprēķināšanā koordinēšana. EK JRC atbalsta projekts
Latvijai Nr.2- SEG emisiju aprēķināšanā
- koordinēšana. 2013.gada 21.-22.oktobrī
Rīgā organizēts starptautisks seminārs
projekta "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
sadarbības tīkls LULUCF jomā:
klimatam draudzīgi zemes izmantošanas
pasākumi" ietvaros, projekta vadība,
meža nozares klimata pasākumu analīze.
LD- Sagatavoti 3 SEG inventarizācijas
ziņojuma lauksaimniecības sadaļas
uzlabošanas pasākumu priekšlikumi.
Nodrošināta dalība SEG inventarizācijas
ziņojuma starptautiskā audita procesā.
Organizēts Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmas projekta
"Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
sadarbības tīkls LULUCF jomā:
klimatam draudzīgi zemes izmantošanas
pasākumi” seminārs par meža nozares
klimata pasākumiem un uzsākts darbs
pie lauksaimniecības nozares klimata
pasākumiem veltīta semināra

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
organizēšanas. Dalība ANO Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām
dalībpušu konferences 19.sesijā (COP19)
un Kioto protokola dalībpušu sanāksmes
9.sesijā (CMP9).

4.11.

Ministru kabineta noteikumu projektu
saskaņā ar grozījumiem Medību likumā.

izstrāde

MD

Izstrādāts likumprojekts „Grozījumi
Medību likumā” un saskaņā ar Medību
likumu sagatavoti 8 MK noteikumu
projekti, tai skaitā pieņemti MK 5gab.

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

Apstiprināti grozījumi MK 2010.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.403 „Kārtība,
kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo
līdzekļu iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai” (precizēta prasība
par „de minimis” veidlapas aizpildīšanu.

31.12.2013
.

5. Darbības virziena „Nozaru pārvaldība” ietvaros:
5.1.

Mazināt administratīvo slogu
ministrijas kompetences jomās

uzņēmējiem

31.12.2012

Darbs pie Valsts kancelejas organizētā
pētījuma "Administrativā sloga
jautajumu parskatīšana intelektuālā
īpašuma nodrošināšanai"
5.2.

Turpināt realizēt „Uz klientu vērstas pakalpojumu
sniegšanas sistēmas izveide ZM un tās padotības
iestādēs” projektu.

31.12.2013

AD

Izveidots centralizēts klientu
apkalpošanas centrs uz LAD bāzes,
ieviestas jaunas koplietošanas
informācijas sistēmas (ZM portāls,
Klientu vadības sistēma (CRAM)), laisti
produkcijā jauni e-pakalpojumi (LAD,
VTUA, LDC epakalpojumi). Nākamais
pārskata termiņš 31.12.2014.

5.3.

Latvijas interešu aizstāvība EP, ES Padomes un
EK darba grupās un sadarbības ar ES institūcijām
nodrošināšana ZM kompetences jomās.

31.12.2013
.

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

Nodrošināta dalība EP, ES Padomes un
EK darba grupās, komitejās un
semināros. Sagatavoti Eiropas
institūcijām Latvijas interešu aizstāvībai
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments
BFD

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
ES nepieciešamie dokumenti, t.sk.
pozīcijas, instrukcijas, informatīvie
materiāli, komentāri, rakstiskie
balsojumi un atskaites. Tiek nodrošināta
pastāvīga interešu aizstāvība ES
institūcijās, gan ekspertu, gan atašeju
līmenī. Sekmīgi koordinēta, organizēta
un sagatavota informācija un pamatojumi
Latvijas interešu aizstāvībai KLP
reformas procesā, īpaši par taisnīgākiem
un godīgākiem Tiešajiem maksājumiem
laika periodā 2014-2020.
LD kompetences ietvaros tiek
nodrošināta dalība ES Padomes un EK
darba grupās un komitejās. Sagatavoti
Eiropas institūcijām Latvijas interešu
aizstāvībai ES nepieciešamie dokumenti,
t.sk. pozīcijas, instrukcijas, informatīvie
materiāli, komentāri, rakstiskie
balsojumi un atskaites. Tiek nodrošināta
pastāvīga interešu aizstāvība ES
institūcijās ekspertu līmenī.
ZD nodrošināta dalība ES Padomes un
EK darba grupās, komitejās un
semināros. Sagatavoti Eiropas
institūcijām Latvijas interešu aizstāvībai
ES nepieciešamie dokumenti, t.sk, tai
skaitā 5 pozīcijas, 6 instrukcijas, 6
informatīvie materiāli, 12 komentāru
dokumenti, kā arī mutiskās konsultācijas
zivsaimniecības atašejam, Eiropas
institūcijām, kā arī Eiropas Parlamentam,
7 rakstiskie balsojumi, nodrošināta
dalība 7 ES Padomes un Eiropas
Komisijas darba grupās, kā arī par
dažādiem Latvijas zivsaimniecībai
būtiskiem jautājumiem, kopā ar SLSAD
noorganizēta DG MARE direktores L.
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
Evanss vizīte Latvijā 7.-8.10.2013.
VPD- Dalība šādās darba grupās:
* dzīvnieku veselības un veterināro zāļu
jomā – 17;
* dzīvnieku tirdzniecības, labturības un
barības jomā – 15;
* biotehnoloģiju, kvalitātes un ĢMO
jomā – 17;
* pārtikas aprites jomā –7;
* vīns un spirts – 4;
* pārtikas nekaitīguma jomā –25.
LAAD- Nodrošināta pārstāvniecība 5 EK
Lauku attīstības komitejas sēdēs, 5
Lauku attīstības un agrovides ekspertu
darba grupu sēdēs un 1 Leader
apakškomitejas sēdē.
TTAD-Pārstāvētas Latvijas intereses 18
darba grupās un vadības komitejās par
tiešajiem maksājumiem, savstarpējo
atbilstību un IAKS.
Nodrošināta dalība juristu-lingvistu
darba grupas sanāksmē par pamataktu
tulkojumu latviešu valodā. Pārstāvība ES
institūciju darba grupu sanāksmēs –
2.pusgadā kopā 29 sanāksmes (TKO
reformas paka, tirgus instrumenti un
tirgus
instrumenti
pārstrādātu
lauksaimniecības produktu nozarē, kā
arī PROBA). To ietvaros tika izvērtēti
EK izstrādātie dokumenti, gatavotas
instrukcijas,
noformulējot
Latvijas
nostāju, un informētas sadarbības
institūcijas par to kompetencē esošajiem
jautājumiem. Pārstāvība ES institūciju
darba grupu sanāksmēs par ES
lauksaimniecības produktu veicināšanas
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
politiku un augsta līmeņa pārtikas grupas
sagatavošanās sanāksmēs.

5.4.

5.5.

Latvijas kā prezidējošās valsts ES padomē
2015.gada 1.pusgadā sagatavošanās organizēšana
ZM kompetences jautājumos (t.sk. ekspertu
apmācības un kvalifikācijas celšana, Prezidentūras
darba programmas sagatavošana, IT sistēmas
pielāgošana u.c.).

31.12.2013
.

Lauksaimniecības,
lauku
attīstības,
zivsaimniecības, mežu un pārtikas nozaru
pārstāvju iesaistīšana nozarei būtisku problēmu
risināšanā un lēmumu pieņemšanā, t.sk. nodomu
protokolu, sadarbības līgumu ar NVO, Latvijas
Pašvaldību savienības un ZM sagatavošana.

31.12.2013
.

SLSAD /
JD / BFD

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

Koordinēts angļu valodas mācību un
saturisko mācību norises process, kā arī
organizēta Prezidentūras norisē iesaistīto
darbinieku dalība dažādos kursos (angļu
valodas kursi, 4 saturisko Prezidentūras
kursu moduļi) un semināros, ko
pasniedza Padomes Ģenerālsekretariāta
pārstāvji, citu valstu pārstāvji daloties
savas Prezidentūras pieredzē u.c.
Uzturēta informatīvā saikne ar
Prezidentūras sekretariātu un VAS,
regulāra dalība Prezidentūras
koordinācijas sanāksmēs. Sagatavots
Zemkopības ministrijas ieguldījums
prezidentūru trio programmai. Uzsāktas
sarunas ar Itāliju un Luksemburgu par
trio programmu un iespējamo apmaiņu
par vairāku starptautisku pasākumu
vadību.
LAAD- Parakstīti- ZM un Latvijas
Lauksaimniecības un mežu Zinātņu
akadēmijas nodomu protokols;
beztermiņa Sadarbības līgums
lauksaimniecības un lauku attīstības
politikā starp ZM un LOSP; LPS un ZM
sarunu protokols 2013.gadam.
Regulāri notiek Lauksaimnieku NVO
konsultatīvās padomes sēdes.
LD-Regulāri tiek nodrošināta NVO
iesaistīšana lauksaimniecības saistītu
jautājumu koordinēšanā un būtisku
problēmu risināšanā.
VPD – darbs ZM izveidotā darba grupā
veselīgas pārtikas ražošanas un patēriņa
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
veicināšanai.
TTAD- Sabiedriskās organizācijas
iesaistītas, izskatot jautājumu 3
Konsultatīvajās padomēs, sniedzot
atbildes LOSP sēdēs, piedaloties
organizāciju rīkotās 6 sanāksmēs,
apzinot sabiedrības viedokli ZM
reģionālo konferenču laikā. Dažādu
materiālu (prezentācijas, skaidrojoša
informācija, atbildes uz iesniegumiem,
priekšlikumiem, jautājumiem u.tml),
komunikācija ar Eiropas Komisiju un
citām starptautiskām organizācijām, kā
arī sociālo partneru informēšana par ES
tirgus regulējošiem instrumentiem (t.sk.
par TKO reformas dokumentu paketi) un
ārējās tirdzniecības jautājumiem
sagatavošana, t.sk. datu analīze un
pārskatu sagatavošana par
lauksaimniecības un pārtikas produktu
tirdzniecību starp Latviju un citām
valstīm.Nodrošināta ar pārtikas nozari
saistītu jautājumu koordinēšana un
pārtikas nozarei būtisku problēmu
risināšana Pārtikas nozares padomes
ietvaros.
MD-2013.gada 6.decembrī parakstīts
sadarbības līgums starp Zemkopības
ministriju, Latvijas Kokrūpniecības
federāciju un Latvijas Meža īpašnieku
biedrību.Veiktas diskusijas un rīkotas
darba grupas ar nozares pārstāvjiem, t.sk.
NVO pārstāvjiem, par meliorācijas un
zemes ilgtspējības jautājumiem.

5.6.

Latvijas prezidentūras BALTFISH nodrošināšana
(2013. gada II pusgads - 2014. gada I pusgads).

31.12.2013
.

ZD/SLSAD
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Vadīta un koordinēta Latvijas
prezidentūras BALTFISH nepieciešamo
dokumentu sagatavošana un sanāksmju

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
organizēšana:
1)27.-28.08.13 organizēta BALFTISH
foruma un augsta līmeņa grupas
sanāksme Rīgā,
2) septembra un oktobra laikā
nodrošināta kopīgās rekomendācijas
izstrāde par Baltijas jūras kvotām, kas
iesniegta Eiropas Komisijai;
3)Nodrošināta Baltijas jūras reģionālā
foruma BALTFISH saprašanās
memoranda sagatavošana un
parakstīšana ministru līmenī 17.12.13.

5.7.

31.12.2013
.

TTAD

Koordinēt jautājumu apriti ministrijā un padotības
iestādēs par ES pakalpojumiem ES iekšējā tirgū
par
ministrijas
kompetencē
esošajiem
jautājumiem, izvērtējot ES institūciju dokumentus
un sagatavojot atbilstošu ministrijas nostāju.
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Koordinēta informācijas apkopošanu par
"klusēšanas-piekrišanas" principa
ieviešanu. Izskatīti dokumenti attiecībā
uz ES BTL pakalpojumu aspektiem un
sagatavota LV nostāja, kā arī izvērtēts
ES piedāvājuma projektu daudzpusējo
pakalpojumu nolīgumam un priekšlikumi
par finanšu pakalpojumu sadaļu
daudzpusējo pakalpojumu nolīguma
ietvaros un sniegts viedoklis. Sniegts
paziņojums EK par grozījumiem
2010.gada 2.februāra Ministru kabineta
noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu
atzīšanas un reģistrācijas kārtība”
(saistībā ar īslaicīgajiem
pakalpojumiem).

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Nozaru valsts budžeta un ES fondu finansējuma
plānošana.

31.12.2013
.

BFD/LAAD/

5.9.

Veikt auditus par ministrijas un padotības iestāžu
vadības un atbalsta un pamatdarbības sistēmām un
kvalitātes sistēmu auditus. 2013.gada prioritāte –
auditu ietvaros novērtēt interešu konflikta riskus.

31.12.2013
.

IAN

Uz 2013.gada 30.decembri no sākotnēji
plānotajiem 12 auditiem ZM un
padotības iestādēs - pilnībā pabeigti 8, 2
procesā, 2 atcelti. Novirzes saistītas ar
vadības uzdotām ārkārtas pārbaudēm (
gada laikā veiktas 5 iepriekš neplānotas
pārbaudes).

5.10.

Ikgadējā atzinuma un gada kontroles ziņojuma
sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijā par
Eiropas Zivsaimniecības fonda vadības un
kontroles sistēmu darbības ir efektivitāti, lai
nodrošinātu pietiekamu garantiju tam, ka
Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir
pareizas un attiecīgie darījumi ir veikti likumīgi un
regulāri (par periodu 01.07.2012.-30.06.2013.).

31.12.2013
.

IAN

27.12.2013. Revīzijas iestādes vadītāja
apstiprinājusi gada kontroles ziņojumu
un atzinumu, kas nosūtīts Eiropas
Komisijai caur SFC sistēmu 03.01.2014.

5.11.

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

31.12.2013
.

MD

Nodrošināta dalība Eiropas ilgtspējīgas
mežu apsaimniekošanas juridiski saistošā
nolīguma izstrādē un UNFF10 sesijā (tai
skaitā ES pozīcijas gatavošanā).

Nr.
p.k.
5.8.

Uzdevumi

ZD

25

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
LAAD - Nodrošināta Lauku attīstības
programmas 2014-2020 finansējuma
sadales izstrāde un saskaņošana ar
sociālajiem un ekonomiskajiem
partneriem, un iesniegta apstiprināšanai
kā informatīvais ziņojums Ministru
kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdē un
apstiprināta ar MK protokolu Nr.37.

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

5.12.

31.12.2013
.

TTAD/ZD

ES vienpusējie, divpusējie un daudzpusējie
tirdzniecības līgumi, t.sk. Pasaules tirdzniecības
organizācija - izvērtēt dokumentus un sagatavot
Latvijas
nostājas,
ievērojot
Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozaru intereses
(īpaši attiecībā uz Krievijas uzņemto saistību PTO
īstenošanu).

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
TTAD- informācijas sagatavošana par
Ārējās tirdzniecības politikas jautājumu
darba grupas sanāksmju darba kārtības
materiāliem, LV interešu apzināšana,
nostājas sagatavošana un paušana EM; 2)
sekots līdzi aktuālai situācijai ES
vienpusējo, divpusējo un PTO kontekstā
un nodrošināta informācijas koordinācija
ZM un padotības iestādēs. Analizēti ES
tirdzniecības līgumu sarunās ar trešajām
valstīm paredzētie nosacījumi un
sagatavoti viedokļi, Īpaši nozīmīgas šajā
periodā sarunas bija ar Krieviju, ASV,
Armēniju, Ukrainu un Gruziju.
Sagatavots viedoklis par EK deleģēšanas
lēmumu priekšlikumiem par ES
Vispārējo priekšrocību sistēmu. 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,
kur īpaša uzmanība tika veltīta
Kazahstānas iestājas PTO jautājumiem.
Regulāra tirdzniecības datu analīze un
pārskatu sagatavošana par
lauksaimniecības un pārtikas produktu
tirdzniecību starp Latviju un citām
valstīm. Regulāri koordinēta
informācijas aprite ZM par izejvielu
produktu jautājumiem.
ZD-Sagatavoti komentāri vai
informācija: Stabilizācijas un asociācijas
līgumām starp ES un Bosniju un
Hercegovinu; Stabilizācijas un
asociācijas nolīguma projektam starp ES
un Kosovu; BTL starp ES un Singapūru;
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
Tirdzniecības un investīciju partnerības
līgumam starp ES un ASV; BTL starp
ES un Japanu; Saistībā ar Kazahstānas
iestāju PTO.

5.13.

Dalība Latvijas lauksaimniecības un pārtikas
produktu eksporta veicināšanā.

31.12.2013
.

TTAD/SLSAD

5.14.

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

31.12.2013
.

TTAD

27

Darbs pie ES vienpusējiem, divpusējiem
un daudzpusējiem tirdzniecības
līgumiem, t.sk. PTO un sagatavoti
viedokļi, definējot defensīvās un
ofensīvās intereses atbilstoši Latvijas
lauksaimniecības un pārtikas nozares
interesēm.
Darbs pie atbildīgo nozīmēšanas
attiecībā uz ziņojumiem ISAMM
sistēmā, dažādu problēmjautājumu
risināšana. Darbs pie Ieviešanas regulas
projekta, ar ko groza vairākas Regulas,
kas attiecas uz paziņošanas pienākumiem
kopējā lauksaimniecības tirgus
organizācijā (ISAMM). Izstrādāti un
apstiprināti MK 14.09.2013. grozījumi
MK 2010.gada 14.septembra instrukcijā
Nr.14 "Lauksaimniecības tirgus vadības
un uzraudzības informācijas sistēmas
ISAMM lietošanas kārtība". Bioloģiskās
lauksaimniecības rezultātu statistikas
datu apkopošana un apstrāde,
informācijas datu bāzes aktualizēšana.
Sagatavots 2014.gada līgums ar LVAEI
un sniegti komentāri par LVAEI
2013.gada 2. un 3.ceturkšņa atskaitēm
par darbu izpildi. Apkopota LVAEI
iesniegtā cenu informācija (iknedēļas,
mēneša) un ievietota ZM serverī.

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

5.15.

ZM Darbības stratēģijas izstrāde.

31.05.2013
.

SLSAD

5.16.

Lauksaimniecības gada ziņojuma sagatavošana.

31.07.2013
.

TTAD/LD/

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
Saskaņā ar MK 2011.g. instrukcijas Nr.1.
„Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē
institūcijas darbības stratēģiju un novērtē
tās ieviešanu” 14.p. stratēģijas projekts
iesniedzams ministram apstiprināšanai
līdz 27.02.2014.
Gada ziņojums sagatavots un ievietots
ZM mājas lapā sadaļā lauksaimniecībā.

LAAD/ZD/
SLSAD/VPD

5.17.

ES lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanas
programmu un KLP I pīlāra pasākumu īstenošanu
un uzraudzību Latvijā (t.sk. ES atbalsta
programmu "Augļi skolai" un "Skolas piens",
vistrūcīgāko personu apgādei ar pārtikas
produktiem)

31.12.2013
.

TTAD/LD

TTAD- Izstrādāts un iesniegts MK
(01.10.2013.) IZ par Pasākumu
ieviešanas plāna skolu apgādei ar
augļiem un dārzeņiem (2010.2013.gadam) izpildi. Grozījumi (MK
26.11.2013.) Pasākumu ieviešanas plānā
skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem
(2010.-2013.gadam), pagarinot plāna
termiņu līdz 2015.gadam un iekļaujot
programmā arī bioloģiskos augļus un
dārzeņus. Izstrādāti un apstiprināti (MK
27.08.2013.) grozījumi MK 2011.gada
1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība,
kādā tiek piešķirts, administrēts un
uzraudzīts Eiropas Savienības atbalsts
piena produktu piegādei izglītojamiem
vispārējās izglītības iestādēs". Izvērtētas
iesniegtās lauksaimniecības produktu
veicināšanas programmas. Dalība jaunās
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
par informācijas un veicināšanas
pasākumiem attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem iekšējā
tirgū un trešās valstīs izstrādē.
LD-Īstenota EK programma vistrūcīgāko
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
personu apgādei ar pārtikas produktiem.

5.18.

Organizēt konkursu „Sējējs 2013”.

31.12.2013
.

PSAN/LAAD

5.19.

Darba izpildes elektroniskās novērtēšanas sistēmas
ieviešana ministrijā.

01.07.2013
.

JD

5.20.

Informāciju sistēmas „Horizon” pilnveidošana,
t.sk., lai nodrošinātu - ministrijas nekustamo
īpašumu uzskaites caurspīdīgumu (nekustamā
īpašuma pārvaldības modulis), BI moduļa
ieviešanu ZM padotības iestāžu ikdienas darbā un
vienotas finanšu un grāmatvedības politikas
īstenošanas uzraudzību ZM un tās padotībā
esošajās iestādēs (resora konsolidēto mēneša,
ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanu un datu
pārbaude).

31.12.2013
.

BFD/JD

31.12.2013
.

LAAD/TTAD

5.21.

Valsts budžeta dotāciju līdzekļu izlietojuma
pārraudzība.

Valsts Lauku tīkla ikgadējā darba plāna
ietvaros nodrošināta konkursa īstenošana
un nepieciešamie finanšu resursi.

Sagatavots līgums par valsts budžeta
apakšprogrammas 22.05.00 līdzekļu
piešķiršanu un veicamajiem uzdevumiem
2014.gadā. Veikta uzraudzība par
dotācijas ietvaros īstenotajiem
uzdevumiem, saskaņota atskaite un
parakstīts darbu pieņemšanas un
nodošanas akts par uzdevumu izpildi 3.
un 4. ceturksnī. Sagatavota informācija
par plānotajiem un sasniegtajiem
rezultatīvajiem rādītājiem iesniegšanai
FM.
Likumā „Par valsts budžetu
2013.gadam” Zemkopības ministrijas
budžeta apakšprogrammā 21.01.00
„Valsts atbalsts lauksaimniecībai un
lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts
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Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
atbalstam subsīdiju veidā paredzētais
finansējums apgūts atbilstoši MK
2012.gada 14.februāra noteikumiem
Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībā un tā piešķiršanas
kārtība”.
TTAD- KLP I pīlāra pasākumu darbības
nodrošināšana, uzraudzība un kontrole
(t.sk. ELGF darbības uzraudzība).

5.22.

5.23.

Informēt sabiedrību par Lauku attīstības 31.12.2013
.
programmas un Zivsaimniecības fonda 2007.2013.gadam, kā arī 2014. -2020.gadam
pasākumiem, apguves iespējām, par ZM darbu
Latvijas interešu aizstāvībā ES institūcijās par
Kopējās lauksaimniecības politikas reformu
nākamajā plānošanas periodā no 2014.2020.gadam. Ministrijas mājas lapā ikdienā
nodrošināt informāciju par ministrijas darbību,
komunikāciju sociālajā tīklā Twitter.com par
nozares aktuālajiem jautājumiem.

Nodrošināt LAP 2007. – 2013.gadam un ZRP

31.12.2013

PSAN/LAAD
/ZD/TTAD

Sagatavota un sniegta informācija,
tostarp prezentācijas par EZF 2007.2013. Un EJZF 2014.-2020. Partneriem
darba grupās un semināros,
Zivsaimniecības konsultatīvajā padomē,
pašvaldībām, presē un zivsaimniecības
reģionālajā konferencē.
LAAD - Nodrošināta informācijas
sniegšana par LAP pasākumiem,
apguves iespējām un LAP 2014-2020
ZM reģionālajās konferencēs. Regulāri
organizētas sanāksmes un darba grupas
ar nozares nevalstiskajām organizācijām,
lai informētu un apspriestu
priekšlikumus par LAP 2014-2020.
Sagatavotas prezentācijas, informatīvie
materiāli par aktuālajiem priekšlikumiem
un tālāko virzību. Nodrošināta ekspertu
dalība organizāciju rīkotajos pasākumos
un sniegta aktuālākā informācija un
atbildes uz sabiedrības jautājumiem.
Regulāri aktualizēta informācija ZM
mājas lapā par LAP 2007-2013
Uzraudzības komitejas darbu un
pieņemtajiem lēmumiem.

LAAD/ZD
30

LAAD-Nodrošināta Ikgadējās tikšanās ar

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi
2007. – 2013.gadam uzraudzību Latvijā (ikgadējās
tikšanās ar EK, progresa ziņojumu un stratēģisko
ziņojumu sagatavošana un iesniegšana EK
apstiprināšanai, uzraudzības komiteju darbība
u.c.).

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
EK pārstāvjiem. (ELFLA un EJZF). LAP
un ZRP pieņemti lēmumi rakstiskās
procedūras veidā. Organizēta LAP un
ZRP Uzraudzības komitejas sēdes.

.

Apkopota informācija par LAP un ZRP
atbalsta pasākumu/ prioritāro virzienu
ieviešanu.
ZD-Sagatavota un ikgadējās tikšanās ar
EK ietvaros sniegta informācija par ZRP
2007.-2013.gadam īstenošanu.

5.24.

LAP 2013-2020 un EJZP 2013-2020 Ex-ante
novērtējumu
izstrādes
un
Nepārtrauktās
novērtēšanas organizēšana.

31.12.2013
.

SLSAD/LAAD
/ZD

Sagatavota informācija, komentāri,
priekšlikumi ex-ante un nepārtrauktās
novērtēšanas veikšanai.
LAADNodrošināta
līgumu
sagatavošana, ieviešanas uzraudzība, TP
finansējumu izlietošanas uzraudzība un
pārskatu nodošana LAD par . LAP 20142020 sākotnējo (ex-ante) novērtējumu,
LAP 2014-2020 stratēģisko ietekmes uz
vidi novērtējumu (SIVN).
Nodrošināta
līgumu
sagatavošana,
ieviešanas uzraudzība, TP finansējumu
izlietošanas uzraudzība un pārskatu
nodošana LAD par
EJZF 20132020.gadam
ex-ante
novērtējuma
izstrādi,
Eiropas
Jūrlietu
un
zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu
programmas 2014-2020 Stratēģisko
ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN).

5.25.

EZF un ELFLA vadības un kontroles sistēmas
efektīvas darbības nodrošināšana
(vadošās
iestādes funkciju veikšana, to uzraudzība,
grozījumu
veikšana
ārējos
un
iekšējos
normatīvajos aktos, atbalsta pasākuma/prioritārā

31.12.2013
.

LAAD/ZD
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Noorganizētas EZF un ELFLA vadošās
komitejas sēdes (7). Veikti grozījumi
VKSA, aktualizētas sadaļas par
nacionālajiem tiesību aktiem,
papildinātas un precizētas kompetences.

Pārskats par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2013.gada darba plāna izpildi 2.pusgadā

Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

virziena
„Tehniskā palīdzība” ieviešana,
neatbilstoši veikto izdevumu ziņošana FM un EK.

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
EK nosūtīti ziņojumi par ELFLA un EZF
ietvaros konstatētajiem neatbilstoši
veiktajiem izdevumiem un aizdomām par
krāpšanu. 2013.gada 7.oktobrī izdoti
grozījumi 2011.gada 17.maija
Zemkopības ministrijas rīkojumā „Par
atbalsta pasākuma/prioritārā virziena
„Tehniskā palīdzība” līdzekļu
piešķiršanas komisijas
izveidošanu.2013.gada 7.oktobrī izdota
Zemkopības ministrijas kārtība Nr.20
„Kārtība kādā, kādā plāno un izmanto
finanšu līdzekļus Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007-2013.gadam
un Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007-2013.gadam
atbalsta pasākumā/prioritārā virzienā
„Tehniskā palīdzība”, kā arī nodrošina
tās ieviešanas uzraudzību. Nodrošināta
Vadošās iestādes darbība. Regulāri
nodrošināta Tehniskās palīdzības
Komisijas sēžu sagatavošana,
organizēšana un dokumentu apkopošana;
caurskatītas tehniskās specifikācijas, pēc
Komisijas sēdēm sagatavoti protokoli,
pēc apstiprināšanas ieplānoti
nepieciešamie finanšu līdzekļi,
nodrošināta darbību ieviešanas
uzraudzība un administrēšana,
nodrošināta regulāra pārskatu un tiem
pievienoto maksājumu un darījumu
dokumentu iesniegšana Lauku atbalsta
dienestā. Pieprasīti un apstiprināti
finanšu līdzekļi 2015.gadam atbalsta
pasākuma/prioritārā virziena „Tehniskā
palīdzība” ieviešanas uzsākšanai.
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem
Ir nodrošināta Kompetentās un
Sertifikācijas iestādes funkciju un
uzdevumu izpilde saskaņā ar
normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.

5.26.

ELFLA, ELGF Kompetentās iestādes funkciju un
EZF Sertifikācijas iestādes funkciju veikšana.

31.12.2013
.

BFD

5.27.

Latvijas zivsaimniecības pārvaldības un kontroles
sistēmas pilnveide atbilstoši ES prasībām, tai
skaitā IT izmantošanas paplašināšana pārvaldības
un kontroles pasākumu nodrošināšanai (ZM
sadarbībā ar VARAM).

31.12.2013
.

ZD

Organizētas starpinstitūciju koordinācijas
sanāksmes, sagatavota nepieciešamā
informācija, dalība darba grupās,
semināros u.c., lai nodrošinātu EK
darbības plāna zvejas kontroles
uzlabošanai Latvijā izpildi. Nodrošināta
valsts informācijas sistēmas „Latvijas
zivsaimniecības integrētā kontroles un
informācijas sistēma” modernizācijas
projekta realizācija.

5.28.

Organizēt ZM un padotības iestāžu koplietošanas
IS iekšējo procedūru izstrādi IT pārvaldības
procesu reglamentēšanai, kā arī pilnveidot
koplietošanas IS (DVS un RVS).

31.12.2013
.

AD

Izstrādāti iekšējie normatīvie akti par
koplietošanas informācijas sistēmu
pārvaldību, noslēgti starpiestāžu
sadarbības līgumu e-pakalpojumu
uzturēšanas jomā. Veikti uzlabojumi un
papildinājumi DVS un RVS sistēmās
saskaņā ar ZM un tās padotībā esošo
iestāžu izmaiņu pieprasījumiem.

5.29.

Veikt ministrijas valsts īpašumu apsaimniekošanas
modeļa
efektivitātes
un
ekonomiskuma
izvērtējumu

01.11.2013
.

BFD

ZM izvēlētais valsts NĪ
apsaimniekošanas modelis ir pamatots un
efektīvs

5.30.

Sagatavot ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
konsolidēto gada pārskatu.

01.05.2013
.

BFD

5.31.

Nodrošināt
plānošanu,

31.12.2013
.

BFD

ministrijas
darījumu,

kā iestādes finansu
komandējumu
un
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Nr.
p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Atbildīgais
departaments

Uzdevuma izpilde*
Izpildīts

Procesā

Kavējas

Komentāri par uzdevuma izpildes
gaitu un rezultātiem

maksājumu uzskaiti.
*- Apzīmējumi:
- uzdevums ir izpildīts (zaļš);
- uzdevuma izpilde ir procesā (dzeltens);
- uzdevuma izpilde tiek kavēta (sarkans).

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Kreitiņš 67878712
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