ZM starpinstitūciju darba grupas
Darba grupa

Vadītājs

Telefons/ e-pasts

ES Padome (EP)

Eiropas Komisija (EK)

ES ārējā tirdzniecība

Valsts sekretāres
vietniece Pārsla
Rigonda Krieviņa

A.4 Tirdzniecības politikas komiteja;
Muitas kodeksa komiteja
C.7 Transatlantisko attiecību jautājumu darba
(īpašās procedūras).
grupa;
C.9 Austrumeiropas un Vidusāzijas jautājumu
darba grupa;
C.10 EFTA jautājumu darba grupa;
C.11 Rietumbalkānu reģiona jautājumu darba
grupa;
C.13 Tuvo austrumu/Persijas līča jautājumu darba
grupa;
C.14 Mašrikas/ Magribas jautājumu darba grupa;
C.15 Āfrikas jautājumu darba grupa;
C.16 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK)
jautājumu darba grupa;
C.17 Āzijas un Okeānijas jautājumu darba grupa;
C.18 Latīņamerikas jautājumu darba grupa;
C.27 Tirdzniecības jautājumu darba grupa;
C.28 Vispārējās preferenču sistēmas jautājumu
darba grupa;
C.33 Preču jautājumu darba grupa;
G.8 Muitas savienības jautājumu darba grupa.

Vienotās Tirgus kopējās
organizācijas (TKO)
jautājumi:
a) Laukaugi (labība, rīsi,
cukurs, šķiedraugi (t.sk. lini un
kaņepes), sausā lopbarība,
sēklas u.c.

Valsts sekretāres
vietniece Pārsla
Rigonda Krieviņa

F.3 Horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba
grupa.

b) Dārzkopības produkti (augļi
un dārzeņi, pārstrādāti augļi un
dārzeņi, dzīvie augi).

Tālr: 29219352,
e-pasts:
parslarigonda.krievina@zm.gov.lv

Eiropas Komisijas Vienotās
TKO vadības komiteja:
a) Horizontālie jautājumi (t.sk.
tirdzniecības mehānismi);
b) Laukaugi (labība, rīsi,),
cukurs, šķiedraugi (t.sk. lini un
kaņepes), sausā lopbarība,
olīveļļa, tabaka, sēklas, apiņi;
c) Dārzkopības produkti (augļi
un dārzeņi, pārstrādāti augļi un
dārzeņi, dzīvie augi);
d) Dzīvnieku produkti (piens
un piena produkti, , liellopu un
teļa gaļa, aitu un kazu gaļa,
cūkgaļa, mājputnu gaļa un
olas).
EK Pārstrādāto
lauksaimniecības produktu
(Non Annex I) vadības
komitejas sanāksme.

olīveļļa, tabaka, sēklas, apiņi;
c) Dārzkopības produkti (augļi
un dārzeņi, pārstrādāti augļi un
dārzeņi, dzīvie augi);
d) Dzīvnieku produkti (piens
un piena produkti, , liellopu un
teļa gaļa, aitu un kazu gaļa,
cūkgaļa, mājputnu gaļa un
olas).

c) Dzīvnieku produkti (piens
un piena produkti, liellopu un
teļa gaļa, aitu un kazu gaļa,
cūkgaļa, mājputnu gaļa un
olas).

EK Pārstrādāto
lauksaimniecības produktu
(Non Annex I) vadības
komitejas sanāksme.

d) Lauksaimniecības un
pārtikas nozares ekonomiskā
informācija
Tiešie maksājumi

Lauksaimniecības produktu
veicināšana

Lopkopība un ciltdarbs

Valsts sekretāres
vietniece
Pārsla Rigonda
Krieviņa

Tālr: 29219352,
e-pasts:
parslarigonda.krievina@zm.gov.lv

Tirgus un tiešā atbalsta Tālr: 29143935,
departamenta direktora e-pasts: ilona.meziniece@zm.gov.lv
vietniece
Ilona MežinieceBriede
Lauksaimniecības
departamenta
Lopkopības un
ciltsdarba nodaļas
vadītāja
Gita Jansone

Tālr: 28624214,
e-pasts: gita.jansone@zm.gov.lv

B.8 Statistikas jautājumu darba grupa.

Saimniecības uzskaites datu
tīkla SUDAT kopienas
komiteja.

F.3 Horizontālo lauksaimniecības jautājumu darba
grupa;
F.22 Kordinācijas darba grupa, b) OECD;
F.1 Augsta līmeņa lauksaimniecības grupa.

Tiešo maksājumu vadības
komiteja;
Savstarpējās atbilstības darba
grupa;
KLP vienkāršošanas darba
grupa.

F.4 Lauksaimniecības produktu reklāmas jautājumu Kopējās sanāksmes vadības
darba grupa.
komiteja Lauksaimniecības
produktu veicināšana.

F.22 Kordinācijas jautājumu darba grupa:
a) FAO
F.21 Veterinārijas ekspertu darba grupa

Pastāvīgā komiteja Zootehnika.
Ekspertu
komitejas - Selekcijas
organizāciju novērtējums un
atzīšana.

Sēklkopība

Mēslošanas līdzekļi

Lauksaimniecības
Tālr: 29491563,
departamenta direktora e-pasts: iveta.ozolina@zm.gov.lv
vietniece
Iveta Ozoliņa

Lauksaimniecības
departamenta
Lauksaimniecības
resursu nodaļas
vadītājas vietniece
Ineta Jēkabsone

Tālr: 67027177,
e-pasts: ineta.jekabsone@zm.gov.lv

F.5 Ģenētisku lauksaimniecības resursu jautājumu
darba grupa
F.22 Koordinācijas darba grupa: b) OECD
F.17 Lauksaimniecības jautājumu darba grupa c)
sēklas, g) selekcionāru tiesības.

Sēklas un pavairošanas
materiāls, Augu šķirņu tiesības,
Ģenētisko resursu
saglabāšanas, raksturošanas un
izmantošanas lauksaimniecībā
komiteja.

G.7 Tehniskās harmononizācijas jautājumu darba
grupa .

Mēslošanas līdzekļi

Vispārējie pasākumi
veterinārijā

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26336024,
departamenta direktore e-pasts: zanda.matuzale@zm.gov.lv
Zanda Matuzale

F.20 Veterinārijas galveno speciālistu darba grupa
(CVO).

Dzīvnieku veselība

Veterinārā un pārtikas Tālr: 29285506,
departamenta direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv
vietniece
Antra Briņķe

F.21 Veterinārijas ekspertu darba grupa:
b) dzīvnieku veselība.

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26618969,
departamenta
e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
Dzīvnieku tirdzniecības,
a) Lauksaimniecības dzīvnieki
labturības un barības
nodaļas vadītāja
b) Mājas (istabas) dzīvnieki
Liene Ansone
c) Izmēģinājumos un citos
zinātniskajos nolūkos
izmantojamie dzīvnieki

F.21 Veterinārijas ekspertu darba grupa:
c) dzīvnieku labturība.

Dzīvnieku labturība un
aizsardzība

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja
(PAFF). EK darba grupas
atsevišķām dzīvnieku infekcijas
slimībām (TSE, bišu veselība,
aitu katarālais drudzis, u.c.),
darba grupa par dzīvnieku
infekcijas slimību uzraudzības
programmām un darba grupa
par Dzīvnieku veselības likuma
īstenošanas un deleģētajiem
aktiem.

Dzīvnieku barība

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26618969,
departamenta
e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
Dzīvnieku tirdzniecības,
labturības un barības
nodaļas vadītāja
Liene Ansone

F.17 Lauksaimniecības jautājumu darba grupa:
b) dzīvnieku barība.

Veterinārās zāles
a)Veterinārās zāles
b)Veterināro zāļu atliekvielas
dzīvnieku izcelsmes pārtikas
produktos

Veterinārā un pārtikas Tālr: 29285506,
departamenta direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv
vietniece
Antra Briņķe

F.21 b) Veterinārijas ekspertu darba grupa.

Dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produktu
tirdzniecība

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26618969,
departamenta Dzīvnieku e-pasts: liene.ansone@zm.gov.lv
tirdzniecības, labturības
un barības nodaļas
vadītāja
Liene Ansone

F.21 Veterinārijas ekspertu darba grupa:
f) Potsdama grupa g)trešās valstis

Pārtikas produktu higiēna

Veterinārā un pārtikas Tālr: 29903889,
departamenta direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv
vietniece
Dace Ugare

F.21 Veterinārijas ekspertu darba grupa:
e) zivsaimniecības produkti.
F.7 Dzīvnieku produktu jautājumu darba grupa.

Dzīvnieku izcelsmes
blakusprodukti

Veterinārā un pārtikas Tālr: 29285506,
departamenta direktora e-pasts: antra.brinke@zm.gov.lv
vietniece
Antra Briņķe

F.21 b) Veterinārijas ekspertu grupa.

1) Veterināro zāļu pastāvīgā
komiteja;
2) Veterinārās
farmācijas komiteja;
3)
Atliekvielu ekspertu darba
grupa;
4) Antimikrobiālās
rezistences ekspertu darba
grupa
5) Veterinārijas ekspertu darba
grupa (vet.zāles)

EK Dzīvnieku izcelsmes
blakusprodukti.

Pārtikas kodekss

Veterinārā un pārtikas Tālr: 29903889,
departamenta direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv
vietniece
Dace Ugare

F.23 Pārtikas kodeksa jautājumu darba grupa:
a) vispārīgie principi;
b) pārtikas piedevas un piesārņotāji;
c) pārtikas higēna;
d) pārtikas etiķetēšana;
e) analīžu un paraugu ņemšanas metodes;
f) pesticīdu atliekas;
g) veterināro zāļu atliekas pārtikā;
h) pārtikas importa un eksporta sertificēšanas un
inspekcijas sistēmas;
i) uzturs un pārtika īpašai lietošanai uztura
vajadzībām;
j) kakao produkti un šokolāde;
k) cukuri;
l) pārstrādāti augļi un dārzeņi;
m) tauki un eļļa;
n) zivis un zivsaimniecības produkti;
o) svaigi augļi un dārzeņi;
p) piens un piena produkti;
q) dabīgie minerālūdeņi;
r) biotehnoloģijas darba grupa;
s) augļu sulu darba grupa;
t) dzīvnieku barības darba grupa;
u) Eiropas koordinācijas komiteja;
v) gaļas higiēna.

Pārtikas marķēšana

Veterinārā un pārtikas Tālr: 29903889,
departamenta direktora e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv
vietniece
Dace Ugare

I.5. Pārtikas produktu jautājumu darba grupa

Materiāli un izstrādājumi,
kas paredzēti saskarei ar
pārtiku

Veterinārā un pārtikas Tālr: 67027016,
departamenta Pārtikas e-pasts: zane.ruzane@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas
vadītāja
Zane Ružāne

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Pārtikas piedevas,
aromatizētāji un fermenti

Veterinārā un pārtikas Tālr: 67027016,
departamenta Pārtikas e-pasts: zane.ruzane@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas
vadītāja
Zane Ružāne

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Pārtikas piesārņojums un
pesticīdu atliekas

Veterinārā un pārtikas Tālr: 67027016,
departamenta Pārtikas e-pasts: zane.ruzane@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas
vadītāja
Zane Ružāne

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Veterinārā un pārtikas
Pārtika īpašām grupām
(pārtika zīdaiņiem un maziem departamenta Pārtikas
nekaitīguma nodaļas
bērniem, pārtika ar īpašu
vadītāja
medicīnisku nolūku un pilnīgi
uztura aizstājēji svara
Zane Ružāne
kontrolei),
Veterinārā un pārtikas
Vīns, spirtsvitamīni
un citi un
departamenta direktora
alkoholiskie dzērieni
vietniece
Dace Ugare

Tālr: 67027016,
e-pasts: zane.ruzane@zm.gov.lv

I.5 Pārtikas produktu jautājumu darba grupa

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Tālr: 29903889,
e-pasts: dace.ugare@zm.gov.lv

F.12 Vīna un spirta jautājumu darba grupa.

Vīna vadības komiteja;
Arimatizēto vīna dzērienu
aprites komiteja.

I.5. Pārtikas produktu jautājumu darba grupa

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Dabīgais minerālūdens un
avota ūdens

Veterinārā un pārtikas Tālr: 67027016,
departamenta Pārtikas e-pasts: zane.ruzane@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas
vadītāja
Zane Ružāne

Dzeramais ūdens

Veterinārā un pārtikas Tālr: 67027016,
departamenta Pārtikas e-pasts: zane.ruzane@zm.gov.lv
nekaitīguma nodaļas
vadītāja
Zane Ružāne

Ģenētiski modificētie
organismi, ģenētiski
modificētā pārtika un
dzīvnieku barība

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta
e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
Biotehnoloģijas un
kvalitātes nodaļas
vadītājs
Juris Zinārs

EK Dzeramā ūdens komiteja.

F.23 Pārtikas kodeksa darba grupa:
r) biotehnoloģijas darba grupa;
J.1. Vides jautājumu darba grupa.

ĢMO Regulatīvā komiteja
Pastavīgās komitejas.

Jaunā pārtika

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta
e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
Biotehnoloģijas un
kvalitātes nodaļas
vadītājs
Juris Zinārs

I.5.Pārtikas produktu jautājumu darba grupa

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja
u.c.

Kvalitātes politika

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta
e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
Biotehnoloģijas un
kvalitātes nodaļas
vadītājs
Juris Zinārs

F.6 Pārtikas produktu kvalitātes jautājumu darba
grupa:
b) ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilsmes vietu
nosaukumi,
c) īpaši sertifikāti.

Lauksaimniecības produktu un
pārtikas produktu ģeogrāfisko
norāžu un nosaukumu
komiteja;
Lauksaimniecības produktu un
pārtikas produktu īpaša
rakstura sertifikātu komiteja.

Bioloģiskā lauksaimniecība

Veterinārā un pārtikas Tālr: 26302615,
departamenta
e-pasts: juris.zinars@zm.gov.lv
Biotehnoloģijas un
kvalitātes nodaļas
vadītājs
Juris Zinārs

F.6 Pārtikas produktu kvalitātes darba grupa:
a) bioloģiskā lauksaimniecība.

Lauksaimniecības produktu
biologiskās ražošanas komiteja.

Augu veselība

Valsts augu
aizsardzības dienesta
direktore
Kristīne Lifānova

Tālr: 29251606,
e-pasts:
kristine.lifanova@vaad.gov.lv

F.17 Lauksaimniecības jautājumu darba grupa:
d) kaitīgi organismi;
F.18 Galveno fitosanitārijas speciālistu darba grupa
(COPHS);
F.19 Augu veselības jautājumu darba grupa.

Augu aizsardzības līdzekļi

Valsts augu
Tālr: 29224584,
aizsardzības dienesta e-pasts: vents.ezers@vaad.gov.lv
Augu aizsardzības
departamenta direktors
Vents Ezers

F.17 Lauksaimniecības jautājumu darba grupa:
f) pesticīti/ augu aizsardzības produkti;
G.7 Tehniskās harmonizācijas jautājumu darba
grupa:
c) bīstamas vielas un preperāti.

Pārtikas ķēdes un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

Zemkopības ministrijas
administrētie fondi kopējās
lauksaimniecības politikas
jomā

Budžeta un finanšu Tālr: 29176041,
departamenta Eiropas e-pasts: daina.silina@zm.gov.lv
Savienības fondu
finanšu vadības nodaļas
vadītāja
Daina
Siliņa

F.15 Lauksaimniecības finansiālo jautājumu darba
grupa;
D.1 Finanšu jautājumu darba grupa.

Kopējās sanāksmes vadības
komitejai Lauksaimniecības
monetārie jautājumi,
Lauksaimniecības fondu
komiteja.

Zivsaimniecība

Zivsaimniecības
Tālr: 29156051,
departamenta direktors e-pasts:
Normunds Riekstiņš normunds.riekstins@zm.gov.lv

F.24 Ārējās zivsaimniecības politikas jautājumu
darba grupa;
F.25 Iekšējās zivsaimniecības politikas jautājumu
darba grupa;
F.26 Zivsaimniecības departamentu
ģenerāldirektoru darba grupa.

