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Rīgā
13.04.2018

Nr. 43

Par Augu veselības un Augu aizsardzības
līdzekļu starpinstitūciju darba grupu izveidošanu
Lai nodrošinātu aktuālo Eiropas Savienības dokumentu projektu izvērtēšanu un Latvijas
interesēm atbilstoša viedokļa (pozīciju, instrukciju) un priekšlikumu izstrādi, pilnveidotu Latvijas
nacionālo normatīvo regulējumu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17.panta otrās
daļas 1. un 3.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības
ministrijas nolikums” 17.punktu un ievērojot Zemkopības ministrijas 2016.gada 25.oktobra
kārtības Nr.23 „Kārtība, kādā Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs notiek Eiropas
Savienības jautājumu koordinācija, dokumentu aprite un ceļa, viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu
atmaksa, atbildīgajām amatpersonām dodoties uz ES Ministru padomes vai ES Padomes darba
grupu sanāksmēm” 100. punktu:
1. Izveidoju šādas starpinstitūciju darba grupas:
1.1. Augu veselības darba grupu šādā sastāvā:
Vārds, uzvārds
Darba grupas
Kristīne Lifānova
vadītāja
Darba grupas
Iveta Ozoliņa
vietnieks
Darba grupas locekļi Gunita Šķupele
Agita Pence
Maija Štokmane
Kristīna Romanova

Rita Benta

Ilze Magone

Iestāde/organizācija, amats
Valsts augu aizsardzības dienesta vadītāja
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības
departamenta direktores vietniece
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu
karantīnas departamenta direktore
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu
karantīnas departamenta direktores vietniece
Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības
daļas vecākā referente
Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles
departamenta direktores vietniece fitosanitārās
robežkontroles jomā
Zemkopības ministrijas Meža departamenta
Meža resursu un medību nodaļas vadītāja
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības
departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas
vecākā referente

Zaiga Apse

Ilze Priekule

Inese Kuniga
Zinta Jansone

Iveta Grudovska
Salvis Draviņš

Darba grupas
loceklis ar
padomdevēja
tiesībām
Darba grupas
sekretāre (nav darba
grupas locekle)

Kristīne Prancāne

Ilva Neparte

Biedrības “Lauksaimnieku organizācijas
sadarbības padome” pārstāve, biedrības “Stādu
audzētāju biedrība” pārstāve
Biedrības “Lauksaimnieku organizācijas
sadarbības padome” pārstāve, Latvijas
Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas
pārstāve
Biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju
savienība” valdes priekšsēdētāja vietniece
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācijas pārstāve, LPKS “Vidzemes
agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība”
pārstāve
Biedrības “Zemnieku saeima” augkopības
eksperte
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
koordinācijas un politiku departamenta
Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas
sagatavošanas nodaļas trešais sekretārs
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Eiropas
Savienības lietu nodaļas vadītājas vietniece
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu
karantīnas departamenta vecākā inspektore

1.2. Augu aizsardzības līdzekļu darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas
vadītājs:
Darba grupas
vietnieks:
Darba grupas
locekļi:

Vents Ezers
Iveta Ozoliņa
Regīna Čūdere

Ilze Magone
Laima Klidziņa
Ansis Saliņš
Mārīte Gailīte

Aiga Kraukle
Ineta Eglīte

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu
aizsardzības departamenta direktors
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības
departamenta direktores vietniece
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu
aizsardzības departamenta Augu aizsardzības
līdzekļu reģistrācijas daļas vadītāja
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības
departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas
vecākā referente
Biedrības “Zemnieku saeima” lauksaimniecības
speciāliste
Biedrības “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” pārstāvis, biedrības “Jauno
zemnieku klubs” pārstāvis
Biedrības “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” pārstāve, biedrības “Latvijas
Dārznieks” pārstāve
Biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju
savienība” valdes priekšsēdētāja
Biedrības “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” pārstāve, biedrības “Latvijas
Biškopības biedrība” pārstāve

Gustavs Norkārklis

Margita Tomsone
Māra Rudzāte

Iveta Grudovska
Zinta Jansone

Laura Paulovska
Guntis Gulbis
Salvis Draviņš

Darba grupas locekļi Kristīne Prancāne
ar padomdevēja
tiesībām:
Darba grupas
Laila Krupenko
sekretārs:

Biedrības “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” pārstāvis, biedrības
“Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības
asociācija” pārstāvis
Biedrības “Latvijas augu aizsardzības līdzekļu
ražotāju un tirgotāju asociācija” pārstāve
Biedrības “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome” pārstāve, biedrības “Latvijas
Dārznieks” pārstāve, biedrības “Latvijas
Augļkopības asociācija” valdes priekšsēdētāja
Biedrības “Zemnieku saeima” augkopības
eksperte
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu
asociācijas pārstāve, LPKS “Vidzemes
agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība”
pārstāve
Biedrības “Latvijas Zemnieku federācija”
pārstāve
Biedrības “Galvenās lauksaimniecības atbalsta
konsultācijas” pārstāvis
Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības
koordinācijas un politiku departamenta
Pastāvīgo pārstāvju komitejas I daļas
sagatavošanas nodaļas trešais sekretārs
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un
stratēģijas analīzes departamenta Eiropas
Savienības lietu nodaļas vadītājas vietniece
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu
aizsardzības departamenta Augu aizsardzības
līdzekļu reģistrācijas daļas vecākā referente

2. Apstiprināt šī rīkojuma 1.punkta apakšpunktos norādīto darba grupu nolikumu (šī
rīkojuma pielikums uz 4 lapām).
3. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas
2014. gada 16. janvāra rīkojumu Nr.12 „Par Augu veselības un Augu aizsardzības līdzekļu
starpinstitūciju darba grupu izveidošanu”.
Valsts sekretāre

D. Lucaua

Magone, 67027258
Ilze.Magone@zm.gov.lv
Kopijas: Valsts augu aizsardzības dienestam, Latvijas Lauksaimniecības un mežu Zinātņu akadēmijai, Ārlietu
ministrijai, Valsts meža dienestam, Pārtikas un veterinārajam dienestam, Biedrībai „Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome”, Biedrībai „Zemnieku saeima”, Biedrībai „Latvijas zemnieku federācija”, Biedrībai ”Kartupeļu
audzētāju un pārstrādātāju savienība” ,Biedrībai „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Biedrībai
„Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija”, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai
sabiedrībai „Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība”, Biedrībai „Stādu audzētāju biedrība”,
Biedrībai „Latvijas dārznieks”, Biedrībai „Jauno zemnieku klubs”, Biedrībai „Latvijas Augļkopības asociācija”,
Biedrībai „Galvenās lauksaimniecības Atbalsta konsultācijas”, Biedrībai „Latvijas Biškopības biedrība”,
Meža departamentam, Juridiskajam departamentam, Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamentam,
Iekšējā audita nodaļai, Budžeta un finanšu departamentam,
Administratīvo resursu un informācijas tehnoloģiju pārvaldības nodaļai.

