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Par Veterinārā un pārtikas departamenta atbildībā
esošo starpinstitūciju darba grupu izveidošanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta otrās daļas 3. punktu, Ministru
kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 245 „Zemkopības ministrijas nolikums” 17. punktu
un 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, lai nodrošinātu
Latvijas interesēm atbilstošu viedokļu sagatavošanu par Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem
un to ietekmes uz nacionālajiem normatīvajiem aktiem izvērtēšanu:
1. Izveidot šādas Veterinārā un pārtikas departamenta atbildībā esošas starpinstitūciju
darba grupas (1. pielikums):
1.1. Vispārējie pasākumi veterinārijā;
1.2. Dzīvnieku veselība;
1.3. Dzīvnieku labturība un aizsardzība:
1.3.1. lauksaimniecības dzīvnieki;
1.3.2. mājas (istabas) dzīvnieki;
1.3.3. izmēģinājumos un citos zinātniskajos nolūkos izmantojamie dzīvnieki;
1.4. Dzīvnieku barība;
1.5. Veterinārās zāles:
1.5.1. veterināras zāles;
1.5.2. veterināro zāļu atliekvielas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos;
1.6. Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecība;
1.7. Pārtikas produktu higiēna;
1.8. Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti;
1.9. Pārtikas kodekss;
1.10. Pārtikas marķēšana;
1.11. Materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku;
1.12. Pārtikas piedevas, aromatizētāji un fermenti;
1.13. Pārtikas piesārņojums un pesticīdu atliekas;
1.14. Pārtika īpašām grupām (pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, pārtika ar īpašu
medicīnisku nolūku un pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei), vitamīni un minerālvielas pārtikā
(bagātināta pārtika) un uztura bagātinātāji
1.15. Vīns, spirts un citi alkoholiskie dzērieni;
1.16. Dabīgais minerālūdens un avota ūdens;
1.17. Ģenētiski modificētie organismi, ģenētiski modificētā pārtika un dzīvnieku barība;

1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

Jaunā pārtika;
Kvalitātes politika;
Bioloģiskā lauksaimniecība;
Dzeramais ūdens.

2. Apstiprināt šī rīkojuma 1. punktā noteikto starpinstitūciju darba grupu nolikumu
(2. pielikums).
3. Atzīt par spēku zaudējušu Zemkopības ministrijas 2015. gada 20. oktobra rīkojumu
Nr. 153 „Par Veterinārā un pārtikas departamenta atbildībā esošo starpinstitūciju darba grupu
izveidošanu”.
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un veterinārais dienests; Valsts augu aizsardzības dienests; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
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universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte; Rīgas Stradiņa universitātes Eksperimentālo
dzīvnieku laboratorija; Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūts; Latvijas Universitātes
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts; Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts; Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte; Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte; Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs; Latvijas Pašvaldību savienība; biedrība „Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome”; biedrība „Zemnieku saeima”; Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija; biedrība
„Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija”; biedrība „Galvenās lauksaimniecības atbalsta konsultācijas”;
Latvijas Dzīvnieku barības ražotāju un tirgotāju asociācija; biedrība „Latvijas Veterināro zāļu lieltirgotavu asociācija”;
Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija; Latvijas Aitu audzētāju asociācija; Latvijas Gaļas ražotāju un gaļas
pārstrādātāju asociācija; Latvijas Mednieku asociācija; Latvijas Kazkopības biedrība; Latvijas Ģenētiķu un
selekcionāru biedrība; Latvijas Veterinārārstu biedrība; biedrība „Latvijas Kinoloģiskā federācija”; biedrība
„Dzīvnieku pansija Ulubele”; nodibinājums „Dzīvnieku Drauga fonds”; biedrība „DzīvniekuSOS”; Latvijas Viesnīcu
un restorānu asociācija; kooperatīvo biedrību savienība „Latvijas Piensaimnieku centrālās savienība”; Latvijas
Zivrūpnieku savienība; biedrība „Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija”; biedrība „Rīgas šprotes”; biedrība
„Miesnieku un gaļas tirgotāju savstarpējā atbalsta biedrība 2010”; Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija; Latvijas Tirgu
savienība; Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija; Latvijas tirgotāju asociācija; Latvijas Maiznieku biedrība; Latvijas
Avotu biedrība; Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija; biedrība „Latvijas iepakojuma asociācija”; biedrība
„Latvijas Dārznieks”; Latvijas Augļkopju asociācija; kooperatīvā sabiedrība „Baltijas dārzeņi”; lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Mūsmāju Dārzeņi”; Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība; Latvijas alkohola
nozares asociācija; Diētas ārstu asociācija; Veselīga uztura speciālistu asociācija; Latvijas uztura bagātinātāju ražotāju
asociācija; Aptieku attīstības biedrība; Latvijas Uzturzinātnes speciālistu biedrība; Latvijas Diētas un uztura
speciālistu asociācija; SIA „Aivara Borovkova juridiskā biroja „AB Grupa””; AS „Tukuma Straume”; AS „Kurzemes
ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”; AS „Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”; AS „Siguldas
ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”; SIA „Piensaimnieku laboratorija”; SIA „Maxima Latvija”; SIA
„Silvanols”; AS „Latvijas Balzams”; SIA „Amber Beverage Group”; SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”; SIA
sertifikācijas centrs „Baltsert”; SIA „Rīgas ūdens”; SIA „Venden”; SIA „Cido grupa”

