Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas
sarunu
PROTOKOLS
2008.gada 8.augustā

Dobeles rajona Ukru pagastā

Sarunas vada:
Uldis Rozenbergs, Latvijas Pašvaldību savienības Pagastu
apvienības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu pagasta padomes
priekšsēdētājs
Piedalās:
Skat. pielikumā pievienoto dalībnieku sarakstu.
Sarunas protokolē:
Sanita Putniņa, Zemkopības ministrijas lauku attīstības
departamenta Cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā referente
Sanāksmes sākums: plkst.11.00
Darba kārtība:
1. Eiropas Savienības un valsts atbalsts piena un piena produktu
piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs un
grozījumi saistošajā likumdošanā (ziņo Inga Orlova,
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības nodaļas vadītāja vietniece);
2. V/A „Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzē esošās
informācijas nodrošināšana pašvaldībās (ziņo Anita Puste, V/A
„Lauksaimniecības
datu
centrs”
Lauksaimniecības
departamenta Ganāmpulku un dzīvnieku reģistra nodaļas
vadītāja);
3. Par nacionālās programmas projekta „Profesionālās apmācības
2005 – 2006” ieviešanas rezultātiem (ziņo Astrīda Zarumba,
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta direktora
vietniece);
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4. Valsts Lauku tīkla izveide (ziņo Edgars Linde, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra valdes loceklis);
5. Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas
darbības nodrošināšana, t.sk. pašvaldību lauku attīstības
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas (sertifikācijas) norise
2008.gadā (ziņo Edgars Linde, Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra valdes loceklis).

Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība vienojās:
1.1. izskatīt iespēju paredzēt lielāku valsts atbalstu normatīvajos aktos
par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2009.gadā atbalsta programmai
„Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības
iestādēs”;
1.2. atcelt iepakojuma ierobežojumu termiski apstrādātajam pienam;
1.3. izskatīt iespēju izglītības iestādēm paredzēto informatīvo plakātu
finansēt no Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam un Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007-2013.gadam atbalsta pasākuma „Tehniskā palīdzība”. Izskatīt
iespēju piemērot logo izmērus atbilstoši ieguldītajam finansējumam
(Eiropas Savienības un Latvijas), (skat.prezentāciju pielikumā);
2.1.
nodrošināt
iespēju
pašvaldībām
ievadīt
V/A
„Lauksaimniecības datu centrs” datu bāzē iekasēto pašvaldību saistošajos
noteikumos noteikto suņu turēšanas nodevu (skat.prezentāciju
pielikumā);
3.1. pieņemt zināšanai informāciju par nacionālās programmas
projekta „Profesionālās apmācības 2005 – 2006” ieviešanas rezultātiem
un plānoto aktivitāti „Arodapmācības un informācijas pasākumi” 2007.2013.gadam (skat.prezentāciju pielikumā);
4.1. pieņemt zināšanai informāciju par Valsts lauku tīkla izveidi
(skat.prezentāciju pielikumā);
5.1. pašvaldību lauku attīstības speciālistus iekļaut Valsts lauku
tīkla darbībā. Vienoties par iespējamo pienākumu loka paplašinājumu
minētajiem speciālistiem Valsts lauku tīkla Rīcības programmas
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aktivitātēs, panākot tiem finanšu līdzekļu palielināšanu atalgojumam
(skat.prezentāciju pielikumā).
Sanāksme beidzās: plkst.14.00
Latvijas Pašvaldību savienības
Pagastu apvienības valdes
priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu
pagasta padomes priekšsēdētājs

Zemkopības ministrijas Lauku
attīstības departamenta direktora
vietniece

______________Uldis Rozenbergs _______________Astrīda Zarumba

Protokolēja:
Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības departamenta
Cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā referente
S.Putniņa

