Latvijas Pašvaldību savienības un Zemkopības ministrijas
sarunu
PROTOKOLS
2009.gada 31.martā

Latvijas Pašvaldību savienība
Mazā Pils iela 1

Sarunas vada:
Uldis Rozenbergs, Latvijas Pašvaldību savienības Pagastu
apvienības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu pagasta padomes
priekšsēdētājs
Piedalās:
Skat. pielikumā pievienoto dalībnieku sarakstu.
Sarunas protokolē:
Ņina Rakstiņa,
departamenta direktore

Zemkopības

ministrijas

Lauku

attīstības

Sanāksmes sākums: plkst.11.00
Darba kārtība:
1. Par skolas piena programmu (par Eiropas Savienības atbalsta
izmantošanu) (ziņo Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības
departamenta Lopkopības nodaļas vadītāja Ineta Lavrinoviča );
2. Par programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (ziņo
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Augkopības nodaļas vadītāja Iveta Ozoliņa.).
3. Par mājās ražotiem pārtikas produktiem un iespējām tos pārdot
tirgū (ziņo Zemkopības ministrijas pārtikas departamenta
direktore Arlita Sedmale un Pārtikas un Veterinārā dienesta
speciālistes Ieva Kļavinska, Tatjana Marčenkova, Una Statkus ).
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Zemkopības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība vienojās:

1.

”Skolas piena” programmas ietvaros lietotais termins „piena
produktu ražotājs” saprotams kā piena produktu pārstrādes
uzņēmums (nevis svaigpiena ražotājs), kas atzīts Pārtikas un
veterinārajā dienestā.
„Skolas piena” programmai ir atļauts piegādāt tikai termiski
apstrādātu pienu un piena produktus.
ZM un LPS vienojās aicināt svaigpiena ražotājus pasterizēt
un fasēt pienu vienkāršās glāzītēs vai pudelēs un iziet piena
fasētavas atzīšanu PVD, lai var piegādāt pienu izglītības iestādēm
bez starpniekiem.

2. Atbalstīt programmu - Skolu apgāde ar augļiem un dārzeņiem .
3. Zemkopības ministrijai mainīt MK noteikumos
Nr. 470
„Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un
tiešai piegādei galapatērētājiem nelielā apjomā” nosacījumus tā,
lai zemnieki (bērnu vecāki ) varētu skolai piegādāt savā
saimniecībā saražoto produkciju. Šo jautājumu vēlreiz izskatīt
sarunās šī gada septembrī.
4. Zemkopības ministrijai mainīt MK noteikumos
Nr. 486
„Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas
izsniegšanas
kārtību
transportlīdzekļu
grupām,
kurām
nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai” nosacījumus.
5. Zemkopības ministrijas un Pašvaldību savienības speciālistiem
aktīvi piedalīties Ekonomikas ministrijas izveidotajā darba grupā
lai mainītu
MK noteikumos Nr. 388 „Noteikumi par
tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un
izbraukumos”
nosacījumus
par
tirgiem un izstrādātu
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nosacījumus jaunam tirgus veidam.( piem. brīvdienu, sestdienu
tirdziņi vtml.).
6. Rast risinājumus , lai veicinātu bioloģisko kautuvju izveidošanu.

Sanāksme beidzās: plkst.14.00

Latvijas Pašvaldību savienības
Pagastu apvienības valdes
priekšsēdētāja vietnieks, Ģibuļu
pagasta padomes priekšsēdētājs

Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības departamenta
direktore

___________Uldis Rozenbergs

_________Ņina Rakstiņa

