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Nr. 29

Par Nacionālās augu šķirņu padomes
Augu šķirņu ekspertu grupu
sastāva apstiprināšanu un nolikuma izdošanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Sēklu un
šķirņu aprites likuma 12.panta trešo daļu:
1. Apstiprināt Nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupu (turpmāk – ekspertu
grupa) sastāvu:
1.1.Labības ekspertu grupa:
vadītāja:

Zinta Gaile

vadītāja vietniece:

Liena Jaunzeme

locekļi:

Ineta Jēkabsone

Arnis Burmistris

Sanita Zute
Vija Strazdiņa

Arta Kronberga
Iveta Grudovska
Anda Liniņa

Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes Agrobiotehnoloģiju
institūta profesore, Dr.agr.;
Valsts augu aizsardzības dienesta
Sēklu kontroles departamenta
direktora vietniece;
Zemkopības
ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības
resursu
nodaļas vadītāja vietniece;
Jelgavas
rajona
zemnieku
saimniecības “Vilciņi” īpašnieks;
Latvijas
Sēklaudzētāju
asociācijas valdes priekšsēdētāja;
Agroresursu un ekonomikas
institūta
vadošā
pētniece,
Mg.agr.;
Agroresursu un ekonomikas
institūts vadošā pētniece Dr.agr.;
Biedrības “Zemnieku saeima”
eksperte;
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes LF Graudu un sēklu

mācību zinātniskās laboratorijas
vadītāja, Mg.agr.
1.2. Kartupeļu ekspertu grupa:
vadītāja:
Anda Rūtenberga- Latvijas
Lauksaimniecības
Āva
universitātes
Augu
šķirņu
saimniecisko īpašību novērtēšanas
laboratorijas vadītāja;
vadītāja vietniece:
Liena Jaunzeme
Valsts augu aizsardzības dienesta
Sēklu kontroles departamenta
direktora vietniece;
locekļi:
Ilze Magone
Zemkopības
ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas
vecākā referente;
Agita Pence
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu karantīnas departamenta
direktora vietniece;
Aiga Kraukle
biedrības „Kartupeļu audzētāju un
pārstrādātāju savienība” valdes
priekšsēdētāja;
Ilgvars Krūmiņš
akciju
sabiedrības
“Latfood”
agroservisa direktors, Dr.agr.;
Ilze Skrabule
Agroresursu
un
ekonomikas
institūta pētniece;
Lidija Vojevoda
Agroresursu
un
ekonomikas
institūta pētniece, Mg.ing;
Mārtiņš Mazkrists
Dobeles
novada
zemnieku
saimniecības
“Meldrāji
M”
īpašnieks;
Māris Narvils
SIA ”Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” Augkopības
nodaļas
vecākais
speciālists
dārzkopībā.

1.3. Šķiedraugu un eļļas augu ekspertu grupa:
vadītājs:
Oskars Balodis
vadītāja vietniece:

Liena Jaunzeme

locekļi:

Arnis Burmistris
Daiga Bajale

Veneranda
Stramkale

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” Augkopības
nodaļas vadītājs;
Valsts augu aizsardzības dienesta
Sēklu kontroles departamenta
direktora vietniece;
Jelgavas
rajona
zemnieku
saimniecības “Vilciņi” īpašnieks;
Zemkopības
ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas
vecākā referente;
Agroresursu
un
ekonomikas
institūta vadošā pētniece Dr.agr;

Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Lauksaimniecības
fakultātes
Mācību
pētījumu
saimniecības
“Pēterlauki”
direktors, Mg.agr.;
Anda Rūtenberga- Latvijas
Lauksaimniecības
Āva
universitātes
Augu
šķirņu
saimniecisko īpašību novērtēšanas
laboratorijas vadītāja, Mg.agr;
Sergejs Kataņenko biedrības „Latvijas Sēklaudzētāju
asociācija” valdes loceklis;
Iveta Grudovska
Biedrības “Zemnieku saeima”
eksperte.
Merabs Katamadze

1.4. Lopbarības augu ekspertu grupa:
vadītāja:
Iveta Gūtmane
vadītāja vietniece:

locekļi:

SIA “Latvijas šķirnes sēklas”
galvenā agronome;
Sarmīte Rancāne
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
aģentūras
“Zemkopības
zinātniskais
institūts” pētniece, Mg.agr.;
Daiga Bajale
Zemkopības
ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas
vecākā referente;
Liena Jaunzeme
Valsts augu aizsardzības dienesta
Sēklu kontroles departamenta
direktora vietniece;
Anda Rūtenberga- Latvijas
Lauksaimniecības
Āva
universitātes
Augu
šķirņu
saimniecisko īpašību novērtēšanas
laboratorijas vadītāja;
Aina Kokare
Agroresursu
un
ekonomikas
institūta pētniece Mg.agr;
Iveta Grudovska
biedrības “Zemnieku saeima”
eksperte;
Dzidra Kreišmane
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes Agrobiotehnoloģiju
institūta
asociētā
profesore,
Dr.agr.;
Silvija Rozenberga SIA
“Krastmaļi
Sēklas”
sēklaudzēšanas nodaļas vadītāja agronome.

2. Apstiprināt Nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupu nolikumu (pielikumā).
3. Rīkojums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu zemkopības ministra 2015.gada 27.augusta rīkojumu Nr.123 “Par

Nacionālās augu šķirņu padomes augu šķirņu ekspertu grupu sastāvu” ar šī rīkojuma spēkā
stāšanās dienu.

Ministrs

J.Dūklavs

Bajale, 67027313
daiga.bajale@zm.gov.lv

Kopijas – Zemkopības ministrijas Juridiskajam departamentam, Iekšējā audita nodaļai, Lauksaimniecības
departamentam, Informācijas tehnoloģiju nodaļai, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agrobiotehnoloģiju
institūtam, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorijai,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Graudu un sēklu mācību zinātniskajai laboratorijai, Valsts augu aizsardzības
dienestam, biedrībai „Latvijas Sēklaudzētāju asociācija”, Agroresursu un ekonomikas institūtam, biedrībai „Kartupeļu
audzētāju un pārstrādātāju savienība”, akciju sabiedrībai “Latfood”, SIA ”Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes Mācību pētījumu saimniecībai
“Pēterlauki”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūrai “Zemkopības zinātniskais institūts”, SIA “Latvijas
šķirnes sēklas”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, biedrībai “Zemnieku saeima”.

Pielikums
Zemkopības ministrijas
14.03.2018
rīkojumam Nr.29
Nacionālās augu šķirņu padomes
Augu šķirņu ekspertu grupu nolikums
1. Nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupas – Labības ekspertu grupa,
Kartupeļu ekspertu grupa, Šķiedraugu un eļļas augu ekspertu grupa, Lopbarības augu ekspertu
grupa (turpmāk – ekspertu grupa) – ir koleģiālas institūcijas ar padomdevēja tiesībām
Nacionālajai augu šķirņu padomei, un tās ar savu darbību veicina attiecīgo sugu grupu zinātniski
un ekonomiski pamatotas augu šķirņu struktūras veidošanu Latvijā un sēklkopības sistēmas
pilnveidošanu.
2. Konkrētas augu sugu grupas ekspertu grupai ir šādi uzdevumi:
2.1. izskatīt Valsts augu aizsardzības dienesta iesniegtos saimniecisko īpašību novērtēšanas
rezultātus labības, kartupeļu, šķiedraugu, eļļas augu, lopbarības augu šķirnēm un sniegt
priekšlikumus Nacionālajai augu šķirņu padomei par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu
šķirņu katalogā, kā arī par standartšķirņu izvēli;
2.2. sniegt priekšlikumus Nacionālajai augu šķirņu padomei par:
2.2.1. valsts atbalstu sēklkopībā un sēklkopības sistēmas pilnveidošanu;
2.2.2. augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas metodikas izstrādi un pilnveidošanu
labībai, kartupeļiem, šķiedraugiem, eļļas augiem, lopbarības augiem;
2.2.3. sēklu aprites jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem sēklu aprites jomā.
3. Katras ekspertu grupas sastāvā ir ne vairāk kā desmit eksperti. Eksperti ir no:
3.1. Zemkopības ministrijas;
3.2. Valsts augu aizsardzības dienesta;
3.3. izglītības iestādēm un lauksaimniecības zinātnes iestādēm;
3.4. augkopības produkcijas ražošanas, pārstrādes un sēklu tirdzniecības nozarēm.
4. Katras ekspertu grupas vadītājs:
4.1. organizē tam uzticētās ekspertu grupas uzdevumu izpildi;
4.2. sasauc un vada tam uzticētās ekspertu grupas sēdes;
4.3. nosaka tam uzticētās ekspertu grupas sēžu darba kārtību un paraksta sēdes protokolu.
5. Ekspertu grupas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda konkrētās ekspertu grupas
vadītāja vietnieks.
6. Ekspertu grupas sēdes sasauc pēc Nacionālās augu šķirņu padomes lēmuma vai konkrētās
ekspertu grupas vadītāja ierosinājuma, bet ne retāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Vismaz trīs
darbdienas pirms ekspertu grupas sēdes ekspertu grupas vadītājs nosūta ekspertiem sēdes darba
kārtību un sagatavoto informāciju par sēdes darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem. Ekspertu
grupas sēdes var notikt klātienē vai attālināti. Ekspertu grupas izskatāmos jautājumus izskata
klātienē vai ar elektronisku saziņas tehnoloģiju palīdzību.
7. Ekspertu grupa ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no konkrētās ekspertu
grupas pārstāvjiem. Ekspertu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu
skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir ekspertu grupas vadītāja, bet viņa prombūtnes laikā – ekspertu
grupas vadītāja vietnieka – balss.

8. Ja ekspertu grupas pārstāvis pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties uz ekspertu grupas sēdi
klātienē, tad:
8.1. tas savu viedokli pauž attālināti ar elektronisku saziņas tehnoloģiju palīdzību vai;
8.2. attiecīgā ekspertu grupas pārstāvja pārstāvības tiesības pāriet citai iestādes
amatpersonai saskaņā ar konkrētajā iestādē noteikto amatpersonu aizvietošanas
kārtību, par ko tas informē Nacionālās augu šķirņu padomes sekretariātu vai;
8.3. attiecīgais ekspertu grupas eksperts vienojas ar augstāku amatpersonu par to, kura
iestādes amatpersona to pārstāvēs ekspertu grupā, un nekavējoties par to informē
Nacionālās augu šķirņu padomes sekretariātu;
9. Ekspertu grupas pārstāvim nav balsstiesību, lemjot par to sugu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu
šķirņu katalogā, kuru selekcijas darbos tas pats piedalās vai kuras pārstāv.
10. Ekspertu grupas pieņemtos lēmumus noformē protokola veidā. Protokolu paraksta konkrētās
ekspertu grupas vadītājs un nodrošina tā iesniegšanu Nacionālās augu šķirņu padomes
sekretariātā (Valsts augu aizsardzības dienestā) nedēļas laikā pēc ekspertu grupas sēdes norises.
Visu ekspertu grupu lietvedību kārto un informāciju par ekspertu grupu uzdevumu izpildi uztur
Valsts augu aizsardzības dienests.
11. Ekspertu grupas pārstāvis, kas piedalījies lēmuma pieņemšanā, ir individuāli atbildīgs par
ekspertu grupas pieņemtajiem lēmumiem, to lietderību un tiesiskumu atbilstoši savai
kompetencei.
12. Konkrētās ekspertu grupas vadītājs nodrošina visu konkrētās ekspertu grupas pārstāvju
iepazīstināšanu ar šo ekspertu grupas nolikumu.

