SADARBĪBAS LĪGUMS LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU
ATTĪSTĪBAS POLITIKĀ
Rīgā

2013.gada _____.martā

Zemkopības ministrija, vienotās reģistrācijas Nr. 90000064161,
juridiskā adrese Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, zemkopības ministres
Laimdotas Straujumas personā, kura darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 19.panta pirmo daļu, otrās daļas 1. un 5.punktu un Ministru
kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.245 „Zemkopības ministrijas
nolikums” (turpmāk – Ministrija) 9.1.apakšpunktu, no vienas puses, un
biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, vienotās
reģistrācijas Nr. 40008087430, juridiskā adrese Republikas laukumā 2, Rīgā,
LV-1981, valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga personā, kurš darbojas
saskaņā ar 2004.gada 28.decembrī reģistrētiem biedrības statūtiem (turpmāk –
LOSP), no otras puses,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma mērķa sasniegšanai iestāde
savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus (sabiedrisko organizāciju un citu
organizētu grupu pārstāvjus, atsevišķas kompetentas personas), iekļaujot viņus
darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus, kā arī uz
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 12.panta pirmo daļu, kurā noteikts,
ka Ministrija, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un lauku attīstības
politiku, konsultējas ar LOSP, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk –
Līgums).
Līguma mērķis
1.
Veicināt sadarbību starp Ministriju un LOSP ar lauksaimniecību un
lauku attīstību saistīto politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu
projektu sagatavošanā, lai nodrošinātu Latvijas lauksaimnieku interešu
pārstāvēšanu nacionālā un starptautiskā līmenī.
Ministrijas saistības
2.
Nodrošināt, lai LOSP ir pieejama informācija par aktuālajiem
jautājumiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, kā arī par Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības jauniem pieņemtiem normatīvajiem aktiem un
grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos saistībā ar lauksaimniecības un
lauku attīstības jautājumiem.
3. Iesaistīt LOSP Ministrijas izveidotajās darba grupās, kas risina ar
lauksaimniecību un lauku attīstību saistītos jautājumus, kā arī vismaz piecas
darbdienas iepriekš informēt par darba grupas sanāksmes laiku un vietu, nosūtot
LOSP uz e-pastu izskatāmo dokumentu projektus.
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4. Iesaistīt LOSP to Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā, kas attiecas
uz lauksaimniecību un lauku attīstību.
5. Ministrijā sagatavotos normatīvo aktu un politikas plānošanas
dokumentu projektus elektroniski nosūtīt LOSP saskaņošanai. Normatīvo aktu
un plānošanas dokumentu projektus LOSP saskaņo piecu darbdienu laikā pēc to
saņemšanas vai steidzamības gadījumā – triju darbdienu laikā. Ja LOSP piecu
darbdienu laikā nesniedz atzinumu par normatīvā akta vai plānošanas
dokumenta projekta nesaskaņošanu vai nesniedz atzinumu vispār, projektu
uzskata par saskaņotu.
6. Ja nepieciešams, saskaņot ar LOSP sagatavotos nacionālo pozīciju vai
instrukciju projektus, par kuriem LOSP trīs darbdienu laikā no projekta
saņemšanas elektroniski sniedz atzinumu Ministrijai. Ja LOSP trīs darbdienu
laikā nesniedz atzinumu par projekta nesaskaņošanu vai nesniedz atzinumu
vispār, projektu uzskata par saskaņotu.
7. Viena mēneša laikā sniegt atbildi uz LOSP rakstiski iesniegtajiem
priekšlikumiem, to nosūtot uz LOSP e-pastu un norādot, kuri priekšlikumi ir
ņemti vērā un kuri ne.
8. Reizi mēnesī zemkopības ministrs piedalās LOSP organizētajā
sanāksmē.
LOSP saistības
9. Laikus sniegt priekšlikumus Ministrijai par lauksaimniecības un lauku
attīstības jautājumiem, lai veicinātu nozares politikas attīstību.
10. Sagatavot vienotu LOSP un tās pārstāvēto organizāciju viedokli par
lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem.
11. Ja Ministrijas rīkotajās sanāksmēs un darba grupās piedalās vairāki
LOSP pārstāvji, Ministrijas lēmuma pieņemšanai nodrošināt vienotu viedokli.
Atsevišķu biedru paustais viedoklis ir saistošs LOSP. Ja LOSP nav gatava
formulēt vienotu viedokli, LOSP nevar atsaukties uz savu biedru
nesaskaņotajiem viedokļiem.
12. Ja LOSP organizē atsevišķu tās pārstāvēto nozaru grupu sanāksmi un
vēlas, lai tajā piedalās Ministrijas pārstāvji, par sanāksmes laikā izskatāmajiem
jautājumiem informēt Ministriju ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms paredzētās
sanāksmes. Vienu reizi mēnesī organizēt LOSP pārstāvju tikšanos ar
zemkopības ministru un laikus informēt par tikšanās vietu un laiku.
Citi nosacījumi
13. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir noslēgts uz
nenoteiktu laiku.
14. Par Līguma izbeigšanu viena līgumslēdzēja puse rakstiski brīdina otru
līgumslēdzēju pusi divus mēnešus pirms paredzamās Līguma izbeigšanas.
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15. Līgums ietver līgumslēdzēju pušu pilnīgu vienošanos pēc abu brīvas
gribas.
16. No Ministrijas puses kontaktpersona ir Lauku attīstības atbalsta
departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas amatpersona (tālrunis:
67027661). No LOSP puses kontaktpersona ir izpilddirektors (tālrunis:
67027320, e-pasta adrese: losp@losp.lv).
17. Līgumu var grozīt, abām līgumslēdzēju pusēm vienojoties un
vienošanos noformējot rakstveidā un tai pēc abpusējas parakstīšanas kļūstot par
neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
18. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros
uz trijām lapām katrs. Viens Līguma eksemplārs glabājas Ministrijā, otrs –
LOSP. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Rekvizīti un paraksti
Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ. Nr. 90000064161
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV69TREL2160317043000

Biedrība „Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome”
Reģistrācijas Nr.40008087430
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

_________________ L. Straujuma

____________________ E. Treibergs

3

