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 Kompetenču sadalījums par Eiropas Savienības Padomes darba grupām

 

 

Komitejas 

vai darba 

grupas kods 

Nosaukums 
Atbildīgā 

iestāde 
Līdzatbildīgā institūcija 

1 2 3 4 

1. Komitejas, grupas un padomnieki 

1.1. Komitejas, kas izveidotas ar līgumu 

 A.1 Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) 

- II daļa 

- I daļa 

ĀM Visas ministrijas 

 A.2 Ekonomikas un finanšu komiteja  FM LB/EM/VARAM 

 A.3 Nodarbinātības komiteja LM EM/IZM/VARAM//FM 

 A.4 Tirdzniecības politikas komiteja (TPK) 

- pilntiesīgi dalībnieki 

- vietnieki 

- eksperti (STIS, pakalpojumi un investīcijas, 

savstarpēja atzīšana) 

ĀM ZM 

 A.5 Politikas un drošības komiteja (PDK) ĀM AM 

 A.6 Pastāvīgā komiteja operatīvai sadarbībai 

iekšējās drošības jautājumos (COSI) 

IeM TM/Prokuratūra 

 A.7 Sociālās aizsardzības komiteja  LM EM/VM/IZM 

 

1.2. Komiteja, kas izveidota ar valdību lēmumu 

 A.8 Īpašā lauksaimniecības komiteja (SCA) ZM FM 

 

1.3. Komitejas, kas izveidotas ar padomes aktu 

 A.9 Eiropas Savienības Militārā komiteja (ESMK) AM ĀM 

 A.10 Krīžu pārvarēšanas civilo aspektu komiteja 

(CIVCOM) 

ĀM AM/IeM 

 A.11 Ekonomikas politikas komiteja EM FM/LB/LM 

 A.12 Finanšu pakalpojumu komiteja FM EM/FKTK 

 A.13 

  

 

Drošības komiteja 

-Informācijas aizsardzība (atbilstīgi 

apstiprinātas iestādes (AQUA), eksperti) 

-GNSS eksperti 

-Drošības akreditācijas valde (DAV)  

SAB 

 

 

 

 

ĀM/SM (SM līdzatbildība tikai 

GNSS jautājumos) 

 

 

 

 

 ES Satelītu centra valde
1
 AiM  

 ATHENA mehānisma īpašā komiteja
2
 AiM ĀM 

 

1.4. Darba grupas, kas cieši saistītas ar pastāvīgo pārstāvju komiteju 

 A.14 Antici grupa ĀM   

 A.15 Mertens grupa ĀM    

A.16 Prezidentvalsts draugu grupa:   

                                           

 Izstrādāts, pamatojoties uz ES Padomes 2014. gada 14. janvāra dokumentu 

5312/14  “Padomes darba sagatavošanas struktūru saraksts”. 
1
 Šī darba grupa nav iekļauta ES Padomes 2014. gada 14. janvāra dokumentā  5312/14 

2
 Šī darba grupa nav iekļauta ES Padomes 2014. gada 14. janvāra dokumentā  5312/14 
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 – integrētie krīzes situāciju politiskās 

reaģēšanas mehānismi un solidaritātes 

klauzulas īstenošana (IPCR/SCI) 

ĀM 

 

IeM/AM 

 

  

– integrētā jūrlietu politika 

ĀM 

(kompeten

cē tikai 

Jūrlietu 

drošības 

stratēģijas 

draugu 

grupas 

koordināci

jai, kura ir 

viena no 

integrētās 

jūrlietu 

politikas 

sadaļām) 

 

 

IeM/SM/VARAM/AM/ZM 

 

 

 – kiberjautājumi 

 

AM 

 

SM; VARAM; IZM; EM; 

TM; IeM; ĀM; SAB 

 – makroreģionālās stratēģijas ĀM visas ministrijas 

 – Līgumu 36.protokola 10.panta piemērošana 

(PROAPP) 
3
 

IeM/ TM ĀM 

 

1.5. Padomnieki/atašeji 

 A.18 Padomnieki/atašeji Visas 

ministrijas 

LB par saviem 

kompetences jautājumiem 

   

2. Vispārējās lietas 

 B.1 Vispārējo lietu darba grupa ĀM    

 B.3 Patvēruma un migrācijas jautājumu augsta 

līmeņa darba grupa 

IeM ĀM 

 B.4 Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa IeM TM/VM/FM/IZM/ĀM 

 B.5 Strukturālu pasākumu darba grupa FM ZM/LM/EM/SM/IZM/VA

RAM/ KM/VK 

 B.6 Tālāko reģionu jautājumu darba grupa VARAM FM 

 B.7 Kodoljautājumu darba grupa VARAM ĀM/AM/IZM/ZM/VM/EM 

 B.8 Statistikas jautājumu darba grupa EM FM/ZM/LB/VARAM 

 B.9 Informācijas jautājumu darba grupa ĀM  

 B.11 Sakaru un informācijas sistēmu koordinācijas 

komiteja (CCCIS) 

- CCCIS (TECH)  

ĀM SM/TM/EM/VARAM/SA

B/AM 

 B.12 Tiesību aktu kodifikācijas darba grupa TM  

 B.13 Juristu lingvistu darba grupa VVC Visas ministrijas/LB/VK 

 B.14 Tiesas jautājumu darba grupa TM  

                                           
3
 Šī darba grupa nav iekļauta ES Padomes 2014. gada 14. janvāra dokumentā 5312/14 
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 B.15 Civildienesta noteikumu darba grupa ĀM  FM/VK 

 B.17 Ar 2004. gada 26.aprīlī par Kipru pieņemtiem 

Padomes secinājumiem saistītu 

papildpasākumu īstenošanas ad hoc darba 

grupa  

ĀM    

 B.18 Bulgārijai un Rumānijai paredzētā sadarbības 

un pārbaudes mehānisma īstenošanas 

jautājumu ad hoc darba grupa 

ĀM TM/IeM 

 B.19 ES paplašināšanās jautājumu un 

pievienošanās sarunās iesaistīto valstu darba 

grupa 

ĀM Visas ministrijas 

B.21 E-likumu jautājumu darba grupa TM SM/VARAM/EM 

B.22 Kodoldrošības jautājumu ad hoc darba grupa IeM EM/VARAM 

 

3. Ārlietas 

 C.1 Ārlietu padomnieku darba grupa (RELEX)  

 - sankcijas 

 ĀM    

 C.2 Starptautisko publisko tiesību darba grupa 

(COJUR) 

 

 - Starptautisko publisko tiesību darba grupas  

Starptautiskās Krimināltiesas apakšgrupa 

(COJUR-ICC)  

 ĀM  

 

 

TM 

 

 

 

ĀM 

 C.3 Jūras tiesību jautājumu darba grupa (COMAR)  SM ĀM/TM/VARAM/ZM/AM 

 C.4 Apvienoto Nāciju Organizācijas jautājumu 

darba grupa 

 ĀM    

 C.5 EDSO un Eiropas Padomes jautājumu darba 

grupa 

 ĀM AM 

 C.6 Cilvēktiesību jautājumu darba grupa  ĀM TM/LM 

 C.7 Transatlantisko attiecību jautājumu darba grupa  ĀM Visas ministrijas 

 C.9 Austrumeiropas un Centrālāzijas jautājumu 

darba grupa 

 ĀM Visas ministrijas 

 C.10 EBTA jautājumu darba grupa  ĀM Visas ministrijas 

 C.11 Rietumbalkānu reģiona jautājumu darba grupa  ĀM Visas ministrijas 

 C.12 Tuvo Austrumu miera procesa jautājumu ad 

hoc darba grupa 

 ĀM    

 C.13 Tuvo Austrumu/Persijas līča jautājumu darba 

grupa (MOG) 

 ĀM Visas ministrijas 

 C.14 Mašrikas/Magribas jautājumu darba grupa 

(MAMA) 

 ĀM Visas ministrijas 

 C.15 Āfrikas jautājumu darba grupa  ĀM Visas ministrijas 

 C.16 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna (ĀKK) 

jautājumu darba grupa 

 ĀM Visas ministrijas 

 C.17 Āzijas un Okeānijas jautājumu darba grupa  ĀM Visas ministrijas 

 C.18 Latīņamerikas un Karību jūras reģiona 

jautājumu darba grupa 

 ĀM Visas ministrijas 

 C.19 Terorisma (starptautisko aspektu) jautājumu 

darba grupa 

 ĀM /IeM/Prokuratūra 

 C.20 Masu iznīcināšanas ieroču (MII) neizplatīšanas  ĀM AM 
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jautājumu darba grupa (CONOP) 

 C.21 Parasto ieroču eksporta jautājumu darba grupa   ĀM AM 

 C.22 Vispārējās atbruņošanās un bruņojuma 

kontroles jautājumu darba grupa (CODUN) un 

tās apakšgrupa darbam ar Uzvedības kodeksu 

rīcībai kosmosā (CODUN SPACE) 

 ĀM AM 

 C.23 Divējādi lietojumu preču jautājumu darba grupa  ĀM  

 C.25 Politisku un militāru jautājumu darba grupa 

(PMG) 

 AM ĀM 

 C.26 Militārās komitejas jautājumu darba grupa 

(ESMK DG) 

-HTF  

 

 AM ĀM 

 C.27 Tirdzniecības jautājumu darba grupa  ĀM FM/ZM 

 C.28 Vispārējās preferenču sistēmas jautājumu darba 

grupa (VPS) 

 ĀM EM/ZM/FM 

 C.30 Attīstības sadarbības jautājumu darba grupa  ĀM Visas ministrijas 

 C.31 Starptautisku attīstības konferenču 

sagatavošanas darba grupa 

 ĀM EM, VARAM 

 C.32 Humānās palīdzības un pārtikas palīdzības 

jautājumu darba grupa 

 ĀM EM/ZM/VM/FM, IeM 

 C.33 Preču jautājumu darba grupa (PROBA)  ZM VARAM 

 C.34 Konsulāro jautājumu darba grupa  ĀM    

 C.36 Nicolaidis darba grupa  ĀM    

 C.38 Konkrētu terorisma apkarošanas pasākumu 

īstenošanas darba grupa 

  ĀM /SM/TM/VM/FM / IeM 

  

4. Ekonomiskas un finanšu lietas 

 D.1 Pašu resursu jautājumu darba grupa  FM  

 D.2 Finanšu padomdevēju darba grupa  FM    

 D.3 Finanšu pakalpojumu jautājumu darba grupa  FM EM/FKTK/IeM/LB 

 D.4 Nodokļu jautājumu darba grupa 

- netiešie nodokļi (tostarp PVN, akcīzes 

nodokļi, nodokļu uzlikšana 

energoproduktiem, finanšu darījumu nodoklis) 

- tiešie nodokļi (tostarp uzkrājumiem, 

procentu maksājumiem un autoratlīdzības 

maksājumiem) 

 FM ZM/EM/VARAM 

 D.5 Rīcības kodeksa darba grupa 

(uzņēmējdarbības nodokļi) 

- A apakšgrupa 

- B apakšgrupa  

- apakšgrupa (ļaunprātīgas rīcības novēršanas 

jautājumos, kas saistīti ar nodokļu sistēmu 

savstarpēju neatbilstību ienākošo un izejošo 

peļņas pārskaitījumu gadījumos) 

 FM EM 

 D.6 Augsta līmeņa darba grupa  FM    

 D.7 Budžeta komiteja  FM   

 D.8 Krāpniecības apkarošanas darba grupa  FM    

 D.9 Apdrošināšanas jautājumu darba grupa  FM EM/FKTK 
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D.11 Eksporta kredītu jautājumu grupa EM FM/ZM 

D.13 Vienotā noregulējuma mehānisma jautājumu 

ad hoc darba grupa 
4
  

FM LB/FKTK 

D.14 Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) 

jautājumu ad hoc darba grupa  

FM LM/SM/VARAM/EM 

   

5. Tieslietas un iekšlietas 

 E.1 Imigrācijas, robežu un patvēruma jautājumu 

stratēģiskā komiteja (SCIFA) 

 IeM ĀM/LM 

 E.2 Integrācijas, migrācijas un izraidīšanas 

jautājumu darba grupa 

 IeM/KM LM/TM/EM/ 

 E.3 Vīzu jautājumu darba grupa  IeM ĀM 

 E.4 Patvēruma jautājumu darba grupa  IeM  

 E.6 Robežu jautājumu darba grupa  IeM ĀM 

 E.7 Civiltiesību jautājumu darba grupa  TM EM/SM 

 E.12 Terorisma jautājumu darba grupa  IeM ĀM/AM/SM 

 E.13 Muitas sadarbības jautājumu darba grupa FM IeM 

 E.14 Ar sadarbību krimināllietās saistītu jautājumu 

darba grupa  

 TM IeM/Prokuratūra 

 E.15 Materiālo krimināltiesību jautājumu darba 

grupa 

 TM IeM/Prokuratūra 

 E.21 Civilās aizsardzības jautājumu darba grupa 

(PROCIV)  

 IeM ĀM 

 E.22 Pamattiesību, pilsoņu tiesību un personu 

brīvas pārvietošanās jautājumu darba grupa 

ĀM 

(atbildīga 

par ES 

pievienošan

os Eiropas 

Cilvēktiesīb

u 

konvencijai. 

Citi 

jautājumi - 

katras 

atbildīgas 

ministrijas 

kompetencē, 

ĀM tikai 

koordinatora 

funkcija.) 
 

TM/IeM/KM/LM/IzM 

 E.23  Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības 

jautājumu darba grupa 

 IeM/TM  

E.24 JAI-RELEX darba grupa  TM IeM/ĀM/SAB 

E.25 Sadarbībai krimināllietās izveidotā policijas 

un tiesu iestāžu koordinācijas komiteja 

(CATS) 

IeM/TM  

E.26 Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupa  IeM TM 

E.27 Šengenas jautājumu darba grupa  IeM ĀM/TM 

                                           
4  Sk. dok. 12020/13. 



AMsar_MP darba grupas_14052015 6 

E.28 Vispārējo jautājumu, tostarp izvērtējuma, 

darba grupa  

IeM TM 

   

6. Lauksaimniecība/zivsaimniecība 

 F.1 Augsta līmeņa lauksaimniecības grupa  ZM   

 F.2 Lauksaimniecības struktūru un lauku attīstības 

jautājumu darba grupa 

- lauksaimniecība un vide 

- lauku attīstība 

- lauksaimniecības struktūras 

- tālākie reģioni un Egejas jūras salas  

 ZM FM/VARAM/EM 

 F.3  Horizontālo lauksaimniecības jautājumu 

darba grupa 

- KLP vienkāršošana 

- kontroles stiprināšana  

 ZM   

 F.4 Lauksaimniecības produktu reklāmas 

jautājumu darba grupa 

 ZM    

 F.5 Ģenētisku lauksaimniecības resursu jautājumu 

darba grupa  

 ZM    

 F.6 Pārtikas produktu kvalitātes jautājumu darba 

grupa 

- bioloģiskā lauksaimniecība 

- ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un 

cilmes vietu nosaukumi 

- īpaši sertifikāti  

 ZM VM 

 F.7 Dzīvnieku produktu jautājumu darba grupa 

- liellopu un teļa gaļa 

- aitas un kazas gaļa 

- cūkgaļa 

- olas un mājputnu gaļa 

- piens un piena produkti 

- biškopības produkti un medus  

 ZM    

 F.8 Laukaugu jautājumu darba grupa 

- graudaugi 

- eļļas augi 

- rīsi 

- proteīnaugi 

- kaltēta lopbarība 

- sēklas  

 ZM    

 F.9  Cukura un izoglikozes jautājumu darba grupa  ZM    

 F.10 Augļu un dārzeņu jautājumu darba grupa 

- banāni 

- svaigi augļi un dārzeņi 

- pārstrādāti augļi un dārzeņi 

- kartupeļi  

 ZM   

 F.11  Olīveļļas jautājumu darba grupa  ZM    

 F.12 Vīna un spirta jautājumu darba grupa 

- vīns 

- aromatizēts vīns 

- spirtoti dzērieni 

- spirts 

 ZM EM 
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- OIV (Starptautiskā vīnkopības un vīna 

organizācija)  

 F.13 Īpašo augu produktu jautājumu darba grupa 

- puķkopība 

- apiņi 

- tabaka 

- tekstilšķiedras  

 ZM    

 F.14 I pielikumā neuzskaitītu produktu jautājumu 

darba grupa 

 ZM    

 F.15 Finansiālu lauksaimniecības jautājumu darba 

grupa 

- agromonetārie jautājumi 

- AGRIFIN  

 ZM FM 

 F.16  Mežsaimniecības jautājumu darba grupa   ZM VARAM 

 F.17 Lauksaimniecības jautājumu darba grupa 

- pārstrādātu lauksaimniecības produktu  

marķēšana 

- barība 

- sēklas un pavairošanas materiāls 

- kaitīgi organismi 

- pesticīdu atliekas 

- pesticīdi/augu aizsardzības produkti 

- augu selekcionāru tiesības 

- ĢMO 

 ZM EM/VARAM/VM 

 F.18  Galveno fitosanitārijas speciālistu darba 

grupa 

 ZM   

 F.19 Fitosanitāru jautājumu darba grupa 

– augu aizsardzība un inspekcija 

– augu pavairošanas un stādīšanas materiāli 

– Rozendāles grupa 

– Starptautiskās augu aizsardzības 

konvencijas / Fitosanitāro pasākumu 

komisijas (IPPC/CPM) jautājumi 
5
 

 ZM    

 F.20 Galveno veterinārijas speciālistu darba grupa  ZM    

 F.21 Veterinārijas ekspertu darba grupa 

- sabiedrības veselības aizsardzība 

- dzīvnieku veselības aizsardzība 

- dzīvnieku labturība 

- lopkopība 

- zivsaimniecības produkti 

- Potsdamas grupa  

 ZM    

 F.22 Koordinācijas darba grupa 

- FAO 

- ESAO 

 ZM ĀM/EM 

 F.23 Pārtikas kodeksa jautājumu darba grupa   ZM VM/EM 

 F.24 Ārējās zivsaimniecības politikas jautājumu 

darba grupa 

 ZM    

F.25 Iekšējās zivsaimniecības politikas jautājumu 

darba grupa 

ZM VARAM 

                                           
5 Sk. dok. 10953/13. 
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F.26 Zivsaimniecības departamentu 

ģenerāldirektoru darba grupa 

ZM  

F 29 Ģenētiski modificētu organismu jautājumu ad 

hoc darba grupa 

ZM VARAM 

 

7. Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība un kosmoss) 

G.1 Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu darba 

grupa 

EM FM/ZM/SM/LM/ 

VM/TM/VARAM/IZM/VK 

G.2 Publiska iepirkuma jautājumu darba grupa FM EM/VARAM 

G.3 Intelektuālā īpašuma jautājumu darba grupa 

– patenti 

– autortiesības 

– dizains 

– preču zīmes 

– izpilde 

– tirdzniecības noslēpumi 

TM VM/KM/EM/ĀM/IeM/IZM 

G.4 Uzņēmējdarbības tiesību jautājumu darba 

grupa 

TM EM/ FM/VK 

G.6 Uzņēmējdarbības un pakalpojumu jautājumu 

darba grupa 

EM Visas ministrijas 

G.7 Tehniskas harmonizācijas jautājumu darba 

grupa 

– radioiekārtas 

– spiediena iekārtas 

– mehāniskie transportlīdzekļi 

– bīstamas vielas 

 

EM SM/VARAM/ZM/VM 

G.8 Muitas savienības jautājumu darba grupa FM EM/ZM/ SM 

G.12 Konkurences jautājumu darba grupa EM FM/IZM 

G.13 Pētniecības jautājumu darba grupa IZM VARAM/EM 

G.14 Pētniecības/kodoljautājumu apvienotā darba 

grupa 

IZM VARAM 

G.21 ERAC IZM  

G.22 Kosmosa jautājumu darba grupa IZM VARAM/SM 

G.23 Patērētāju aizsardzības un informācijas 

jautājumu darba grupa 

EM VM/ZM 

G.24 Konkurētspējas un izaugsmes jautājumu 

augsta līmeņa darba grupa  

EM  

   

8. Transports/telesakari/enerģētika 

 H.1 Sauszemes transporta jautājumu darba grupa  SM VARAM/EM/IeM 

 H.2 Kuģniecības jautājumu darba grupa  SM VARAM 

 H.3 Aviācijas jautājumu darba grupa  SM    

 H.4 Transporta jautājumu darba grupa – 

intermodālo pārvadājumu jautājumi un tīkli 

 SM EM/VARAM 

 H.5 Telesakaru un informācijas sabiedrības 

jautājumu darba grupa 

 SM/ 

VARAM 

EM/IZM/VARAM/KM/A

M 

 H.6 Pasta pakalpojumu jautājumu darba grupa  SM EM 

 H.7 Enerģētikas jautājumu darba grupa  EM VARAM/SM/IZM 

 H.9 ILUC jautājumu ad hoc darba grupa  EM SM/VARAM/ZM 
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9. Nodarbinātība/sociālā politika/veselības un patērētāju aizsardzības jautājumi 

 I.1 Sociālo jautājumu darba grupa  LM FM/EM/IZM/ 

/VM/IeM/KM/SM/TM 

 I.2 Sabiedrības veselības jautājumu darba grupa  VM  

 I.4 Farmācijas preču un medicīnas ierīču 

jautājumu darba grupa 

 VM ZM/EM 

 I.5 Pārtikas produktu jautājumu darba grupa ZM VM 

   

10. Vide 

 J.1 Vides jautājumu darba grupa  VARAM VM/ZM/EM/SM 

 J.2 Starptautisku vides jautājumu darba grupa  VARAM ĀM/ZM/SM/VM/FM 

 

11. Izglītība/jaunatne/kultūra/sports 

 K.1  Izglītības komiteja  IZM KM/LM/EM/VARAM 

 K.2  Jaunatnes jautājumu darba grupa  IZM IeM/LM/KM 

 K.3  Kultūras jautājumu komiteja  KM IZM 

 K.4  Audiovizuālo jautājumu darba grupa  KM SM/VARAM 

 K.5  Sporta jautājumu darba grupa  IZM LM/VM/FM 

 

Tabulā lietotie saīsinājumi: 
AM – Aizsardzības ministrija 

ĀM – Ārlietu ministrija 

EM – Ekonomikas ministrija 

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

FM – Finanšu ministrija 

IeM – Iekšlietu ministrija 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KM – Kultūras ministrija 

LB – Latvijas Banka 

LM – Labklājības ministrija 

NRTP – Nacionālā radio un televīzijas padome 

SAB – Satversmes aizsardzības birojs 

SM – Satiksmes ministrija 

TM – Tieslietu ministrija 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VK – Valsts kanceleja 

VM – Veselības ministrija 

VVC – Valsts valodas centrs 

ZM – Zemkopības ministrija 

 

 


