Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
1.novembra noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par
lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata
periodā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1. Pamatojums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841
„Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par
lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības
apjomiem noteiktā pārskata periodā”” (turpmāk –
noteikumu projekts) sagatavots, pamatojoties uz
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta
pirmo daļu.

2. Pašreizējā situācija un

Kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par
lauksaimniecības produktu tirdzniecības apjomiem un
cenām, kā arī kārtību kādā šī informācija tiek ziņota
Centrālajai statistikas pārvaldei un Eiropas Komisijai
nosaka
Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra
noteikumi Nr. 841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota
informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā”
(turpmāk – noteikumi Nr.841).
Lai svaigpiena pircējiem būtu izprotams jēdziens „pirmais
pircējs” tad noteikumu projekta 4.11..apakšpunktā tiek
iekļauta atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
gada 17. decembra Regulu (ES) Nr.1308/2013, ar ko
izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu
organizāciju un atceļ Padomes regulas (EEK) Nr.922/72,
(EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK)
Nr.1234/2007, (turpmāk – Regula 1308/2013) 151.panta
otro daļu.
Regulas 1308/2013 148.panta 1.punkts paredz dalībvalsts
izvēli ieviest vai neieviest obligātus līgumus starp
svaigpiena ražotāju un svaigpiena pircēju. Latvijas kā
dalībvalsts izvēle Regulas Nr.1308/2013 148.panta
1.punkta kontekstā paredz noteikt obligātus rakstiskus
svaigpiena piegādes līgumus starp svaigpiena ražotāju un
svaigpiena pirmo pircēju dalībvalsts teritorijā, līdz ar to
noteikumu Nr.841 4.11.apakšpunkts tiek papildināts ar
atsauci uz Regulas 1308/2013 148.panta 1., 2. un 4.punktu,
kas paredz rakstiska līguma slēgšanu starp dalībvalsts
svaigpiena ražotāju un svaigpiena pircēju. Normatīvais
regulējums par rakstiska līguma slēgšanu starp abām
pusēm ir nepieciešams, lai svaigpiena ražotāji un
svaigpiena pircēji ievērotu savstarpējo saistību izpildi un
svaigpiena ražotāji tiktu pasargāti no iespējamiem
krāpnieciskiem gadījumiem. Līgumu slēgšana starp

problēmas, kuru risināšanai
tiesību akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis un būtība
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svaigpiena ražotāju un svaigpiena pirmo pircēju arī līdz šim
bijusi obligāta piena kvotu sistēmas ietvaros, saskaņā ar
noteikumiem, un šāda prakse ir attaisnojusies attiecībā uz
piena kvotu administrēšanu.
Līdz šim svaigpiena pircēju Lauksaimniecības datu
centram sniegtā ikmēneša svaigpiena iepirkuma un cenu
informācija ļāva sekot līdzi situācijas attīstībai piena nozarē
gada gaitā, kā arī novērtēt nozares darbību pēc tādiem
noteikumu Nr.841 14.pielikumā ietvertiem rādītājiem kā
iepirktā piena apjoms, importētā svaigpiena apjoms,
pārstrādātā piena apjoms un eksportētā svaigpiena apjoms.
Ņemot vērā Latvijas piena nozares specifisko iezīmi, kad
lieli pircēju iepirktā svaigpiena apjomi, t.i., gadā ap 25 –
30% no kopējā iepirkuma, tiek tālāk pārdoti pārstrādei
Lietuvā, Latvijā pārstrādātā svaigpiena un eksportētā
svaigpiena apjomi ir ļoti būtiski rādītāji nozares darbības
novērtēšanai.
Taču šobrīd ir izveidojusies situācija, kad atsevišķi Latvijas
piena pārstrādes uzņēmumi, kas pienu tieši no ražotājiem
vairs neiepērk, bet pārstrādā no svaigpiena pircējiem un
citām personām iepirktu svaigpienu, nesniedz ikmēneša
piena bilanci. Līdz ar to, šo uzņēmumu pārstrādātā piena
apjomi netiek iekļauti nozares kopējos pārstrādes un
svaigpiena eksporta rādītājos, taču, tā kā šie uzņēmumi
Latvijas mērogā uzskatāmi par pietiekami lieliem, viņu
iepirktā, pārstrādātā un eksportētā svaigpiena apjomi veido
būtisku nozares daļu, kā rezultātā no šobrīd
Lauksaimniecības datu centra rīcībā esošajiem datiem
veiktais nozares darbības vērtējums nav objektīvs.
Lai iegūtu svaigpiena importa, eksporta un pārstrādes
informāciju no šādiem uzņēmumiem, ir nepieciešams
papildināt noteikumus Nr.841 ar prasību šādiem piena
pārstrādes uzņēmumiem iesniegt Lauksaimniecības datu
centrā ikmēneša pārskatu par piena bilanci saskaņā ar
14.pielikumu, kurā tiem nebūtu jāaizpilda sadaļa par
apjomu un vidējo cenu svaigpienam, kas iepirkts tieši no
svaigpiena ražotājiem.
3.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas

Zemkopības ministrija un Lauksaimniecības datu centrs

4.

Cita informācija

Noteikumu projekts tiks īstenots, izmantojot esošo
finansējumu, tāpēc papildu finansējums no valsts budžeta
nav nepieciešams.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

Sabiedrības mērķgrupas,
Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta reģistra datiem, ir 88
kuras tiesiskais regulējums svaigpiena pircēji (piena pārstrādes un piena savākšanas
ietekmē vai varētu ietekmēt uzņēmumi). Pēc Datu centra datiem ir 10 040 svaigpiena
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ražotāji.
2.

Tiesiskā regulējuma
Institūcijām projekta tiesiskais regulējums nenosaka jaunas
ietekme uz tautsaimniecību tiesības, neuzliek jaunus pienākumus un veicamās darbības.
un administratīvo slogu
Arī iepriekš līguma slēgšana starp svaigpiena ražotāju un
svaigpiena pircēju par svaigpiena piegādi piena kvotu
sistēmas ietvaros bija obligāti noteikta prasība ar normatīvo
regulējumu, līdz ar to svaigpiena ražotājiem un svaigpiena
pircējiem projekta tiesiskais regulējums nenosaka jaunas
tiesības, neuzliek jaunus pienākumus un veicamās darbības.
Piena kvotu sistēma saskaņā ar Regulas 1308/2013
230.panta 1.punkta „a” apakšpunktu tika piemērota līdz
2015. gada 31. martam.

3.

Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

4.

Administratīvās izmaksas mērķgrupai, ko veido fiziskas
personas, nepārsniedz 200 euro, bet mērķgrupai, ko veido
juridiskas personas, – 2000 euro gadā.

Cita informācija
Nav.
Anotācijas III un IV sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.
Saistības pret Eiropas Savienību
Regula Nr. 1308 /2013
2.
3.

Citas starptautiskās saistības
Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
Nav

1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES
tiesību akta Regula Nr. 1308 /2013
datums, numurs
un nosaukums
A
Attiecīgā ES
tiesību akta
panta numurs
(uzskaitot katru
tiesību akta
vienību – pantu,
daļu, punktu,
apakšpunktu)

B
Projekta vienība,
kas pārņem vai
ievieš katru šīs
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību

C
Informācija par to, vai šīs
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
pārņemtas vai ieviestas pilnībā
vai daļēji.
Ja attiecīgā ES tiesību akta
vienība tiek pārņemta vai
ieviesta daļēji, – sniedz
attiecīgu skaidrojumu, kā arī
precīzi norāda, kad un kādā
veidā ES tiesību akta vienība
tiks pārņemta vai ieviesta
pilnībā.

D
Informācija par to, vai šīs
tabulas B ailē minētās
projekta vienības paredz
stingrākas prasības nekā
šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.
Ja projekts satur
stingrākas prasības nekā
attiecīgais ES tiesību
akts, – norāda
pamatojumu un
samērīgumu.
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Norāda iespējamās
Norāda institūciju, kas ir
alternatīvas (t.sk.
atbildīga par šo saistību izpildi alternatīvas, kas neparedz
pilnībā
tiesiskā regulējuma
izstrādi) – kādos
gadījumos būtu iespējams
izvairīties no stingrāku
prasību noteikšanas, nekā
paredzēts attiecīgajos ES
tiesību aktos
Šīs tabulas B ailē
Regulas
Nr.
minētais noteikumu
Šīs tabulas A ailē minētās ES
1308 /2013
projekta punkts neparedz
1.punkts
tiesību akta vienības tiek
151.panta otrā
stingrākas prasības kā šīs
ieviestas pilnībā.
daļa
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
Noteikumu projekta
1.punkts paredz, ka
līgumiem par svaigpiena
piegādi starp svaigpiena
ražotāju un svaigpiena
pircēju jābūt noslēgtiem
rakstiski pirms svaigpiena
Regulas
Nr.
piegādes, kā arī jāatbilst
1308 /2013
Šīs tabulas A ailē minētās ES citām Regulas
148.panta
1.punkts
tiesību akta vienības tiek Nr.1308/2013 148. panta
1.punkts,
ieviestas pilnībā.
1.punktā, 2.punktā un
2.punkts
un
4.punktā noteiktajām
4.punkts
prasībām.
Šīs tabulas B ailē
minētais noteikumu
projekta punkts neparedz
stingrākas prasības kā šīs
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
Projekta 1.punkts paredz, ka Regulas Nr.1308/2013 148.panta 1.punktā dotā
Kā ir izmantota dalībvalsts izvēle Latvijā ir izdarīta, nosakot, ka svaigpiena ražotājam ar pirmo
ES tiesību aktā pircēju obligāti jāslēdz rakstisks līgums par svaigpiena piegādi saskaņā ar
paredzētā rīcības minētā panta 2. un 4.punkta nosacījumiem. Vienlaikus ar projekta 1.punktu
brīvība
Latvija neievieš Regulas Nr.1308/2013 148. panta 4.punkta otrās daļas „a”
dalībvalstij
apakšpunktā un „b” apakšpunktā doto dalībvalsts izvēli noteikt šādu rakstisku
pārņemt vai
līgumu minimālo ilgumu.
ieviest noteiktas Šādu regulējumu attiecībā uz Regulas Nr.1038/2013 148. pantā minētajiem
ES tiesību akta svaigpiena piegādes līgumiem Latvija ir izvēlējusies, ņemot vērā to, ka līgumu
normas.
slēgšana starp svaigpiena ražotāju un svaigpiena pirmo pircēju arī līdz šim
Kādēļ?
bijusi obligāta saskaņā ar noteikumiem un šāda prakse ir attaisnojusies
attiecībā uz piena kvotu administrēšanu.
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Saistības sniegt Projekts šo jomu neskar.
paziņojumu ES
institūcijām un
ES dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas
regulē
informācijas
sniegšanu par
tehnisko
noteikumu,
valsts atbalsta
piešķiršanas un
finanšu
noteikumu
(attiecībā uz
monetāro
politiku)
projektiem
Cita informācija Nav

2.tabula
Ar tiesību akta projektu uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem
vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem
Pasākumi šo saistību izpildei
Projekts šo jomu neskar.
Attiecīgā
starptautiskā
tiesību akta vai
starptautiskas
institūcijas vai
organizācijas
dokumenta
(turpmāk –
starptautiskais
dokuments)
datums, numurs un
nosaukums
A
Starptautiskās
saistības (pēc
būtības), kas izriet
no norādītā
starptautiskā
dokumenta.

B
C
Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks Informācija par to, vai starptautiskās
izpildītas starptautiskās saistības, tiek saistības, kas minētas šīs tabulas A
noteikti projektā, norāda attiecīgo
ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.
projekta vienību.
Ja attiecīgās starptautiskās saistības
Vai arī norāda dokumentu, kurā
tiek izpildītas daļēji, sniedz attiecīgu
sniegts izvērsts skaidrojums, kādā
skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad
Konkrēti veicamie veidā tiks nodrošināta starptautisko un kādā veidā starptautiskās saistības
pasākumi vai
saistību izpilde
tiks izpildītas pilnībā.
ZMAnot_140515_cenas_apjomi; Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra
noteikumos Nr.841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības
apjomiem noteiktā pārskata periodā””

6
uzdevumi, kas
nepieciešami šo
starptautisko
saistību izpildei
Nav attiecināms.
Projekts šo jomu neskar.
Vai starptautiskajā Projekts šo jomu neskar.
dokumentā
paredzētās saistības
nav pretrunā ar jau
esošajām Latvijas
Republikas
starptautiskajām
saistībām
Cita informācija Nav

Norāda institūciju, kas ir atbildīga par
šo saistību izpildi pilnībā
Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1.

Plānotās sabiedrības
līdzdalības un
komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu

2.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

4.

Cita informācija

Noteikumu projekts tiks ievietots Zemkopības ministrijas
tīmekļa vietnē un nosūtīts pa elektronisko pastu Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomei, Zemnieku saeimai, Latvijas
Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai, Latvijas piena
ražotāju asociācijai, Latvijas Zemnieku federācijai un Latvijas
Statūtsabiedrību asociācijai, Latvijas piensaimnieku centrālajai
savienībai.

Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Zemkopības ministrija

2.

Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru. Jaunu
institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem.

Saistībā ar projekta izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas, ne arī likvidēt vai reorganizēt esošas
institūcijas.
Projekta izpilde neietekmēs institūcijām pieejamos
cilvēkresursus.

3.

Cita informācija

Nav

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs
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67027379; Sandra.Justa@zm.gov.lv
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