Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta
2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību
novērtēšanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)

1.

2.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Ministru kabineta noteikumu projekts sagatavots saskaņā
ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1 panta pirmās daļas
3.punktu.
Pašreizējā situācija un
Pašreiz ir spēkā Ministru kabineta 24.07.2012. noteikumi
problēmas, kuru
Nr.518 „Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas
risināšanai tiesību akta
noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.518).
projekts izstrādāts,
Normatīvajos aktos par sēklu un šķirņu apriti noteiktajām
tiesiskā regulējuma
sugām pirms to iekļaušanas Latvijas augu šķirņu katalogā
mērķis un būtība
tiek novērtētas šķirnes saimnieciskās īpašības saskaņā ar
noteikumiem Nr.518.
Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas
(turpmāk – SĪN) mērķis ir noskaidrot šķirnes ražības,
bioloģisko īpatnību, iegūtās produkcijas kvalitātes,
ķīmisko un tehnoloģisko īpašību atšķirības no
standartšķirnes, šķirņu izturību pret slimībām un
kaitēkļiem, kā arī citas saimnieciski nozīmīgas īpašības,
kā arī piemērotību audzēšanai Latvijas agroklimatiskajos
apstākļos.
Lai uzlabotu šķirnes novērtēšanu (audzēšanas,
izmantošanas un no tās iegūtā produkta kvalitātes
salīdzināšanu atbilstoši izmantošanas mērķim), šķirnes
novērtēšanā tiek paredzētas vairākas standartšķirnes,
šobrīd katrai sugai ir noteikta viena standartšķirne.
Standartšķirņu sarakstu pēc Nacionālās augu šķirņu
padomes priekšlikuma turpmāk izveidos un aktualizēs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk – LLU),
līdz šim to veica Valsts augu aizsardzības dienests
(turpmāk – VAAD). Tāpat tiek noteiktas sugu grupas
SĪN un precizēta kārtība, kādā šķirne tiek novērtēta.
Šobrīd noteikumos Nr.518 nav regulēts jautājums par
augu aizsardzības līdzekļu (kodnes) lietošanu sēklu
apstrādei. Lai nodrošinātu vienīgās atšķirības principa
ievērošanu SĪN, noteikumu projektā tiek paredzēts, ka
turpmāk lauku izmēģinājumā citu starpā tiks lietoti
vienveidīgi augu aizsardzības līdzekļi sēklu apstrādei.
Šobrīd noteikumi Nr.518 paredz ziemāju labības un eļļas
augu (ziemāju formas) šķirnēm pārbaudes ilgumu 2 gadi,
ja ziemošanas nosacījumi ir bijuši atbilstoši ziemcietības
novērtēšanai. Līdzšinējā pieredze liecina, ka ziemāju
labības un eļļas augu (ziemāju formas) šķirnēm veicot
SĪN pārbaudi 2 gadus, ņemot vērā meteoroloģiskos
apstākļus, nevar objektīvi novērtēt ziemcietību, t.i. netiek
pilnvērtīgi novērtēta piemērotība Latvijas klimatiskajiem
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Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas

4.

Cita informācija

1.

2.

3.
4.

apstākļiem, kas var radīt ievērojamus zaudējumus
zemniekiem (laukaugi nepārziemo). Tāpēc iepriekš
minētajām sugām tiek plānots pārbaudes ilgumu
palielināt līdz 3 gadiem. Lai paātrinātu šķirnes
izvērtēšanu Nacionālajā augu šķirņu padomē un tās
ekspertu grupās un iekļaušanu Latvijas augu šķirņu
katalogā, tādejādi, radot iespēju ātrāk lauksaimniekiem
šķirni izmantot ražošanā, noteikumu projektā tiek
precizēti termiņi, kādos LLU paziņo iesniedzējam un
VAAD visus šķirnes novērtēšanas rezultātus par katru
izmēģinājuma vietu, kā arī termiņš, kad VAAD publicē
iepriekšminēto informāciju savā tīmekļa vietnē.
Tāpat noteikumu projektā precizēti šķirņu novērtēšanas
rādītāji, SĪN veikšanas vietas, ieteicamās izsējas normas
un SĪN vērtēšanas metodes.
Noteikumu projekta izstrādē ir iesaistīts VAAD, LLU,
Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes un Priekuļu
pētniecības centri, LLU „Zemkopības institūts” un
Nacionālās augu šķirņu padomes augu šķirņu ekspertu
grupas.
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību
un administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupa,
Noteikumu projekts attiecas uz selekcionāriem,
kuras tiesiskais regulējums
selekcionāra tiesību īpašniekiem, šķirnes uzturētājiem
ietekmē vai varētu ietekmēt vai to pārstāvjiem, kas vēlas veikt SĪN Latvijā. Šajā jomā
grūti prognozēt pieteicēju skaitu, jo visvairāk
selekcionāru ir no citām valstīm.
Tiesiskā regulējuma
Noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina
ietekme uz tautsaimniecību līdzšinējo administratīvo procedūru šķirnes SĪN.
un administratīvo slogu
Noteikumu projekts neuzliek papildu administratīvo
slogu selekcionāriem, selekcionāra tiesību īpašniekiem,
šķirnes uzturētājiem vai to pārstāvjiem, jo neparedz
papildu informācijas sniegšanas vai uzglabāšanas
pienākumus.
Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Cita informācija
Nav.
Anotācijas III sadaļa – projekts šo jomu neskar.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1. Nepieciešamie saistītie tiesību Tiek izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
aktu projekti.
22.februāra noteikumos Nr.140 “Latvijas augu šķirņu
kataloga nolikums”.
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Nav
Anotācijas V sadaļa – projekts šo jomu neskar.
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2.
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VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības
Noteikumu projekts tika ievietots Zemkopības
līdzdalības un komunikācijas ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.
aktivitātes saistībā ar projektu
Sabiedrības līdzdalība projekta Noteikumu projekta izstrādes laikā notika viedokļu
izstrādē
apmaiņa ar ieinteresētajām pusēm.
Sabiedrības līdzdalības
Atbalsta noteikumu projektu.
rezultāti
Cita informācija
Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās
Noteikumu projekta izpildi nodrošinās LLU un
institūcijas
VAAD.
2. Projekta izpildes ietekme uz Noteikumu projekta izpilde tiks nodrošināta,
pārvaldes
funkcijām
un pamatojoties uz esošo institūciju funkcijām.
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
3. Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs
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