Likumprojekta „Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija)
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I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola Nr.24 26.§
2.punkts.
Pašreizējā
Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola Nr.24 26.§
situācija
un 2.punkts paredz uzdevumu informatīvā ziņojuma „Nozaru
problēmas, kuru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” (turpmāk
risināšanai
– informatīvais ziņojums) 1.pielikumā minētajā ministrijām izstrādāt
tiesību
akta attiecīgos likumprojektus.
projekts
Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar informatīvajā ziņojumā
izstrādāts,
minētajām prasībām. Likumprojekta pieņemšana pilnībā nodrošinās
tiesiskā
informatīvajā ziņojumā noteikto uzstādījumu ieviešanu.
regulējuma
Izvērtējot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk mērķis un būtība LAPK) iekļautos sodus par sēklu aprites prasību pārkāpšanu, tika
konstatēts, ka 103.5pantā noteiktie sodi ir saglabājami. Ņemot vērā
iepriekš minēto, likumprojektā attiecīgi iekļauti sodi par
sēklaudzēšanas, sēklu tirdzniecības, sagatavošanas un glabāšanas
prasību pārkāpšanu.
Likumprojektā, salīdzinot ar LAPK, nav veiktas izmaiņas attiecībā uz
piemērojamo sodu apmēriem.
Projekta izstrādē Zemkopības ministrija un Valsts augu aizsardzības dienests.
iesaistītās
institūcijas
Cita informācija Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības
Likumprojekts attiecās uz sēklaudzētājiem, sēklu sagatavotājiem,
mērķgrupas,
saiņotājiem, tirgotājiem un ievedējiem.
kuras tiesiskais
regulējums
ietekmē
vai
varētu ietekmēt
Tiesiskā
Projekts šo jomu neskar.
regulējuma
ietekme
uz
tautsaimniecību
un
administratīvo
slogu
Administratīvo
Projekts šo jomu neskar.
izmaksu
monetārs
novērtējums
Cita informācija Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
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IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.
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VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās
Informācija par normatīvā akta projektu tiks ievietota Zemkopības
sabiedrības
ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.
līdzdalības un
komunikācijas
aktivitātes
saistībā ar
projektu
Sabiedrības
līdzdalība
projekta izstrādē
Sabiedrības
līdzdalības
rezultāti
Nav.
Cita informācija
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta
izpildē
iesaistītās Valsts augu aizsardzības dienests.
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz
Projekts neietekmē pārvaldes funkcijas. Projekta
pārvaldes funkcijām un
izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide,
institucionālo struktūru.
esošo likvidācija vai reorganizācija.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.
Zemkopības ministrs
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