Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada
26.maija noteikumos Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”” projekta
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Medību likuma 29.panta septītās daļas 1., 3. un 5.punkts;
1. Pamatojums
Zemkopības ministrijas iniciatīva, atsaucoties uz
saņemtajiem priekšlikumiem
Zemkopības ministrija pastāvīgi seko līdz Ministru
2. Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi
tiesību akta projekts
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un
izstrādāts, tiesiskā
medību koordinācijas komisijām” (turpmāk – noteikumi)
regulējuma mērķis un būtība īstenošanai praksē un Medību koordinācijas komisiju
darbībai savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu
samazināšanas un novēršanas kontekstā. Papildus tam tiek
uzturēta komunikācija ar zemes īpašniekus un tiesiskos
valdītājus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, no
kurām saņemta un kopīgi izvērtēta virkne priekšlikumu
noteikumu pilnveidošanai.
Izvērtējot situāciju, ir nonākts pie sekojošiem
secinājumiem:
1) esošais tiesiskais regulējums ir pārprotams attiecībā
uz postījumiem plantāciju mežaudzēs un
ilggadīgajos kokaugu stādījumos,
2) noteikumu zaudējumu aprēķins neietver īstenoto
aizsardzības pasākumu izmaksas;
3) efektīvākai
Medību
koordināciju
darbībai
nepieciešams precizēt to kompetenci, kā arī pārcelt
daļu tiesību pie pienākumiem;
4) adekvātai
postījumu
pakāpes
novērtēšanai
nepieciešams diferencēt zaudējumu apmērus pēc
zemes vienību lielumiem;
5) noteikumos konstatētas atsevišķas neprecizitātes
tekstā, koeficientos un mērvienībās.
Līdz ar projekta pieņemšanu minētās problēmas tiks
atrisinātas pilnībā.
Projekts nav personām nelabvēlīgāks par spēkā esošo
tiesisko regulējumu un nerada negatīvu ietekmi uz valsts
budžetu. Medību koordinācijas komisijas ir iecerētas kā
efektīvs un pat represīvs instruments postījumu un
zaudējumu samazināšanā, tāpēc ir pamats domāt par netiešu
pozitīvu ietekmi uz ražojošo nozaru rentabilitāti un attiecīgi
uz valsts budžetu. Projekts neparedz jaunas funkcijas
novadu pašvaldībām, kā arī institūcijām, kas iekļautas
komisijas sastāvā. Tā kā savvaļas medījamo dzīvnieku
nodarīto postījumu raksturs Latvijā ir izteikti lokāls,
paredzama atšķirīga komisiju darba intensitāte katrā
novadā. Administratīvās izmaksas atkarīgas no postījumu
intensitātes reģionā un katras konkrētās (novada) komisijas
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darba efektivitātes. Pagaidām nav iespējams objektīvi
noteikt aptuvenas administratīvās izmaksas, tomēr nav arī
pamata uzskatīt, ka tās varētu būtiski ietekmēt pašvaldību
budžeta izlietojumu.
3. Projekta izstrādē iesaistītās Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests, Latvijas
institūcijas
Pašvaldību savienība, Latvijas Meža īpašnieku biedrība,
Vides konsultatīvās padome, Latvijas Biškopības biedrība,
AS "Latvijas Valsts meži", biedrība "Latvijas zemnieku
saeima", biedrība “Latvijas mednieku savienība”, biedrība
“Latvijas mednieku asociācija".
Nav
4. Cita informācija

1.

2.

3.

4.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas,
Mednieki (aptuveni 22 500), kā arī aptuveni 150 000 zemes
kuras tiesiskais regulējums īpašnieku, kuru īpašumos ir medību platības.
ietekmē vai varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma ietekme Paredzama pozitīva ietekme uz ražojošo nozaru rentabilitāti
uz tautsaimniecību un
bez administratīvā sloga pieauguma.
administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
Administratīvās izmaksas atkarīgas no postījumu
monetārs novērtējums
intensitātes reģionā un katras konkrētās (novada) komisijas
darba efektivitātes. Pagaidām nav iespējams objektīvi
noteikt aptuvenas administratīvās izmaksas, tomēr nav arī
pamata uzskatīt, ka tās varētu būtiski ietekmēt pašvaldību
budžeta izlietojumu.
Cita informācija
Nav
Anotācijas III, IV un V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

1.

2.

3.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības
Informācija par grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu tika
līdzdalības un
izsūtīta: Valsts meža dienestam, Latvijas Pašvaldību
komunikācijas aktivitātes savienībai, Latvijas Meža īpašnieku biedrībai, AS "Latvijas
saistībā ar projektu
Valsts meži", biedrībai "Latvijas zemnieku saeima",
biedrībai “Latvijas mednieku savienība”, biedrībai “Latvijas
mednieku asociācija" biedrībai “Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padome”.
Sabiedrības līdzdalība
Noteikumu projekta izstrādes darba grupā tika iekļautas
projekta izstrādē
valsts pārvaldes institūcijas, Latvijas Pašvaldību savienība,
medniekus, zemniekus un meža īpašniekus pārstāvošas
sabiedriskās organizācijas, kā arī interešu grupas (biedrības),
kas Zemkopības ministrijai iesūtīja priekšlikumus par
noteikumu projektu.
Noteikumu projekts (ar pielikumiem un anotāciju) tiks
ievietots Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē publiskai
apspriešanai.
Sabiedrības līdzdalības
Noteikumu projekta izstrādes darba grupas sanāksmēs
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rezultāti
4.

1.

2.

3.

Cita informācija

izvērtēti visi saņemtie priekšlikumi un panākta principiāla
vienošanās par noteikumu projekta redakciju.
Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās
Katras Medību koordinācijas komisijas sastāvā ir pa
institūcijas
vienam pārstāvim no novada pašvaldības, Valsts
meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa
vienam pilnvarotajam pārstāvim no mednieku,
lauksaimnieku un meža īpašnieku intereses
pārstāvošajām organizācijām, kurām komisijas
izveidošanas brīdī ir vairāk nekā 200 individuālo
biedru skaits. Minētajām institūcijām ir pienākums
nodrošināt pārstāvi darbam komisijā bez maksas.
Projekta izpildes ietekme uz
Jaunas institūcijas netiek veidotas. Tiek precizēta
pārvaldes funkcijām un
esošo kompetence.
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija

Nav.

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

J.Bārs, 67027554
janis.bars@zm.gov.lv
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