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)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos
atstarpēm)
Nr. 841 „Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota
informācija par lauksaimniecības produktu cenām un
tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā””
sagatavots, lai precizētu rīcību informācijas
nesniegšanas gadījumā, kā arī sniegtās informācijas
saturu par graudiem un svaigpienu.
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
problēmas, kuru risināšanai
tiesību akta projekts
izstrādāts, tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība

Informāciju par importēto zivju cenām un tirdzniecības
cenām šobrīd vairs neapkopo Agroresursu un
ekonomikas institūts (turpmāk – institūts), bet gan
Zemkopības ministrija, kas informāciju par importēto
zivju cenām iegūst saskaņā ar starpresoru vienošanos ar
Valsts ieņēmumu dienestu. Tādēļ nepieciešams svītrot
šo normu noteikumu projektā.
2018. gadā aktualizējās jautājums par administratīvo
sodu uzlikšanu uzņēmumiem, kas atsakās sniegt
lauksaimniecības produktu cenas. Saskaņā ar šobrīd
spēkā esošo kārtību, institūts sniedz informāciju
Centrālajai statistikas pārvaldei (turpmāk – CSP) par
uzņēmumiem, kas atsakās sniegt informāciju, un CSP
var saukt šos uzņēmumus pie administratīvās
atbildības.
Taču CSP neierosina un neizskata administratīvo
pārkāpumu lietas gadījumos, kad statistikas
nodrošināšanai nepieciešamos datus fiziskām un
juridiskām personām ir jāsniedz citām iestādēm. Tādēļ
ir jāsvītro šī norma.
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Šobrīd informāciju par graudu iepirkumu cenām
institūtam sniedz graudu pārstrādātāji un tirgotāji. Bieži
vien tirgotāji graudus iepērk ārpus Latvijas par
attiecīgajā valstī raksturīgajām cenām. Tādējādi šī cena
neatspoguļo Latvijas graudu tirgu. Arī konsultējoties ar
Eiropas Komisijas ekspertiem, tika norādīts, ka
nepieciešams apkopot tikai Latvijas graudu cenas.
Tādēļ normatīvajā aktā tiek paredzēts, ka informācija
jāsniedz par Latvijas teritorijā iepirktu graudu, griķu un
rapšu cenu un iepirkuma apjomu.
3.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības

Agroresursu un ekonomikas institūts

4.

Cita informācija

Nav.

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

Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt

Svaigpiena ražotāji; graudu, griķu un rapšu tirgotāji.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Svaigpiena ražotājiem būs papildus kopā pārdotajam
svaigpiena apjomam jānorāda pārdotais svaigpiena
apjoms tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai.

3.

Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

4.

Atbilstības izmaksu monetārs Projekts šo jomu neskar.
novērtējums

5.

Cita informācija

Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Saistības pret Eiropas
Savienību

Projekts šo jomu neskar.

2.

Citas starptautiskās saistības

Projekts šo jomu neskar.

3.

Cita informācija

Nav

1.

ZManot_250119_cenas

3
1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību
akta datums, numurs
un nosaukums
A

B

C

D

Attiecīgā ES tiesību
akta panta numurs
(uzskaitot katru
tiesību akta vienību
– pantu, daļu,
punktu,
apakšpunktu)

Projekta vienība,
kas pārņem vai
ievieš katru šīs
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību, vai
tiesību akts, kur
attiecīgā ES tiesību
akta vienība
pārņemta vai
ieviesta

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

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.
Norāda iespējamās
alternatīvas (t. sk.
alternatīvas, kas
neparedz tiesiskā
regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties no
stingrāku prasību
noteikšanas, nekā
paredzēts attiecīgajos ES
tiesību aktos

Kā ir izmantota ES Projekts šo jomu neskar.
tiesību aktā
paredzētā rīcības
brīvība dalībvalstij
pārņemt vai ieviest
noteiktas ES tiesību
akta normas?
Kādēļ?
Saistības sniegt
paziņojumu ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas regulē
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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 izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no
starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas
dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1.

Plānotās sabiedrības
Noteikumu
projekts
ievietots
sabiedriskajai
līdzdalības un komunikācijas apspriešanai Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē
aktivitātes saistībā ar projektu www.zm.gov.lv šī gada ………

2.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Noteikumu projekts elektroniski tika nosūtīts
saskaņošanai Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomei, Zemnieku saeimai, Lauksaimniecības datu
centram, Agroresursu un ekonomikas institūtam un
…… šī gada …….

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

Iebildumi netika saņemti.

4.

Cita informācija

Nav.

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

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

2.

Projekta izpildes ietekme uz
Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams
pārvaldes funkcijām un
paplašināt šīs sadaļas 1. punktā minēto institūciju
institucionālo struktūru.
funkcijas un uzdevumus.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
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3.

Cita informācija

Zemkopības ministrs
Ruka 67027671
Kristine.Ruka@zm.gov.lv
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Kaspars Gerhards

