Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta
2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas
kārtība lauksaimniekiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta spēkā Projekts šo jomu neskar.
stāšanās laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturtā daļa

2. Pašreizējā situācija
un problēmas, kuru
risināšanai tiesību
akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis
un būtība

Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumi Nr. 126 „Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” (turpmāk –
Ministru kabineta noteikumi Nr. 126) nosaka kārtību, kādā
piešķirami Eiropas Savienības tiešie maksājumi.
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” (turpmāk –
noteikumu projekts) paredzēts, lai:
1) tehniski precizētu Kultūraugu un zemes izmantošanas veidu
kodu saraksta tabulu 2. pielikumā:
• jo tiek pārtraukts brīvprātīgi saistītais atbalsts galda rāceņiem
un turnepšiem;
• kultūraugu kodam 872 tiek veikts tehnisks precizējums
noņemot atsauci uz sesto piezīmi;
• 8.punkts tiek papildināta ar jaunu kultūraugu - lavanda, lai var
identificēt un uzskatīt šī kultūrauga platības.
2) tehniski precizētu 5. pielikuma savstarpējās atbilstības
obligātās apsaimniekošanas prasību sarakstu, precizējot 5.
pielikuma 9.1.2. apakšpunkta nosaukumu, jo zemāk minētie
punkti attiecās uz kontroli un apkarošanu. Kā arī precizētas
atsauces uz ārējiem normatīvajiem aktiem 11.un 12.puktam,
ņemot vērā, ka 2019. gadā ir veikti grozījumi Ministru
kabineta
2008.gada
2.janvāra
noteikumu
Nr.5
"Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības".
3) paredzētu maksimālo finansējuma apmēru 2020. gadam
katram brīvprātīgi saistītā atbalsta (turpmāk – BSA) veidam.
Kopējais BSA apmērs Latvijai katru gadu tiek noteikts ar Eiropas
Komisijas īstenošanas aktu, savukārt atbalsta maksimālais apmērs
sadalījumā pa atbalsta veidiem jānosaka dalībvalstij. Atbalsta
maksimālais apmērs sadalījumā pa atbalsta veidiem ir noteikts
periodam no 2015. līdz 2020. gadam un, izmantojot
Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas
sistēmu, paziņots Eiropas Komisijai. Plānotais finansējuma apmērs
2020. gadam sadalījumā pa nozarēm nav mainīts un tiek paredzēts
saskaņā ar noteikto un Eiropas Komisijai paziņoto apmēru.
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3. Projekta izstrādē
Zemkopības ministrija konsultējās ar Lauku atbalsta dienesta
iesaistītās institūcijas speciālistiem.
un publiskas
personas
kapitālsabiedrības
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

Aptuveni 57 014 lauksaimnieki (2019. gadā vienotā platības
maksājuma atbalstam pieteicās 45 224 pretendenti un dalībai mazo
lauksaimnieku atbalsta shēmā iesniegumu iesniedza 11 790
lauksaimnieki), tajā skaitā lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un
pašvaldības iestādes, citas organizācijas, kā arī lauksaimniecības
zemes īpašnieki un apsaimniekotāji, kas pieteiksies atbalsta
maksājumiem 2020. gadā un īstenos attiecīgos tiešo maksājumu
saņemšanas nosacījumus.
Ar grozījumiem noteikumos Nr. 126 netiks pārkāpts tiesiskās
paļāvības princips, jo lauksaimnieka tiesības netiek ierobežotas.

2. Tiesiskā regulējuma Tā kā noteikumu grozījumi nerada papildu informācijas sniegšanas
ietekme uz
pienākumu, tie arī neveido administratīvo slogu.
tautsaimniecību un
administratīvo slogu
3. Administratīvo
izmaksu monetārs
novērtējums

Noteikumu projektā ietvertie nosacījumi neradīs jaunus obligātos
informācijas sniegšanas pienākumus un nepalielinās esošo
informācijas sniegšanas prasību apjomu, tāpēc netiks uzlikts papildu
administratīvais slogs un neradīsies administratīvās izmaksas.

4. Atbilstības izmaksu
monetārs
novērtējums

Noteikumu projektā ietverto atbilstības prasību izpilde neradīs
papildus izmaksas atbalsta pretendentiem.

5. Cita informācija

Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
2020. gads

Rādītāji

saskaņā ar
valsts
budžetu
kārtējam
gadam

izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

1

2

3
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Turpmākie trīs gadi (euro)
2021. gads

2022. gads*

2023. gads*

saskaņā ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

izmaiņas,
salīdzinot
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
n+1
gadam

saskaņā
ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

izmaiņas,
salīdzinot
ar vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru n+2
gadam

izmaiņas,
salīdzinot ar
vidēja termiņa
budžeta ietvaru
n+2 gadam

4

5

6

7

8

3
1. Budžeta
ieņēmumi

302754000

0

299633591

0

0

308294625

316955660

1.1. valsts
pamatbudžets,
tai skaitā
ieņēmumi no
302754000
maksas
pakalpojumiem
un citi pašu
ieņēmumi

0

299633591

0

0

308294625

316955660

1.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

1.3. pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

2. Budžeta
izdevumi

302754000

0

299633591

0

0

308294625

316955660

2.1. valsts
pamatbudžets

302754000

0

299633591

0

0

308294625

316955660

2.2. valsts
speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

2.3. pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

3. Finansiālā
ietekme

0

0

0

0

0

0

0

3.1. valsts
pamatbudžets

0

0

0

0

0

0

0

3.2. speciālais
budžets

0

0

0

0

0

0

0

3.3. pašvaldību
budžets

0

0

0

0

0

0

0

4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)

X

0

X

0

X

0

0

0

0

5. Precizēta
finansiālā
ietekme
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5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets

0
X

X

5.3. pašvaldību
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā)
6.1. detalizēts
ieņēmumu
aprēķins
6.2. detalizēts
izdevumu
aprēķins

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

Saskaņā ar ES tiesību aktos noteikto Latvijas aploksni:
2020. gadā kopējie izdevumi – tiešie maksājumi 302 754 000 euro apmērā;
2021. gadā kopējie izdevumi – tiešie maksājumi 299 633 591 euro apmērā.
2022. gadā kopējie izdevumi – tiešie maksājumi 308 294 625 euro apmērā*.
2023. gadā kopējie izdevumi – tiešie maksājumi 316 955 660 euro apmērā*.
* 2021. un 2023. gada aploksne norādīta atbilstoši pašreizējam Komisijas
priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko izveido
noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus
finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, IV pielikumā.

7. Amata vietu Nav plānotas.
skaita izmaiņas
8. Cita
informācija

Saistībā ar tiešo maksājumu shēmu atbalsta saņēmējiem tiks izmaksāts atbalsts
no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 64.00.00. „Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana”
apakšprogrammas 64.08.00. „Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju
fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)”.
2021- 2023. gada budžeta izdevumi var tikt precizēti, jo finansējuma apmērs
tiešajam atbalstam lauksaimniecībā nākamajā plānošanas periodā tiks noteikts,
ievērojot sarunu rezultātus par nākamā perioda daudzgadu budžeta finanšu
ietvaru.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.

Saistības pret
Eiropas Savienību

2.

Citas starptautiskās Projekts šo jomu neskar.
saistības
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Projekts šo jomu neskar.
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3.

Cita informācija

Nav.

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES
Projekts šo jomu neskar.
tiesību akta
datums, numurs un
nosaukums
A

B

C

D

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
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 izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no
starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas
dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Attiecīgā
starptautiskā
tiesību akta vai
starptautiskas
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institūcijas vai
organizācijas
dokumenta
(turpmāk –
starptautiskais
dokuments)
datums, numurs un
nosaukums
A

B

C

-

-

-

Vai starptautiskajā Projekts šo jomu neskar.
dokumentā
paredzētās saistības
nav pretrunā ar jau
esošajām Latvijas
Republikas
starptautiskajām
saistībām
Cita informācija

Nav.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības
Noteikumu projekts tiks publicēts Zemkopības ministrijas
līdzdalības un komunikācijas un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē.
aktivitātes saistībā ar
projektu
2. Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Noteikumu projekts no 02.01.2020. līdz 16.01.2020. tiks
ievietots
Zemkopības
ministrijas
tīmekļvietnē
http://www.zm.gov.lv un Ministru kabineta tīmekļvietnes
sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”.
Tādējādi sabiedrības pārstāvjiem būs iespēja līdzdarboties
noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokļus
par projektu. Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt
viedokļus par noteikumu projektu pēc tā izsludināšanas
Valsts sekretāru sanāksmē.

3. Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

Visi sniegtie priekšlikumi tiks izvērtēti.

4. Cita informācija

Nav.

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

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests.

2.

Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,

Projekts šo jomu neskar. Jaunas institūcijas netiks
izveidotas, un esošās institūcijas netiks likvidētas vai
reorganizētas. Projekta izpilde tiks nodrošināta ar
pašreizējiem cilvēkresursiem.
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esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
3.

Cita informācija

Zemkopības ministrs

Dimanta 67027237
Elina.Dimanta@zm.gov.lv
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K. Gerhards

