Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta
izstrādes procesā
Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

1.

Dokumenta veids

2.

Dokumenta nosaukums Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu
izpildi.

3.

Politikas joma un
nozare vai teritorija

4.

Dokumenta mērķgrupas Valsts augu aizsardzības dienests, Lauku atbalsta dienests un
jebkura persona, kurai piederošajā teritorijā konstatēts augu
karantīnas un kaitīgais organisms, kura apkarošanai un
izplatības ierobežošanai veikti fitosanitārie pasākumi.

5.

Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

Noteikt kārtību, kādā piešķir kompensāciju par Valsts augu
aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu izpildi,
nosakot augu karantīnas un kaitīgos organismus, par kuru
apkarošanu un izplatības
ierobežošanu
maksājama
kompensācija, tās apmērs un izmaksas kārtība.
Pašlaik spēkā ir Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra
noteikumi Nr. 178, ”Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par
fitosanitāro pasākumu izpildi” (turpmāk – noteikumi Nr.178).
No 2014. gada 1. jūlija stājoties spēkā Regulai 702/2014,
kompensācijas par augiem kaitīgo organismu apkarošanu
piešķir saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 26. pantu, tādejādi
noteikumi Nr. 178 nenosaka kompensāciju piešķiršanas
kārtību saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

6.

Dokumenta izstrādes
laiks un plānotā virzība

2020.gada septembrī plānots izsludināt VSS. Ministru
kabineta rīkojuma projekts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas
Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju
iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta
noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā" 7.4. 1 apakšpunktam sabiedrības pārstāvji
var līdzdarboties tiesību akta izstrādes procesā, rakstiski
sniedzot viedokli par tiesību akta projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par tiesību
akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) 10 darba dienu laikā
pēc projekta
ievietošanas
Zemkopības
ministrijas
tīmekļvietnē.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
politikas joma.

10. Cita informācija

Nav.

11. Atbildīgā amatpersona

Valsts augu aizsardzības dienesta Karantīnas departamenta
direktore
Gunita
Šķupele,
e-pasts:
gunita.skupele@vaad.gov.lv
tālrunis: 26337845
Valsts augu aizsardzības dienesta direktore Kristīne Lifānova,
e-pasts: kristine.lifanova@vaad.gov.lv tālrunis: 29251606

