1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta
izstrādes procesā
1. Dokumenta veids
Tiesību akts –Ministru kabineta noteikumu projekts
2.

Dokumenta nosaukums “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 5. maija

noteikumos Nr. 266 “Lauksaimniecības datu centra
nolikums”” (turpmāk – noteikumu projekts)
3.

Politikas joma un
nozare vai teritorija

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
politikas joma

4.

Dokumenta
mērķgrupas

Sabiedrība
darbinieki.

5.

Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

kopumā,

Lauksaimniecības

datu

centra

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:

Noteikumu projekts aktualizē Lauksaimniecības datu
centra (turpmāk – centrs) uzdevumus un tehniski
precizē normatīvo aktu.
Spēkā esošajos Ministru kabineta 2020. gada 5. maija
noteikumos Nr. 266 “Lauksaimniecības datu centra
nolikums” (turpmāk – noteikumi Nr.266) norādīts, ka
centra mērķis ir nodrošināt valstī vienotu informācijas
sistēmu "Lauksaimniecības datu centra informācijas
sistēma".
Ņemot vērā, ka centram ikdienas darbā rodas problēmas,
skaidrojot un pamatojot citām valsts pārvaldes iestādēm,
ka centra pārziņā ir valsts informācijas sistēma un tās
uzturēšanai ir nepieciešami dati arī no šo citu iestāžu
valsts informācijas sistēmām, noteikumu Nr.266 2.
punktā gramatiski precīzi ir jānosaka, ka centra mērķis ir
nodrošināt vienotu valsts informācijas
sistēmu
"Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma".
Tādejādi tiesību normā lietotais termins tiks precizēts
atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumā lietotajai
terminoloģijai par valsts informācijas sistēmu.

6.

Dokumenta izstrādes
Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021. gada
laiks un plānotā virzība martā.
Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021. gada aprīlis.

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
- Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē www.zm.gov.lv .
Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par
projektu Ministru kabineta tīmekļvietnes sadaļā “Valsts

kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī pēc tā
izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
9.

Pieteikšanās līdzdalībai

10. Cita informācija

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par tiesību
akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) 14 dienu laikā pēc
projekta ievietošanas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.
Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītājas vietniece Ineta
Lavrinoviča, e-pasts ineta.lavrinovica@zm.gov.lv tālrunis
67027528

