Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu
daļējai kompensēšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts atbalsta
piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto
zaudējumu
atlīdzības
izmaksu
daļējai
kompensēšanai”
(turpmāk – noteikumu projekts)
mērķis ir noteikt atbilstības kritērijus apdrošinātājiem
atbalsta saņemšanai, kompensāciju aprēķina kārtību
un atbalsta piešķiršanas kārtību, ņemot vērā ar
Eiropas Komisiju saskaņotajā atbalsta shēmā SA
54982 (2019/N) noteiktās prasības.
Noteikumu projekta spēkā stāšanās laiks plānots līdz
2021. gada jūlijam.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.
2.

Pamatojums
Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai
tiesību akta projekts
izstrādāts, tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība
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Zemkopības ministrijas iniciatīva
Lauku
saimniecību
ilgtspējai
ir
būtiski, lai
lauksaimnieki īstenotu riska pārvaldības pasākumus,
kas mazina dažādu risku ietekmi uz saimniecību. Viens
no svarīgākajiem risku pārvaldības pasākumiem
saimniecībās ir sējumu apdrošināšana, tai skaitā
apdrošināšana pret sausuma risku. Tā kā sausums bieži
vien ir plaša mēroga risks, tā iestāšanās gadījumā cieš
daudzi lauksaimnieki vienlaikus, un apdrošinātājiem ir
jāizmaksā lauksaimniekiem liela apmēra atlīdzības.
Tādējādi apdrošinātāji ir pakļauti ievērojamiem
finansiāliem izdevumiem, kas pārsniedz apdrošinātāju
rīcībā esošos līdzekļus. Šāda situācija ietekmē
apdrošinātāju
vēlmi
piedāvāt
lauksaimniekiem
apdrošināšanu pret sausma risku, kā arī būtiski ietekmē
apdrošināšanas
polises
cenu
un
iespējamās
apdrošināšanas atlīdzības apmēru. Lai nodrošinātu to,
ka lauksaimniekiem tirgū ir pieejama kvalitatīva
apdrošināšana pret sausuma radītajiem zaudējumiem, ir
nepieciešams šo apdrošinātāju bankrota risku
samazināt.
Ar Ministru kabineta 2019.gada 12. februāra sēdes
protokola Nr. 7 25. § 3. punktu un Ministru kabineta
2019. gada 18. jūnija noteikumiem Nr. 263 “Valsts
atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma
radito zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai”
(turpmāk – noteikumi Nr. 263) valdība ir apstiprinājusi
savu gatavību pēc nepieciešamības iesaistīties

2
kompensācijas izmaksai apdrošinājiem, kas plaša
mēroga
sausuma
gadījumā
izmaksājuši
lauksaimniekiem kompensācijas.
Noteikumos Nr. 263 izdarīta virkne precizējumu, lai
atbalsts tiktu piešķirts atbilstoši Eiropas Savienības
Pamatnostādnēm par valsts atbalstu lauksaimniecības
un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–
2020. gadam (turpmāk – pamatnostādnes) un 2020.
gadā ar Eiropas Komisiju saskaņotajai atbalsta shēmai
SA 54982 (2019/N). Tā kā nepieciešamie grozījumi
pārsniedz 50 procentus no spēkā esošo noteikumu
redakcijas, noteikumi Nr. 263 izdodami jaunā
redakcijā.
Noteikumu projekta 3. punktā, kā arī 4.1. un 4.2.
apakšpunktos
noteiktas
prasības apdrošinātājam
atbalsta saņemšanai. Lai atbalsts būtu mērķtiecīgs, to
var saņemt tikai tādi apdrošinātāji, kuru darbība
Latvijā ir legāla, un kuriem nav nodokļu parādu. Tāpat
noteikts, ka atbalstu var saņemt tikai tad, ja sausuma
riski apdrošināti atbilstoši normatīvajiem aktiem par
valsts un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanu ražas,
dzīvnieku
un
augu
apdrošināšanai attiecīgajā
plānošanas periodā, jo šajos noteikumos ir noteiktas
prasības apdrošināšanas polisēm, nodrošinot, ka
apdrošināšanas polises ir korekti noslēgtas un sasniedz
mērķi – saimniecības pasargāšana no lielām
finansiālām grūtībām.
Lai apdrošinātāju rīcībā nebūtu pārāk mazi ieņēmumi
no apdrošināšanas prēmijām, un apdrošinātāji būtu
spējīgi
izmaksāt
lauksaimniekiem
atlīdzības,
noteikumu
4.3. apakšpunktā
ir
noteikts,
ka
apdrošināšanas prēmija nedrīkst būt mazāka par 1% no
ha vērtības
Lai nodrošinātu to, ka apdrošinātāji lauksaimniekiem
izmaksā pārlieku lielas atlīdzības, un tādējādi arī valsts
atbalsts būtu salīdzinoši liels, noteikumu projekta
4.4. apakšpunktā noteikta maksimālā atlīdzības daļa –
60% no lauksaimnieka kopējās sausuma radīto
zaudējumu vērtības kārtējā gadā.
Savukārt noteikumu projekta 4.5. apakšpunktā noteikts,
ka apdrošinātājs sausuma risku apdrošināšanu nodala
no pārējo risku apsdrošināšanas, lai kompensācijas
gadījumā korekti varētu aprēķināt apdrošinātājam
izmaksājamā atbalsta apmēru.
Kā jau iepriekš minēts, kompensāciju izmaksā
apdrošinātājam, taču atbalsta gala labuma guvējs
atbilstoši
noteikumu
projekta
5. punktam
ir
lauksaimnieks, kuram ir iespēja veikt apdrošināšanu
pret sausuma risku un riska iestāšanās gadījumā
iespēja saņemt apdrošināšanas atlīdzību, kā tas norādīts
atbalsta shēmā SA 54982 (2019/N).
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Atbilstoši
pamatnostādņu
2.2. apakšnodaļas
26. punktam atbalstu nepiešķir grūtībās nonakušiem
uzņēmumiem. Tā kā šajā atbalsta shēmā gala labuma
guvējs ir lauksaimnieks, šī norma attiecas uz
lauksaimniekiem.
Attiecīgi
noteikumu
projekta
6.1. apakšpunktā noteikts, par kādiem grūtībās
nonākušiem lauksaimniekiem apdrošinātājs nevar
saņemt konpensāciju. Tāpat kompensācijas nevar
saņemt
par
atlīdzībām,
kas
izmaksātas
lauksaimniekiem, uz kuriem attiecas Eiropas komisijas
atgūšanas
rīkojums
(noteikumu
projekta
6.2. apakšpunkts).
Lai Zemkkopības ministrijas rīcībā būtu provizoriska
informācija par tām sējumu platībām, kas apdrošinātas
pret
sausuma
risku,
noteikumu
projekta
4.6. apakšpunktā
un
1. pielikumā noteikts, ka
apdrošinātāji līdz kārtējā gada 15. jūlijam iesniedz
Zemkopības ministrijai informāciju par tām sējumu
platībām, kas apdrošinātas pret sausuma risku.
Apdrošinātājam izmaksājamās kompensācijas apmērs
saskaņā ar noteikumu projekta 7. punktā iekļauto
formulu
aprēķināms,
izmantojot
izmaksāto
apdrošināšanas atlīdzību un iemaksāto apdrošināšanas
prēmiju komsummu. Formulā papildus ietvertais
koeficients paredz kompensācijas samazinājumu katrā
nākamajā gadā, jo lauksaimniekiem vairāk iesaistoties
sausuma apdrošināšanā, apdrošinātājam ir jāspēj pašam
uzkrāt līdzekļi atlīdzību izmaksām turpmākajā periodā.
Lai novērstu neierobežotu valsts budžeta līdzekļu
pieprasījumu, noteikumu projekta 8. punktā noteikts
kompensācijas maksimālais slieksnis. Paredzēts, ka
maksimālās kompensācijas apmērs ar katru nākamo
gadu samazinās. Noteikumu projekta 9. punkts nosaka,
ka apdrošinātājiem nevar izmaksāt kompensāciju, kas
pārsniedz maksimālo slieksni. Aprēķinu metodika
saskaņota ar Eiropas Komisiju (minētā atbalsta shēma
SA 54982 (2019/N)).
Ja iestājies sausums, kas radījis zaudējumus,
apdrošinātāji saskaņā ar noteikumu projekta 10. punktu
un 2. pielikumu līdz kārtējā gada 15. oktobrim iesniedz
Lauku atbalsta dienestā aprēķinus par minēto
zaudējumu daļu, pievienojot dokumentus (piemēram,
sējumu apsekošanas aktus u.c.), kas pierāda, ka
zaudējumi attiecīgajam lauksaimniekam ir radušies
tieši sausuma dēļ. Tā kā apdrošinātāji pieder pie lieliem
uzņēmumiem,
tad
atbilstoši
pamatnostādņu
72. punktam un saskaņotajai atbalsta shēmai SA 56523
(2020/N) noteikumu projektā papildus noteikts, ka
atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā
hipotētisko scenāriju atspoguļojot situāciju, kad netiek
piešķirts atbalsts (noteikumu projekta 3. pielikums).
ZMAnot_310321
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3.

4.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības
Cita informācija

Tas nozīmē, ka pretendentam ir jāpierāda atbalsta
stimulējošā ietekme.
Zemkopības
ministrija
papildus
izvērtēs
hidrometeoroloģiskos datus par attiecīgo laika periodu,
jo kompensācijas apdrošinātājiem ir paredzētas tikai
sausuma riska iestāšanās gadījumā (noteikumu projekta
11.punkts). Pēc nepieciešamības Zemkopības ministrija
sadarbosies ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Ja hidrometeoroloģiskie dati apstiprina sausuma
iestāšanos,
Lauku atbalsta dienests pēc saņemtās informācijas
izvērtēšanas atbilstoši noteikumu projekta 12. punktam
informēs Zemkopības ministriju par pieņemto lēmumu
attiecīgajam
apdrošinātājam
pienākošos
kompensācijas apmēru vai par kompensācijas
atteikumu.
Zemkopības
ministrija
kompensāciju
izmaksai
nepieciešamos
līdzekļus
pieprasīs
no budžeta
programmas
02.00.00
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem” (noteikumu projekta 13. punkts).
Noteikumu projekta 14. – 17. punktā ietvertas valsts
atbalsta nosacījumu normas saskaņā ar pamatnostādņu
prasībām par informācijas uzglabāšanu, atbalsta
kumulāciju, informācijas publicēšanu par atbalsta
saņēmēju, kā arī par atbalsta atmaksāšanu.
Informācija tiks publicēta saskaņā ar Ministru kabineta
2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr.386 “Kārtība,
kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības
atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas
lietošanas tiesības” noteikto kārtību.
Zemkopības ministrija

Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimnie cības attīstību un
administratīvo slogu
1.
Sabiedrības mērķgrupas,
Apdrošināšanas
sabiedrības,
kas
piedāvā
kuras tiesiskais regulējums
lauksaimniekiem apdrošināšanu pret sausuma risku.
ietekmē vai varētu ietekmēt
Saskaņā ar Zemkopības ministrijas rīcībā esošo
informāciju sējumu apdrošināšanas pakalpojumu pret
sausuma risku pašlaik piedāvā ne vairāk kā pieci
apdrošinātāji.
2.
Tiesiskā regulējuma ietekme
Noteikumu projekts dos iespēju lauksaimniekiem
uz tautsaimniecību un
apdrošināt sējumus pret sausuma risku, tā mazinot
administratīvo slogu
iespējamo zaudējumu sekas un spēju pildīt saistības
nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radīto zaudējumu dēļ.
3.
Administratīvo izmaksu
Apdrošinātāju iesniegto informāciju Lauku atbalsta
monetārs novērtējums
dienests izvērtēs par sava ikgadējā budžeta līdzekļiem.
Arī Zemkopības ministrija minēto uzdevumu īstenos
ZMAnot_310321
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4.

Atbilstības izmaksu monetārs
novērtējums

5.

Cita informācija

no sava ikgadējā budžeta līdzekļiem. Tā kā nav
iespējams prognozēt sausuma riska iestāšanos, kā arī
iespējamo zaudējumu apmēru, tad nav iespējams
detalizēts aprēķins.
Tā kā nav iespējams prognozēt sausuma riska
iestāšanos, kā arī iespējamo zaudējumu apmēru, tad
nav iespējams detalizēts aprēķins.
Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Rādītāji
2021.gads
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

1
1. Budžeta
ieņēmumi
1.1. valsts
pamatbudžets,
tai skaitā
ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem
un citi pašu
ieņēmumi
1.2. valsts
speciālais
budžets
1.3. pašvaldību
budžets
2. Budžeta
izdevumi
2.1. valsts
pamatbudžets
2.2. valsts
speciālais
budžets
2.3. pašvaldību
budžets
3. Finansiālā
ietekme
3.1. valsts
pamatbudžets
3.2. speciālais
budžets
3.3. pašvaldību
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izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

2

saskaņā
ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

3

izmaiņas,
salīdzinot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2022.gadam

4

saskaņā
ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

5

izmaiņas,
salīdzinot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2023.gadam

6

izmaiņas,
salīdzinot ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2023.gadam

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nav precīzi
aprēķināms

0

Nav precīzi
aprēķināms

0

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

0

Nav precīzi
aprēķināms

0

Nav precīzi
aprēķināms

0

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nav precīzi
aprēķināms
Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms
Nav precīzi
aprēķināms

0

Nav precīzi
aprēķināms
Nav precīzi
aprēķināms

0
0

0

0

Nav precīzi
aprēķināms
Nav precīzi
aprēķināms

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
budžets
4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme
5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets
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
7. Amata
vietu skaita
izmaiņas
8. Cita
informācija

0

0

0

0

0

0

0

0

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

Nav precīzi
aprēķināms

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nav precīzi aprēķināms.

Projekts šo jomu neskar.
Tā kā nav iespējams prognozēt sausuma riska iestāšanos, kā arī iespējamo
zaudējumu apmēru, tad nav iespējams detalizēts aprēķins.

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 Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno
Eiropas
Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus
Savienību
noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta
piemērošanai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2004.gada
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2.

Citas
starptautiskās
saistības
3.
Cita
informācija
1.tabula
Attiecīgā
ES
tiesību
akta
datums,
numurs
un
nosauku
ms

30.aprīlis, Nr. L 140) (turpmāk – regula Nr. 794/2004)
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Regula Nr. 794/2004

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

Regulas
Nr. 794/2004
10. pants

ZMAnot_310321

B
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

Noteikumu
projekta 17.punkts

C
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.

D
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
Norāda institūciju, attiecīgajos ES tiesību aktos
kas ir atbildīga par
šo saistību izpildi
pilnībā
Regulas
Noteikumu
projekta
Nr. 794/2004
vienības
neparedz
prasības
tiek stingrākas prasības kā šīs
ieviestas pilnībā
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.

8
Regulas
Nr. 794/2004
11. pants
Kā ir izmantota ES
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
informācijas
sniegšanu par
tehnisko
noteikumu, valsts
atbalsta
piešķiršanas un
finanšu noteikumu
(attiecībā uz
monetāro politiku)
projektiem
Cita informācija

Noteikumu
projekta 17.punkts

Regulas
Noteikumu
projekta
Nr. 794/2004
vienības
neparedz
prasības
tiek stingrākas prasības kā šīs
ieviestas pilnībā
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Noteikumu projekts sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības
Pamatnostādnēm
par
valsts
atbalstu
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. gadam un 2020.
gadā ar Eiropas Komisiju saskaņotajai atbalsta shēmai SA 54982
(2019/N).

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
Informācija par noteikumu projektu
līdzdalības un komunikācijas
ievietota tīmekļvietnē www.zm.gov.lv.
aktivitātes saistībā ar projektu
2.
Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē
3.
Sabiedrības līdzdalības
rezultāti
ZMAnot_310321

31.03.2021.

9
4.

Cita informācija

VII. Tiesību akta projekta izpildes
1.
Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
2.
Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
3.
Cita informācija

Zemkopības ministrs
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Nav.
nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Noteikumu projekta izpildi nodrošinās Zemkopības
ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Projekts neietekmē pārvaldes funkcijas un uzdevumus,
ne arī institucionālo struktūru.

Nav.

K. Gerhards

