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Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492
“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas,
dzīvnieku un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 492
“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu ražas, dzīvnieku
un augu apdrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” (Latvijas
Vēstnesis, 2015, 172., 207. nr.; 2016, 196. nr.; 2018, 187. nr.; 2019, 48., 227. nr.;
2020, 74A. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. punkta otro punktu šādā redakcijā:
“Ja pieteiktais atbalsta finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo
finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina izmaksājamā
atbalsta apmēru par vienu hektāru vai vienu liellopu vienību tiem atbalsta
pretendentiem, kas iesniegumus atbalsta saņemšanai iesnieguši pēc minēto 90
procentu sasniegšanas”.
2. Izteikt 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.6. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu
(nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu)
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.”
3. Aizstāt 10.1. apakšpunktā vārdus iekavās “(izņemot Eiropas
Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 652/2014, ar ko
paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti,
dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo
materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un
2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK)
Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus , 76/894/EEK un 2009/470/EK, I
pielikumā minētās slimības)” ar vārdiem “(normatīvajos aktos par valsts
uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma
laikā radušos zaudējumu kompensāciju minētās slimības)”.
4. Papildināt 10. punktu ar 10.6. un 10.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
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“10.6. atlīdzību, kas ir vismaz divas reizes lielāka par apdrošināšanas
polises prēmiju;
10.7. vienu pašrisku apdrošināšanas gadījumam polise darbības laikā.”
5. Papildināt 14.1. apakšpunktu pirms vārda “apdrošināšanas” ar
vārdiem “spēkā esošas”.
6. Papildināt 14. punktu ar 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.4. apdrošināšanas līguma un pielikumu kopijas, kā arī citus
dokumentus, kuros norādīta informācija par apdrošināšanas polises atlīdzības
limitu un pašrisku.”
7. Papildināt 14. 1 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Apdrošināšanas polisei jābūt pilnībā apmaksātai līdz attiecīgās kārtas
pēdējai dienai”.
8. Papildināt noteikumus ar 14. 2 un 14.3 punktu šādā redakcijā:
“14.2 Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs informē Lauku atbalsta
dienestu par gadījumiem, kad lauksaimniekam atmaksāta apdrošināšanas prēmija
vai tās daļa, un norāda atmaksātās apdrošināšanas prēmijas apmēru.
14.3 Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pieprasīt no apdrošināšanas
pakalpojumu sniedzēja skaidrojumu par aprēķinātajām prēmijām un atlīdzības
limitiem attiecībā uz apdrošināšanas polisē apdrošinātajiem riskiem un citiem
polisē ietvertajiem nosacījumiem, kas rada aizdomas par ekonomiski
nepamatotām un apdrošināšanas mērķim neatbilstošām apdrošināšanas polisēm.”
9. Papildināt noslēguma jautājumus ar 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētais izņēmums attiecībā uz
slimībām, kas minētas normatīvajos aktos par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku
infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu
kompensāciju, kā arī šo noteikumu 10.6., 10.7. un 14.4. apakšpunktā minētie
nosacījumi piemērojami, ja polise iegādāta pēc 2021. gada 1. jūlija.”
Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs

K. Gerhards
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