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Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas
dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2. Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra
noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"(turpmāk –
noteikumu projekts).

3. Politikas joma un nozare Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
vai teritorija
politika
4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz lauksaimniecības augu sugu

šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu selekcionāriem.
5. Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

6. Dokumenta izstrādes
laiks un plānotā virzība

Patlaban ir spēkā Ministru kabineta 2010. gada
28. decembra noteikumi Nr.1229 „Noteikumi par šķirnes
atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”
(turpmāk – noteikumi Nr.1229). 2021. gada 6. maijā ir
pieņemta Komisijas Īstenošanas direktīva 2021/746/ES ar
kuru attiecībā uz dažu lauksaimniecības augu un dārzeņu
šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK
un 2003/91/EK un attiecībā uz dažiem augu botāniskajiem
nosaukumiem groza Direktīvu 2003/90/EK.
Noteikumu projekts paredz precizēt sarakstu ar jauniem
Kopienas Augu šķirņu biroja (turpmāk – CPVO)
pārbaudes protokoliem laukaugu sugām un dārzeņu
sugām, kā arī informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības
direktīvām.
Atsevišķu dārzeņu sugu nosaukumi ir precizēti saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem
Nr.592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības
noteikumi.
Tā kā direktīvas normas jāpārņem ne vēlāk kā līdz 2021.
gada 31. decembrim, ir paredzēts, ka noteikumu projekts
stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.
2021.gada 15.jūlijā noteikumu projekts tiek izsludināts
Zemkopības ministrijas darba operatīvās plānošanas
sanāksmē.

Turpmākās divas nedēļas norisināsies sabiedriskā
apspriešana atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25.
augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.
Papildus projekts tiek nosūtīts saskaņošanai Zemnieku
Saeimai un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības
padomei.
Pēc saskaņošanas noteikumu projektu plānots izsludināt
Valsts sekretāru sanāksmē un virzīt apstiprināšanai
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,
sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par
noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9. Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par
tiesību akta projektu līdz 2021.gada 29.jūlijam, norādot
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru
un e-pasta adresi), sazinoties ar par dokumenta izstrādi
atbildīgo amatpersonu (informācija zemāk).

10. Cita informācija

Nav

11. Atbildīgā amatpersona

Ilze Magone, ilze.magone@zm.gov.lv , tālr. nr. +371
67027258

