Ministru kabineta noteikumu projekta ,,Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu
atzīšanu par spēku zaudējušiem” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Projekts šo jomu neskar.
projekta spēkā stāšanās
laiks

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Par atsevišķu Ministru
kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” (turpmāk MK Noteikumu projekts) sagatavots pēc Zemkopības ministrijas
iniciatīvas, lai sakārtotu normatīvos aktus pēc Eiropas Parlamenta
un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par
aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar
ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.
228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ
Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK,
98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk –
regula 2016/2031) spēkā stāšanās.

1.

Pamatojums

2.

Pašreizējā situācija
un problēmas, kuru
risināšanai tiesību
akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis
un būtība

Pašlaik spēkā ir Ministru kabineta 2005. gada 19. jūlija noteikumi
Nr. 535 „Vidusjūras neļķu tinēja un Dienvidāfrikas neļķu tinēja
izplatības apkarošanas un ierobežošanas kārtība”, kas izstrādāti un
pieņemti, lai ieviestu Padomes direktīvu (1974. gada 9. decembris)
par neļķu tinēja apkarošanu Nr.74/647/EEK un Ministru kabineta
2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr. 536 „Kalifornijas bruņuts
izplatības apkarošanas un ierobežošanas kārtība”, kas izstrādāti un
pieņemti, lai ieviestu Padomes direktīvu 69/466/EEK (1969. gada
8. decembris) par Kalifornijas bruņuts ierobežošanu. Šīs direktīvas
tika atceltas 2019. gada 14. decembrī, stājoties spēkā Regulai
2016/2031.

3.

Projekta izstrādē
iesaistītās
institūcijas un
publiskas personas
kapitālsabiedrības
Cita informācija

Zemkopības ministrija, Valsts augu aizsardzības dienests

4.

Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais
regulējums ietekmē vai
varētu ietekmēt
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1. Valsts augu aizsardzības dienests;
2. Jebkura fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu apritē
iesaistītā persona.

2
2. Tiesiskā regulējuma
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Administratīvais slogs nepalielinās, jo projekta tiesiskais
regulējums sabiedrības grupām nemaina tiesības un pienākumus,
ne arī veicamās darbības.

3. Administratīvo izmaksu MK noteikumu projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
4. Atbilstības izmaksu
monetārs novērtējums

MK noteikumu projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības
līdzdalības un
komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Informācija par noteikumu projektu ievietota Zemkopības
ministrijas tīmekļvietnes www.zm.gov.lv sadaļā “Sabiedrības
līdzdalība” un Ministru kabineta tīmekļvietnes sadaļā “Valsts
kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”.
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.
Informācija par noteikumu projektu .08.2021. ievietota
Zemkopības ministrijas tīmekļvietnes www.zm.gov.lv sadaļā
“Sabiedrības līdzdalība” un Ministru kabineta tīmekļvietnes
sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”
https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusijudokumenti, kur sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par
projektu.
Noteikumu projekts bija pieejams publiskai apspriešanai līdz
2021. gada
.
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Sabiedrības līdzdalības
rezultāti
Cita informācija

Nav
Nav

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Valsts augu aizsardzības dienests

Projekta izpildes ietekme
uz pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu
institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija, to ietekme
uz
institūcijas
cilvēkresursiem.

MK Noteikumu projekta izpilde tiks nodrošināta Valsts augu
aizsardzības dienesta esošo funkciju ietvaros.

Cita informācija

Nav

Zemkopības ministrs

Ezers 67027309
vents.ezers@vaad.gov.lv
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K. Gerhards

