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Nr.1-57/3016

Uz 27.10.2021

Nr.

Latvijas Republikas
Zemkopības ministrija

Par noteikumu projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos
Nr.585 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu
ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā”"
saskaņošanu (VSS-1227)
Iekšlietu ministrija izskatīja Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru
kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar
pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā” (turpmāk – Projekts), tā pielikumus u n
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izsaka šādus
priekšlikumus iepriekš minēto dokumentu redakcijai pirms to turpm ākās
virzības:
1. Ierosinām precizēt Projekta tekstu un tā anotāciju, svītrojot vārdu
“neatliekamie” pirms “valsts apdraudējuma seku likvidēšanas pasākumi”, ņemot
vērā citos normatīvajos aktos izmantoto terminoloģiju.
2. Vēršam uzmanību, ka 2021.gada 28. jūnijā stājās spēkā Fizisko personu
reģistra likums, kas paredz, ka valsts institūcijas un amatpersonas veic vien otu
fizisko personu identifikāciju un datu apstrādi vienotā fizisko personu
reģistrācijas un uzskaites sistēmā - Fizisko personu reģistrā. Līdz ar Fizisko
personu reģistra likuma spēkā stāšanos zaudēja spēku Iedzīvotāju reģistra
likums, tādējādi secināms, ka Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēma
2021.gada 28.jūnijā izbeidza savu darbību. Ievērojot minēto, nepieciešams
attiecīgi precizēt Projekta un to pielikumu tekstu, kā arī anotāciju.
3. Ierosinām Projekta 3.punktu izteikt šādi: “Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde katru gadu līdz 15. martam sagatavo un pu blicē at vērto datu port ālā
Fizisko personu reģistra datus par iedzīvotāju skaitu pa vecuma gru pām u n t o
sadalījumu administratīvajās teritorijās pēc datu stāvokļa kārtējā gada 1. jan vārī
(1. pielikums)”.

4. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju u n apdzīvoto vietu liku ma
4.pantu Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:
valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību t eritorijās. At tiecīgi
nepieciešams precizēt Projekta un tā anotācijas tekstu, terminu “republikas
pilsētas pašvaldība” nomainot ar “valstspilsētas pašvaldība”.
5. Lūdzam nodrošināt skaidrojumu Projekta anotācijā par būtiskām
atšķirībām Projekta 2.pielikuma tabulās attiecībā uz pārtikas vienas dienas
normu dažādām iedzīvotāju grupām, t.i. valsts iekšienē pārvietotiem
(evakuētiem) civiliedzīvotājiem, pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā esošie m
iedzīvotājiem un personālam, kas veic neatliekamos valsts apdraudējuma seku
likvidēšanas pasākumus. Lai gan Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta
noteikumu Nr.585 “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārt iku valsts
apdraudējuma gadījumā” 1.pielikumā arī šobrīd pastāv atšķirības izsn iedzamās
pārtikas daudzumā, kas lielākoties pamatojamas ar fizisko slodzi, n av skaidrs,
kāpēc Projekta 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajām iedzīvotāju gru pām n etiks
izsniegtas vairākas pārtikas kategorijas, piemēram, tēja/kafija un cukurs, kas
vispārīgi uzskatāmi par pirmās nepieciešamības pārtikas precēm.
6. Ierosinām precizēt Projekta 6. punktā ietverto jēdzienu “pēc iespējas
līdzvērtīgākus”, jo pašlaik nav skaidru kritēriju, pēc kā t o n ovērtēt. Līdz ar t o
punkta redakcija būtu precizējama, ja pārtikas produktu salīdzināšanai tiek
izmantota enerģētiskā vai uzturvērtība.
7. Ierosinām precizēt Projekta 9.1. apakšpunktu paredzot, ka tiek proaktīvi
izstrādāta kārtība, kādā nodrošināma pārtikas izsniegšana iedzīvotājiem
pašvaldības administratīvajā teritorijā, attiecīgi nodrošinot, ka valsts
apdraudējuma situācijā jau šāda kārtība pastāv.
8. Vēršam uzmanību, ka Projekta anotācija kopumā jāprecizē at bilstoši
Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumiem Nr. 617 “Tiesību akt a
projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”.
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