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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 62
“Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 16.punktu Zivsaimniecības
konsultatīvās padome (turpmāk – ZKP) lēmumus var pieņemt elektroniskās
saskaņošanas procesā, izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, atbilstoši
Zemkopības ministrijas 2019. gada 14. februāra rīkojuma Nr. 25 ‘’Par Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktam.
2019. gada 29. augusta Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS) tika izsludināts
Zemkopības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi
Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas
vietas””” (turpmāk – noteikumu projekts), lai īstenotu ZKP 2019. gada 7. augustā
pieņemto lēmumu atcelt vienam atbalsta pretendentam 2014.–2020. plānošanas periodā
noteiktos kopējo attiecināmo izmaksu griestus – summu, kas nepārsniedz četrus
miljonus euro.
Pēc izsludināšanas VSS sekojošajā starpministriju saskaņošanas procesā par noteikumu
projektu tika saņemti Mazo ostu asociācijas un Satiksmes ministrijas iebildumi un
priekšlikumi izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 290
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un
izkraušanas vietas”” (turpmāk – noteikumi Nr. 290) 31.9.1. apakšpunktā, neskatoties
uz to, ka VSS izsludinātais noteikumu projekts to neskar. Lai nodrošinātu tālāko
noteikumu projekta grozījumu virzību un panāktu vienošanos saistībā ar minēto
iebildumu, Zemkopības ministrija sagatavojusi priekšlikumu 31.9.1. apakšpunkta
redakcijas papildinājumam.
Ņemot vērā to, ka noteikumu Nr. 290 31.9.1. apakšpunktā minētais nosacījums ir
apstiprināts ZKP 2014. gada 31. marta un 2015. gada 14. aprīļa sēdēs, kā arī saņemtos
Mazo ostu asociācijas un Satiksmes ministrijas priekšlikumus izmaiņu veikšanai
noteikumu Nr. 290 31.9.1. apakšpunktā, tiek rosināts veikt izmaiņas un virzīt
apstiprināšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumu Nr. 290 31.9. apakšpunktā,
papildus jau esošajiem nosacījumiem paredzot papildus nosacījumu, ka ostas pārvalde
var pretendēt uz atbalstu arī gadījumā, kad ostas valde par attiecīgo projektu ir
konsultējusies ar konkrētās ostas pakalpojumus izmantojošiem zvejniekiem, un valde
savā lēmumā apliecina, ka investīcijas būs izmantojamas zvejnieku vajadzībām.
Zivsaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir pieņēmusi šādu lēmumu:

“ZKP atbalsta grozījumu veikšanu Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija
noteikumu Nr. 290 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”” 31.9. apakšpunktā, paredzot to,
ka ostas pārvalde var pretendēt uz atbalstu arī gadījumā, kad ostas valde par
attiecīgo projektu ir konsultējusies ar konkrētās ostas pakalpojumus
izmantojošiem zvejniekiem, un valde savā lēmumā apliecina, ka investīcijas būs
izmantojamas zvejnieku vajadzībām”.
ZKP sekretariāts lēmuma projektu 2019. gada 15. oktobrī elektroniski nosūtīja padomes
locekļiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumu Nr.62
„Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 16. punktu un saskaņā ar
Zemkopības ministrijas 2019. gada 14. februāra rīkojuma Nr. 25 ‘’Par Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktā noteikto kārtību lēmumu pieņemšanai
elektroniskās saskaņošanas procesā, ņemot vērā to, ka līdz norādītajam termiņam 2019.gada 22. oktobra plkst. 12.00 netika saņemti padomes locekļu iebildumi vai
priekšlikumi, padomes lēmums ir uzskatāms par saskaņotu un pieņemtu bez padomes
sēdes sasaukšanas.
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