Ministru kabineta noteikumu projekta
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.

2.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas
un akvakultūras produktu apstrāde”” (turpmāk – noteikumu
projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu.
Pašreizējā situācija un
2015.gada sākumā Latvijā bija 108 Pārtikas un veterinārajā
problēmas, kuru risināšanai
dienestā atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi.
tiesību akta projekts izstrādāts, Pamata izejviela Latvijas zivju apstrādes sektorā saražotajai
tiesiskā regulējuma mērķis un produkcijai ir Baltijas jūras zivis. Kopējais saražotais
būtība
produkcijas apjoms zivju apstrādes sektorā 2013.gadā bija
101,2 tūkst. tonnas, 74% no kopējā apjoma saražojot
sagatavotas vai konservētas zivis un 25,9% svaigas un
saldētas zivis vai to filejas. Ņemot vērā vietējā tirgus
ierobežoto raksturu, ap 85% saražotās produkcijas ik gadus
tiek eksportēta uz vairāk kā 40 valstīm. Daļēji pateicoties
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam sniegtajam
atbalstam produktivitātei zvejas produktu apstrādē pēdējos
gados ir vērojams pieaugums - 2013.gadā sasniedzot 30,1
tūkst. EUR uz nodarbināto, taču pret vidējo Eiropas
Savienības rādītāju, tas ir ļoti zems rādītājs. Produktivitātes
zemajiem rādītājiem pret vidējo Eiropas Savienības rādītāju
zivju apstrādē iemeslu lielā mērā nosaka augstais roku
darba īpatsvars konservu ražošanā. Gandrīz divas trešdaļas
no zvejas produktu apstrādē nodarbinātajiem ir iesaistīti
mazo pelaģisko zivju sugu apstrādē, īpaši šprotu ražošanā,
kur ražošanas procesā veic roku darbu, tostarp zivju
vēršanu pirms kūpināšanas un to ievietošanu kārbās.
Turpinot atbalsta sniegšanu un modernizējot zivju
apstrādes sektoru, tiks sekmēta gan uzņēmumu
konkurētspēja un ienākumu kāpums, gan darba ražīgums
un efektivitāte, kā arī patērētājiem piedāvāta produkcija ar
lielāku pievienoto vērtību.
Uzsākot jauno Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020.gadam (turpmāk – Rīcības
programma 2014–2020) plānošanas periodu, nepieciešami
jauni Ministru kabineta noteikumi, jo ir pieņemti jauni
Eiropas Savienības normatīvie akti par atbalsta piešķiršanu
no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda.
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumam „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde” (turpmāk – pasākums)
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada
15.maija Regulu (ES) Nr.508/2014 par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes
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3.
4.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas
Cita informācija

Regulas (EK) Nr.2328/2003, (EK) Nr.861/2006, (EK)
Nr.1198/2006 un (EK) Nr.791/2007 un Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr.1255/2011 (turpmāk – Regula
Nr.508/2014). Noteikumu projekts nosaka pasākuma
atbalsta saņemšanas nosacījumus un iesniedzamos
dokumentus.
Pasākumā atbalstu varēs saņemt Pārtikas un veterinārā
dienestā atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi,
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas fiziskas vai
juridiskas personas, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas
produktus, esoši komersanti, kas veido jaunu zvejas
produktu apstrādes uzņēmumu vai jaundibināti komersanti,
kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu,
kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav
noslēdzies. Lai atvieglotu pieteikšanos, Lauku atbalsta
dienests izstrādās rokasgrāmatu, kurā būs norādīta
detalizēta informācija un projekta iesnieguma veidlapas
aizpildīšanas paraugs.
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
1.
Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais
Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais
regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
regulējums
attieksies
uz
atbalsta
pretendentiem – Pārtikas un veterinārā
dienestā atzītiem zvejas produktu apstrādes
uzņēmumiem, Pārtikas un veterinārajā
dienestā reģistrētām fiziskām vai juridiskām
personām, kas mājas apstākļos apstrādā
zvejas produktus, esošiem komersantiem,
kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes
uzņēmumu
vai
jaundibinātiem
komersantiem, kas veido jaunu zvejas
produktu apstrādes uzņēmumu, kuram
pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav
noslēdzies.
2.
Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību Noteikumu projekta mērķis ir sekmēt
un administratīvo slogu
ieguldījumus zvejas un akvakultūras
produktu apstrādes sektorā, sniedzot atbalstu
būvniecībai
un
jaunu
ražošanas
pamatlīdzekļu iegādei.
Atbalsta saņemšanai pretendenti Lauku
atbalsta
dienestā
iesniegs
projekta
iesniegumu un tam pievienotos dokumentus
atbilstoši noteikumu projektā noteiktajam,
kā arī maksājuma pieprasījumu par
īstenotajām darbībām.
3.
Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums Mērķgrupa ir pasākuma atbalsta pretendenti.
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4.

Ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības fonda
ieviešanas pieredzi, uz atbalstu varētu
pieteikties
50
atbalsta
pretendentu.
Mērķgrupas administratīvās izmaksas veido
iesnieguma
aizpildīšana,
attiecīgās
informācijas sagatavošana un dokumentu
iesniegšana.
Projekta
iesnieguma
sagatavošanai un informācijas apkopošanai
vidēji
nepieciešams
laiks
vienam
darbiniekam nepārsniedz 80 stundu, kā arī
pieņemot, ka stundas likme no darba devēja
pozīcijām ar nodokļiem ir 3,71 euro (avots –
Centrālās statistikas pārvaldes dati).
C = (f x l) x (n x b) = (3,71 x 80) x (50 x 1)
= 14 840 euro, kur
C – informācijas sniegšanas pienākuma
radītās izmaksas jeb administratīvās
izmaksas;
f – finanšu līdzekļu apmērs, kas
nepieciešams, lai nodrošinātu projektā
paredzētā
informācijas
sniegšanas
pienākuma izpildi (stundas samaksas likme,
ieskaitot virsstundas vai stundas limitu ārējo
pakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir);
l – laika patēriņš, kas nepieciešams, lai
sagatavotu informāciju, kuras sniegšanu
paredz projekts;
n – subjektu skaits, uz ko attiecas projektā
paredzētās informācijas sniegšanas prasības;
b – cik bieži gada laikā projekts paredz
informācijas sniegšanu.
Lauku atbalsta dienesta administratīvās
izmaksas
veidojas
no
uzaicinājuma
nosūtīšanas par projektu iesnieguma
pieņemšanu,
tālākās
informācijas
pieņemšanas, apstrādes un uzglabāšanas.
Aptuvenās izmaksas:
Informācijas pieņemšana un apstrāde:
C = (f x l) x (n x b) = (5,98 x 24) x (50 x 1)
= 7 176 euro. Informācijas uzglabāšana
neradīs papildu administratīvo slogu.
Līdz ar to kopējās administratīvās izmaksas
ir prognozējamas ap 22 016 euro.
Nav.

Cita informācija

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Rādītāji

2015
Saskaņā
ar valsts

Izmaiņas
kārtējā

Turpmākie gadi (EUR)
2016
2017
Izmaiņas
Izmaiņas
salīdzinot ar
salīdzinot ar

2018
Izmaiņas
salīdzinot ar
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budžetu
kārtējam
gadam

1
1.Budžeta
ieņēmumi:
1.1. valsts
pamatbudžets,
tai skaitā
ieņēmumi no
maksas
pakalpojumiem
un citi
pašu ieņēmumi
1.2. valsts
speciālais
budžets
1.3. pašvaldību
budžets
2. Budžeta
izdevumi:
2.1. valsts
pamatbudžets
2.2. valsts
speciālais
budžets
2.3. pašvaldību
budžets
3. Finansiālā
ietekme:
3.1. valsts
pamatbudžets
3.2. speciālais
budžets
3.3. pašvaldību
budžets
4. Finanšu
līdzekļi papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme:

kārtējo (n)
gadu

kārtējo (n)
gadu

kārtējo (n)
gadu

2
0

gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam
3
0

4
4 181 250

5
4 181 250

6
4 181 250

0

0

4 181 250

4 181 250

4 181 250

0

0

5 575 000

5 575 000

5 575 000

0

0

5 575 000

5 575 000

5 575 000

0

0

–1 393 750

–1 393 750

–1 393 750

0

0

–1 393 750

–1 393 750

–1 393 750

–1 393 750

–1 393 750

–1 393 750
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5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets
5.3. pašvaldību
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
detalizētu
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā):
6.1. detalizēts
ieņēmumu
aprēķins
6.2. detalizēts
izdevumu
aprēķins
7. Cita
informācija

–1 393 750

–1 393 750

–1 393 750

Saskaņā ar Rīcības programmu 2014–2020 pasākumā „Zvejas un
akvakultūras produktu apstrāde” līdz 2023.gadam kopējais pieejamais
finansējums ir 44 600 000 euro, t.sk. EJZF finansējums (75%) 33 450
000 euro un valsts budžeta finansējums (25%) 11 150 000 euro, ko
šobrīd plānots sadalīt vienādās daļās uz visiem astoņiem atbalstam
attiecināmajiem gadiem.

2016.gadā un turpmākos gados finansējumu pasākuma īstenošanai
plānots izmaksāt no budžeta apakšprogrammas 66.08.00. „Maksājumu
iestādes izdevumi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)
projektu un pasākumu īstenošanai (2014–2020)”.
Nepieciešamo finansējumu Zemkopības ministrija normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā pieprasīs no valsts pamatbudžeta programmas
80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai”.

Anotācijas IV sadaļa – projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1. Saistība pret Eiropas
Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz Regulu
Savienību
Nr.508/2014.
2. Citas starptautiskās
Nav
saistības
3. Cita informācija
Nav
1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.508/2014
akta datums, numurs (2014.gada 15.maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu
un nosaukums
(EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr.2328/2003, (EK)
Nr.861/2006, (EK) Nr.1198/2006 un (EK) Nr.791/2007 un Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1255/2011 (turpmāk –
Regula Nr.508/2014).
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula
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A
Attiecīgā ES tiesību
akta panta numurs
(uzskaitot
katru
tiesību
akta
vienību – pantu, daļu,
punktu, apakšpunktu)

Regulas Nr.508/2014
6.panta 5.punkts

Regulas Nr.508/2014
69.panta 1.punkts

Regulas Nr.508/2014

(ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu,
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu
un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes
Regulu (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk – Regula Nr.1303/2013)
B
C
D
Projekta vienība, kas Informācija par to, Informācija par to,
pārņem vai ievieš vai šīs tabulas A ailē vai šīs tabulas B ailē
katru šīs tabulas A minētās ES tiesību minētās
projekta
ailē
minēto
ES akta vienības tiek vienības
paredz
tiesību akta vienību, pārņemtas
vai stingrākas prasības
vai tiesību akts, kur ieviestas pilnībā vai nekā šīs tabulas A
attiecīgā ES tiesību daļēji.
ailē
minētās
ES
akta
vienība
tiesību akta vienības.
pārņemta vai ieviesta Ja
attiecīgā
ES
tiesību akta vienība Ja projekts satur
tiek pārņemta vai stingrākas prasības
ieviesta daļēji, – nekā attiecīgais ES
sniedz
attiecīgu tiesību akts, – norāda
skaidrojumu, kā arī pamatojumu
un
precīzi norāda, kad samērīgumu.
un kādā veidā ES
tiesību akta vienība Norāda iespējamās
tiks pārņemta vai alternatīvas
(t.sk.
ieviesta pilnībā.
alternatīvas,
kas
neparedz
tiesiskā
Norāda
institūciju, regulējuma izstrādi) –
kas ir atbildīga par šo kādos
gadījumos
saistību
izpildi būtu
iespējams
pilnībā
izvairīties
no
stingrāku
prasību
noteikšanas,
nekā
paredzēts attiecīgajos
ES tiesību aktos
Noteikumu projekta
Šīs tabulas A ailē
Noteikumu
3.punkts
minētās ES tiesību
projekta vienības
akta vienības tiek
neparedz stingrākas
ieviestas pilnībā.
prasības nekā šīs
tabulas
A
ailē
minētās ES tiesību
akta vienības.
Noteikumu projekta
Šīs tabulas A ailē
Noteikumu
5.punkts
minētās ES tiesību
projekta vienības
akta vienības tiek
neparedz stingrākas
ieviestas pilnībā.
prasības nekā šīs
tabulas
A
ailē
minētās ES tiesību
akta vienības.
Noteikumu projekta
Šīs tabulas A ailē
Noteikumu
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95.panta 1.punkts

18.punkts

minētās ES tiesību
akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Regulas
Noteikumu projekta
Nr.1303/2013 2.panta 22.punkts
28.punkts

Šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību
akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Regulas Nr.508/2014
10.pants

Šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību
akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Kā ir izmantota ES
tiesību aktā paredzētā
rīcības brīvība
dalībvalstij pārņemt
vai ieviest noteiktas
ES tiesību akta
normas?
Kādēļ?
Saistības sniegt
paziņojumu ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem, kas regulē
informācijas
sniegšanu par
tehnisko noteikumu,
valsts atbalsta
piešķiršanas un
finanšu noteikumu
(attiecībā uz
monetāro politiku)
projektiem
Cita informācija

Noteikumu projekta
39.punkts

projekta vienības
neparedz stingrākas
prasības nekā šīs
tabulas
A
ailē
minētās ES tiesību
akta vienības.
Noteikumu
projekta vienības
neparedz stingrākas
prasības nekā šīs
tabulas
A
ailē
minētās ES tiesību
akta vienības.
Noteikumu
projekta vienības
neparedz stingrākas
prasības nekā šīs
tabulas
A
ailē
minētās ES tiesību
akta vienības.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.

Nav.

2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem
tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Attiecīgā starptautiskā tiesību Projekts šo jomu neskar.
akta vai starptautiskas
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institūcijas vai organizācijas
dokumenta (turpmāk –
starptautiskais dokuments)
datums, numurs un
nosaukums
A
Starptautiskās saistības (pēc
būtības), kas izriet no
norādītā starptautiskā
dokumenta.
Konkrēti veicamie pasākumi
vai uzdevumi, kas
nepieciešami šo starptautisko
saistību izpildei

Projekts šo jomu neskar
Vai starptautiskajā
dokumentā paredzētās
saistības nav pretrunā ar jau
esošajām Latvijas Republikas
starptautiskajām saistībām
Cita informācija

B
Ja pasākumi vai uzdevumi, ar
ko tiks izpildītas
starptautiskās saistības, tiek
noteikti projektā, norāda
attiecīgo projekta vienību vai
dokumentu, kurā sniegts
izvērsts skaidrojums, kādā
veidā tiks nodrošināta
starptautisko saistību izpilde

Projekts šo jomu neskar.
Projekts šo jomu neskar.

C
Informācija par to, vai
starptautiskās saistības, kas
minētas šīs tabulas A ailē,
tiek izpildītas pilnībā vai
daļēji.
Ja attiecīgās starptautiskās
saistības tiek izpildītas daļēji,
sniedz skaidrojumu, kā arī
precīzi norāda, kad un kādā
veidā starptautiskās saistības
tiks izpildītas pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir
atbildīga par šo saistību
izpildi pilnībā
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

3.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības un
Partneri 2015.gada 4.februārī tika informēti par
komunikācijas aktivitātes saistībā ar
noteikumu projekta izstrādi ZRP 2014-2020
projektu
Uzraudzības komitejas sēdē.
Informācija par noteikumu projektu ir ievietota
tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē Noteikumu projekta sagatavošanas gaitā notikušas
konsultācijas ar zvejas produktu apstrādes nozares
nevalstiskajām organizācijām un Lauku atbalsta
dienestu.
Sabiedrības līdzdalības rezultāti

4.

Cita informācija

1.

2.

1.

2.

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Noteikumu projekta izpildi nodrošinās
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests.
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
Nav attiecināms.
funkcijām un institucionālo struktūru.
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3.

Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju
likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija

Zemkopības ministrs

Nav.

J.Dūklavs

14.05.2015. 11:12
2074
A.Stahovskis
67878707, Armands.Stahovskis@zm.gov.lv
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