Ministru kabineta noteikumu projekta
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā”” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.

2.

3.
4.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas
ostas un izkraušanas vietas”” (turpmāk – noteikumu projekts)
ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5.panta ceturto daļu.
Pašreizējā situācija un
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regula
problēmas, kuru risināšanai (ES) Nr.508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
tiesību akta projekts
fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK)
izstrādāts, tiesiskā
Nr.2328/2003, (EK) Nr.861/2006, (EK) Nr.1198/2006 un
regulējuma mērķis un
(EK) Nr.791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes
būtība
Regulu (ES) Nr.1255/2011 (turpmāk – Regula Nr.508/2014)
ietver arī atbalstu integrētās jūrlietu politikas īstenošanas
veicināšanai. EJZF atbalsts cita starpā paredzēts arī zināšanu
uzlabošanai par jūras vides stāvokli, lai izveidotu pasākumu
programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un
saglabāšanai saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvā
2008/56/EK paredzēto.
Tā kā jūras vide ir vērtīgs ekosistēmas resurss, kas attiecīgi
jāaizsargā un jāsaglabā, kā arī ņemot vērā to, ka Baltijas jūras
ģeogrāfiskās, klimata un okeanogrāfiskās īpatnības padara to
īpaši jutīgu pret cilvēku darbību, tai skaitā zvejniecības,
radīto ietekmi uz vidi, EJZF līdzfinansētais atbalsta
pasākums ir iekļauts Rīcības programmā zivsaimniecības
attīstībai 2014.–2020.gadam. Lai atbalsta pasākumu varētu
īstenot, ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi.
Noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumā „Zināšanu uzlabošana
jūras vides stāvokļa jomā” (turpmāk – pasākums) saskaņā ar
Regulu Nr.508/2014. Noteikumu projekts nosaka atbalsta
pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, attiecināmās
un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un
iesniedzamos dokumentus, kā arī atbalsta apmēru.
Pasākumā atbalstu varēs saņemt valsts pārvaldes iestāde, kas
atbilstoši jūras vides aizsardzību un pārvaldību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem izstrādā pasākumu
programmu, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides
stāvokli.
Publiskā atbalsta intensitāte pasākumā ir 100%. Savukārt
publisko atbalstu veido EJZF līdzfinansējums 75% apmērā
un Latvijas valsts līdzfinansējums 25% apmērā.
Projekta izstrādē iesaistītās Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās
institūcijas
attīstības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Cita informācija
Nav.
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas, Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies
kuras tiesiskais
uz atbalsta pretendentu – valsts pārvaldes iestādi, kas
regulējums ietekmē vai atbilstoši jūras vides aizsardzību un pārvaldību
varētu ietekmēt
regulējošajiem normatīvajiem aktiem izstrādā pasākumu
programmu, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides
stāvokli.
Tiesiskā regulējuma
Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu pasākumu
ietekme uz
programmas, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides
tautsaimniecību un
stāvokli, novērstu tā pasliktināšanos, ietverot arī telpiskās
administratīvo slogu
aizsardzības pasākumus, izstrādāšanai un tās īstenošanas
novērtēšanai.
Atbalsta saņemšanai pretendents Lauku atbalsta dienestā
iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus
atbilstoši noteikumu projektā noteiktajam.
Administratīvo izmaksu Atbalsta pasākuma mērķgrupa ir valsts pārvaldes iestāde, kas
monetārs novērtējums
atbilstoši jūras vides aizsardzību un pārvaldību
regulējošajiem normatīvajiem aktiem izstrādā pasākumu
programmu, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides
stāvokli. Tādējādi atbalsta pasākuma mērķgrupa ir 1 atbalsta
pretendents. Mērķgrupas administratīvās izmaksas veido
projekta iesnieguma un nepieciešamo pavaddokumentu
sagatavošana. Projekta iesnieguma un nepieciešamo
pavaddokumentu sagatavošanai un informācijas apkopošanai
vidēji nepieciešams laiks vienam darbiniekam nepārsniedz
80 stundu. Darba samaksas stundas likme no darba devēja
pozīcijām ar nodokļiem veido 3,71 euro (avots – Centrālās
statistikas pārvaldes dati).
Mērķgrupa gada laikā vienu reizi iesniedz projekta
iesniegumu.
C = (f x l) x (n x b) = (3,71 x 80) x (1 x 1) = 296,80 euro, kur
C – informācijas sniegšanas pienākuma radītās izmaksas jeb
administratīvās izmaksas;
f – finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, 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 kuriem attiecas projektā paredzētās
informācijas sniegšanas prasības;
b – reizes, cik bieži gada laikā projekts paredz informācijas
sniegšanu.
Lauku atbalsta dienesta administratīvās izmaksas veidojas
par sludinājuma teksta sagatavošanu saistībā ar projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtas uzsākšanu un tā iesniegšanu
publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
projektu iesniegumu un pavaddokumentu pieņemšanu, tajos
iekļautās informācijas izvērtēšanu, apstrādi un uzglabāšanu.
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Cita informācija

Aptuvenās izmaksas par viena projekta iesnieguma
pieņemšanu un apstrādi:
C = (f x l) x (n x b) = (5,98 x 24) x (1 x 1) = 143,52 euro.
Informācijas uzglabāšana neradīs papildu administratīvo
slogu. Kopējās administratīvās izmaksas ir prognozējamas
aptuveni 440,32 euro apmērā.
Nav.

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

2016
Saskaņā
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam

1
1.Budžeta
ieņēmumi:
1.1. Valsts
pamatbudžets
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

Turpmākie gadi (euro)
2017
2018
Izmaiņas
Izmaiņas
salīdzinot ar
salīdzinot ar
kārtējo (n)
kārtējo (n)
gadu
gadu

2019
Izmaiņas
salīdzinot ar
kārtējo (n)
gadu

4
416 667

5
416 667

6
416 667

2
0

Izmaiņas
kārtējā
gadā,
salīdzinot
ar valsts
budžetu
kārtējam
gadam
3
0

0

0

416 667

416 667

416 667

0

0

555 556

555 556

555 556

0

0

555 556

555 556

555 556

0

0

–138 889

–138 889

–138 889

0

0

–138 889

–138 889

–138 889

0

0

0

0

0
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finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme:
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

–138 889

–138 889

–138 889

0

–138 889

–138 889

–138 889

Gadā nepieciešamā finanšu līdzekļu aprēķina pamatā ir Eiropas
Komisijā apstiprinātās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai
2014-2020.gadam finanšu plānā pasākumam paredzētā publiskā
finansējuma apmērs, tas ir 3 333 334 euro, ko plānots apgūt sešos
gados, ikgadēji tam paredzot 555 556 euro, tai skaitā 416 667 euro no
EJZF un 138 889 euro no valsts budžeta līdzekļiem.
Publisko finansējumu veido EJZF līdzfinansējums 75% apmērā un
Latvijas valsts līdzfinansējums 25% apmērā.

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.
Saistības pret Eiropas
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija
Savienību
Regula (ES) Nr.508/2014 par Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu (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
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2.
3.

Citas starptautiskās
saistības
Cita informācija

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1255/2011
(turpmāk - Regula Nr.508/2014).
Nav
Nav

1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību Regula Nr.508/2014.
akta datums, numurs
un nosaukums
A
B
C
D
Attiecīgā ES tiesību
akta panta numurs
(uzskaitot katru
tiesību akta
vienību – pantu, daļu,
punktu, apakšpunktu)

Projekta vienība, kas
pārņem vai ievieš
katru šīs tabulas A
ailē minēto ES
tiesību akta vienību,

Informācija par to,
vai šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību
akta vienības tiek
pārņemtas vai
ieviestas pilnībā vai
daļēji.

Informācija par to, vai šīs
tabulas B ailē minētās
projekta vienības paredz
stingrākas prasības nekā
šīs tabulas A ailē minētās
ES tiesību akta vienības.

pārņemta vai ieviesta
daļēji, – sniedz
attiecīgu
skaidrojumu, kā arī
precīzi norāda, kad
un kādā veidā ES
tiesību akta vienība
tiks pārņemta vai
ieviesta pilnībā.

– norāda pamatojumu un
samērīgumu.

vai tiesību akts,
kur attiecīgā ES
Ja projekts satur
tiesību akta vienība
Ja
attiecīgā
ES
tiesību
stingrākas prasības nekā
pārņemta vai
akta
vienība
tiek
attiecīgais ES tiesību akts,
ieviesta

Norāda institūciju,
kas ir atbildīga par šo
saistību izpildi
pilnībā

Regulas
Nr.508/2014
80. panta 1. punkta
“c” apakšpunkts

Noteikumu
projekta 2.punkts

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

Regulas
Nr.508/2014
95.panta 1.punkta
“f” apakšpunkts

Noteikumu
projekta 7.punkts

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

Regulas
Nr.508/2014
80.panta 2.punkts

Noteikumu
projekta
10.10.apakšpunkts

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

Norāda iespējamās
alternatīvas (t.sk.
alternatīvas, kas neparedz
tiesiskā regulējuma
izstrādi) – kādos
gadījumos būtu iespējams
izvairīties no stingrāku
prasību noteikšanas, nekā
paredzēts attiecīgajos ES
tiesību aktos

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

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
institūcijas vai organizācijas
dokumenta (turpmāk –
starptautiskais dokuments)
datums, numurs un
nosaukums
A
B
C
Starptautiskās saistības (pēc
Ja pasākumi vai uzdevumi,
Informācija par to, vai
būtības), kas izriet no
ar ko tiks izpildītas
starptautiskās saistības, kas
norādītā starptautiskā
starptautiskās saistības, tiek minētas šīs tabulas A ailē,
dokumenta.
noteikti projektā, norāda
tiek izpildītas pilnībā vai
Konkrēti veicamie pasākumi attiecīgo projekta vienību
daļēji.
vai uzdevumi, kas
vai dokumentu, kurā sniegts Ja attiecīgās starptautiskās
nepieciešami šo starptautisko izvērsts skaidrojums, kādā
saistības tiek izpildītas
saistību izpildei
veidā tiks nodrošināta
daļēji, sniedz skaidrojumu,
starptautisko saistību izpilde kā arī precīzi norāda, kad un
kādā veidā starptautiskās
saistības tiks izpildītas
pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir
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Projekts šo jomu neskar
Projekts šo jomu neskar.
Vai starptautiskajā
Projekts šo jomu neskar.
dokumentā paredzētās
saistības nav pretrunā ar jau
esošajām Latvijas Republikas
starptautiskajām saistībām
Cita informācija
Nav

1.

2.

3.

4.

atbildīga par šo saistību
izpildi pilnībā
Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās
Noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana tika sākta 2015.gada
sabiedrības
5.novembrī, informāciju par noteikumu projektu ievietojot tīmekļa
līdzdalības un
vietnē www.zm.gov.lv.
komunikācijas
aktivitātes saistībā
ar projektu
Sabiedrības
Informācija par atbalsta pasākumu tika sniegta Zivsaimniecības
līdzdalība projekta konsultatīvās padomes sēdēs 2014.gada 19.jūnijā, kā arī Rīcības
izstrādē
programmas
zivsaimniecības
attīstībai
2014.–2020.gadam
Uzraudzības komitejas (turpmāk – Uzraudzības komiteja) sēdē
2015.gada 4.februārī, kuras laikā tika apspriesti arī projektu
iesniegumu atlases kritēriji.
Sabiedrības
Atbalsta pasākuma projektu atlases kritēriji tika izskatīti un
līdzdalības
apstiprināti Uzraudzības komitejas sēdē 2015.gada 4.februārī.
rezultāti
Cita informācija
Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.
Projekta izpildē iesaistītās
Noteikumu projekta izpildi nodrošinās Zemkopības
institūcijas
ministrija un Lauku atbalsta dienests.
2. Projekta izpildes ietekme uz Nav attiecināms.
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.

3.

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

Zemkopības ministrs

Nav.

J. Dūklavs
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