Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas ostas un
izkraušanas vietas”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
1.

2.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
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) ir sagatavots,
pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta
ceturto daļu.
Pašreizējā situācija un Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 290 „Valsts un
problēmas, kuru
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas
risināšanai tiesību akta ostas un izkraušanas vietas”” (turpmāk – noteikumi Nr. 290) nosaka
projekts izstrādāts,
kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
tiesiskā regulējuma
zivsaimniecības attīstībai, ko īsteno atbilstoši Eiropas Parlamenta un
mērķis un būtība
Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (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 Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – Regula Nr. 508/2014)
nosacījumiem.
Uzsākot Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.
gadam plānošanas periodu un izvērtējot Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansētā atbalsta
pasākuma „Zvejas ostas un izkraušanas vietas” pirmajā projektu
iesniegumu pieņemšanas kārtā (no 2015. gada 3. augusta līdz 3.
septembrim) iesniegtos projektu iesniegumus, ir konstatēts, ka
nepieciešami grozījumi noteikumos Nr. 290.
Pamatojoties uz zvejniecības nozares pārstāvju izrādīto interesi,
sagatavotais noteikumu projekts paredz paplašināt atbalsta
pretendentu loku, iekļaujot atbalsta pretendentu kategorijā arī tādas
biedrības, kuras pārstāv piekrastes zvejniekus un vēlas īstenot
projektus piekrastes zvejnieku vajadzībām. Tāpat zvejniecības nozares
pārstāvji ir izrādījuši interesi par atbalsta iespējām molu pārbūvei un
atjaunošanai ostās. Par EJZF atbalsta paredzēšanu šādām darbībām
tika nolemts 2016. gada 25. janvāra Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sēdē. Līdz ar to noteikumu projektā ir iekļauta jauna
attiecināmo izmaksu kategorija – molu pārbūves un atjaunošanas
izmaksas. Ņemot vērā to, ka Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
paredz atbalstu zvejniecības konkurētspējas celšanai, kā arī zvejnieku
vajadzību risināšanai zvejas ostās, tad noteikumu projektā tiek
noteikts, ka molu pārbūves un atjaunošanas izmaksas ir attiecināmas
tajās ostās, kurās izkrauj tikai zvejas produktus un nav cita veida
kravu apgrozījuma.
Noteikumu projekts paredz arī papildināt nosacījumu attiecībā uz
pamatlīdzekļiem, kuru iegāde tiek veikta ar EJZF līdzfinansējuma
starpniecību. Noteikumi Nr. 290 paredz, ka atbalsta pretendents var
aizvietot tikai tādus pamatlīdzekļus, kas ir vecāki par 10 gadiem. Taču
tā kā ir pieļaujama arī jaunāku pamatlīdzekļu aizvietošana, bet ar
nosacījumu, ka aizvietotie pamatlīdzekļi noteiktu laika periodu tiek
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Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
Cita informācija

saglabāti, tad attiecīga, atbalsta pretendentam labvēlīga norma, tiek
iekļauta
noteikumu
projektā,
tādejādi
paplašinot
EJZF
līdzfinansējumam atbilstošās izdevumu pozīcijas.
Pamatojoties uz to projektu iesniegumu izvērtēšanas pieredzi, kurus
Lauku atbalsta dienestā iesniedz biedrības, ir konstatēts, ka projektu
izvērtētājiem nav pieejama informācija par biedrības biedru darbības
jomu, kas nepieciešama, lai pārliecinātos, vai biedrības atbilst
nosacījumam par noteikta tās biedru skaita komercdarbības veikšanu
zvejniecībā. Līdz ar to ir nepieciešams noteikt pienākumu biedrībām,
pretendējot uz EJZF atbalstu, iesniegt Lauku atbalsta dienestā arī to
biedru sarakstu, norādot to darbības jomu.
Vienlaikus sagatavotais noteikumu projekts paredz arī redakcionālus
precizējumus. Attiecībā uz atbalsta pretendentu kategoriju, kas ir
zvejas produktu ražotājus organizācijas, noteikumu projektā tiek
precizēts, ka tās ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un
akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības
nosacījumiem un darbības kontroli atzītas zvejas produktu ražotāju
organizācijas. Redakcionāls precizējums ir iekļauts arī attiecībā uz
pārbūves un atjaunošanas izmaksām zvejas produktu izkraušanas
vietās, kā arī noteikumu projektā tiek precizēta terminoloģija atbilstoši
noteikumu Nr. 290 tekstam attiecībā uz zvejas produktu
atvēsinātavām un kamerām (saldētavām) saldētu zvejas produktu
uzglabāšanai.
Atbalsta pretendentu tiesiskā paļāvība tiks nodrošināta, normatīvajā
aktā izdarītos grozījumus piemērojot projektu iesniegumiem, kas tiks
iesniegti pēc grozījuma stāšanās spēkā.
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 – zvejniecības biedrībām, tajā
skaitā biedrībām, kuras pārstāv piekrastes
zvejnieku intereses, kā arī atzītām zvejas
produktu ražotāju organizācijām un ostu
pārvaldēm.
2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību Projekts šo jomu neskar.
un administratīvo slogu
3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums Projekts šo jomu neskar.
4. Cita informācija

Nav.

Anotācijas III, IV un V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

1.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības un
2016. gada 1. februārī informācija par noteikumu
komunikācijas aktivitātes saistībā ar
projektu
tika
ievietota
tīmekļa
vietnē

ZMAnot_010216_ostas; Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas ostas un izkraušanas vietas””

3
projektu

www.zm.gov.lv.

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

4.

Cita informācija

2016. gada 25. janvāra Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes
sēdē
notika
konsultācijas
ar
zivsaimniecības
nozares
nevalstiskajām
organizācijām un Lauku atbalsta dienestu par
Pāvilostas novada pašvaldības priekšlikumu paredzēt
EJZF atbalstu molu pārbūvei un atjaunošanai ostās.
Savukārt
priekšlikums
paplašināt
atbalsta
pretendentu loku, iekļaujot tajā arī tādas biedrības,
kuras pārstāv piekrastes zvejniekus un vēlas īstenot
projektus piekrastes zvejnieku vajadzībām, tika
izteikts 2015. gada 30. novembra biedrības “Kuivižu
zvejnieku apvienība” Zemkopības ministrijai
adresētajā vēstulē.
2016. gada 25. janvāra Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes sēdē tika izskatīts un atbalstīts Pāvilostas
novada pašvaldības priekšlikums par EJZF atbalsta
paredzēšanu molu pārbūvei un atjaunošanai.
EJZF atbalsta paredzēšana biedrībām, kuras pārstāv
piekrastes zvejniekus un vēlas īstenot projektus
piekrastes zvejnieku vajadzībām, ir saskaņā ar
Regulu Nr. 508/2014.
Nav.
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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
Projekts šo jomu neskar.
funkcijām
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
Projekts šo jomu neskar.
funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju
likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.
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