Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta Projekts šo jomu neskar.
spēkā stāšanās laiks (500
zīmes bez atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma
“Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi””” (turpmāk –
noteikumu projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu.

2.

Pašreizējā situācija
un problēmas, kuru
risināšanai tiesību
akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis
un būtība

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr. 705
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākuma “Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi””
(turpmāk – noteikumi Nr. 705) nosaka kārtību, kādā piešķir valsts
un Eiropas Savienības atbalstu zināšanu pārneses un informācijas
pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par
atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes regulu (EK)
Nr. 1698/2005 (turpmāk – Regula Nr. 1305/2013) 14. pantu, kā
arī Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES)
Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.
un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.
L352) un Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES)
Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos
atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L193)
(turpmāk – Regula Nr. 702/2014), 38. pantu.
Uzsākot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam plānošanas periodu un izvērtējot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA)
līdzfinansētā atbalsta pasākuma “Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi” (turpmāk – pasākums) noteiktās prasības
un uzklausot Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) pieredzi
un viedokli par pasākuma administrēšanu, ir konstatēts, ka
nepieciešami grozījumi noteikumos Nr. 705.
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Lai nodrošinātu noteikumu Nr. 705 korektumu, tiek precizēts
noteikumu 2. punkts, norādot, ka atbalsts attiecināms uz darbībām
konkrētās nozarēs. Tāpat tiek grozīts 4. punkts, precizējot atbalsta
pretendenta izvēles kārtību, jo, piemēram,, iepirkums mācību
nodrošināšanai apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un
prasmju apguves pasākumi” ietvaros var tikt veikts saskaņā ar
Publiskā iepirkuma likuma 10. panta pirmo daļu, kas pieļauj
iespēju nepiemērot likumā noteiktās iepirkuma procedūras.
Lai uzlabotu de minimis atbalsta uzskaiti, ar grozījumiem tiek
noteikts LAD klientu reģistrā reģistrēties arī fiziskām personām,
kas veic saimniecisko darbību.
Atbilstoši noteikumu Nr.705 15. un 49. punktam, atbalsta
pretendentam ir jāpārbauda dokumentos norādītā informācija. Lai
atbalsta pretendents varētu pārliecināties par mācību,
apmeklējuma dalībnieka atbilstību, tiek precizēti dokumenti, kas
jāiesniedz gala labuma guvējam, piesakoties uz mācībām,
saimniecības vai meža apmeklējumu. Lai pirms maksājuma
veikšanas atbalsta pretendentam, arī Lauku atbalsta dienests
varētu pārliecināties par mācību, apmeklējuma dalībnieka
atbilstību,
tiek
precizēti
maksājumu
pieprasījumam
pievienojamie pavaddokumenti.
Lai nodrošinātu pasākumu īstenošanā atbalsta pretendenta
iesaistītā personāla kvalifikāciju, noteikumi Nr. 705 tiek
papildināti ar prasību iesniegt apliecinājumu par personāla
regulārām apmācībām.
Ņemot vērā finansējuma pārdali pasākuma ietvaros, tiek
palielināts maksimālais atbalsta apmērs vienam atbalsta
pretendentam visā periodā apakšpasākumā “Profesionālās
izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un
informācijas pasākumiem” tiek veikts paskaidrojoši tehnisks
precizējums.
Tāpat ir tehniski precizēta mācību dalībnieka reģistrācijas
veidlapa un saimniecības vai meža apmeklējuma dalībnieka
reģistrācijas veidlapa. Turklāt, ņemot vērā, ka 2018. gada maijā
tiks uzsākta Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana,
mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā un saimniecības vai
meža apmeklējuma dalībnieka reģistrācijas veidlapā ir iekļauta
atruna par personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi.
Atbalsta pretendentu un gala labuma guvēju tiesiskā paļāvība tiks
nodrošināta, normatīvajā aktā izdarītos grozījumus piemērojot
pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā.
3.

Projekta izstrādē
iesaistītās
institūcijas un
publiskas personas
kapitālsabiedrības

Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

4.

Cita informācija

Nav.
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais
regulējums ietekmē vai
varētu ietekmēt

Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums
attieksies uz pasākuma apakšpasākumu “Profesionālās
izglītības un prasmju apguves pasākumi”, “Atbalsts
demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”
un “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” atbalsta
pretendentiem – juridiskām personām, kas atbilst atbalsta
saņemšanas nosacījumiem un atbilstoši normatīvajiem
aktiem par publisko iepirkumu tiek izvēlētas pakalpojuma
sniegšanai.
Tiesiskais regulējums ietekmēs arī apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” gala
labuma guvējus, kas ir juridiskas un fiziskas personas, kas
iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas ražošanas vai
mežsaimniecības nozarē, kā arī apakšpasākuma “Atbalsts
saimniecību un mežu apmeklējumiem” gala labuma guvējus,
kas ir personas, kas iesaistītas lauksaimniecības vai
mežsaimniecības nozarē.

2.

Tiesiskā regulējuma
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Nav paredzēts būtisks administratīvā sloga pieaugums gala
labuma guvējam, jo nepieciešamie dokumenti jau ir viņa
rīcībā, kā arī nav paredzēts būtisks administratīvā sloga
pieaugums atbalsta pretendentam (pasākuma īstenotājam),
jo nepieciešamos dokumentus gala labuma guvēji viņiem
jau būs iesnieguši. Pavaddokumentu iesniegšana notiek
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – EPS), tādēļ
dokumenti, kas jau ir atbalsta pretendenta rīcībā, ir tikai
jāieskenē un jāpievieno EPS.

3.

Administratīvo izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums

4.

Atbilstības izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

5.

Cita informācija

Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar
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VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1.

Plānotās sabiedrības
līdzdalības un
komunikācijas
aktivitātes saistībā ar
projektu

Nozares biedrības un nodibinājumi tika informēti par
projekta izstrādi. Noteikumu projekts elektroniski nosūtīts
saskaņošanai Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomei, Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai
un Zemnieku saeimai.
Informācija atbalsta pretendentiem, gala labuma guvējiem ir
pieejama arī Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.

2.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Informācija par noteikumu projektu no š.g. 12. februāra
ievietota tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv sabiedriskajai
apspriešanai.

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

Nozares nevalstiskās organizācijas un nozares pārstāvji
atbalsta noteikumu projekta tālāku virzību.

4.

Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Noteikumu projekta izpildi nodrošinās Zemkopības
ministrija un Lauku atbalsta dienests.

2.

Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to
ietekme uz institūcijas
cilvēkresursiem

Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams
veidot jaunas, ne arī likvidēt vai reorganizēt esošas
institūcijas.
Noteikumu projekta izpilde neietekmēs institūcijām
pieejamos cilvēkresursus.

3.

Cita informācija

Nav.

Zemkopības ministrs

Jānis Dūklavs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Dace Lucaua

Virza 67027029
Sandra.Virza@zm.gov.lv
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