Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
“Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā””” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un Projekts šo jomu neskar.
projekta spēkā stāšanās
laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi
akvakultūrā””” (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, pamatojoties
uz Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu.
2. Pašreizējā
Patlaban ir spēkā Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.402
situācija
un „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam
problēmas, kuru “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”” (turpmāk – noteikumi Nr. 402),
risināšanai tiesību kuri nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
akta
projekts zivsaimniecības attīstībai, ko īsteno atbilstoši Eiropas Parlamenta un
izstrādāts, tiesiskā Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas
regulējuma mērķis Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas
un būtība
(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
nosacījumiem.
Uzsākot jauno Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.
gadam plānošanas periodu, vērtējot projektu iesniegumu kārtās iesniegtos
projektus un uzklausot nozares pārstāvju viedokļus, ir konstatēts, ka
nepieciešami grozījumi noteikumos Nr. 402, lai tiktu veicināta nozares
konkurētspēja.
Attiecināmo izmaksu sarakstā pie dīķu atjaunošanas darbiem (bez dīķa
platības paplašināšanas) un specializētās tehnikas iegādes dīķu
atjaunošanai, lai nodrošinātu akvakultūras uzņēmuma vai saimniecības
darbību, tiek svītrots nosacījums, ka akvakultūras saimniecības
ieņēmumiem no izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas
iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt lielākiem par citiem uzņēmuma
ieņēmumiem. Nosacījums tiek svītrots, jo ar zivju audzēšanu nodarbojās
dažāda lieluma un nozaru uzņēmumi. Lai veicinātu un nodrošinātu
akvakultūras nozares attīstību, turpmāk uzņēmumiem, kuri ar akvakultūru
nodarbojas papildus citām nozarēm un sasniedz ievērojamus akvakultūras
produkcijas audzēšanas rādītājus, tiks nodrošināta iespēja iegādāties
specializēto tehniku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu atjaunošanas
darbus. Noteikumu projektā veiktie grozījumi veicinās akvakultūras
saimniecību dīķu platību sakārtošanu. Tīros dīķos, izmantojot dabisko
barības bāzi un piebarojot zivis ar dabiskajiem produktiem, tiek iegūta
ekoloģiski tīra un no piesārņojumiem brīva zivju produkcija.
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3. Projekta izstrādē Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
iesaistītās
institūcijas
un
publiskas personas
kapitālsabiedrības
4. Cita informācija Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas, Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz
kuras tiesiskais regulējums atbalsta pretendentiem – komersantiem, zemnieku vai zvejnieku
ietekmē
vai
varētu saimniecībām, kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir
ietekmēt
audzējušas vai, īstenojot projektu, plāno sākt audzēt akvakultūras
produkciju pārdošanai.
2. Tiesiskā
regulējuma Projekts šo jomu neskar.
ietekme
uz
tautsaimniecību
un
administratīvo slogu
3. Administratīvo
izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
4. Atbilstības
izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
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.

1.

2.

3.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās
sabiedrības Sabiedriskā apspriešana un sadarbībā ar nozares nevalstiskajām
līdzdalības
un organizācijām un nozares pārstāvjiem.
komunikācijas
aktivitātes saistībā ar
projektu
Sabiedrības līdzdalība Noteikumu projekta sagatavošanas gaitā notikušas konsultācijas
projekta izstrādē
ar nozares pārstāvjiem. Informācija par noteikumu projektu no
š.g. 17. maija tiks ievietota tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv
sabiedriskajai apspriešanai.
Sabiedrības līdzdalības Nozares pārstāvji atbalsta noteikumu projektu.
rezultāti
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Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta
izpildē
iesaistītās Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz Projekts šo jomu neskar.
pārvaldes
funkcijām
un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

Pilskalns 67878727
kristaps.pilskalns@zm.gov.lv
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Jānis Dūklavs

