Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Inovācija””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
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2.

3.
4.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
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.
Pašreizējā situācija un Patlaban ir spēkā Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumi
problēmas, kuru
Nr. 193 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
risināšanai tiesību akta pasākumā „Inovācija”” (turpmāk – noteikumi Nr. 193), kuri 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 nosacījumiem.
Sagatavotajā noteikumu projektā precizētas darbības un
iesniedzamie dokumenti noteikumu Nr. 193 5.4. apakšpunktā
minētajam pretendentam – valsts zinātniskajam institūtam, kas īsteno
valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā (Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR").
Lai samazinātu administratīvo slogu visiem atbalsta pretendentiem,
noteikumu projektā svītrota prasība iesniegt projektu iesniegumu
divos eksemplāros un projektu iesnieguma elektroniskās kopijas
iesniegšana ārējā datu nesējā.
Projekta izstrādē
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
iesaistītās institūcijas
Cita informācija
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums
regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt attieksies uz atbalsta pretendentiem – zinātnisko
institūciju, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko
institūciju reģistrā, komersantu, zemnieku vai
zvejnieku saimniecību, kas nodarbojas ar zvejniecību,
akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu
pārstrādi un konservēšanu, un biedrību, kas vismaz
gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu
likumu, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma
pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju,
vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.
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2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz
Projekts šo jomu neskar.
tautsaimniecību un administratīvo slogu
3. Administratīvo izmaksu monetārs
Projekts šo jomu neskar.
novērtējums
4. 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.

3.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības un
Sabiedriskā apspriešana sadarbībā ar nozares
komunikācijas aktivitātes saistībā ar
nevalstiskajām
organizācijām
un
nozares
projektu
pārstāvjiem.
Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē Noteikumu projekta sagatavošanas gaitā notikušas
konsultācijas ar nozares pārstāvjiem. Informācija par
noteikumu projektu būs ievietota Zemkopības
ministrijas
tīmekļa
vietnē
www.zm.gov.lv
sabiedriskajai apspriešanai.
Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Nav.
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Cita informācija
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VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
funkcijām un institucionālo struktūru.

Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav
nepieciešams veidot jaunas, ne arī likvidēt vai
reorganizēt esošas institūcijas.
Jaunu institūciju izveide, esošu
Noteikumu projekta izpilde neietekmēs institūcijām
institūciju likvidācija vai reorganizācija, pieejamos cilvēkresursus.
to ietekme uz institūcijas
cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

Pilskalns 67878727
Kristaps.Pilskalns@zm.gov.lv
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