Ministru kabineta noteikumu projekta
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši
aizsargājamie zīdītāji”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Tiesību akta projekta (turpmāk – projekts) mērķis ir noteikt valsts
projekta spēkā stāšanās laiks un Eiropas Savienības atbalsta (turpmāk – publiskais finansējums)
(500 zīmes bez atstarpēm)
piešķiršanas nosacījumus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansētajam Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam (turpmāk – ZRP
2014.–2020.) pasākumam “Jūras bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas
zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni” (turpmāk – atbalsta
pasākums), tādējādi nodrošinot publiskā finansējuma pieejamību
tām juridiskām un fiziskām personām, kas veic komerciālo zveju
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un kuru
nozvejai un zvejas rīkiem postījumus nodara un finansiālus
zaudējumus rada aizsargājamie zīdītāji (roņi).
Normatīvais akts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Projekts ir sagatavots, pamatojoties uz Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5. panta ceturto daļu.

1.

Pamatojums

2.

Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru
risināšanai tiesību akta
projekts izstrādāts,
tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība
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Eiropas Parlamenta un 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) 40. panta 1. punkta “h” apakšpunkts paredz
publiskā finansējuma sniegšanu zvejniecības sektora pārstāvjiem par
zaudējumiem, kurus tiem rada aizsargājamie zīdītāji
Pēdējo gadu laikā piekrastes zvejnieki vairākkārt ir norādījuši, tajā
skaitā arī Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdēs, uz
ievērojamo un pieaugošo roņu, kas ir aizsargājams zīdītājs, negatīvo
ietekmi piekrates zvejā, tostarp sabojātiem zvejas rīkiem un sabojātu
vai zaudētu nozveju. Pastāvošā konfliktsituācija starp piekrastes
zvejniekiem kā ekonomiskās darbības veicējiem un roņiem, kas ir
aizsargājami zīdītāji, ir zināma arī vides aizsardzības institūcijās.
Saistībā ar iepriekšminēto, Dabas aizsardzības pārvalde izstrādā roņu
sugas aizsardzības plānu, kas ietver arī roņu radīto zaudējumu
novērtējumu piekrastes zvejnieku zvejas rīkiem un lomam, kā arī
priekšlikumus šo radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompetentā
iestāde, kas veic roņu radīto zaudējumu novērtējumu un izstrādā
iespējamos zaudējumu kompensēšanas ekonomiskos risinājumus ir
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
“BIOR” (turpmāk – BIOR). 2019. gada 1. novembrī BIOR iesniedza
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Zemkopības ministrijā iepriekšminēto novērtējumu un priekšlikumu
roņu radīto zaudējumu kompensēšanai, kurā izklāstītie secinājumi un
rekomendācijas attiecībā uz publiskā finansējuma aprēķināšanu par
piekarstes zvejniekiem radītajiem zaudējumiem ir iekļauti šajā
projektā.
2019. gada 26. decembrī ZRP 2014.–2020. uzraudzības komiteja
rakstiskās procedūras veidā apstiprināja EJZF Vadošās iestādes –
Zemkopības ministrijas priekšlikumu par grozījumiem ZRP 2014.–
2020., kuri paredz Regulas Nr. 508/2014 40. pantā 1. punkta “h”
apakšpunktā minētā pasākuma iekļaušanu ZRP 2014.–2020.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
11. decembra Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo
zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.
1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK)
Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu
2004/585/EK 65. panta 9. punktu izdevumi saistībā ar ZRP 2014.–
2020. grozījumiem kļūst par atbilstīgiem izdevumiem no dienas, kad
Eiropas Komisijai tiek iesniegts ZRP 2014.–2020. grozīšanas
pieprasījums. Grozījumi ZRP 2014.–2020. 2019. gada 27. decembrī
ir iesniegti Eiropas Komisijā ar elektroniskās datu apmaiņas sistēmas
SFC 2014 starpniecību.
Lai varētu īstenot pasākumu, ir jāizdod Ministru kabineta noteikumi.
Pasākumā publisko finansējumu varēs saņemt juridiskas un fiziskas
personas, kas veic komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos (turpmāk – atbalsta pretendents), kuriem laikā, par
kuru tiek kompensēti roņu radītie zaudējumi, kā arī projekta
iesnieguma iesniegšanas dienā, ir zvejas atļauja (licence).
Publiskā finansējuma apmērs katram atbalsta pretendentam būs
atkarīgs no tā nozvejas apjoma tajā kalendārajā gadā, par kuru tas
pretendē uz publisko finansējumu, uz kuru tiek attiecināts zivju
vērtības koeficients un roņu radīto zaudējumu koeficients. Nozvejas
apjomā tiek ņemta vērā konkrētu zivju sugu nozveja, uz kurām, pēc
BIOR novērtējuma, roņi rada spiedienu, sabojājot tos zvejas rīkus, ar
kuriem šīs konkrētās zivis tiek zvejotas, kā arī radot zaudējumus
pašam lomam, to izēdot, sabojājot vai aizbaidot. BIOR novērtējums
paredz nozvejas apjomā ņemt vērā sekojošu zivju sugu nozveju:
akmeņplekste, sīga, zandarts, asaris, lucītis, menca, vimba, plaudis,
lasis, taimiņš, salaka, reņģe, vējzivs, apaļais jūras grundulis un
plekste. Tāpat BIOR novērtējumā ir noteikts roņu radīto zaudējumu
koeficients sadalījumā pa iepriekšuzskaitīto zivju sugu grupām, kas
ir atspoguļots projekta 9. punktā, tas ir, trīs dažādi roņu radīto
zaudējumu koeficienti – 38 %, 20 % un 10 %, kas izriet no roņu
radītajiem zaudējumiem attiecīgo zivju sugu zvejas rīkiem un
nozvejai. Savukārt projekta 9. punktā norādītās publiskā finansējuma
aprēķina formulas “B” parametra – zivju vērtības koeficients ir
noteikts pēc Zemkopības ministrijas aprēķiniem, pamatojoties uz
Centrālās statisktikas pārvaldes datiem par zivju pārdošanas cenām
laikā posmā no 2017. gada līdz 2018. gadam.
Lai pieteiktos uz publisko finansējumu, atbalsta pretendents Lauku
atbalsta dienestā iesniedz projekta iesniegumu un atbalsta
pretendenta deklarāciju.
ZManot_080120_kompensroni
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3.
4.

Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
Cita informācija

Publiskā finansējuma intensitāte pasākumā ir 100 % saskaņā ar
Regulas Nr. 508/2014 95.panta 2. punkta “e” apakšpunktu. Savukārt
publisko finansējumu veido EJZF līdzfinansējums 75 % apmērā un
Latvijas valsts līdzfinansējums 25 % apmērā.
ZM un Lauku atbalsta dienests
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas,
Projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta
kuras tiesiskais regulējums pretendentiem – juridiskām un fiziskām personām, kas veic
ietekmē vai varētu ietekmēt komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos.
2. Tiesiskā regulējuma ietekme Projekts šo jomu neskar.
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu
3. Administratīvo izmaksu
Projekts paredz sniegt finansiālu atbalstu piekrastes
monetārs novērtējums
zvejniekiem, lai segtu zaudējumus, ko to zvejas rīkiem un
nozvejai rada aizsargājamie zīdītāji (roņi).
Publiskā finansējuma saņemšanai atbalsta pretendents Lauku
atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu un atbalsta pretendenta
deklarāciju.
4. Atbilstības izmaksu monetārs Pasākuma mērķgrupa ir juridiskas un fiziskas personas, kas veic
novērtējums
komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes
ūdeņos. Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas izvērtējumu,
tiek pieņemts, ka pasākuma mērķgrupu veido 65 piekratses
komerczvejnieki. Mērķgrupas administratīvās izmaksas veido
projekta iesnieguma un atbalsta pretendenta deklarācijas
aizpildīšana. Šo dokumentu aizpildīšanai vidēji nepieciešamais
laiks nepārsniedz 4 stundas. Strādājošā regulārā mēneša un
stundas vidējā bruto darba samaksa zivsaimniecībā veido
5,94 euro (avots – Centrālās statistikas pārvaldes dati).
Mērķgrupa gada laikā projekta iesniegumu iesniedz vienu reizi.
C = (f x l) x (n x b) = (5,94 x 4) x (65 x 1) = 1 544,40 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 – objektu (atbalsta pretendnetu) 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
ZManot_080120_kompensroni
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un atbalsta pretendenta deklarāciju pieņemšanu, tajos iekļautās
informācijas izvērtēšanu, apstrādi un uzglabāšanu.
Tiek pieņemts, ka iepriekšminētajām darbībām vidēji
nepieciešamais laiks Lauku atbalsta dienesta darbiniekam
nepārsniedz trīs darbdienas, tas ir, 24 stundas.
Valsts pārvaldē strādājošā regulārā mēneša un stundas vidējā
bruto darba samaksa veido 8,22 euro (avots – Centrālās
statistikas pārvaldes dati).
Aptuvenās izmaksas par atbalsta pasākuma projektu iesniegumu
pieņemšanu un apstrādi:
C = (f x l) x (n x b) = (8,22 x 24) x (65 x 1) = 12 823,20 euro.
Informācijas uzglabāšana neradīs papildu administratīvo slogu.
Kopējās administratīvās izmaksas ir prognozējamas aptuveni 14
367,60 euro apmērā.
Nav.

5. Cita informācija

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

1
1.Budžeta
ieņēmumi:
1.1. Valsts
pamatbudžet
s
1.2. valsts
speciālais
budžets
1.3.
pašvaldību
budžets
2. Budžeta
izdevumi:
2.1. valsts
pamatbudžet
s
2.2. valsts
speciālais
budžets
2.3.
pašvaldību
budžets

Turpmākie gadi (euro)
2021
2022
saskaņā izmaiņas
saskaņā izmaiņas saskaņā izmaiņas
ar
kārtējā
ar vidēja salīdzinot ar
salīdzinot
valsts
gadā,
termiņa vidēja
vidēja
vidēja
budžetu salīdzinot ar budžeta termiņa
termiņa termiņa
kārtēja valsts
ietvaru
budžeta
budžeta budžeta
m
budžetu
ietvaru
ietvaru ietvaru
gadam kārtējam
2020.
2021.
gadam
gadam
gadam
2
3
4
5
6
7
0
150 000
0
150 000
0
150 000

2023
izmaiņas
salīdzino
t vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru
2022.
gadam
8
0

0

150 000

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020
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3. Finansiālā
ietekme:
3.1. valsts
pamatbudžet
s
3.2.
speciālais
budžets
3.3.
pašvaldību
budžets
4. Finanšu
līdzekļi
papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējo
šu izdevumu
samazinājum
u norāda ar
"+" zīmi)
5. Precizēta
finansiālā
ietekme:
5.1. valsts
pamatbudžet
s
5.2.
speciālais
budžets
5.3.
pašvaldību
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu
un izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešam
s, detalizētu
ieņēmumu
un izdevumu
aprēķinu var
pievienot
anotācijas
pielikumā):
6.1.
detalizēts
ieņēmumu
aprēķins
6.2.
detalizēts

0

– 50 000

0

– 50 000

0

– 50 000

0

0

– 50 000

0

– 50 000

0

– 50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 50 000

0

– 50 000

0

– 50 000

0

– 50 000

0

– 50 000

0

– 50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pasākuma publisko finansējumu 600 000 euro veido EJZF līdzfinansējums 75 %
(450 000 euro) apmērā un Latvijas valsts līdzfinansējums 25 % (150 000 euro)
apmērā, un tas ir paredzēts trīs kalendārajiem gadiem no 2020. gada līdz 2022.
gadam, katrā gadā paredzot 200 000 euro.
Pasākumam nepieciešamo publisko finansējumu veido 600 000 euro publiskā
finansējuma atlikums ZRP 2014.–2020. pasākumā “Atbalsts saglabāšanas
pasākumu izstrādei un īstenošanai”, ko 2019. gada 26. decembra ZRP 2014.–
2020. uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā tika nolemts pārcelt no
pasākuma “Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un īstenošanai” uz
pasākumu “Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana –
kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un
putni” (par minēto pārdalīto publiskā finansējuma apmēru līdz šim nav uzņemtas
saistības, tāpēc tas nav iekļauts valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos).
Abiem pasākumiem ir vienādas EJZF un valsts līdzfinansējuma likmes - EJZF
līdzfinansējums 75 % un Latvijas valsts līdzfinansējums 25 %.
ZRP 2014.–2020. grozījumi, kas izriet no 2019. gada 26. decembrī ZRP 2014.–
2020. uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras veidā pieņemtā lēmuma, 2019.
gada 27. decembrī ir iesniegti Eiropas Komisijā ar elektroniskās datu apmaiņas
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izdevumu
aprēķins
7. Cita
informācija

sistēmas SFC 2014 starpniecību.
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)”.

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
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 Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr.1255/2011 (turpmāk – Regula
Nr. 508/2014);
Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) Nr.
2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības
laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – Regula
Nr. 2015/288).
2.
Citas starptautiskās
Nav.
saistības
3.
Cita informācija
Nav.
1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā
Regula Nr.508/2014;
ES tiesību akta Regula Nr. 2015/288
datums,
numurs un
nosaukums
A
B
C
D
1.

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,

vai tiesību
akts, kur
attiecīgā ES
tiesību akta
vienība
pārņemta
vai ieviesta
ZManot_080120_kompensroni

Informācija par to, vai šīs tabulas
A ailē minētās ES tiesību akta
vienības tiek pārņemtas vai
ieviestas pilnībā vai daļēji.
Ja attiecīgā ES tiesību akta
vienība tiek 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 institūciju, kas ir atbildīga
par šo saistību izpildi pilnībā

Informācija par to, vai šīs tabulas
B ailē minētās projekta vienības
paredz stingrākas prasības nekā
šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
Ja projekts satur stingrākas
prasības nekā attiecīgais ES
tiesību akts, – norāda pamatojumu
un samērīgumu.
Norāda iespējamās alternatīvas
(t.sk. alternatīvas, kas neparedz
tiesiskā regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu iespējams
izvairīties no stingrāku prasību

7
noteikšanas, nekā paredzēts
attiecīgajos ES tiesību aktos

Vispārīga
atsauce uz
Regulu
Nr. 508/2014
Regulas
Nr. 508/2014
40. panta 1.
punkta “h”
apakšpunkts

Noteikumu
projekta
1. punkts

Regulas
Nr. 508/2014
10. pants;
Regula Nr.
2015/288
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

Noteikumu
projekta
5. punkts

Noteikumu
projekta
3. punkts

Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienība tiek
ieviesta daļēji.
Regulas Nr. 508 40. panta
1. punkta “h” apakšpunkts
paredz kompensāciju shēmas
par nozvejas zaudējumiem,
kurus radījuši zīdītāji un
putni, kas ir aizsargāti
saskaņā
ar
Direktīvām
92/43/EEK un 2009/147/EK.
Noteikumu projekts paredz
kompensācijas shēmu tikai
par aizsargājamo zīdītāju
(roņu) radīto zaudējumu
kompensēšanu, jo nozvejas
zaudējumi, kurus ir radījuši
aizsargājami
putni
uz
noteikumu projekta izstrādes
brīdi nav aktuāli un tāpēc
netiek paredzēti.
Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

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.

Regulas Nr. 508 40. panta 1. punkta “h” apakšpunkts paredz kompensāciju
shēmas par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši zīdītāji un putni, kas ir
aizsargāti saskaņā ar Direktīvām 92/43/EEK un 2009/147/EK.
Noteikumu projekts paredz kompensācijas shēmu tikai par aizsargājamo
zīdītāju (roņu) radīto zaudējumu kompensēšanu, jo nozvejas zaudējumi, kurus ir
radījuši aizsargājami putni uz noteikumu projekta izstrādes brīdi nav aktuāli un
tāpēc netiek paredzēti.

Projekts šo jomu neskar.
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normatīvajiem
aktiem, kas
regulē
informācijas
sniegšanu par
tehnisko
noteikumu,
valsts atbalsta
piešķiršanas un
finanšu
noteikumu
(attiecībā uz
monetāro
politiku)
projektiem
Cita
Nav.
informācija
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 norādītā ar ko tiks izpildītas
starptautiskās saistības, kas
starptautiskā dokumenta.
starptautiskās saistības, tiek minētas šīs tabulas A ailē, tiek
Konkrēti veicamie pasākumi
noteikti projektā, norāda
izpildītas pilnībā vai daļēji.
vai uzdevumi, kas
attiecīgo projekta vienību
Ja attiecīgās starptautiskās
nepieciešami šo starptautisko
vai dokumentu, kurā sniegts saistības tiek izpildītas daļēji,
saistību izpildei
izvērsts skaidrojums, kādā
sniedz skaidrojumu, kā arī
veidā tiks nodrošināta
precīzi norāda, kad un kādā
starptautisko saistību izpilde veidā starptautiskās saistības
tiks izpildītas pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir
atbildīga par šo saistību izpildi
pilnībā
Projekts šo jomu neskar
Projekts šo jomu neskar.
Projekts šo jomu neskar.
Vai starptautiskajā dokumentā Projekts šo jomu neskar.
paredzētās saistības nav
pretrunā ar jau esošajām
Latvijas Republikas
starptautiskajām saistībām
Cita informācija
Nav.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
ZManot_080120_kompensroni
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Plānotās sabiedrības līdzdalības
un komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu

Sabiedrības līdzdalība projekta
izstrādē

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Cita informācija

Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
noteikumu projekts, tika nodrošināta ar ZKP, Zemkopības
ministrijas organizētas informatīvās sanāksmes starpniecību, kā
arī ar Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam uzraudzības komitejas (turpmāk – ZRP 2014.–
2020. UK) locekļu starpniecību.
Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
noteikumu projekts, tika nodrošināta ar Zemkopības ministrijas
2019. gada 20. novembrī organizētās informatīvās sanāksmes ar
zvejniecības sektora pārstāvjiem starpniecību. Sanāksmes laikā
notika diskusija par atbalsta pasākuma īstenošanas
nosacījumiem.
Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
noteikumu projekts, tika nodrošināta arī ar ZRP 2014.–2020. UK
locekļu starpniecību, kuri lēmumu par atbalsta pasākuma
paredzēšanu un tā īstenošanai nepieciešamo publiskā
finansējuma apjomu pieņēma rakstiskās procedūras veidā 2019.
gada 26. decembrī.
ZRP 2014.–2020. UK lēmumu par atbalsta pasākuma
paredzēšanu un tā īstenošanai nepieciešamo publiskā
finansējuma apjomu pieņēma bez iebildumiem vai
priekšlikumiem.
2019. gada 20. novembra ZM organizētās informatīvās
sanāksmes diskusija par atbalsta pasākuma īstenošanas
nosacījumiem rezultējās ar atbalstu noteikumu projekta tālākai
virzībai.
Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
ZM 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
3. Cita informācija

Zemkopības ministrs

Muriņa 67878708
Ilze.Murina@zm.gov.lv
ZManot_080120_kompensroni

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

K. Gerhards

