Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde””” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes
bez atstarpēm)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru
kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 „Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
„Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde””” (turpmāk –
noteikumu projekts) mērķis ir precizēt atbalsta saņemšanas
nosacījumus.
Noteikumu projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Noteikumu
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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Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumi Nr.458
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” (turpmāk
– noteikumi Nr.458) nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu pasākumā „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde”, ko īsteno atbilstoši 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) prasībām.
2020.gada 16.septembra Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
sēdē tika nolemts svītrot noteikumos Nr.458 noteikto attiecināmo
izmaksu summas ierobežojumu zivju apstrādātājiem, jo zivju
apstrādātājiem ir ieceres par apjomīgu attīstības projektu
īstenošanu. Attiecīgi noteikumu projektā paredzēts svītrot
noteikumu Nr.458 23. punktu, kurā bija paredzēti attiecināmo
izmaksu summas ierobežojumi.
Tāpat ar noteikumu projektu tiek svītrotas maksimālās
attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas
būvniecības un pārbūves projektos galvenajiem būvju tipiem un
būvdarbu veidiem. Tas ļaus atbalsta pretendentiem veikt
būvniecības darbus atbilstoši esošajām būvniecības izmaksām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr. 598
“Noteikumi par valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas
periodā” projektam paredzētajām piegādēm, pakalpojumiem vai
būvdarbiem jebkurā gadījumā jāievēro normatīvo aktu prasības
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3.
4.

par iepirkuma procedūras organizēšanu, tā nodrošinot efektīvu
publisko līdzekļu izmantošanu.
Projekta izstrādē iesaistītās Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
institūcijas
Cita informācija
Nav.

II. Tiesību akta proje kta 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 – PVD atzītiem
zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem; PVD
reģistrētām fiziskām vai juridiskām personām, kas
mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus; esošiem
komersantiem, kas veido jaunu zvejas produktu
apstrādes uzņēmumu; jaundibinātiem komersantiem,
kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu,
kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav
beidzies.
2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz
Noteikumu projekts neparedz grozījumus spēkā
tautsaimniecību un administratīvo slogu esošajos noteikumos paredzētajā administratīvajā
procedūrā attiecībā uz atbalsta pretendentiem.
3. Administratīvo izmaksu monetārs
Projekts šo jomu neskar.
novērtējums
4. Atbilstības izmaksu monetārs
Projekts šo jomu neskar.
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.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības līdzdalības Sabiedriskā apspriešana.
un komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu
2. Sabiedrības līdzdalība projekta Informācija par noteikumu projektu ievietota Ministru
izstrādē
kabineta tīmekļvietnes sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un
Zemkopības
ministrijas
tīmekļvietnes
sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība”.
3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti Tiks papildināts pēc sabiedriskās apspriešanas.
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4. Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests
2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav
funkcijām un institucionālo struktūru.
nepieciešams veidot jaunas, ne arī likvidēt vai
reorganizēt esošas institūcijas.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju
Noteikumu projekta izpilde neietekmēs
likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz
institūcijām pieejamos cilvēkresursus.
institūcijas cilvēkresursiem
3. Cita informācija

Zemkopības ministrs

Stahovskis 67878707
armands.stahovskis@zm.gov.lv
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Nav.

K. Gerhards

