Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta
izstrādes procesā
1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta
noteikumos Nr. 458 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde””

3.

Politikas joma un
nozare vai teritorija

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
politikas joma

4.

Dokumenta
mērķgrupas

PVD atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi; PVD
reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas, kas mājas
apstākļos apstrādā zvejas produktus; esoši komersanti, kas
veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu;
jaundibināti komersanti, kas veido jaunu zvejas produktu
apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas
gads vēl nav beidzies.

5.

Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

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 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 par iepirkuma procedūras
organizēšanu, tā nodrošinot efektīvu publisko līdzekļu
izmantošanu.
6.

Dokumenta izstrādes
Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2020. gada
laiks un plānotā virzība oktobrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju
iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta
noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā” 7.4. 1 apakšpunktam sabiedrībai dota
iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā
izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par tiesību
akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu,
adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) 14 dienu laikā pēc
projekta ievietošanas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

10. Cita informācija

Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītājas vietnieks
Armands Stahovskis, e-pasts
armands.stahovskis@zm.gov.lv tālrunis 67878707

