Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2005.
gada 25. janvāra noteikumos Nr.62 „Zivsaimniecības konsultatīvās
padomes nolikums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)

Nav attiecināms.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 12. panta
3. apakšpunkts.

2.

Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai
tiesību akta projekts
izstrādāts, tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība

Noteikumu projekts sagatavots ievērojot biedrības
“Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”
(turpmāk – LOSP) iesniegumu par tā pārstāvja
iekļaušanu ZKP sastāvā, kuru Zivsaimniecības
konsultatīvās padome (turpmāk ZKP) izskatīja 2020.
gada 16. septembra sēdē un pieņēma par to pozitīvu
lēmumu.
Spēkā esošais ZKP nolikums nosaka, ka ZKP sastāvā ir
pārstāvji no deviņām ar zivsaimniecību saistītām
biedrībām, un tās sastāvu var mainīt, ja tam ir ZKP
atbalsts.
ZKP sēdē tika konstatēts, ka LOSP ir izveidojusies laba
sadarbība ar zvejniekiem, notiek arī projektu īstenošana
par zvejnieku apmācībām, zivju produktu degustācijas
kā arī LOSP sekmīgi sadarbojas ar Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtu “BIOR”.
Vienlaikus, lai tiktu nodrošinātas apspriešanās iespējas
par darbu zvejniecībā, kā to paredz Padomes 2016.
gada 19. decembra Direktīva 2017/159/ES, ar ko īsteno
Nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba
organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu
zvejniecībā, kas noslēgts 2012. gada 21. maijā starp
Eiropas Savienības Lauksaimniecības kooperatīvu
vispārējo
konfederāciju
(COGECA),
Eiropas
Transporta darbinieku federāciju (ETDF) un Eiropas
Savienībā darbojošos Zvejnieku saimniecību nacionālo
organizāciju asociāciju (Europêche), (turpmāk –
Direktīva 2017/159), un lai pilnībā pārņemtu šīs
direktīvas prasības, noteikumos tiek papildus iekļauti
pēdējie publiskās apspriešanās jautājumi, kurus
sākotnēji bija plānots iekļaut Noteikumos par zvejnieku
nodarbinātību. Tomēr saskaņojot Noteikumus par

ZManot_011020_ZKP

2
zvejnieku nodarbinātību, tika panākta visu iesaistīto
pušu vienošanās, ka normas par apspriešanos zvejnieku
nodarbinātības jomā, kas sākotnēji bija plānotas
minētajos noteikumos, ir piekritīgas un iekļaujamas
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikumā, lai
visas šīs normas būtu vienkopus. Iekļaujot noteikumu
projektā papildus četrus apakšpunktus pie noteikumu
25.punktā jau uzskaitītajiem apakšpunktiem, pilnībā
tiks ieviestas Direktīvas 2017/159 prasības par
konsultēšanās nodrošināšanu jautājumos kas skar
zvejnieku nodarbinātību.
Direktīva 2017/159 ar šiem noteikumiem netiek
pārņemta pilnībā, jo to papildus nodrošina Noteikumi
par zvejnieku nodarbinātību un citi uz darbu
zvejniecībā attiecināmi normatīvie akti.
3.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības

Zemkopības ministrija.

4.

Cita informācija

Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt

Tiks
pārstāvētas
biedrības
“Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome” biedru: zvejnieku,
zivju produktu apstrādes un ražošanas uzņēmumu
intereses. Zvejnieki un zvejnieku organizācijas, kurām
būs nodrošināta iespēja apspriesties ZKP par darbu
zvejniecībā.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Nav attiecināms.

3.

Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Nav attiecināms.

4.

Atbilstības izmaksu monetārs
novērtējums

Nav attiecināms.

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
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Projekts šo jomu neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.

Saistības pret Eiropas
Savienību

Tiek pārņemtas Padomes 2016. gada 19. decembra
Direktīvas 2017/159, ar ko īsteno Nolīgumu, ar ko īsteno
Starptautiskās
Darba
organizācijas
2007. gada
Konvenciju par darbu zvejniecībā, kas noslēgts
2012. gada 21. maijā starp Eiropas Savienības
Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējo konfederāciju
(COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju
(ETDF) un Eiropas Savienībā darbojošos Zvejnieku
saimniecību
nacionālo
organizāciju
asociāciju
(Europêche), prasības, kas skar apspriešanās iespējas
par nodarbinātību zvejniecībā (skatīt 1.tabulu).
Direktīvas pārņemšanas
15. novembris.

2.

Citas starptautiskās saistības

Nav.

3.

Cita informācija

Nav.

termiņš

–

2019. gada

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību
akta datums, numurs
un nosaukums

A
Attiecīgā ES tiesību
akta
panta numurs
(uzskaitot
katru tiesību akta
vienību –
pantu, daļu, punktu,
apakšpunktu)
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Padomes 2016. gada 19. decembra Direktīva 2017/159, ar ko īsteno
Nolīgumu, ar ko īsteno Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada
Konvenciju par darbu zvejniecībā, kas noslēgts 2012. gada 21. maijā
starp Eiropas Savienības Lauksaimniecības kooperatīvu vispārējo
konfederāciju (COGECA), Eiropas Transporta darbinieku federāciju
(ETDF) un Eiropas Savienībā darbojošos Zvejnieku saimniecību
nacionālo organizāciju asociāciju (Europêche)
B
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

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

D
Informācija par to, vai
šīs
tabulas B ailē minētās
projekta vienības
paredz
stingrākas prasības
nekā šīs
tabulas A ailē minētās
ES
tiesību akta vienības.

4
Direktīvas pielikuma
2. panta 3. daļa

25.5. apakšpunkts

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Direktīvas pielikuma II
pielikuma 3. punkts

25.4 apakšpunkts

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Direktīvas pielikuma II
pielikuma 7. punkts

25.6 apakšpunkts

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Direktīvas pielikuma II
pielikums 79. punkts

25.7. apakšpunkts

Pārņemta pilnībā

Neparedz stingrākas
prasības

Kā ir izmantota ES
Nav.
tiesību aktā paredzētā
rīcības brīvība
dalībvalstij pārņemt
vai ieviest noteiktas
ES tiesību akta
normas? Kādēļ?
Saistības sniegt
Nav.
paziņojumu ES
institūcijām un ES
dalībvalstīm atbilstoši
normatīvajiem aktiem,
kas regulē
informācijas
sniegšanu par tehnisko
noteikumu, valsts
atbalsta piešķiršanas
un finanšu noteikumu
(attiecībā uz monetāro
politiku) projektiem
Cita 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 akta vai
starptautiskas
institūcijas vai
organizācijas
dokumenta (turpmāk –
starptautiskais
dokuments) datums,
numurs un nosaukums
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A

B

C

Starptautiskās
saistības (pēc būtības),
kas izriet no norādītā
starptautiskā
dokumenta.
Konkrēti veicamie
pasākumi vai
uzdevumi, kas
nepieciešami šo
starptautisko saistību
izpildei
Iekļauj informāciju
atbilstoši instrukcijas
58.1. apakšpunktam
Vai starptautiskajā
dokumentā paredzētās
saistības nav pretrunā
ar jau esošajām
Latvijas Republikas
starptautiskajām
saistībām
Cita informācija

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1.

Plānotās sabiedrības
Noteikumu projekts tika ievietots Zemkopības
līdzdalības un komunikācijas ministrijas un Valsts kancelejas tīmekļa vietnē 2020.
aktivitātes saistībā ar projektu gada 8. oktobrī.

2.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

3.

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

4.

Cita informācija

Sabiedrība tika aicināta līdzdarboties MK noteikumu
projekta izstrādē, ievietojot MK noteikumu projektu
tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv un www.mk.gov.lv un
līdz 2020. gada 22. oktobrim aicinot sabiedrības
pārstāvjus rakstiski sniegt viedokli par MK noteikumu
projektu tā izstrādes stadijā – nosūtot uz elektronisko
pasta adresi: Santa.Jansone@zm.gov.lv.

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

MKanot_011020_ZKP

Noteikumu projekta izpildi nodrošinās ZM.
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2.

Projekta izpildes ietekme uz
Nav.
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem

3.

Cita informācija

Zemkopības ministrs

Bileskalns 67095040
Karlis.Bileskalns@zm.gov.lv
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Nav.

Kaspars Gerhards

