Ministru kabineta noteikumu projekta
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Galīga zvejas darbību pārtraukšana”” sākotnējās ietekmes novērtējuma
ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Tiesību akta projekta (turpmāk – projekts) mērķis ir noteikt
projekta spēkā stāšanās laiks atbalsta
piešķiršanas
nosacījumus
Eiropas
Jūrlietu
un
(500 zīmes bez atstarpēm) zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansētajam Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
(turpmāk – ZRP 2014.–2020.) atbalsta pasākumam “Galīga zvejas
darbību pārtraukšana” (turpmāk – atbalsta pasākums). Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta pieejamība tiek nodoršināta tiem zvejas
kuģu īpašniekiem un zvejas kuģu apkalpes locekļiem, kuri veica
Baltijas jūras austrumdaļas mencas krājuma zvejošanu, bet saistībā
ar būtisko tā samazināšanos un tā saglabāšanas nolūkā pēdējos
gados pieņemtos Eiropas Komisijas un nacionālā līmeņa ārkārtas
pasākumus, kā arī Padomes pieņemtos līdz šim nebijušus zvejas
ierobežojumus 2020. gadam, pārtrauc zvejas darbības, zvejas
kuģus izņemot no zvejas flotes un kuģus sadalot.
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) 34. pants paredz publiskā atbalsta sniegšanu
zvejniecības sektora pārstāvjiem, kuri pilnībā pārtrauc zvejas
darbības, zvejas kuģus izņemot no zvejas flotes un kuģus sadalot.
Šāda publiskā atbalsta sniegšanas nepieciešamība izriet no Baltijas
jūras austrumdaļas mencas (Gadus morhua) krājuma būtiskās
samazināšanās un tā saglabāšanas nolūkā pēdējos gados
pieņemtajiem Eiropas Komisijas un nacionālā līmeņa ārkārtas
pasākumiem, kā arī Padomes pieņemtiem līdz šim nebijušiem zvejas
ierobežojumiem 2020. gadam. Pamatojoties uz iepriekšmienēto, kā
arī ņemot vērā, Latvijas zvejas flotes, kas zvejo Baltijas jūrā, būtisku
atkarību no Baltijas jūras austrumdaļas mencu krājuma nozvejas,
Flotes ikgadējā ziņojuma par 2019. gadu Rīcības plāns konstatē
mencu zvejojošas flotes kapacitātes strukturālo nelīdzsvarotību un
norāda uz nepieciešamību īstenot galīgu zvejas darbību
pārtraukšanu. Tajā ir noteikta 10 Baltijas jūrā mencu zvejojošo
zvejas kuģus izņemšana no zvejas flotes, tos sadalot metāllūžņos un
kopā veidojot zvejas flotes jaudas samazinājumu par 2881 kW un
zvejas flotes tonnāžas samazinājumu par 1150 GT.
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ZRP 2014.–2020. uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi EJZF
Vadošās iestādes – ZM – priekšlikumu par grozījumiem ZRP 2014.–
2020., kuri paredz Regulas Nr. 508/2014 34. panta 4. punkta “b”
apakšpunktā minēto galīgu zvejas darbību pārtraukšanas īstenošanu
Latvijā. 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.
Lai nodrošinātu publiskā finansējuma pieejamību tiem zvejas kuģu
īpašniekiem un zvejas kuģu apkalpes locekļiem, kuri izņem no
zvejas flotes kuģus, tādejādi ar tiem pilnībā pārtraucot zvejas
darbības, ir jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29.
septembra noteikumos Nr. 559 “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas darbību pagaidu
pārtraukšana”” (turpmāk – noteikumi Nr. 559). Tā kā noteikumos
Nr. 559 izdarāmo grozījumu skaits skar vairāk nekā pusi no
noteikumu Nr. 559 punktu skaita, ir sagatavots jauns noteikumu
projekts.
Noteikumu projekts nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas nosacījumus, atbalsta pretendentus, atbalsta apmēru,
pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus.
Pasākumā publisko finansējumu varēs saņemt gan zvejas kuģu
īpašnieki, kuri izņem no zvejas flotes kuģus, tādejādi ar tiem pilnībā
pārtraucot zvejas darbības, gan zvejas kuģu apkalpes locekļi, kuri ir
strādājuši uz šiem zvejas kuģiem.
Lai varētu saņemt publisko finansējumu par galīgu zvejas darbību
pārtraukšanu, zvejas kuģu īpašniekiem un zvejniekiem ir jāatbilst
noteiktiem nosacījumiem.
Lai publisko finansējumu par galīgu zvejas darbību pārtraukšanu
saņemtu zvejas kuģa īpašnieks, tas no zvejas flotes var izņemt tādu
zvejas kuģi, ar kuru 2017. un 2018. gadā ir zvejojis jūrā vismaz 90
dienas un ar to noteiktā apjomā un noteiktā laika periodā ir veikta
mencas nozveja (zvejas kuģim ar garumu 24 – 40 metri laika periodā
no 2014. gada līdz 2018. gadam veiktajai kopējai mencas nozvejai ir
jāveido vismaz 150 tonnas vai zvejas kuģim, kas ir īsāks par 24
metriem, laika periodā no 2014. gada līdz 2018. gadam veiktajai
kopējai mencas nozvejai ir jāveido vismaz 85 % no kopējās
nozvejas). Tāpat tā zvejas kuģis vismaz 12 mēnešus ir bijis reģistrēts
Latvijas Kuģu reģistrā un pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
vismaz pirms 24 mēnešiem iekļauts Zemkopības ministrijas zvejas
kuģu sarakstā, kā arī tam ir bijusi izsniegta Zemkopības ministrijas
speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, ir bijis
noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums, kā arī ir bijusi
Valsts vides dienesta izsniegta zvejas atļauja (licence) zvejai Baltijas
jūrā aiz piekrastes ūdeņiem.
Pasākumā publisko finansējumu varēs saņemt arī apkalpes locekļi
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3.
4.

Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
Cita informācija

(zvejnieki), kas 2017. un 2018. gadā noteiktu dienu skaitu ir
strādājuši uz konkrētā zvejas kuģa, ar kuru galīgi tiek pārtrauktas
zvejas darbības. Noteikumu projektā tiek pārņemti noteikumos Nr.
559 ietvertie nosacījumi (par strādāšanu zvejniecībā, par izdarītajām
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts
budžetā).
Par nosacījumiem atbilstošo zvejas kuģu izņemšanu no zvejas flotes,
zvejas kuģa īpašniekam un zvejniekam tiek piešķirts finansiāls
atbalsts. Zvejas kuģa īpašniekam izmaksājamo publisko finansējumu
veido zvejas kuģa bruto tilpības vērtības kompensēšana, kā arī ar
zvejas kuģi zaudētās nozvejas kompensēšana. Savukārt zvejniekam
publiskā finansējuma atbalsta apmērs kompensē darba zaudēšanu.
Publiskā finansējuma apmērs tiks noteikts tādā pašā kārtībā, kā
paredzēts noteikumos Nr. 559. Vienīgās izmaiņas, ko paredz šis
noteikumu projekts, attiecas uz vērtības koeficientu, ko piemēro par
katru zvejas kuģu bruto tilpības vienību (GT). Tās vērtība 4046 eiro
apmērā par katru GT ir noteikta, balstoties uz attiecīgā segmenta
zvejas kuģu apdrošināšanas vērtībām kā to pieļauj EK vadlīniju
dokuments. Attiecībā uz zvejas kuģa zaudētās nozvejas
kompensēšanu, šis noteikumus projekts tās kompensēšanā aptver
attiecīgi ar zvejas kuģiem zvejotās nozīmīgākās zivju sugas, kas ir
menca, plekste, brētliņa, reņģe, lasis.
Attiecībā uz dokumentiem, kas zvejas kuģa īpašniekam vai
zvejniekam ir jāiesniedz, lai pretendētu uz atbalstu, noteikumu Nr.
559 kārtība netiek mainīta.
Publiskā atbalsta intensitāte pasākumā ir 100 % saskaņā ar Regulas
Nr. 508/2014 95.panta 2. punkta “e” apakšpunktu. Publisko atbalstu
regulas Nr. 508/2014 34. panta galīgas zvejas darbību pārtraukšanas
gadījumā veido EJZF līdzfinansējums 50 % apmērā un Latvijas
valsts līdzfinansējums 50 % 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 – zvejas kuģu īpašniekiem un zvejas kuģu
ietekmē vai varētu ietekmēt apkalpes locekļiem (zvejniekiem).
2. Tiesiskā regulējuma ietekme Projekts paredz sniegt finansiālu atbalstu zvejas kuģu
uz tautsaimniecību un
īpašniekiem, lai segtu no zvejas flotes izņemtā zvejas kuģa
administratīvo slogu
vērtību, kā arī ar attiecīgo zvejas kuģi saistīto zvejas tiesību
vērtību. Tāpat projekts paredz finansiāli atbalstīt no zvejas flotes
izņemto zvejas kuģu apkalpes locekļus (zvejniekus), kas galīgas
zvejas darbību pārtraukšanas dēļ zaudē darbu zvejniecībā.
Atbalsta saņemšanai atbalsta pretendents Lauku atbalsta
dienestā iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus
atbilstoši projektā noteiktajam.
3. Administratīvo izmaksu
Viena no atbalsta pasākuma mērķgrupām ir zvejas kuģu
monetārs novērtējums
īpašnieki. Pamatojoties uz Flotes ikgadējā ziņojuma par 2019.
gadu Rīcības plānu, kas paredz 12 zvejas kuģuu izņemšanu no
ZManot_261120_sabalansesana
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Latvijas zvejas flotes, tiek pieņemts, ka atbalsta pasākuma
mērķgrupu veido 12 zvejas kuģu īpašnieki. Mērķgrupas
administratīvās izmaksas veido projekta iesnieguma un atbalsta
pretendenta
deklarācijas
aizpildīšana.
Šo
dokumentu
aizpildīšanai vidēji nepieciešamais laiks zvejas kuģa īpašniekam
nepārsniedz četras stundas. Strādājošā regulārā mēneša un
stundas vidējā bruto darba samaksa zivsaimniecībā veido
5,94 euro (avots – Centrālās statistikas pārvaldes dati).
Tiek pieņemts, ka mērķgrupa projekta iesniegumu iesniegs
vienu reizi.
C = (f x l) x (n x b) = (5,94 x 4) x (10 x 1) = 237,60 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 (zvejas kuģu īpašnieku) skaits, uz kuriem attiecas
projektā paredzētās informācijas sniegšanas prasības;
b – reizes, cik bieži gada laikā projekts paredz informācijas
sniegšanu.
Otra atbalsta pasākuma mērķgrupa ir zvejas kuģu apkalpes
locekļi (zvejnieki), kas galīgas zvejas darbību pārtraukšanas dēļ
zaudē darbu zvejniecībā. Pamatojoties uz sociālo partneru
informāciju par iespējamo zvejnieku interesi par pieteikšanos uz
atbalstu, tiek pieņemts, ka šo mērķgrupu veido aptuveni
30 zvejnieki, tas ir, vidēji trīs zvejnieki no katra no flotes
izņemtā zvejas kuģa.
Mērķgrupas
administratīvās
izmaksas
veido
projekta
iesnieguma, atbalsta pretendenta deklarācijas aizpildīšana, kā arī
pavaddokumentu (darba devēja izziņas, darba līguma) iegūšana.
Šo dokumentu aizpildīšanai, iegūšanai un sagatavošanai vidēji
nepieciešamais laiks zvejniekam nepārsniedz četras stundas.
Mērķgrupa projekta iesniegumu iesniegs vienu reizi.
C = (f x l) x (n x b) = (5,94 x 4) x (30 x 1) = 712,80 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 – subjektu skaits, uz kuriem attiecas projektā paredzētās
informācijas sniegšanas prasības;
b – reizes, cik bieži gada laikā projekts paredz informācijas
sniegšanu.
Mērķgrupas kopējās administratīvās izmaksas ir prognozējamas
aptuveni 950,40 euro apmērā.
ZManot_261120_sabalansesana
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4. Atbilstības izmaksu monetārs Projekts šo jomu neskar.
novērtējums
5. Cita informācija
Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Rādītāji

2
0

Turpmākie gadi (euro)
2021
2022
izmaiņas
saskaņā izmaiņas
saskaņā izmaiņas
kārtējā
ar vidēja salīdzinot
ar
salīdzinot
gadā,
termiņa vidēja
vidēja
vidēja
salīdzinot ar budžeta termiņa
termiņa termiņa
valsts
ietvaru
budžeta
budžeta budžeta
budžetu
ietvaru
ietvaru ietvaru
kārtējam
2020.
2021.
gadam
gadam
gadam
3
4
5
6
7
2 000 002
0
0
0
0

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

0

2 000 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000 004

0

0

0

0

0

0

4 000 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2 000 002

0

0

0

0

0

0

– 2 000 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020
saskaņā
ar
valsts
budžetu
kārtēja
m
gadam

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
3. Finansiālā
ietekme:
3.1. valsts
pamatbudžet
s
3.2.
speciālais
budžets
3.3.
pašvaldību
budžets
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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
izdevumu
aprēķins
7. Amata
vietu skaita
izmaiņas
8. Cita
informācija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2 000 002

0

0

0

0

0

– 2 000 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pasākuma publisko finansējumu veido 4 775 638 euro, tajā skaitā publisko
finansējumu Regulas Nr. 508/2014 34. panta 4. punkta “b” apakšpunktā minēto
galīgu zvejas darbību pārtraukšanas īstenošanai Latvijā veido 4 000 004 euro, no
kura EJZF līdzfinansējums ir 50 % (2 000 002 euro) apmērā un Latvijas valsts
līdzfinansējums – 50 % (2 000 002 euro) apmērā.
Pasākuma īstenošanai nepieciešamais publiskais finansējums 4 000 004 euro
apmērā tika pārcelts no dažādiem 1. Savienības prioritātes “Veicināt videi
ilgtspējīgu, resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz zināšanām
balstītu zvejniecību” (turpmāk – SP1) pasākumiem, kuros, tuvojoties 2014. –
2020. gada programmēšanas perioda beigām, bija izveidojies publiskā
finansējuma atlikums: “Veselība un drošība”, “Zvejas darbību pagaidu
pārtraukšana”, “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas
pielāgošana sugu aizsardzībai”, “Atbalsts saglabāšanas pasākumu izstrādei un
īstenošanai”. Par pārdalīto publiskā finansējuma apmēru līdz šim neviens nav
uzņēmies saistības, tāpēc tas nav iekļauts valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos.
ZRP 2014.–2020. uzraudzības komitejā īstenotā publiskā finansējuma pārdale
starp SP1 pasākumiem nepārsniedz kopējo ZRP 2014.–2020. finanšu plānā
paredzēto Latvijas valsts līdzfinansējuma apmēru.
Noteikumu projekts šo jomu neskar.
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)”.
Nepieciešamo papildu finansējumu ZM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pieprasīs no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais
finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
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palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1.
Saistības pret Eiropas
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra
Savienību
Regula (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 (turpmāk – regula Nr.
1380/2013);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija
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)
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
2015/288),
Eiropas Parlamenta un Padomes 20xx. gada xx. xxxxxxxx
Regulu (ES) Nr. xxxx/xxxx, ar kuru attiecībā uz Baltijas
jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes
limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un
kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un
attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras
austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza
Regulu (ES) Nr. 508/2014 (turpmāk – regula 202x/xxxx).
2.
Citas starptautiskās
Nav.
saistības
3.
Cita informācija
Nav.
1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā
Regula Nr. 1380/2013;
ES tiesību akta regula Nr. 508/2014;
datums,
regula 2015/288;
numurs un
regula (ES) 202x/xxxx
nosaukums
A
B
C
D
Attiecīgā ES
tiesību akta
panta numurs
(uzskaitot katru

Projekta
vienība, kas
pārņem vai
ievieš katru
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Informācija par to, vai šīs tabulas
A ailē minētās ES tiesību akta
vienības tiek pārņemtas vai
ieviestas pilnībā vai daļēji.

Informācija par to, vai šīs
tabulas B ailē minētās projekta
vienības paredz stingrākas
prasības nekā šīs tabulas A ailē
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tiesību akta
vienību – pantu,
daļu, punktu,
apakšpunktu)

šīs tabulas A
ailē minēto
ES tiesību
akta vienību,

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

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

Vispārīga
atsauce uz
regulu Nr.
1380/2013,
regulu
Nr. 508/2014,
regulu (ES)
202x/xxxx
Regulas
Nr. 508/2014
34. pants

Noteikumu
projekta
1. punkts

Noteikumu
projekta 3.
punkts

Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Regulas
Nr. 508/2014
10. pants;
Regula
2015/288
Regulas
Nr. 508/2014
34. panta 2.
punkta “a”
apakšpunkts
Regulas Nr.
1380/2013 22.
panta 5. punkts

Noteikumu
projekta
7. punkts

Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Noteikumu
projekta
11.6.
apakšpunkts

Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Noteikumu
projekta 15.
punkts

Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Regulas
Nr. 508/2014
34. panta 2.
punkta “b”
apakšpunkts
Kā ir
izmantota ES
tiesību aktā
paredzētā

Noteikumu
projekta
28.2.
apakšpunkts

Šīs tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības tiek
ieviestas pilnībā.

Projekts šo jomu neskar.
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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
noteikšanas, nekā paredzēts
attiecīgajos ES tiesību aktos

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.
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.
Noteikumu
projekta
vienības
neparedz
stingrākas prasības kā šīs
tabulas A ailē minētās ES
tiesību akta vienības.
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rīcības brīvība
dalībvalstij
pārņemt vai
ieviest
noteiktas ES
tiesību akta
normas?
Kādēļ?
Saistības
Projekts šo jomu neskar.
sniegt
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
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
ZManot_261120_sabalansesana
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starptautisko saistību izpilde

Projekts šo jomu neskar
Vai starptautiskajā dokumentā
paredzētās saistības nav
pretrunā ar jau esošajām
Latvijas Republikas
starptautiskajām saistībām
Cita informācija

Projekts šo jomu neskar.
Projekts šo jomu neskar.

veidā starptautiskās saistības
tiks izpildītas pilnībā.
Norāda institūciju, kas ir
atbildīga par šo saistību izpildi
pilnībā
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības
Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
un komunikācijas aktivitātes
noteikumu projekts, tika nodrošināta ar ZM organizētas
saistībā ar projektu
informatīvās sanāksmes un elektroniskas komunikācijas
starpniecību, kā arī ar Zivsaimniecības konsultatīvās padomes
(turpmāk – ZKP) sēdes starpniecību un rakstiskās procedūras
veidā ar Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam uzraudzības komitejas (turpmāk – ZRP 2014.–
2020. UK) locekļu starpniecību.
Sabiedrības līdzdalība projekta
Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
izstrādē
noteikumu projekts, tika nodrošināta ZM šā gada 9. septembrī
organizētajā informatīvajā sanāksmē ar zvejniecības sektora
pārstāvjiem. Sanāksmes laikā notika diskusija par atbalsta
pasākuma “Galīga zvejas darbību pārtraukšana” īstenošanas
nosacījumiem, tajā skaitā par publiskā finansējuma apmēra
noteikšanu.
Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
noteikumu projekts, tika nodrošināta arī ar ZKP sēdes
starpniecību šā gada 16. septembrī, kurā tās locekļi tika
informēti un atbalstīja ZM priekšlikumu atbalsta pasākuma
“Galīga zvejas darbību pārtraukšana” īstenošanai, kā arī tam
nepieciešamā publiskā finansējuma pārdali no citiem SP1
atbalsta pasākumiem, kuros veidojas publiskā finansējuma
pārpalikums.
Tās sabiedrības mērķgrupas līdzdalība, uz kuru attiecas
noteikumu projekts, tika nodrošināta arī ar ZRP 2014.–2020. UK
locekļu starpniecību, kuri lēmumu par pasākumam nepieciešamo
publisko finansējumu un pasākuma projektu atlases kritērijiem,
pieņēma rakstiskās procedūras veidā.
Sabiedrības līdzdalības rezultāti ZKP un ZRP 2014.–2020. UK lēmumu par pasākumam
nepieciešamo publisko finansējumu un pasākuma projektu
atlases kritērijiem pieņēma bez iebildumiem vai priekšlikumiem.
ZM organizētajā diskusijā par noteikumu projektu 2020. gada 9.
septembrī tika pausts atbalsts tā tālākai virzībai.
Cita informācija
Nav.
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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

Līde,
Zane.Lide@zm.gov.lv
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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

