1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta
izstrādes procesā
1. Dokumenta veids

Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

2. Dokumenta
nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra
noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā”

3. Politikas joma un
nozare vai teritorija

Dabas resursu, lauksaimnieciskās
pārstrādes politikas joma

4. Dokumenta
mērķgrupas

Lauksaimniecības,
mežsaimniecības
pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības Fiziskas un juridiskas
personas, kas nodarbojas Fiziskas un juridiskas
personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu,
lauksaimniecības produktu pārstrādi, zvejniecību un
zvejas produktu apstrādi.

5. Dokumenta mērķis
un sākotnēji
identificētās
problēmas būtība

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:
Grozījumu mērķis ir nodrošināt atbalsta piešķiršanu
2021. gadā daļējai kredītprocentu dzēšanai primāro
lauksaimniecības produktu ražotājiem, atbilstīgām
kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī lauksaimniecības,
zvejniecības un zvejas produktu pārstrādes un
apstrādes uzņēmumiem, kā arī lauksaimniec ībā
izmantojamiem
zinātnes
pētījumiem
un
lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli
tehniskās bāzes pilnveidošanai.
Spēkā esošie Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra
noteikumi Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai
lauksaimniecībā” nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu, kā arī atbalsta piešķiršanas
kritērijus un atbalsta apmēru 2010. gadam.

6. Dokumenta izstrādes
laiks un plānotā
virzība

Plānots saskaņot ar Tieslietu un Finanšu ministriju
2021.gada februārī.
Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021. gada februārī.

7. Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

ražošanas

un

8. Sabiedrības pārstāvju Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties tiesību akta
iespējas līdzdarboties izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli par tiesību
akta 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 Lauku attīstības atbalsta
departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākā
referente Linda Voiče, e-pasts Linda.Voice@zm.gov.lv
tālrunis 67027121

