Ministru kabineta noteikumu projekta
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441
"Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana""sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Tiesību akta projekta (turpmāk – projekts) mērķis ir novērst
projekta spēkā stāšanās laiks būvniecības izmaksu straujā pieauguma dēļ radītos šķēršļus
(500 zīmes bez atstarpēm) projektu realizācijai.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī saistībā ar būvniecības
izmaksu sadārdzinājumu par 30%, projektā paredzēts svītrot
2.pielikumu, kur noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas
publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem
jaunas būvniecības un pārbūves projektos, no kurām tiek
aprēķināts publiskais finansējums, jo tās vairs neatbilst esošai
būvniecības cenu tirgus situācijai.
Būtiski pieaug arī energoresursu cena, kas noved pie projekta
izmaksu nenovēršama kāpuma saistībā ar būvmateriālu piegādi un
būvniecības izmaksām.
Paredzētās izmaiņas projektā ir būtiskas, lai virzītos uz maksimālu
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
publiskā finansējuma atlikuma apguvi.
Normatīvais akts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Zemkopības ministrijas iniciatīva sadarbībā ar NVO.
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Pamatojums
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Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru
risināšanai tiesību akta
projekts izstrādāts,
tiesiskā regulējuma
mērķis un būtība
Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
Cita informācija

3.
4.

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 441 "Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju
izmantošana"" 2.pielikumā noteiktas “Maksimālās attiecināmās
izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju
tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos”.
Zemkopības ministrija 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 – biedrībām, kutas reģistrētas saskaņā ar Biedrību
ietekmē vai varētu ietekmēt un nodibinājumu likumu un kurās ne mazāk kā trīs biedru
komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība
2. Tiesiskā regulējuma ietekme Projekts šo jomu neskar.
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu
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3. Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs 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
Plānotās sabiedrības līdzdalības Noteikumu projekts šo jomu neskar.
un komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu
Sabiedrības līdzdalība projekta Noteikumu projekts šo jomu neskar.
izstrādē
Sabiedrības līdzdalības rezultāti Noteikumu projekts šo jomu neskar.
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
Nav.

Zemkopības ministrs
Līde, 67878708
Zane.Lide@zm.gov.lv
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