1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes
procesā
Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

1.

Dokumenta veids

2.

Dokumenta nosaukums Ministru kabineta noteikumi "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"""

3.

Politikas joma un
nozare vai teritorija

4.

Dokumenta mērķgrupas Projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta
pretendentiem – biedrībām, kutas reģistrētas saskaņā ar Biedrību un
nodibinājumu likumu un kurās ne mazāk kā trīs biedru
komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība

5.

Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

6.

Dokumenta izstrādes
Plānosts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada
laiks un plānotā virzība septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju
iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties tiesību akta 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.

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politikas
joma

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:
Ir novērst būvniecības izmaksu straujā pieauguma dēļ radītos
šķēršļus 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 Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam
publiskā finansējuma atlikuma maksimālu apguvi.
Normatīvais akts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas.

10. Cita informācija

Nav.

11. Atbildīgā amatpersona

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta,
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā referente,
Zane.Lide@zm.gov.lv , 678787808

