Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas
pakalpojumu cenrādis” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devītā daļa.
Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333
„Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie
izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, kur
18.punkta apakšpunkti nosaka, ka grozījumus noteikumos par
maksas pakalpojumu cenrādi izdara gadījumos:
18.1. apakšpunkts, ja ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos
vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes vai valsts
aģentūras sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu;
18.2. apakšpunkts, ja ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai
palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas
pakalpojumu izcenojumus.
Pašlaik maksu par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
(turpmāk – iestāde) sniegtajiem maksas pakalpojumiem nosaka
Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 753
“Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu
cenrādis”.
Sakarā ar to, ka paredzētās izmaiņas publisko pakalpojumu
maksas cenrādī skar vairāk nekā pusi no tiesību normu apjoma,
tad atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra
noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 140. punktam nepieciešams izstrādāt jaunu
Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”
(turpmāk – noteikumu projekts).
Noteikumu projekta sagatavošanas procesā ir izvērtētas ar
pakalpojumu procesu saistītās tiešās izmaksas, ņemot vērā to,
ka maksas pakalpojuma gala cenu pārsvarā veido vairāku
cenrādī norādīto cenu summa. Ņemot vērā Ministru kabineta
2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 “Traktortehnikas vai tās
piekabes reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – MK Nr.313), kuri
stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā, noteiktas prasības, tika izvērtēti
un pārskatīti ar jaunas traktortehnikas vai tās piekabes, jaunas
speciālās traktortehnikas un no ārvalstīm ievestas lietotas
traktortehnikas pirmreizējo reģistrāciju saistītie pakalpojumi
un veicamās darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā
rezultātā ir veiktas izmaiņas reģistrācijas pakalpojumu cenu
kalkulācijā. Precizēts maksas pakalpojuma nosaukums
“Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma
tiesību nostiprināšana”, šo pakalpojumu attiecinot tikai uz
pirmreizējo reģistrāciju informatīvajā sistēmā. Jaunas
traktortehnikas vai tās piekabes, jaunas speciālās
traktortehnikas un no ārvalstīm ievestas lietotas traktortehnikas
ar pirmreizējo reģistrāciju saistīto pakalpojumu gala cena ir

ZMAnot_281117_VTUA_cenrad; Ministru kabineta noteikumu projekta „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
maksas pakalpojumu cenrādis” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

2
paaugstināta ņemot vērā ar iepriekš minēto pakalpojumu
nodrošināšanu saistīto stingrās uzskaites materiālu un
dokumentu iegādes izmaksu pieaugumu, kā arī, lai nodrošinātu
Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.442
“Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”
(turpmāk – MK Nr.442) noteikto prasību izpildi, nodrošinot ar
noteikto valsts funkciju izpildi saistīto datu reģistrāciju valsts
informatīvajā sistēmā “Traktortehnikas vai tās vadītāju valsts
informatīvā sistēma”.
Nr.p.k. Pakalpojuma
veids

Cena
šobrīd
EUR

Aprēķināta Starpība
cena EUR
EUR

Stigrās uzskaites dokuments vai materiāls.
1.
10,61
2,78
Traktortehnikas 7,83
vai tās piekabes
reģistrācijas
apliecība.
Pakalpojuma
nosaukums:
“Papildus
resursu un datu
apstrāde
(hologrammas
izgatavošana un
veidlapas
noformēšana)”
2.
14,76
2,95
“Traktortehnikas 11,81
vai tās piekabes
reģistrācijas
numura zīme”
Cenas palielinājums vienai traktortehnikas vai 5,73
tās piekabes vienībai saistībā ar stingrās
uzskaites materiālu un dokumentu iegādes
izmaksu pieaugumu, kopā:
Cenas palielinājums par 12,46 EUR, (MK Nr.442), (MK
Nr.313) noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.
1.

2.

“Traktortehnikas
10,09
vai tās piekabes
vienas
vienības
īpašuma tiesību
nostiprināšana
(pirmreizēja
reģistrācija valsts
informatīvajā
sistēmā)”
(MK
Nr.442)
Precizēts
5,69
pakalpojuma
nosaukums:

19,55

9,46

8,69

3,00
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“Traktortehnikas
vai tās piekabes
tehnisko
datu
salīdzināšana”
(MK Nr.313)

Izvērtējot iepriekš minēto pirmreizējās reģistrācijas
pakalpojumu sniegšanas procesus tika secināts, ka ievērojami
resursi nepieciešami dokumentu izvērtēšanai, lai nodrošinātu
MK Nr.313 izpildi, kā rezultātā tika izveidots jauns
pakalpojums
“Reģistrācijas
dokumentu
izvērtēšana
traktortehnikai vai tās piekabei”, nosakot pakalpojuma cenu
pašizmaksā (skatīt MK noteikumu projekta pielikumu).
Izvērtējot pakalpojumus, kas saistās ar traktortehnikas vai tās
piekabes īpašnieka, vai turētāja (fiziskai vai juridiskai
personai) maiņu, tika precizētas ar pakalpojuma nodrošināšanu
saistītas darbības un to nodrošināšanas izmaksas.
Tika pārskatīti pakalpojuma veidi, kas saistās ar
traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai turētāja maiņu.
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

1.

Traktortehnikas
vai tās piekabes
vienas vienības
īpašuma tiesību
nostiprināšana
“Traktortehnikas
vai tās piekabes
vienas vienības
reģistrācijas datu
maiņa
valsts
informatīvajā
sistēmā
Traktortehnikas
vai tās īpašnieka
vai
turētāja
(fiziskai
vai
juridiskais
personai) maiņa
Traktortehnikas
vai tās piekabes
noņemšana no
uzskaites
“Traktortehnikas
vai tās piekabes
reģistrācijas
numura zīme”
Traktortehnikas
vai tās piekabes

2.

3.

4.

5.

6.

Cena
šobrīd
EUR
10,09

Aprēķināta Starpība
cena EUR
EUR
0

- 10,09

6,40

0

- 6,40

10,67

10,67

0

2,56

2.56

0

11,81

14,76

2,95

7,83

10,61

2.78
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reģistrācijas
apliecība.
Pakalpojuma
nosaukums:
“Papildus
resursu un datu
apstrāde
(hologrammas
izgatavošana un
veidlapas
noformēšana)”
7.
0
Reģistrācijas
dokumentu
izvērtēšana
traktortehnikas
vai tās piekabi
(vienai vienībai)
49,36
Pakalpojuma gala cena.

7,62

7,62

46,22

-3,14

Salīdzinot pakalpojuma “Traktortehnikas vai tās piekabes
īpašnieka maiņa” šobrīd spēkā esošo gala cenu ar aprēķināto
pakalpojuma gala cenu, ko veido iepriekš norādīto
pakalpojumu cenu summa, aprēķināta cena samazinājusies par
3,14 EUR.
Izmaiņas pakalpojuma gala cenā, ja, sniedzot publisko maksas
pakalpojumu klientam, tiek konstatētas tehnisko un
reģistrācijas datu izmaiņas:
Nr.p.k. Pakalpojuma
veids
1.

2.

Cena Aprēķināta Starpība
šobrīd cena EUR
EUR
EUR
6,40
11,40
5,00

Traktortehnikas,
tās piekabes vai tās
īpašnieka, turētāja
reģistrācijas datu
maiņa
valsts
informatīvajā
sistēmā.
Traktortehnikas
5,69
vai tās piekabes
tehnisko
datu
salīdzināšana.

8,69

3,00

Iepriekš minēto pakalpojumu gala cenas pieaugums ir
skaidrojams ar MK Nr.442 noteikto prasību izpildi.
Lai pilnveidotu traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā
stāvokļa kontroles procesus, nodrošinot tehniskās apskates
procesu ir noteiktas papildus kontroles darbības, lai
nodrošinātu ne tikai tehniskā stāvokļa kontroli, bet arī tehnisko
datu pārbaudi un konstatēto datu neatbilstību gadījumā to
aktualizēšanu informatīvajā sistēmā “Traktortehnikas vai tās
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vadītāju valsts informatīvā sistēma”, saskaņā ar Ceļu satiksmes
likuma 16.panta pirmo daļu.
Cena Aprēķināta Starpība
šobrīd cena EUR
EUR
EUR
Stigrās uzskaites dokuments vai materiāls.
1.
Valsts tehniskās 1,74
2,94
1,20
apskates uzlīme
vai talons.
Cenas palielinājums, lai pilnveidotu pakalpojuma procesus, veicot
ieguldījumus materiāli tehniskā nodrošinājuma, nemateriālo
ieguldījumu iegādei un uzturēšanas nodrošināšanai.
2.
Traktoru
un 12,09 16,09
4,00
lauksaimniecības
pašgājējmašīnu
ikgadēja
valsts
tehniskā apskate.
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

3.

Piekabju ikgadēja 7,97
valsts
tehniskā
apskate
Traktortehnikas
19,92
(izņemot traktorus
un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnas)
ikgadēja tehniskā
apskate.

4.

11,97

4,00

23,92

4,00

Pārskatot traktortehnikas tehniskā stāvokļa kontroles procesu,
lai nodrošinātu vienlīdzības principu pret traktortehnikas
īpašniekiem, turētājiem, valdītājiem, tika pārskatīts
pakalpojuma veids: “Transporta nodrošinājums”, jo iepriekš
pakalpojuma gala cenā tika iekļautas izmaksas par
nobrauktajiem kilometriem, sniedzot pakalpojumu izbraucot
pie klienta uz tā norādīto adresi vai pēc tehniskās apskates
grafika. Izvērtējot fizisko un juridisko personu skaitu, kuri ir
saņēmuši pakalpojumu ”Transporta nodrošinājums” 2014.,
2015.,2016.gados, kā arī ņemot vērā to, ka lielākai daļai klientu
iepriekš minētā pakalpojuma izmaksas veidoja ievērojamas
izmaksas sakarā ar nobrauktajiem kilometriem uz pakalpojuma
sniegšanas vietu un atpakaļ, tika nolemts piemērot vidējo cenu
visiem klientiem. Kā rezultātā tika izveidoti sekojoši
pakalpojumi, kuru cena noteikta saskaņā ar pakalpojuma
vienas vienības izcenojuma aprēķinu (pašizmaksā), neatkarīgi
no nobraukto kilometru skaita:
1. “Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates
vietu”, aprēķinātā cena vienai personai 7.00 EUR, kurš
tiek piemērots izbraucot uz noteikto tehnisko apskates
vietu;
2. “Izbraukums uz klienta noteikto adresi valsts tehniskās
apskates veikšanai”, aprēķinātā cena par izbraukumu
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20.00 EUR, kurš tiek piemērots izbraucot uz klienta
noteikto adresi;
3. “Izbraukums uz klienta noteikto adresi ārpus sezonas
periodā valsts tehniskās apskates veikšanai”, lai klienti
ārpus aktīvā traktortehnikas tehnisko apskašu perioda,
maksājot
pazemināto
cenu
par
transporta
nodrošinājumu, varētu veikt tehnisko apskati,
aprēķinātā cena par izbraukumu 10.00 EUR.
Tehniskās apskates uzlīmes (talona) izsniegšana jaunai
traktortehnikai vai tās piekabei:
Cena Aprēķināta
šobrīd cena EUR
EUR
Stigrās uzskaites dokuments vai materiāls.
1.
Valsts tehniskās 1,74
2,94
apskates uzlīme
vai talons.
2.
Atļauja piedalīties 1,85
2,85
ceļu satiksmē.
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

Starpība
EUR
1,20

1,00

Traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroles
pakalpojumu gala cenas izmaiņas veido:
Cena Aprēķināta Starpība
šobrīd cena EUR
EUR
EUR
Valsts tehniskā stāvokļa kontrole traktora vai lauksaimniecības
traktortehnikas vienai vienībai:
1.
Traktoru
vai 12,09 16,09
4,00
lauksaimniecības
pašgājējmašīnu
ikgadējā
valsts
tehniskā apskate.
2.
Traktoru
vai 6,05
9,00
2,95
lauksaimniecības
pašgājējmašīnu
atkārtota
valsts
tehniskā apskate.
3.
Valsts tehniskās 1,74
2,94
1,20
apskates uzlīme
vai talons.
4.
Atļauja piedalīties 1,85
2,85
1,00
ceļu satiksmē.
Valsts tehniskā stāvokļa kontrole traktortehnikas piekabei.
1.
Piekabes ikgadējā 7,97
11,97
4,00
valsts
tehniskā
apskate.
2.
Piekabes atkārtota 3,98
6,00
2,02
ikgadējā
valsts
tehniskā apskate.
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids
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Valsts tehniskās 1,74
2,94
1,20
apskates uzlīme
vai talons.
4.
Atļauja piedalīties 1,85
2,85
1,00
ceļu satiksmē.
Valsts tehniskā stāvokļa kontrole traktortehnikas (izņemot
traktorus un lauksaimniecības traktortehniku) vienai vienībai.
1.
Traktortehnikas
19,92 23,92
4,00
(izņemot traktorus
un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnas)
valsts
tehniskā
apskate.
2.
Traktortehnikas
9,96
15.00
5,04
(izņemot traktorus
un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnas)
atkārtota
valsts
tehniskā apskate.
3.
Valsts tehniskās 1,74
2,94
1,20
apskates uzlīme
vai talons.
4.
Atļauja piedalīties 1,85
2,85
1,00
ceļu satiksmē.
3.

Izmaiņas pakalpojumu gala cenā saistībā ar vadītāja apliecības
iegūšanu, apmaiņu vai atjaunošanu:
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

1.

Traktortehnikas
vadītāja
teorētiskais
kvalifikācijas
eksāmens.
Traktortehnikas
praktiskās
vadīšanas
eksāmens.
Traktortehnikas
vadītāja apliecības
noformēšana un
izsniegšana.
Traktortehnikas
vadītāja datu
pirmreizējā
ievadīšana vai
datu maiņa valsts
informatīvajā
sistēmā.

2.

3.

4.

Cena Aprēķināta Starpība
šobrīd cena EUR
EUR
EUR
7,11
10,11
3,00

12,81

25,00

12,19

10,67

14,67

4,00

6,40

8,40

2,00
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Ja traktortehnikas vadīšanas apliecība ir saņemta ārvalstīs un
persona vēlas to apmainīt, izveidots jauns pakalpojums
“Traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas
ārvalstīs izdoto dokumentu izvērtēšana’ Pakalpojuma cena
100.00 EUR. Ārvalsts traktortehnikas vadīšanas apliecības
atzīšanas kārtību nosaka 31.10.2006. Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.886 "Noteikumi par
institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
13.punkts, bet izdevumu apmēru, ko sedz persona par
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nosaka Ministru kabineta
2003.gada 10.jūnija noteikumu Nr.298 "Kārtība, kādā
pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 4.punkts.
Izvērtējot funkciju pakalpojumus, kas saistās ar izglītības
iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas
vadītāju apmācību, lai uzlabotu uzraudzības un kontroles
procesus, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktas prasības,
tika precizēti esošo pakalpojumu nosaukumi un izveidoti jauni
pakalpojumi.
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

Cena
šobrīd
EUR
Precizēts pakalpojuma nosaukums
1.
Mācību
atļauja 99,60
izglītības iestādēm
un komersantiem,
kuri
nodrošina
traktortehnikas
vadītāju apmācību
Jauns pakalpojums
2.
Atkārtota mācību 0,00
atļauja izglītības
iestādēm
un
komersantiem
(bojātā,
nozaudētā,
nosaukuma,
adreses izmaiņa)
Jauns pakalpojums
3.
Mācību grupas
0,00
reģistrācija
izglītības
iestādēm un
komersantiem,
kuri nodrošina
traktortehnikas
vadītāju apmācību
Jaunas pakalpojums
4.
Traktortehnikas
0,00
vadītāju mācību

Aprēķināta Starpība
cena EUR
EUR

280,40

180,80

99,60

99,60

52,68

52,68

48,80

48,80
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grupas atkārtotā
pārbaude
Precizēts pakalpojuma nosaukums
5.
Traktortehnikas
71,14
vadītāju mācību
materiālās bāzes
nodrošinājuma
pārbaude
Jaunas pakalpojums
6.
Traktortehnikas
0,00
vadītāju mācību
materiālās bāzes
nodrošinājuma
izmaiņa

48,80

-22,34

50,00

50,00

Izvērtējot pakalpojumu, kas saistīts ar traktortehnikas vadītāju
sagatavošanas mācību iestāžu uzraudzību, nodrošinot
apliecības maiņu gadījumos kad mainās komersanta
nosaukums, adrese vai tiek mainīta apliecība bojātās vai
nozaudētās gadījumā, izveidots jauns pakalpojums.
Aprēķināta
cena EUR

Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

1.

Atkārtota mācību 99,60
atļauja izglītības
iestādēm
un
komersantiem
(bojāta,
nozaudēta,
nosaukuma,
adreses izmaiņa)

Iestāde šobrīd sniedz maksas pakalpojumu “Pārskats par
traktortehniku vai tās piekabēm” neatkarīgi no sniedzamās
informācijas apjoma. Sakarā ar to, ka pakalpojuma izmaksas
veidojas no patērētā laika apjoma veicot pārskata
sagatavošanu, pakalpojums tika sadalīts vairākos maksas
pakalpojumos, atkarībā no sniedzamās informācijas apjoma
“Pārskats par traktortehniku vai tās piekabēm (līdz 20 000
ierakstu)”, “Pārskats par traktortehniku vai tās piekabēm (virs
20 000 līdz 50 000 ierakstu)”, “Pārskats par traktortehniku vai
tās piekabēm (virs 50 000 līdz 100 000 ierakstu)”, “Pārskats
par traktortehniku vai tās piekabēm (virs 100 000 ierakstu)”.
Izvērtējot pakalpojuma, kas saistīts ar traktortehnikas vai tās
piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšanu vai
noņemšanu informatīvajā sistēmā, izmaksu pieaugumu, tika
pārskata cena sekojošā apmērā:
Nr.p.k. Pakalpojuma
veids

Cena Aprēķināta Starpība
šobrīd cena EUR
EUR
EUR
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1.

Traktortehnikas 7,11
vai tās piekabes
komercķīlas vai
aizlieguma
atzīmes
uzlikšanu
vai
noņemšanu
valsts
informatīvajā
sistēmā

10,00

2,89

Izvērtējot ar muzeju funkciju nodrošināšanu saistītos
pakalpojumus un izmaksas, tika pārskatītas sekojošo
pakalpojumu cenas:
Cena Aprēķināta Starpība
šobrīd cena EUR
EUR
EUR
2,84
4,00
1,16

Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

1.

Muzeju
ekspozīciju
un
izstāžu apskate
Muzeju
4,26
ekspozīciju
un
izstāžu
apskate
ģimenēm
(2
pieaugušie
un
vismaz 2 bērni)

2.

6,00

1,74

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, politiski represētām
personām (uzrādot attiecīgo apliecību) tiek piemērota 50 %
atlaide no muzeju ekspozīciju un izstāžu apskates pakalpojuma
cenas.
Pirmsskolas vecuma bērniem, grupu pavadošajiem
pedagogiem, bāreņiem, bez vecāku apgādības palikušajiem
bērniem, pansionātu iemītniekiem un 1. grupas invalīdiem
(uzrādot attiecīgo dokumentu) muzeju ekspozīciju un izstāžu
pakalpojumi ir bez maksas.
Lai veicinātu iestādes muzeju apmeklētību lielās klientu grupās
un to izglītošanu saistībā ar kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanu un izglītošanu lauksaimniecības nozarē,
precizēts esošais pakalpojums “Muzeja gida pakalpojumi
(lekcijas vai konsultācijas)” to aizstājot ar 3 jauniem
pakalpojumiem.
Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

Aprēķināta
cena EUR

Izglītojošas
lekcijas,
konsultācijas vai
gida pakalpojumi
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grupām līdz 10 cilvēkiem)
cilvēkiem
muzeja
apmeklējumu

2.

Gida pakalpojumi
apmeklētājiem,
kuri grupā vairāk
par 10 cilvēkiem

(par katru
nākamo
apmeklētāju virs
10 cilvēkiem)
3.

Tematiskā
pasākuma
vadīšana muzejā

0,50

40.00

Tika izvērtētas sekojošo ar muzeja pakalpojumu sniegšanu
saistītās izmaksas:
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Pakalpojuma
veids

Cena
šobrīd
EUR
Muzeja krājumu 17,22
–
dokumentu,
kartogrāfijas
materiālu
un
iespieddarbu
–
izmantošana
publikācijām
Muzeja krājumu 17,22
–
1920.–1940.
gada fotonegatīvu
–
izmantošana
publikācijām
Muzeja krājumu 8,61
–
fotonegatīvu
(radītu pēc 1941.
gada)
–
izmantošana
publikācijām
Muzeja
8,61
ekspozīcijas
izmantošana
profesionālai
filmēšanai
un
fotografēšanai
Muzeja krājumu 688,67
–
lielgabarīta
tehnikas – noma

Aprēķināta Starpība
cena EUR
EUR
20,00

2,78

20,00

2,78

10,00

1,39

10,00

1,39

700,00

11,33
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6.

7.

uz vienu dienu
(12 h)
Muzeja krājumu 172,17
–
mazgabarīta
tehnikas – noma
uz vienu dienu
(12 h)
Muzeja krājumu 8,61
priekšmetu noma
uz
septiņām
dienām

180,00

7,83

10,00

1,39

Lai nodrošinātu muzeju darbību, īstenojot ar valsts funkcijas
saistītos uzdevumus – pētīt, saglabāt un informēt sabiedrību par
uzkrātajām vēsturiskajām vērtībām, kas saistās ar
lauksaimniecības nozari, tiek izveidoti sekojoši maksas
pakalpojumi:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pakalpojuma nosaukums
Muzeja zāles noma (līdz 6 h)
Muzeja zāles noma (24 h)
Muzeja visas teritorijas noma sadzīves tradīciju
pasākumiem (līdz 24 h)
Muzeja noteiktas teritorijas noma sadzīves tradīciju
pasākumiem (līdz 6 h)
Muzeja noteiktas teritorijas noma
Muzeja telpu noma (1 kvadrātmetrs)

Sakarā ar jaunizveidotajiem pakalpojumiem no cenrāža tiek
izslēgti sekojošie pakalpojumi:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Pakalpojuma nosaukums
Muzeja lielās konferenču zāles noma
Muzeja mazās konferenču zāles noma
Muzeja teritorijas noma sadzīves tradīciju
pasākumiem
Muzeja bibliotēkas telpu noma
Muzeja izstāžu zāles noma sadzīves tradīciju
pasākumiem

Pamatojoties un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta
astoto daļu, tika izvērtēta un pārskatīta ar valsts funkciju
nodrošināšanu un citu pakalpojumu sniegšanu noteiktā cena:
Transporta
nodrošinājums
1 km
0,67
valsts funkciju
veikšanai
Norēķinu
nodrošinājums
1
0,67
valsts funkciju pakalpojums
veikšanai

0,00

0,67

0.00

0,67
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Transporta
nodrošinājums
citu
1 km
0,55
pakalpojumu
veikšanai
Norēķinu
nodrošinājums
1
citu
0,55
pakalpojums
pakalpojumu
veikšanai

0,12

0,67

0,12

0,67

Sakarā ar to, ka atsevišķiem pakalpojumiem nav pieprasījuma,
tika izslēgti sekojoši maksas pakalpojumi:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pakalpojuma nosaukums
Dokumenta skenēšana
Fotogrāfiju skenēšana
Šaurfilmas fotonegatīvu skenēšana
Fotogrāfijas kopēšana uz A4 formāta lapas
Fotogrāfijas kopēšana uz A3 formāta lapas
Drukāta materiāla vienpusēja kopēšana uz A4 formāta
lapas
Drukāta materiāla vienpusēja kopēšana uz A3 formāta
lapas
Plastikāta karšu apdruka pēc klienta pasūtījuma
Izdruka par traktora vai piekabes vienu vienību no
traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās
sistēmas

Iestāde nodrošina valsts informatīvas sistēmas (valsts
informatīvās sistēmas “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts
informatīvā sistēma”) darbību. Lai segtu tiešās un netiešās
izmaksas, kas saistītas ar citu valsts iestāžu, amatpersonu,
uzņēmumu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgas
saņemt informāciju no iestādes informatīvās sistēmas,
pieslēgumu izveidošanu, konfigurēšanu, lietotāju izveidi,
lietotāju rekvizītu atjaunošanu, abonēšanu, programmatūras
izstrādi, izveidoti sekojošie jauni maksas pakalpojumi:
Nr.p.k.
1.

2.
3.
4.

Pakalpojuma nosaukums
Informatīvās sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas
ekspluatācijas vai testa sistēmas tehniskā pieslēguma
izveidošana un konfigurēšana (līdz 2 starpsistēmu
lietotājiem)
Informatīvās sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas
lietotāju izveide
Informatīvās sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas
esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana
Informatīvās sistēmas pieejamo datu apjoma vai
konfigurācijas izmaiņas klientam, kas izmanto
starpsistēmu datu apmaiņas saskarni
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5.

6.

6.

Informatīvās sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas
abonēšana (neatkarīgi no informatīvajā sistēmā
apstrādāto ierakstu skaita)
Informatīvās sistēmas testa sistēmas abonēšana vienai
saskarnei (neatkarīgi no informatīvajā sistēmā
apstrādāto ierakstu skaita)
Programmatūras izstrāde, ja datu apstrādei
informatīvajā sistēmā nepieciešams izmantot īpašas
datu nodošanas, sagatavošanas metodes vai atlases
kritērijus

Sakarā ar to, ka iestāde informāciju no valsts informatīvās
sistēmas klientiem sniedz galvenokārt elektroniskā veidā, bet
ir klienti kuri vēlas saņemt informāciju papīra formā, lai
nodrošinātu attiecīgo izmaksu segšanu, izveidots jauns maksas
pakalpojums “Izziņa papīra formā par traktortehniku vai tās
piekabi no valsts informatīvās sistēmas”.
Iestāde veic arī citus pakalpojumus, kas nav saistīti ar noteikto
valsts funkciju nodrošināšanu. Pamatojoties uz Ministru
kabineta 2012.gada 10. jūlija noteikumu Nr.491 “Noteikumi
par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” 4. punktu,
iestāde veic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
pārbaudes. Lai klienti pareizāk izprastu pakalpojuma būtību,
tika precizēts esošā pakalpojuma nosaukums no “Augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu tehniskā kontrole” uz
“Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības
pārbaude”, kā arī, lai segtu ar augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas iekārtas pārbaudes veikšanu visus saistītos
izdevumus, izveidoti sekojoši divi jauni maksas pakalpojumi:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids

1.
2.

Aprēķināta
cena
ar
PVN EUR
līdzekļu 29,54

Augu aizsardzības
lietošanas iekārtas pārbaude
Augu aizsardzības līdzekļu 0,70
lietošanas iekārtas sprauslas
caurplūdes pārbaude

Sakarā ar klientu pieprasījumu pēc vienkāršotā pakalpojuma,
lai noteiktu traktora jaudu, tika izveidots sekojošs jauns
pakalpojums, cenu apmēru nosakot, lai varētu segt izdevumus,
kas saistīti ar pakalpojuma nodrošināšanu:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids

1.

Jaudas mērīšana
slogošanas iekārtu.

Aprēķināta
cena
ar
PVN EUR
izmantojot 22,92
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Precizēti turpmāk sekojošo atsevišķo maksas pakalpojumu
nosaukumi, lai iestādes klienti varētu precīzāk izprast maksas
pakalpojuma būtību un piemērošanas gadījumus.
Nr.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pakalpojuma
nosaukums šobrīd
Traktortehnikas vai tās
piekabes valsts
reģistrācijas numura
zīmes izvēle no
saraksta
Traktortehnikas vai tās
piekabes viena nederīgā
stingrās uzskaites
materiāla vai
dokumenta atjaunošana
vai maiņa
Traktoru un
lauksaimniecības
traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate

Pakalpojuma nosaukums
pēc izmaiņām
Traktortehnikas vai tās
piekabes izvēles numura
zīme

Traktoru un
lauksaimniecības
traktortehnikas
atkārtota valsts tehniskā
apskate
Traktortehnikas
(izņemot traktorus un
lauksaimniecības
traktortehniku) ikgadējā
valsts tehniskā apskate
Traktortehnikas
(izņemot traktorus un
lauksaimniecības
traktortehniku)
atkārtota valsts tehniskā
apskate
Identifikācijas numura
iekalšana
traktortehnikai vai tās
piekabei

Traktoru un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnu atkārtota
valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas
vadītāju mācību
instruktoru apmācība

9.
Praktisko mācību
instruktora atestācija
10.

Praktisko mācību
instruktora apliecības
izsniegšana

Traktortehnikas, tās
piekabes vai traktortehnikas
vadītāja viena nederīgā
stingrās uzskaites
dokumenta vai materiāla
atjaunošana vai maiņa
Traktoru un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnu ikgadējā
valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas (izņemot
traktorus un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnas) ikgadējā
valsts tehniskā apskate
Traktortehnikas (izņemot
traktorus un
lauksaimniecības
pašgājējmašīnas) atkārtota
valsts tehniskā apskate
Identifikācijas numura
iekalšana traktortehnikai, tās
piekabei, iekārtai
Traktortehnikas vadītāju
sagatavošanas praktisko
mācību instruktoru
apmācība
Traktortehnikas vadītāju
sagatavošanas praktisko
mācību instruktoru
atestācija
Traktortehnikas vadītāju
sagatavošanas praktisko
mācību instruktoru
apliecības izsniegšana
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11.

Atkārtota praktisko
mācību instruktora
apliecības izsniegšana

12.

Traktortehnikas vai tās
piekabes komercķīlas
vai aizlieguma atzīmes
uzlikšana vai
noņemšana
informatīvajā sistēmā

Traktortehnikas vai tās
piekabes komercķīlas vai
aizlieguma atzīmes
uzlikšana vai noņemšana
valsts informatīvajā sistēmā

Fotogrāfiju komplekts

Fotogrāfijas nodrošinājums
traktortehnikas vadītāja
apliecībai1

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Izziņa par traktoru un
piekabi no
traktortehnikas, tās
piekabju un vadītāju
informatīvās sistēmas
Riteņtraktora tehniskā
ekspertīze
Kāpurķēžu traktora
tehniskā ekspertīze
Traktora (ar iekārtu)
tehniskā ekspertīze
Traktortehnikas
piekabes tehniskā
ekspertīze
Vieglās automašīnas
tehniskā ekspertīze
(līdz 1200 kg)
Vieglās automašīnas
tehniskā ekspertīze
(1201–1550 kg)
Vieglās automašīnas
tehniskā ekspertīze
(1551–1800 kg)
Vieglās automašīnas
tehniskā ekspertīze
(1801–2100 kg)
Vieglās automašīnas
tehniskā ekspertīze
(2101–2600 kg)
Vieglās automašīnas
tehniskā ekspertīze
(virs 2600 kg)
Kravas automašīnas
tehniskā ekspertīze
(0,8–5,0 t)
Kravas automašīnas
tehniskā ekspertīze
(5,0–9,0 t)
Kravas automašīnas
piekabes tehniskā
ekspertīze (1,0–5,0 t)

Atkārtota traktortehnikas
vadītāju sagatavošanas
praktisko mācību
instruktoru apliecības
izsniegšana

Izziņa elektroniskā veidā par
traktortehniku vai tās
piekabi no valsts
informatīvās sistēmas
Riteņtraktora mantiskais
novērtējums
Kāpurķēžu traktora
mantiskais novērtējums
Traktora (ar iekārtu)
mantiskais novērtējums
Traktortehnikas piekabes
mantiskais novērtējums
Vieglās automašīnas
mantiskais novērtējums
(līdz 1200 kg)
Vieglās automašīnas
mantiskais novērtējums
(1201–1550 kg)
Vieglās automašīnas
mantiskais novērtējums
(1551–1800 kg)
Vieglās automašīnas
mantiskais novērtējums
(1801–2100 kg)
Vieglās automašīnas
mantiskais novērtējums
(2101–2600 kg)
Vieglās automašīnas
mantiskais novērtējums
(virs 2600 kg)
Kravas automašīnas
mantiskais novērtējums
(0,8–5,0 t)
Kravas automašīnas
mantiskais novērtējums
(5,0–9,0 t)
Kravas automašīnas
piekabes mantiskais
novērtējums (1,0–5,0 t)
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

2q Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
4.

Cita informācija

Motocikla, kvadricikla
tehniskā ekspertīze
(virs 500 cm3)
Autobusa tehniskā
ekspertīze (līdz 3500
kg)
Autobusa tehniskā
ekspertīze (3501–12000
kg)
Autobusa tehniskā
ekspertīze (12001–
20000 kg)
Autobusa tehniskā
ekspertīze (20001–
26000 kg)
Graudu kombaina
tehniskā ekspertīze
Mēslojumu izkliedētāju
tehniskā ekspertīze
E grupas mašīnas
tehniskā ekspertīze

Motocikla, kvadricikla
mantiskais novērtējums
(virs 500 cm3)
Autobusa mantiskais
novērtējums (līdz 3500 kg)
Autobusa mantiskais
novērtējums (3501–12000
kg)
Autobusa mantiskais
novērtējums (12001–20000
kg)
Autobusa mantiskais
novērtējums (20001–26000
kg)
Graudu kombaina
mantiskais novērtējums
Mēslojumu izkliedētāju
mantiskais novērtējums
E grupas mašīnas mantiskais
novērtējums

Iestāde.
Nav

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

Sabiedrības mērķgrupas, Iestādes klienti – 70 000 personas, iestādes Muzeju un
kuras tiesiskais
resursu vadības departamenta muzeju nodaļu apmeklētāji –
regulējums ietekmē vai
6 000 personu.
varētu ietekmēt

2.

Tiesiskā regulējuma
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Regulējums nemaina maksas pakalpojuma saņemšanas
administratīvo procedūru.

3.

Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

4.

Cita informācija

Nav

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)
2018.gads
2019.gads 2020.gads
Izmaiņas kārtējā
Izmaiņas,
Izmaiņas,
Saskaņā ar
Izmaiņas,
gadā, salīdzinot ar salīdzinot ar salīdzinot ar
valsts
salīdzinot
budžetu kārtējam
kārtējo
kārtējo
budžetu
ar kārtējo
gadam
(2018.) gadu (2018.) gadu
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1
1. Budžeta
ieņēmumi:
1.1. valsts
pamatbudžets, tai
skaitā ieņēmumi
no maksas
pakalpojumiem
un citi pašu
ieņēmumi
1.2. valsts
speciālais budžets
1.3. pašvaldību
budžets
2. Budžeta
izdevumi:
2.1. valsts
pamatbudžets
2.2. valsts
speciālais budžets
2.3. pašvaldību
budžets
3. Finansiālā
ietekme:
3.1. valsts
pamatbudžets
3.2. speciālais
budžets
3.3. pašvaldību
budžets

5. Precizēta
finansiālā
ietekme:
5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets
5.3. pašvaldību
budžets

kārtējam
gadam
2
1 927 234

3
0

4
545 311

5
545 311

(2018.)
gadu
6
545 311

1 927 234

0

545 311

545 311

545 311

2 440 406

0

545 311

545 311

545 311

2 440 406

0

545 311

545 311

545 311

-513 172

0

0

0

0

-513 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins:

19
1 927 234 Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”
Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmā 21.00.00
„Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai,
sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība
lauksaimniecībā”
apakšprogrammā 21.02.00 Sabiedriskā
finansējuma
administrēšana
un
valsts
uzraudzība
lauksaimniecībā – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
finansējums:
Resursi izdevumu segšanai:
1 927 234 euro, tai skaitā:
133 670 euro – valsts budžeta dotācija,
1 793 564 euro – pašu ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem.
Izdevumi:
2 440 406 euro, tai skaitā:
1 602 054 euro – atlīdzība,
588 065 euro – preces un pakalpojumi,
250 287 euro – kapitālie izdevumi.
Sakarā ar to, ka uz esošo brīdi ir pieaugušas pakalpojumu
sniegšanas izmaksas un ir samazinājies sniegto pakalpojumu
apjoms - ar šī brīža plānotā budžeta finanšu līdzekļiem nav
iespējams segt pakalpojumu izmaksas, līdz ar to, lai izpildītu
esošo normatīvu prasības, kas saistītas ar plānoto pakalpojumu
sniegšanu, un būtu iespējams nodrošināt valsts funkciju izpildi,
ir radusies nepieciešamība veidot jaunu noteikumu projektu.
Detalizētajā izdevumu aprēķinā 6.2.punktā norādītas galvenās
izdevumu izmaiņu pozīcijas, kas nepieciešamas pakalpojumu
sniegšanā, tie ir izdevumi, kas saistīti ar stingrās uzskaites
materiālu un dokumentu iegādi, atlīdzības izdevumi un
izdevumi pamatkapitāla veidošanai.

6.1. detalizēts
ieņēmumu
aprēķins
6.1.1. Ieņēmumi
par sniegtajiem
pakalpojumiem
6.1.2. Dotācija
6.2. detalizēts
izdevumu
aprēķins

1 927 234

0

545 311

545 311

545 311

1 793 564

0

545 311

545 311

545 311

133 670

0

0

0

0

545 311

545 311

545 311

2 440 406

0
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6.2.1. EKK 1000
Atlīdzība
6.2.2. EKK 2000
Preces un
pakalpojumi
6.2.3. EKK 5000
Pamatpakalpojum
a veidošana
7. Cita
informācija

0

1 602 054

0

588 065

250 287

0

109 060

109 060

109 060

136 330

136 330

136 330

299 921

299 921

299 921

Anotācijas pielikumā pievienots jauno maksas pakalpojumu un
pakalpojumu, kam grozīta cena, izcenojumu aprēķins un detalizēts
ieņēmumu un izdevumu aprēķins.

Anotācijas IV, V sadaļa – projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības
līdzdalības un
komunikācijas aktivitātes
saistībā ar projektu

Informācija par noteikumu projektu 2016.
gada
11. novembrī ir ievietota tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.
Noteikumu projekts nosūtīts izvērtēšanai biedrībai
“Zemnieku Saeima”. Lauksaimniecības organizāciju
sadarbības padomei un Latvijas Lauksaimniecības
kooperatīvu asociācijai.

Sabiedrības līdzdalība
projekta izstrādē

Noteikumu projekts apspriests ar nozares sabiedriskajām
organizācijām Zemnieku saeima un LOSP

Sabiedrības līdzdalības
rezultāti

Noteikumu projektu atbalsta.

Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē
institūcijas

iesaistītās Iestāde .

Projekta izpildes ietekme uz Projekts šo jomu neskar.
pārvaldes
funkcijām
un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Zemkopības ministrs

Nav
Jānis Dūklavs
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A.Bumbuls
67027184, Adris.Bumbuls@zm.gov.lv
V.Kohanovičs
66902535, Valentins.Kohanovics@vtua.gov.lv
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