Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11.
februāra noteikumos Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par
mežsaimnieciskām un medību darbībām”” projekta sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un Nav attiecināms.
projekta spēkā stāšanās
laiks
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Meža likuma 43.1 panta otro daļu, Medību likuma 15.panta otro daļu,
23.panta pirmo daļu un 29.panta septītās daļas 4.punktu
2. Pašreizējā
Atbilstoši Meža likuma 43.1 pantam par mežsaimnieciskām darbībām —
situācija
un apliecinājuma, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes
problēmas, kuru atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes
risināšanai tiesību sertifikāta, meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu —
akta
projekts maksājama valsts nodeva. Apmēru valsts nodevai par apliecinājuma, Valsts
izstrādāts, tiesiskā meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par
regulējuma mērķis neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, meža
un būtība
reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu un tās maksāšanas
kārtību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 82
“Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām””
(turpmāk – noteikumi).
Noteikumos ir iekļautas arī to valsts nodevu apjoms un maksāšanas kārtība,
ko nosaka Medību likuma 15.panta otrā daļa, 23.panta pirmā daļa un
29.panta septītās daļas 4.punkts - valsts nodeva par mednieku un medību
vadītāju kandidātu eksamināciju, valsts nodeva par mednieka apliecības,
medību vadītāja apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas
izsniegšanu, kā arī par atļaujas ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā
izsniegšanu. Noteikumos ir iekļauta arī valsts nodeva par to postījumu
apjoma noteikšanu un to zaudējumu aprēķinu, kurus lauksaimniecībai,
mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem
nodarījuši medījamie dzīvnieki. Tā kā VMD neveic iepriekšminēto aprēķinu,
VMD šo nodevu neadministrē.
VMD veica aprēķinus, nosakot šī brīža veicamo no VMD funkcijām
izrietošu darbību izmaksas, un secināja, ka tās daudzkārt pārsniedz šobrīd
piemērotās valsts nodevu apmērus. Kaut gan valsts nodevas apmērs nav tiešā
veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu, tomēr,
ievērojot ilgo laika periodu kopš izmaksu pārskatīšanas un, ievērojot to, ka
valsts nodevas mērķis ir arī personu darbību regulēšana, VMD pārskatīja
valsts nodevu apmērus un konstatēja, ka nepieciešams aktualizēt valsts
nodevas apmēru atbilstoši šī brīža faktiskajām izmaksām. Valsts nodevu
apmērs ar medībām saistītajām darbībām nav mainīts kopš 2004. gada, bet
par mežsaimnieciskām darbībām - kopš 2007.gada.
VMD sanitārais atzinums tiek sastādīts cirsmai (vienai vai vairākām
mežaudzēm), kurai ir novērtēts meža veselības stāvoklis un to var piesaistīt
diviem apliecinājuma koku ciršanai derīguma termiņiem, ja nemainās
sanitārās cirtes cēlonis vai bojājuma apjoms.
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Pakalpojuma tiešās un netiešās izmaksas ir noteiktas vienai cirsmai, kurā ir
plānota koku ciršana. Valsts nodeva saskaņā ar meža īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja iesniegumu ir maksājama par katru cirsmu, kas tiek iekļauta
apliecinājumā koku ciršanai.
Valsts nodeva ir maksājama par katru medību atļaujā norādīto dzīvnieku,
neatkarīgi no dzīvnieku sugas, vecuma un dzimuma.
Par atļauju izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā ir maksājama
valsts nodeva neatkarīgi no dienu skaita, kad ir plānotas medības.
Šobrīd, paaugstinot valsts nodevu apmēru un novirzot līdzekļus kvalitatīvu
e-pakalpojumu un Meža valsts reģistra attīstībai, ilgtermiņā iegūtu arī
klienti, jo tās paliktu nemainīgas apstākļos, kad valstī citiem pakalpojumiem,
iespējams, pieaug izmaksas, un vienlaicīgi privātpersonām būtu nodrošināta
iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.
Aktualizējot valsts nodevu apmēru, VMD vienlaicīgi ir pārskatījis maksas
pakalpojumu cenrādi un ierosina atcelt Ministru kabineta 2016. gada 21.
jūnija noteikumus Nr. 393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu
cenrādis”, kas nosaka VMD sniegtos maksas pakalpojumus, jo daļa no
darbībām, ko veido maksas pakalpojumi, iekļautas valsts nodevu aprēķinos,
daļa kļūst neaktuāla, ieviešot atvērto datu principu meža inventarizācijas
datu publiskošanā (Meža likuma 34.panta ceturtā daļa), kā arī ieņēmumi no
atsevišķiem pakalpojumiem ir nelieli, salīdzinot ar to administratīvajām
izmaksām. Kopējie ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
saskaņā ar VMD cenrādi ik gadu tiek plānoti 182 855 euro apmērā.
izstrādē Valsts meža dienests

3. Projekta
iesaistītās
institūcijas
un
publiskas personas
kapitālsabiedrības
4. Cita informācija Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo
slogu
1. Sabiedrības mērķgrupas, Noteikumu projekts attiecas uz 130 tūkst. meža īpašnieku, Valsts
kuras tiesiskais regulējums meža dienestu, medniekiem, kā arī personām, kas vēlas iegūt
ietekmē
vai
varētu mednieka vai medību vadītāja kvalifikāciju, ārzemniekiem, kas
ietekmēt
vēlas medīt Latvijas teritorijā.
Latvijā 2020. gadā mednieka sezonas kartes izsniegtas 21281
medniekiem.
2. Tiesiskā
regulējuma Projekts administratīvo procedūru nemaina.
ietekme uz tautsaimniecību
un administratīvo slogu
3. Administratīvo izmaksu Medniekiem un meža īpašniekiem izmaksas par pakalpojumiem,
monetārs novērtējums
par kuriem maksājama valsts nodeva pieaugs par 5 676 120 euro.
4. Atbilstības
izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
5. Cita informācija
Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
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Turpmākie trīs gadi (euro)

2021.gads

Rādītāji

1

1. Budžeta
ieņēmumi
1.1. valsts
pamatbudžets, tai
skaitā ieņēmumi
no maksas
pakalpojumiem
un citi pašu
ieņēmumi
1.1.1. ieņēmumi
no valsts
nodevām
2. Budžeta
izdevumi
2.1. valsts
pamatbudžets
3. Finansiālā
ietekme
3.1. valsts
pamatbudžets
4. Finanšu
līdzekļi papildu
izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+"
zīmi)
5. Precizēta
finansiālā ietekme
5.1. valsts
pamatbudžets

2022.

izmaiņas
kārtējā
saskaņā ar
gadā,
valsts
salīdzinot
budžetu
ar valsts
kārtējam
budžetu
gadam
kārtējam
gadam

saskaņā
ar
vidēja
termiņa
budžeta
ietvaru

2023.

2024.

izmaiņas,
izmaiņas, izmaiņas,
salīdzinot
salīdzinot ar salīdzinot ar
saskaņā ar
ar vidēja
vidēja
vidēja
vidēja
termiņa
termiņa
termiņa
termiņa
budžeta
budžeta
budžeta
budžeta
ietvaru
ietvaru
ietvaru
ietvaru
2021.gada
2022.
2023.
m
gadam
gadam

2

3

4

5

6

7

8

618 030

0

618 030

+5 676 120

618 030

+5 676 120

+5 676 120

0

0

0

0

0

0

0

618 030

0

618 030

+5 676 120

618 030

+5 676 120

+5 676 120

618 030

0

618 030

5 676 120

618 030

5 676 120

5 676 120

618 030

0

618 030

5 676 120

618 030

5 676 120

5 676 120

0

0

0

+5 676 120

0

+5 676 120

+5 676 120

0

0

0

+5 676 120

0

+5 676 120

+5 676 120

0

0

0

+5 676 120

0

+5 676 120

+5 676 120
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6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu
aprēķins (ja
nepieciešams,
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

6.1. Prognozētais ieņēmumu palielinājums no valsts nodevām pret kārtēja gada
plānu 2022. gadā un turpmāk ir 5, 7 milj. euro. Ieņēmumu palielinājums
veidojas veicamo darbību, kas izriet no Valsts meža dienesta funkcijām, izmaksu
pārskatīšanas rezultātā, bet ņemot vērā to, ka valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā
saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu, bet gan tās mērķis ir
personu darbības regulēšana, Valsts meža dienests nodevu likmi ir noteicis lielāku
vai mazāku par veicamo darbību izmaksām. Detalizētu ieņēmumu un izdevumu
aprēķinu skatīt pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr. 2.
Uzturēšanas
izdevumi
(KK 1000-5000)
KK
1000
Atlīdzība
t.sk.
atalgojums
KK 2000 Preces
un pakalpojumi
(IT uzturēšana –
e-pakalpojumu
pieejamība, Meža
valsts
reģistra
papildināšana un
uzturēšana)
KK
5000
Pamatkapitāla
veidošana
(autotransporta,
datortehnikas
sistemātiska
nomaiņa,
sistemātiski
kapitālie remonti
un būvniecība)
Kopā:

2022. gads

2023. gads

2024. gads

2 624 462

3 221 120

3 221 120

100 000

100 000

100 000

2 951 658

2 355 000

2 355 000

5 676 120

5 676 120

5 676 120

Amata vietu skaits netiek mainīts.
Papildus gūtie ieņēmumi tiks novirzīti Valsts meža dienesta prioritāro
pasākumu finansēšanai saskaņā ar iesniegtajiem Prioritāro pasākumu
pieteikumiem vidējam termiņam, palielinot atlīdzību dienestā nodarbinātajiem
(gan štata, gan sezonā nodarbinātajiem), Meža valsts reģistra papildināšanai un
uzturēšanai, un sistemātiski plānotai pamatlīdzekļu atjaunošanai un uzturēšanai
vidējā termiņā un arī turpmāk, lai iegūtu vislabāko rezultātu funkciju izpildes
nodrošināšanā.
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IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1.

Saistītie tiesību aktu projekti

Noteikumu projekts virzāms ikgadējā valsts budžeta
likumprojekta paketē.
Papildus noteikumu projektam virzāms Ministru
kabineta noteikumu projekts Ministru kabineta 2016.
gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 “Valsts meža
dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” atzīšanai par
spēku zaudējušu.

2.

Atbildīgā institūcija

3.

Cita informācija

Zemkopības ministrija
Aktualizējot valsts nodevu apmēru, VMD vienlaicīgi ir
pārskatījis maksas pakalpojumu cenrādi un konstatējis,
ka daļa no darbībām, ko veido maksas pakalpojumi,
iekļautas valsts nodevu aprēķinos, daļa kļūst neaktuāla,
ieviešot atvērto datu principu meža inventarizācijas datu
publiskošanā (Meža likuma 34.panta ceturtā daļa), kā arī
ieņēmumi no atsevišķiem pakalpojumiem ir nelieli,
salīdzinot ar to administratīvajām izmaksām. Kopējie
ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
saskaņā ar VMD cenrādi ik gadu tiek plānoti 182 855
euro apmērā. Tāpēc vienlaikus ar noteikumu projektu
tiek virzīts noteikumu projekts Ministru kabineta 2016.
gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 “Valsts meža dienesta
maksas pakalpojumu cenrādis” atzīšanai par spēku
zaudējušu.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.

1.

2.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības Informācija par noteikumu projektu ievietota
un komunikācijas aktivitātes Zemkopības ministrijas tīmekļvietnes www.zm.gov.lv
saistībā ar projektu
sadaļā “Sabiedriskā apspriešana” (datums).
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta
noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam
sabiedrībai tika dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par
noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
Sabiedrības līdzdalība projekta Informācija par noteikumu projektu ievietota tīmekļvietnē
izstrādē
www.zm.gov.lv un Ministru kabineta tīmekļvietnes
sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”.
Noteikumu projekts bija publiskā apspriešanā līdz
(datums).
Saskaņā ar MK 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā” 7.4.1. apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir
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aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par MK
noteikumu projektu tā izstrādes stadijā. MK noteikumu
projekts divas nedēļas pirms tā izsludināšanas Valsts
sekretāru sanāksmē tika publicēts Zemkopības ministrijas
tīmekļvietnē.
3.
4.

1.
2.

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta
izpildē
iesaistītās Valsts meža dienests
institūcijas
Projekta izpildes ietekme uz Noteikumu projektam nav ietekmes uz Valsts meža
pārvaldes
funkcijām
un dienesta funkcijām un struktūru.
institucionālo struktūru.
Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams
Jaunu institūciju izveide, esošu veidot jaunas, ne arī likvidēt vai reorganizēt esošas
institūciju
likvidācija
vai institūcijas.
reorganizācija, to ietekme uz Noteikumu projektu izpilde neietekmēs institūcijām
institūcijas cilvēkresursiem
pieejamos cilvēkresursus.
Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

Pamovska 67027101
lelda.pamovska@zm.gov.lv
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