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 noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta
2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 “Noteikumi par
valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām”

3.

Politikas joma un
nozare vai teritorija

4.

Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz 130 tūkst. meža īpašnieku,
Valsts meža dienestu, medniekiem, kā arī personām, kas vēlas
iegūt mednieka vai medību vadītāja kvalifikāciju,
ārzemniekiem, kas vēlas medīt Latvijas teritorijā.

5.

Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
politikas joma.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība:
valsts nodevu apmēru aktualizēšana atbilstoši šī brīža
faktiskajām izmaksām, izdarot attiecīgos grozījumus Ministru
kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 82
"Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un
medību darbībām"2.,3. un 5.punktā.
Aktualizējot valsts nodevu apmēru, Valsts meža dienests
(turpmāk-VMD)
vienlaicīgi
ir
pārskatījis
maksas
pakalpojumu cenrādi un konstatēts, 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.

6.

Dokumenta izstrādes
Plānots 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

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta
noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam sabiedrības pārstāvji

2
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.

10. Cita informācija

Nav.

11. Atbildīgā amatpersona

Zemkopības ministrijas Meža resursu un medību nodaļas
vecākā referente, L.Pamovska tālr.67027101,
Lelda.Pamovska@zm.gov.lv

