Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas
pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru
kabineta
2015.gada
14.jūlija
noteikumos
Nr.409
“Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas
pakalpojumu cenrādis”” (turpmāk – projekts) izstrādāts
ņemot vērā:
- Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumus Nr.428
“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.408 “Studiju programmu licencēšanas
noteikumi””;
- Akadēmiskās informācijas centra aprēķinus par lēmuma
sagatavošanu Latvijā iegūto grādu un profesionālo
kvalifikāciju pielīdzināšanai, ja tie iegūti pirms grādu un
profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā
stāšanās.
Augstskolu likuma 59.panta ceturtās daļas trešais teikums
2. Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai nosaka, ka Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju
tiesību akta projekts
pielīdzināšana, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo
izstrādāts, tiesiskā
kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās, ir
regulējuma mērķis un būtība maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta
apstiprinātu cenrādi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu
Nr.409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs”
maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 2.punktu lēmuma
par Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju
pielīdzināšanu, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo
kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās,
saņemšanas izmaksas ir 11 euro. Izmaksas sedz fiziskā
persona, kas vēlas pielīdzināt tās Latvijā iegūto grādu un
profesionālo kvalifikāciju, ja tie iegūti pirms grādu un
profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā
stāšanās. Šādu pielīdzināšanu ir nepieciešams veikt vienu
reizi.
Ņemot vērā to, ka pielīdzināšana ir noteikta par maksas
pakalpojumu, ir nepieciešams noteikt tādu samaksu par
pielīdzināšanu, lai Akadēmiskās informācijas centrs to var
veikt bez valsts budžeta finansējuma attiecīgā uzdevuma
veikšanai. Līdz ar to izmaksas ir nepieciešams aktualizēt, lai
Akadēmiskās informācijas centrs var veikt tam deleģēto
uzdevumu.
Akadēmiskās informācijas centrs ir aktualizējis Latvijā iegūto
grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas, ja tie
iegūti pirms grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas
regulējuma spēkā stāšanās, izmaksu aprēķinu, saskaņā ar
kuru izmaksas pieaug, līdz ar to ir nepieciešams veikt
1. Pamatojums
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grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos
Nr.409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs”.
Izmaksu apmērs ir ticis aprēķināts atbilstoši pakalpojuma
pašizmaksai un lai nodrošinātu Akadēmiskās informācijas
centra pakalpojumu sniegšanas ilgtspēju.
Viena izglītības dokumenta pielīdzināšana un lēmuma
sagatavošana: 23 euro. Izmaksas veido šādas pozīcijas:
- diplomatzīšanas eksperta darba apmaksa 9,56 euro
(9,56euro/stundā * 1 stunda (dokumentu izvērtēšana, papildu
informācijas meklēšana, lēmuma sagatavošana));
- sekretāres – lietvedes darba apmaksa 4,05 euro (8,09
euro/stundā * 0,5 stundas (komunikācija ar klientu,
iesniegumu reģistrācija, korespondences sagatavošana,
dokumentu plūsmas pārvaldīšana, datubāzes papildināšana));
- pārraudzība (tai skaitā lēmumu pārbaude, konsultācijas,
apmācība un izpildes kontrole) 2,43 euro (16,18 euro/stundā
* 0,15 stundas);
- papīrs, druka, kancelejas preces 0,54 euro;
- darba organizācija (saimnieciskie izdevumi lēmuma
sagatavošanas organizēšanai (sakaru izdevumi (tai skaitā
pasta sūtījumi, telefons, fakss, internets), biroja telpas (tai
skaitā īre, apsaimniekošana, apkure, IT pakalpojumi), datoru
un biroja tehnika un citi)) 6,42 euro (40% no 9,56 + 4,05 +
2,43 jeb tiešajām ar lēmuma sagatavošanu saistītajām
izmaksām).
Līdz ar to projekts paredz noteikt atbilstošas pakalpojuma
izmaksas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumu
Nr.428 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija
noteikumos Nr.408 “Studiju programmu licencēšanas
noteikumi”” 1.2.apakšpunktu studiju programmu licencēšanu
turpmāk veic trīs eksperti, nevis divi eksperti. Vienlaikus
uzsverams, ka studiju programmu licencēšanas izmaksas
nepieaug. Lai saskaņotu Ministru kabineta 2015.gada
14.jūlija noteikumos Nr.409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās
informācijas centrs” noteikto ar Ministru kabineta 2015.gada
14.jūlija noteikumos Nr.408 “Studiju programmu
licencēšanas noteikumi” noteikto, projekts paredz noteikt, ka
studiju programmu licencēšanā ir trīs eksperti, vienlaikus
izmaksas par studiju programmu licencēšanu paliek
nemainīgas.
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotā daļa
nosaka, ka publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām
deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes
uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz
darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes
funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Ņemot vērā to, ka
Akadēmiskās informācijas centram saskaņā ar Valsts
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pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otrajā daļā un Izglītības
likuma 21.panta trešajā daļā noteikto ir deleģēts valsts
pārvaldes uzdevums, tad Akadēmiskās informācijas centrs
nav pievienotās vērtības nodokļu maksātājs un par tā
sniegtajiem pakalpojumiem nav maksājams pievienotās
vērtības nodoklis.
Izglītības un zinātnes ministrija.

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

1.

2.

3.

4.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas,
Akadēmiskās informācijas centrs un personas, kas iesniegs
kuras tiesiskais regulējums iesniegumu Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju
ietekmē vai varētu ietekmēt pielīdzināšanai, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo
kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās.
Tiesiskā regulējuma ietekme Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu
uz tautsaimniecību un
Nr.409 “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs”
administratīvo slogu
maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 2.punktu lēmuma
par Latvijā iegūto grādu un profesionālo kvalifikāciju
pielīdzināšanu, ja tie iegūti pirms grādu un profesionālo
kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās,
saņemšanas izmaksas ir 11 euro. Projekts paredz, ka turpmāk
izmaksas būs 23 euro, jo tas atbildīs lēmuma sagatavošanas
aktuālajām izmaksām. Pielīdzināšanu ir nepieciešams veikt
vienu reizi katram izglītības dokumentam, līdz ar to projekts
neatstāj ietekmi uz tiem, kas pielīdzināšanu jau ir veikuši.
Administratīvo izmaksu
Administratīvās izmaksas gada laikā fiziskai personai
monetārs novērtējums
nepārsniedz 200 euro, jo lēmumu par Latvijā iegūta grāda un
profesionālās kvalifikācijas pielīdzināšanu, ja tas iegūts pirms
grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma
spēkā stāšanās, ir nepieciešams saņemt tikai vienu reizi un
izmaksas ir 23 euro.
Cita informācija
Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Turpmākie trīs gadi (euro)
2018. gads
2019
2020
2021
Saskaņā ar
Izmaiņas
Izmaiņas,
Izmaiņas,
Izmaiņas,
Rādītāji
valsts budžetu kārtējā gadā, salīdzinot ar salīdzinot ar
salīdzinot ar
kārtējam
salīdzinot ar kārtējo (n)
kārtējo (n)
kārtējo (n)
gadam
budžetu
gadu
gadu
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
4. Finanšu līdzekļi
papildu izdevumu
finansēšanai
(kompensējošu
izdevumu
samazinājumu
norāda ar "+" zīmi)
5. Precizēta
finansiālā ietekme:
5.1. valsts
pamatbudžets
5.2. speciālais
budžets

2

kārtējam
gadam
3

4

5

6
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5.3. pašvaldību
0
budžets
6. Detalizēts
ieņēmumu un
izdevumu aprēķins
(ja nepieciešams,
detalizētu ieņēmumu
un izdevumu
aprēķinu var
pievienot anotācijas
pielikumā):
6.1. detalizēts
Projekts šo jomu neskar
ieņēmumu aprēķins
6.2. detalizēts
Projekts šo jomu neskar.
izdevumu aprēķins
7. Cita informācija Nav.

0

0

0

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
1.

2.
3.
4.

Plānotās sabiedrības
līdzdalības un komunikācijas
aktivitātes saistībā ar projektu
Sabiedrības līdzdalība projekta
izstrādē
Sabiedrības līdzdalības
rezultāti
Cita informācija

Projekts vienlaikus ar izsludināšanu Valsts sekretāru
sanāksmē tiks publicēts Izglītības un zinātnes
ministrijas mājaslapā.
Tiks norādīta, iesniedzot projektu izskatīšanai Ministru
kabinetā.
Tiks norādīti, iesniedzot projektu izskatīšanai Ministru
kabinetā.
Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

Akadēmiskās informācijas centrs un personas, kas
iesniegs iesniegumu Latvijā iegūto grādu un profesionālo
kvalifikāciju pielīdzināšanai, ja tie iegūti pirms grādu un
profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā
stāšanās.

2.

Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un

Projekts šo jomu neskar.
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3.

institucionālo struktūru. Jaunu
institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav

Izglītības un zinātnes ministrs

Kārlis Šadurskis

Valsts sekretāre

Līga Lejiņa

L.Upīte, 67047816
Linda.Upite@izm.gov.lv
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