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Uz 01.07.2021. VSS prot. Nr. 25 15. § (VSS-616)
Izglītības un zinātnes ministrijai
Par Ministru kabineta noteikumu projektu
"Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa
summas kompensācijas kārtība privātajai
izglītības iestādei "Latvijas Starptautiskā
skola""
Tieslietu ministrija ir izskatījusi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru
kabineta noteikumu projektu "Muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa summas
kompensācijas kārtība privātajai izglītības iestādei "Latvijas Starptautiskā skola"" (turpmāk –
projekts) un atbalsta tā tālāku virzību, izsakot šādus iebildumus:
1. Lūdzam papildināt projekta 1.1. apakšpunktā ietverto līgumu ar tā parakstīšanas laiku
un vietu atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu
valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības
nodrošināšanu" (turpmāk – likums) 1. pantam.
2. Lūdzam precizēt projekta 1.1. un 1.2. apakšpunktu atbilstoši Ministru kabineta
2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi"
(turpmāk – noteikumi Nr. 108) 100.2. apakšpunktam, proti, norādot precīzu likumā noteikto
pilnvarojumu Ministru kabinetam, tostarp norādot likumā precizētos muitas maksājumus un
izmantojot likumā lietoto vārdisko izteiksmi.
Papildus vēršam uzmanību, ka projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma
(turpmāk – anotācija) I sadaļas 2. punktā ir ietverta termina "muitas maksājumi" definīcija, kas
cita starpā aptver arī izvedmuitas nodokli un ar tiem saistītos maksājumus, ko neparedz likuma
1.1 pantā uzskaitītie muitas maksājumi (ievedmuitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un
akcīzes nodoklis). Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt projektā ietvertā regulējuma atbilstību
likumā ietvertajam pilnvarojumam, nepieciešamības gadījumā precizējot projektu un papildinot
anotāciju ar skaidrojumu, no kuras likuma tiesību normas izriet attiecīgais pilnvarojums Ministru
kabinetam.
3. Projekta 2. punkts cita starpā noteic, ka privātās izglītības iestāde "Latvijas
Starptautiskā skola" (turpmāk – skola) iesniegumu par muitas maksājumu un dabas resursu
nodokļa kompensāciju var iesniegt arī tiklīdz skolas samaksāto muitas maksājumu un dabas
resursu nodokļa summa ir sasniegusi vai pārsniegusi 5 000 euro. Lūdzam papildināt anotāciju ar
skaidrojumu un pamatojumu projekta 2. punktā noteiktās summas apmēram.
4. Projekta 3.5. apakšpunktā ir noteiks, ka iesniegumā par muitas maksājumu un dabas
resursu nodokļa kompensāciju norāda citu informāciju, kuru skola uzskata par būtisku. Nav
skaidrs, kāds mērķis ir šādai tiesību normai un kāda papildu informācija varētu tikt iekļauta
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iesniegumā, kas varētu ietekmēt attiecīgās kompensācijas izmaksu. Ievērojot minēto, lūdzam
precizēt projektu vai papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
5. Projekta 4. punktā ietvertais regulējums ir deklaratīvs un tam nav juridiskas slodzes,
tāpēc saskaņā ar noteikumu Nr. 108 3.1. apakšpunktu lūdzam to svītrot.
6. Vēršam uzmanību, ka daļa no projekta 6. punktā ietvertā regulējuma dublē
Administratīvā procesa likuma 59. panta nostiprinātās iestādes tiesības iegūt informāciju no
administratīvā procesa dalībniekiem. Saskaņā ar noteikumu Nr. 108 3.2. apakšpunktu lūdzam
atbilstoši precizēt projektu. Attiecīgi lūdzam precizēt arī projekta 8. punktu.
7. No projektā ietvertā regulējuma nav skaidrs, vai Izglītības un zinātnes ministrija
pieņem pozitīvu lēmumu, proti, labvēlīgu administratīvo aktu, pamatojoties uz skolas
iesniegumu par muitas maksājumu un dabas resursu nodokļa kompensāciju. Projekta 7. punktā
tiek noteikta jau tālāka Izglītības un zinātnes ministrijas rīcība, ja lēmums ir pozitīvs. Ievērojot
minēto, lūdzam precizēt projektu vai papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu.
8. Vēršam uzmanību, ka Administratīvā procesa likuma 67. panta otrā daļa noteic
administratīvā akta sastāvdaļas, tostarp paredzot, ka administratīvajā aktā ietver faktu
konstatējumu un administratīvā akta pamatojumu. Ievērojot minēto, kā arī saskaņā ar noteikumu
Nr. 108 108 3.2. apakšpunktu lūdzam svītrot projekta 8. punktā ietverto norādi Izglītības un
zinātnes ministrijai veikt objektīvu faktu konstatēšanu.
9. No projekta 10. punkta izriet, ka skolai tiek kompensēti samaksātie muitas maksājumi
un dabas resursu nodoklis par precēm, kas ievestas skolas lietošanai, no 2016. gada 1. janvāra.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta
ceturto daļu normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši
paredzētus gadījumus. Ievērojot minēto, lūdzam anotācijā norādīt atbilstošu likuma tiesību
normu, kurā īpaši paredzēts šāds gadījums, vai projekta 10. punktu svītrot, ja šāda regulējuma
nav.
Valsts sekretāra vietniece
tiesību politikas jautājumos
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