Kristīne Kuprijanova
<Kristine .Kuprijanova @TM.
TM.GOV.
GOV .LV>
LV >
06.12.2021 09:55

To "lm@lm.gov.lv" <lm@lm.gov.lv>,
cc "'ineta.pikse@lm.gov.lv'" <ineta.pikse@lm.gov.lv>
bcc
Subject Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu
"Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

Tieslietu ministrija izvērtēja precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu "Tehnisko
palīglīdzekļu noteikumi" (turpmāk – projekts) un izsaka šādus iebildumus:
1

1. Atbilstoši pilnvarojumam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.
panta otrajā daļā projekta 1.5. apakšpunktā noteikts, ka šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
tehnisko palīglīdzekļu saņēmēji veic vienreizēju iemaksu vai līdzmaksājumu, saņemot
tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem, un šo maksājumu apmēru. Lūdzam
sniegt skaidrojumu, kurā projekta punktā ir noteikts veicamā līdzmaksājuma apmērs.
2. No projekta 4. punkta izriet, ka persona var vērsties tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai
tikai personīgi vai ar likumiskā pārstāvja starpniecību. Tādējādi tiek faktiski ierobežotas
Administratīvā procesa likuma 35. pantā paredzētās tiesības personai vērsties iestādē ar
pārstāvja starpniecību. Ievērojot minēto, ierosinām precizēt projekta 4., kā arī 5. punktu,
neatrunājot tajā pārstāvību, jo pārstāvības noformēšanas kārtība ir atrunāta Administratīvā
procesa likuma 38. pantā.
3. Lūdzam korekti aizpildīt projekta anotācijas V sadaļas 1. tabulas 1. punktu, ņemot vērā,
ka Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu
noteikumi" ar šā projekta spēkā stāšanos zaudēs spēku. Turklāt no sniegtās informācijas nav
saprotams, vai papildus šim projektam tiks virzīti arī grozījumi Ministru kabineta 2011. gada
6. decembra noteikumos Nr. 940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu
vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par
pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību".
Savukārt no anotācijas V sadaļas 1. tabulas 2. punkta nav saprotams, kurā projekta punktā
attiecīgā direktīvas norma tiek pārņemta.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projekta anotācijas V sadaļu.

Vienlaikus izsakām šādus priekšlikumus:
1. Ierosinām precizēt projekta 1.3. apakšpunktu, jo saīsinājums "aģentūra" ir jau atrunāts
projekta 1.2. apakšpunktā.
2. Ierosinām precizēt projekta 70. punktā ietverto atsauci, jo attiecīgie dokumenti ir atrunāti
projekta 69. punktā.
3. Ierosinām pārlasīt projekta tekstu, lai izvairītos no pārrakstīšanās un drukas kļūdām
normatīvā akta tekstā (piemēram, projekta II nodaļas nosaukumā, 5. punkta apakšpunktu
numerācijā, 6. punkta tekstā utt.).
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Šis e-pasts un tā pielikumā esošie dokumenti var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju,
cita starpā fizisko personu datus, kas adresēta tikai tā saņēmējam un izmantojama tikai
leģitīmiem mērķiem. Ja esat saņēmis šo e-pastu kļūdas dēļ, vai nav pamatota mērķa
ierobežotas pieejamības informācijas, cita starpā fizisko personu datu, apstrādei, Jums nav
tiesību izmantot vai pārsūtīt šajā e-pastā un tam pievienotajos dokumentos ietverto
informāciju. Šādā gadījumā nekavējoties neatgriezeniski izdzēsiet šo e-pastu.
Vēsture

