Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 590 „Noteikumi par
atvaļinātajiem karavīriem un zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un samaksas kārtību” sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta spēkā Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
stāšanās laiks (500 zīmes bez
instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās
atstarpēm)
ietekmes
izvērtēšanas
kārtība”
5.¹
punktam
kopsavilkums nav jāaizpilda.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

2.

Pašreizējā situācija un
problēmas, kuru risināšanai
tiesību akta projekts
izstrādāts, tiesiskā
regulējuma mērķis
un būtība

3.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas
Cita informācija

4.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru
kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 590
„Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem
veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru
un samaksas kārtību”” (turpmāk – noteikumu projekts)
izstrādāts, pamatojoties uz Militārā dienesta likuma 59. panta
otro daļu.
Pašlaik Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumi
Nr. 590 „Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem
apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī
izdevumu apmēru un samaksas kārtību” (turpmāk – Ministru
kabineta noteikumi Nr.590) paredz atšķirīgus nosacījums un
tie uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr.590 4. un 5.
punktā.
Noteikumu projekts, ar mērķi motivēt karavīrus
dienēt līdz militārajam dienestam noteiktā maksimālā
vecuma sasniegšanai, nosaka, ka turpmāk vairs nebūs
atšķirības apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu
apjomā atkarībā no atvaļināšanas iemesla, tāpēc tiek svītrots
Ministru kabineta noteikumu Nr.590 5. punkts.
Aizsardzības ministrija.
Noteikumu projekts nerada tiešu ietekmi uz valsts budžetu.
Noteikumu projektu Aizsardzības ministrija īstenos tai
piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros no programmas 31.00.00
„Militārpersonu pensiju fonds”.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

2.

Sabiedrības
mērķgrupa, Militārā dienesta likuma 59. panta otrajā daļā minētie
kuras tiesiskais regulējums atvaļinātie karavīri.
ietekmē vai varētu ietekmēt
Tiesiskā regulējuma ietekme Projekts šo jomu neskar.
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu
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2
3.
4.

1.

Administratīvo
izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Cita informācija
Nav.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības līdzdalības un Par Noteikumu projektu ir informēta sabiedrība,
komunikācijas aktivitātes saistībā informāciju publicējot Aizsardzības ministrijas tīmekļa
ar projektu
vietnē, adrese: www.mod.gov.lv un Ministru kabineta
tīmekļa vietnē, adrese: www.mk.gov.lv

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta
izstrādē

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Noteikumu projekts ievietots Aizsardzības ministrijas
un
Ministru
kabineta
tīmekļvietnēs,
adrese:
https://www.mod.gov.lv/lv/nozarespolitika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-unpubliskas-apspriesanas,
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”/ šobrīd izsludinātie
sabiedriskās un publiskās apspriešanas projekti;
https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabinetadiskusiju-dokumenti
Nav.

4.

Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.
2.

3.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
Projekta izpildes ietekme
uz pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošo institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to
ietekme uz institūciju
cilvēkresursiem
Cita informācija

Aizsardzības ministrija.
Institūciju funkcijas un uzdevumi netiek paplašināti vai
sašaurināti. Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas un nav plānots
likvidēt, reorganizēt vai apvienot esošās institūcijas.

Nav.

Anotācijas III, IV, V un VI sadaļa – projekts šo jomu neskar.
Aizsardzības ministrs

A.Jaško 67335197,
andris.jasko@mod.gov.lv
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Dr. A.Pabriks

