Likumprojekta "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"
anotācija
I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs
1. Pašreizējās situācijas
raksturojums

Pašlaik valsts un pašvaldības mantas iznomāšana netiek regulēta ar
speciālu likumu. Uz gadījumiem, ja valsts vai pašvaldības manta
tiek iznomāta privātpersonām, tiek attiecinātas likums "Par valsts
un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu",
kā arī Ministru kabineta 1995.gada 3.oktobra noteikumi Nr.292
"Noteikumi par valsts zemes nomu". Minētajos normatīvajos aktos
noteiktais valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas regulējums
nav pietiekams – netiek skaidri noteikta iznomāšanas kārtība, tās
atklātības principi un pretendentu izraudzīšanas kritēriji. Atsevišķas
valsts un pašvaldību institūcijas ir izstrādājušas un pieņēmušas
iekšējos normatīvos aktus, kas regulē mantas iznomāšanas kārtību,
tomēr tajos ietvertais regulējums ir atšķirīgs. Tādējādi spēkā esošais
normatīvo aktu regulējums nav pietiekams, nenodrošina
vienveidīgu praksi valsts un pašvaldības mantas iznomāšanā,
nenodrošina atklātību un neveicina vienlīdzību starp potenciālajiem
mantas iznomāšanas pretendentiem.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.–
2008.gadam paredzēts izvērtēt korupcijas iespēju novēršanu zemes
piešķiršanas procesā (10.uzdevums), kā arī analizēt un izpētīt
normatīvo aktu izstrādes nepieciešamību saistībā ar likuma "Par
valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" piemērošanu (11.uzdevums). Lai izpildītu šos
uzdevumus, paredzēts Ministru kabinetā iesniegt attiecīgus tiesību
aktu projektus

2. Normatīvā akta
projekta būtība

Likumprojekta "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"
mērķis ir ieviest skaidru regulējumu valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanai. Tas paredz noteikt valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanas kārtību: nomas tiesību piešķiršanas metodes, lēmumu
par mantas iznomāšanu pieņemšanas kārtību, informācijas
publiskošanu par iznomājamo mantu un iespējām to iznomāt,
galvenos noteikumus par valsts vai pašvaldības mantas nomas
tiesību piešķiršanu izsolē vai piedāvājumu konkursā, kā arī noteikt
atbildīgos par iznomāšanu un ierobežojumus iznomāšanas komisiju
amatpersonām. Tādējādi, pieņemot šādu regulējumu, anotācijas
iepriekšējā punktā minētās problēmas lielā mērā tiktu atrisinātas

3. Cita informācija
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II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību
1. Ietekme uz makroekonomisko vidi
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Uzlabosies tirgus dalībnieku iespējas
veikt ekonomisko darbību godīgas
konkurences apstākļos
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2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un
administratīvo procedūru vienkāršošanu

Godīgu konkurences apstākļu radīšana
pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi,
savukārt administratīvās procedūras tiks
padarītas skaidrākas

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija
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III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais
gads
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Nākamie trīs gadi
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laikā pēc
kārtējā
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1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie
kompensējošie pasākumi
papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā
pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar. Paredzēts, ka visi
izdevumi, kas iznomātājam radīsies, organizējot izsoli vai
piedāvājumu konkursu, tiek iekļauti nomas maksā

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru
kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir
sagatavoti to projekti.
Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī
tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā
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Jāizdod Ministru kabineta noteikumi,
kas noteiks kārtību, kādā valsts vai
pašvaldību mantas nomas tiesības
piešķir izsolē un piedāvājumu konkursā.
Projekti nav sagatavoti
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likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un
galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā
paredzēts šos noteikumus izstrādāt
2. Cita informācija
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V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts
1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām
organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem
divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem
līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums
1.tabula
Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un
citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas
spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas
atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas
datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā
akta projekta norma
(attiecīgā panta,
punkta Nr.)

Eiropas Savienības
normatīvais akts un
attiecīgā panta Nr.

Atbilstības
pakāpe
(atbilst/
neatbilst)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar
5. Cita informācija
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Komentāri
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VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām
konsultācijas ir notikušas

Darba grupā pie likumprojekta izstrādes
bija pieaicināts pārstāvis no Latvijas
Pašvaldību
savienības.
Atzinumu
sniedzis sabiedriskās politikas centrs
"Providus"

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija
(atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi,
mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojektā ir daļēji iestrādāti
Latvijas Pašvaldību savienības sniegtie
priekšlikumi

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir
veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs 2004.gada 26.augustā rīkoja
publisko
diskusiju
"Korupcijas
novēršana valsts un pašvaldības mantas
iznomāšanā", kuras laikā valsts un
pašvaldību institūciju pārstāvji diskutēja
par problēmām valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanā. Par darba grupas
darbu tika sagatavoti un nosūtīti preses
paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem
konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija
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VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no
valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas
jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo
institūciju funkcijas

Izveidot
jaunas
institūcijas
nav
paredzēts. Esošo institūciju funkcijas
netiek mainītas vai paplašinātas.
Normatīvā akta izpilde ir iespējama
uzreiz pēc tā pieņemšanas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta
ieviešanu

Par normatīvā akta ieviešanu sabiedrība
tiks
informēta
ar
publikācijām
plašsaziņas līdzekļos

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja
normatīvais akts viņu ierobežo

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no
normatīvā akta, ir piemērojamas
Administratīvā procesa likuma normas
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4. Cita informācija
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Ministru prezidents

I.Godmanis

Ministru
prezidents

Korupcijas
novēršanas un
apkarošanas
biroja
priekšnieka p.i.

Korupcijas
novēršanas un
apkarošanas biroja
Juridiskās nodaļas
vadītāja

Par kontroli
atbildīgā
amatpersona

Atbildīgā
amatpersona

I.Godmanis

J.Strīķe

V.Zeppa-Priedīte

I.Čodare

A.Strīķeris
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