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GROZĪJUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS 

PĀRVALDĪBAS LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem

atzītos grozījumus, kas noteic darba tiesisko attiecību

regulējumu gadījumos, kad darba pildīšanai

nepieciešams sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas

pret Covid-19 vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu.

 Ja darbinieks nebūs ieguvis vakcinācijas vai

pārslimošanas sertifikātu, kas nepieciešams darba

pienākumu izpildei, pastāvēs pietiekams pamats

uzskatīt, ka attiecīgā persona neatbilst veicamajam

darbam.

 Ja objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams pārcelt

darbinieku citā piemērotā darbā vai nodrošināt darba

pienākumu veikšanu attālināti, darba devējam būs

tiesības līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta

iegūšanas brīdim darbinieku atstādināt no darba uz

laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem.

 Pēc termiņa norietēšanas darba devējam būs tiesības

nekavējoties izbeigt darba attiecības, izmaksājot

darbiniekam atlaišanas pabalstu viena mēneša darba

algas apmērā.

GROZĪJUMI PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS 

LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Grozījumi paredz ieviest jaunas prasības digitālā

satura un digitālā pakalpojuma atbilstībai līguma

noteikumiem, digitālā satura vai digitālā pakalpojuma

piegādei, pareizai integrēšanai un modificēšanai, kā

arī noteikumus par atteikuma tiesībām, iegādājoties

šādu saturu vai pakalpojumu.

 Likumprojekts precizē patērētāja prasījuma tiesības

un termiņu, kā arī noteic tiesiskās aizsardzības

līdzekļus digitālā satura vai pakalpojuma neatbilstības

vai piegādes neesamības gadījumā. Tostarp grozījumi

paredz likumā nostiprināt patērētāja tiesības lūgt

pārdevējam novērst digitālā satura vai pakalpojuma

neatbilstību.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/101DF12AFC8B94CCC225877900418411?OpenDocument
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/946D649B5CF1D56CC22587680040405B?OpenDocument


GROZĪJUMI ZEMESGRĀMATAS LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Grozījumi paredz, ka, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu un tam nepieciešamos

dokumentus elektroniski, kancelejas nodeva būs jāmaksā 90 procentu apmērā no likumā

noteiktā.

 Vienlaikus ar likuma grozījumiem kancelejas nodevas par rajona (pilsētas) tiesu veiktajām

darbībām zemesgrāmatu lietās paredzēts noapaļot līdz veselam skaitlim.

GROZĪJUMI UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Grozījumi nosaka, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē netiek iekļauta

debitoru parāda summa, kura nav atgūta no debitora – fiziskās personas, kura Fiziskās

personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no

parādsaistībām.

 Ja fiziskajai personai tiek atcelta atbrīvošana no parādsaistībām, tad attiecīgi ir

jānodrošina informācija kreditoriem par minēto faktu.

GROZĪJUMI FIZISKO PERSONU ELEKTRONISKĀS IDENTIFIKĀCIJAS LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Grozījumi attieksies uz privātā sektora sniegto pakalpojumu saņemšanu, jo līdz šim

likums regulēja galvenokārt e-identifikāciju valsts pakalpojumu saņemšanai.

 Izmaiņas paredz fiziskai personai iespēju jebkurā e-pakalpojuma pieprasīšanas un

saņemšanas posmā e-identifikācijai izmantot valsts nodrošinātu elektroniskās

identifikācijas līdzekli, kas iekļauts personas apliecībā jeb eID kartē vai eID kartes

mobilajā risinājumā.

JAUNS TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMS

PIEEJAMS ŠEIT

 Jauns likums izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23.

oktobra Direktīvu (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par ES tiesību

aktu pārkāpumiem.

 Likumprojekts paredz, ka turpmāk aizsardzība pret trauksmes celšanas dēļ radītām

nelabvēlīgām sekām attieksies ne tikai uz trauksmes cēlēju un viņa radiniekiem, bet arī

uz saistītām personām, kuras var būt gan kolēģi, gan komersanti vai privāto tiesību

juridiskās personas, ar kurām ir saistīts trauksmes cēlējs.

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/B43ECE54A2177383C225876D004ABC5D?OpenDocument
https://likumi.lv/ta/id/312486-grozijumi-uznemumu-ienakuma-nodokla-likuma
https://likumi.lv/ta/id/327125-grozijumi-fizisko-personu-elektroniskas-identifikacijas-likuma
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/87DC21F9104CA8F8C225875A004C51BA?OpenDocument


GROZĪJUMI AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVAS 

LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Grozījumi noteiks pārrobežu informācijas apmaiņu, lai

varētu identificēt ES dalībvalsts transportlīdzekli,

kuram konstatēts nodevas maksāšanas pārkāpums, un

transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, kam piemēro

administratīvo sodu.

 Latvijā valsts kontaktpunkta funkciju datu apmaiņai

veiks Iekšlietu ministrijas informācijas centrs,

savukārt Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošinās

informāciju no transportlīdzekļu reģistra.

 Lai pieņemtu lēmumu par administratīvo sodu, Valsts

policija citas ES dalībvalsts pārkāpumu izdarījušā

transportlīdzekļa reģistrācijas datus būs tiesīga

pieprasīt no Iekšlietu ministrijas informācijas centra,

paredz grozījumi. Citā ES dalībvalstī reģistrēta

transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs par izdarīto

pārkāpumu būs jāinformē valodā, kas lietota

transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā vai tā

reģistrācijas datos vai vienā no tās valsts oficiālajām

valodām, kurā attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts.

GROZĪJUMI IEGULDĪJUMU PĀRVALDES 

SABIEDRĪBU LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas

Parlamenta un Padomes 2019.gada 20.jūnija direktīvas

(ES) 2019/1160, ar ko direktīvas 2009/65/EK un

2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu

uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu.

 Ar Likumprojektu atbilstoši direktīvai tiek precizētas

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma normas, kas

regulē fondu pārvaldošās sabiedrības pienākumu

informēt FKTK par grozījumiem dokumentos, FKTK

tiesībām piemērot IPSL noteiktos uzraudzības

pasākumus un sankcijas, kā arī FKTK pienākumu

informēt sabiedrības vai fonda uzņēmējvalsts

uzraudzības institūciju.

http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/02C0795AFA76BC3DC2258772003985E7?OpenDocument
https://likumi.lv/ta/id/326946-grozijumi-ieguldijumu-parvaldes-sabiedribu-likuma


Lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam, aicinām sazinieties ar

mūsu ekspertu komandu, kura izstrādās Jūsu biznesa vajadzībām piemērotāko

un efektīvāko risinājumu!

Šī publikācija ir rūpīgi sagatavota, tomēr tā ir uzrakstīta vispārīgi, un tā ir jāuztver kā vispārīgs informatīvs

materiāls, kas nav attiecināms uz nevienu konkrētu situāciju. Šo publikāciju nedrīkst lietot vai atsaukties

uz to, lai vērtētu konkrētas situācijas, un jums nevajadzētu rīkoties saskaņā ar šajā publikācijā ietverto

informāciju, neiegūstot iepriekšēju profesionālu konsultāciju.
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KONTAKTI SAZIŅAI

GROZĪJUMI ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU UN TO PĀRVALDNIEKU 

LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Likumprojekts izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos pārņemtu Direktīvas

2019/1160 prasības.

 Ar Likumprojektu atbilstoši direktīvai tiek precizētas Alternatīvo ieguldījumu fondu un to

pārvaldnieku likuma normas, kas regulē fonda pārvaldnieka pienākumu informēt FKTK par

grozījumiem dokumentos, FKTK tiesībām piemērot AIFPL noteiktos uzraudzības

pasākumus un sankcijas, kā arī FKTK pienākumu informēt pārvaldnieka uzņēmējas

dalībvalsts uzraudzības institūciju.

https://likumi.lv/ta/id/326945-grozijumi-alternativo-ieguldijumu-fondu-un-to-parvaldnieku-likuma

