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(01.07.2022. – 31.07.2022.)



GROZĪJUMI UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJU ATBALSTA LIKUMĀ UN MINISTRU 

KABINETA NOTEIKUMOS PAR PRIMĀRI SNIEDZAMĀ ATBALSTA NODROŠINĀŠANU

UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJIEM

PIEEJAMS ŠEIT UN ŠEIT

 Līdz grozījumiem valsts noteiktais primāri sniedzamais atbalsts Ukrainas

civiliedzīvotājiem – izmitināšana – bija paredzēts 120 dienas. Tomēr Saeima jūlijā vidū

atbalstīja izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot, ka gadījumā, ja

veidosies situācija, ka attiecīgajā pašvaldībā ir sasniegti 80 procenti no faktiski iespējamā

Ukrainas civiliedzīvotāju skaita, turklāt nebūs iespējams nodrošināt personas izmitināšanu

citā pašvaldībā, attiecīgā pašvaldība varēs pieņemt lēmumu par personas izmitināšanu

līdz 60 dienām.

 Līdz ar grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā tika veikti grozījumi arī

Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri

sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem". Grozījumi paredz, ka

izmitinot Ukrainas civiliedzīvotāju līdz 60 dienām, pašvaldībai izdevumus par šīs personas

izmitināšanu sedz 100 % apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām proporcionāli

faktiskajam izmitināšanas dienu skaitam.

 Vienlaikus pašvaldībai ir jāievēro divi nosacījumi:

 ja Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana notiek, slēdzot īres līgumu par

privātpersonu, tad pašvaldībai tiek segta privātpersonai (izīrētājam) samaksātā

atlīdzība par dzīvojamās telpas lietošanu, kas nedrīkst būt vairāk kā 600 EUR

mēnesī;

 ja Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšana notiek pašvaldības īpašumā, valdījumā

vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai tiek izmantots cits izmitināšanas veids,

pašvaldībai tiek segti izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināto

izmitināšanu vai pakalpojuma sniedzējam samaksātā atlīdzība ne vairāk kā 15

EUR par katru izmitināto personu diennaktī.

 Jaunie grozījumi stājās spēkā 2022. gada 20. jūlijā.

GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR AKCĪZES NODOKLI”

PIEEJAMS ŠEIT

 Ar grozījumiem pagarināts periods kādā tiek uzskatīts, ka akcīzes preču ievešana, ko

īsteno fiziskā persona personīgajam patēriņam, nenotiek regulāri un attiecīgi nav

uzskatāma par komerciālu. Proti, no nodokļa maksāšanas ir atbrīvotas noteiktas akcīzes

preces, ko fiziskā persona savam personīgajam patēriņam ieved Latvijā ne biežāk kā

vienu reizi 30 dienās līdzšinējo 7 dienu vietā.

 Papildus tam paredzēts, ka līdz ar 2022. gada 1. novembri noteiktos gadījumos

robežšķērsošanas vietā būs jāaizpilda un jāiesniedz akcīzes preču pārvietošanas

paziņojums par akcīzes precēm. Tāds pats paziņojums būs jāiesniedz arī par komerciālajā

mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams

transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai.

https://likumi.lv/ta/id/333241-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/334147-grozijumi-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likuma
https://likumi.lv/ta/id/334193-grozijumi-ministru-kabineta-2022-gada-8-junija-noteikumos-nr-339-noteikumi-par-primari-sniedzama-atbalsta-nodrosinasanu
https://likumi.lv/ta/id/334148-grozijumi-likuma-par-akcizes-nodokli-


 Grozījumi paredz, ka Ministru kabinetam būs jānosaka gadījumi, kad komerciālā

transportlīdzekļa vadītāju uzskata par pārvadātāja pārstāvi attiecībā uz atsevišķām

akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā norādāmajām ziņām.

GROZĪJUMI ENERĢĒTIKAS LIKUMĀ

PIEEJAMS ŠEIT, ŠEIT UN ŠEIT

 Saeima 2022. gada 14. jūlijā pieņēma trīs dažādus grozījumus Enerģētikas likumā, kas

paredz vairākas izmaiņas:

 Grozījumi noteic, ka ražotājs par saražotās gāzes enerģijas vienību var pieprasīt

elektronisku gāzes izcelsmes apliecinājumu, kas tiks izsniegts par noteiktu

enerģijas apjomu – vienu megavatstundu.

 Tiks izveidota izcelsmes apliecinājumu izsniegšanas, aprites un kontroles sistēma

no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtai gāzei. Minētos gāzes izcelsmes

apliecinājumus izsniegs un pārvaldīs vienotais dabasgāzes pārvaldes un

uzglabāšanas sistēmas operators, kas varēs veikt arī citās Eiropas Savienības

dalībvalstīs izsniegtu gāzes izcelsmes apliecinājumu atzīšanu.

 Grozījumi likumā paredz dažādot dabasgāzes piegāžu ceļus un nodrošināt

dabasgāzes stratēģiskās rezerves, paredzot arī dabasgāzes piegādes aizliegumu

no Krievijas.

 Grozījumi noteic, kas var kļūt par energokopienu, proti, energokopiena ir tiesību

subjekts, kurš nodarbojas ar enerģijas - galvenokārt no atjaunojamiem

energoresursiem iegūtas elektroenerģijas un cita veida atjaunojamās enerģijas -

ražošanu, tirdzniecību, elektroenerģijas kopīgošanu, patēriņu un uzkrāšanu,

pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšanu, elektrisko transportlīdzekļu

uzlādes pakalpojuma, energoefektivitātes pakalpojuma vai citu

energopakalpojumu sniegšanu.

 Likumdevējs ir paredzējis arī pārejas periodu tam, kad atsevišķas minēto grozījumu

normas stājas spēkā un tiks piemērotas.

GROZĪJUMI “UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU NOTEIKUMOS”

PIEEJAMS ŠEIT

 Covid -19 infekcijas izplatības laikā tika nodrošinātas atsevišķas izmaiņas uzturēšanās

atļauju un izsaukumu pieteikumu iesniegšanas kārtībā, ko nodrošināja Covid-19 infekcijas

izplatības pārvaldības likuma normas. Ievērojot to, ka minētās tiesību normas bija ar

terminētu darbības laiku, šobrīd ir pieņemti grozījumi Uzturēšanās atļauju noteikumos ar

mērķi turpināt iesāktos procesus un kārtību uzturēšanās atļauju un izsaukumu

iesniegšanas kārtībā.

 Noteikumi paredz, ka gadījumā, ja ārzemnieks uzturas Latvijā, dokumentus pirmreizējās

uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai ārzemnieks

iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti

noteikto kārtību vai pa pastu.

https://likumi.lv/ta/id/334353-grozijumi-energetikas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/334350-grozijumi-energetikas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/334150-grozijumi-energetikas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/334016-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-21-junija-noteikumos-nr-564-uzturesanas-atlauju-noteikumi-


 Ar grozījumiem saglabāta līdzšinējā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā

noteiktā kārtība, ka izsaukuma pieteikums iesniedzams tikai elektroniski, vai nu

izmantojot elektronisko pakalpojumu "Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai

uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā", vai, ja ārzemnieku uzaicina

juridiska persona vai darba devējs – elektroniski, apstiprinot pieteikumu ar drošu

elektronisko parakstu.

 Ar grozījumiem svītrota norma, kas paredzēja uzaicinātājam uzrādīt personu apliecinošo

dokumentu, jo šobrīd personas identifikācija tiek veikta e-pakalpojumā vai arī

identificējot e-parakstītāju.

NOTEIKUMI PAR BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN ARODBIEDRĪBU GADA 

PĀRSKATIEM UN GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANU VIENKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

PIEEJAMS ŠEIT

 Saeima pieņēma jaunus noteikumus par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada

pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā, papildinot iepriekšējo

regulējumu un ietverot lietoto terminu plašāku skaidrojumu.

 Noteikumi paredz kārtību, kādā biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības un to

apvienības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, kā arī organizācijas gada

pārskatu struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas

kārtību.

 Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. jūliju.

PAR SOMIJAS REPUBLIKAS UN ZVIEDRIJAS KARALISTES PIEVIENOŠANOS 

ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMAM

PIEEJAMS ŠEIT UN ŠEIT

 2022. gada 14. jūlijā Saeima vienbalsīgi atbalstīja likumprojektus, ar kuriem ratificēja

2022. gada 5. jūlijā Briselē parakstīto Protokolu par Somijas Republikas pievienošanas

Ziemeļatlantijas līgumam.

 Tieši tāpat Saeima atbalstīja un ratificēja Protokolu par Zviedrijas Karalistes

pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam.

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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https://likumi.lv/ta/id/334035-noteikumi-par-biedribu-nodibinajumu-un-arodbiedribu-gada-parskatiem-un-gramatvedibas-kartosanu-vienkarsa-ieraksta-sistema
https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1272/Lp13
https://likumi.lv/ta/id/334079-par-protokolu-par-somijas-republikas-pievienosanos-ziemelatlantijas-ligumam
https://likumi.lv/ta/id/334080-par-protokolu-par-zviedrijas-karalistes-pievienosanos-ziemelatlantijas-ligumam

