
SATURS

 Pieņemts jauns likums par Eiropas 

Biroja krāpšanas apkarošanai darbību.

 Vismaz puse dzīvokļu īpašnieku varēs 

pieņemt lēmumu par autostāvvietas 

izveidi elektromobiļiem.

 Iestādēm noteikts aizliegums divus 

gadus pēc ziedojuma pieņemšanas 

noslēgt tiesiskus darījumus ar personu.

 Noteikti stingrāki epidemioloģiskās 

ierobežojumi ziemas aktīvās atpūtas 

norises vietās.

 Paredzēta Altum atbalsta piešķiršana 

komersantiem, kuri organizē pastāvīgu 

publisku mākslas, izklaides un atpūtas 

pasākumu norisi.

 Inovatīvu jomu, piemēram, IT nozaru 

projektiem iespēja pieteikties 

apkalpošanai prioritārā kārtībā. 

 Piešķirts papildu finansējums 

uzņēmumu atbalstam apgrozāmo 

līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. 

AKTUALITĀTES TIESĪBU AKTOS 
(01.02.2021. – 28.02.2021.)



COVID-19 IEROBEŽOJUMU JAUNUMI ĀRKĀRTĒJĀS 

SITUĀCIJAS LAIKĀ

 Visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka 

apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras 

fiziskās distancēšanās prasības, t.sk. 

tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības 

vietu ieejām/izejām.

 Paplašināts veikalu un tirdzniecības vietu skaits, 

kas bez ierobežojumiem var pārdot visas preces.

 Noteikti ierobežojumi, kas skar kalnu slēpošanas 

bāzes un citas aktīvās ziemas atpūtas vietas, 

nosakot, kā jāaprēķina personu skaits uz kalna.

 Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 

likuma grozījumi paredz atbalstu ģimenēm ar 

bērniem – 500 EUR par katru bērnu. 

 No 1. marta būs atļauts sniegt manikīra, 

pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus.

NOTEIKUMI PAR ATBALSTU MĀKSLAS, IZKLAIDES UN 

ATPŪTAS NOZARU KOMERSANTIEM, KURU DARBĪBU 

IETEKMĒJUSI COVID-19 IZPLATĪBA

Stājas spēkā: 04.02.2021.

PIEEJAMS ŠEIT

 Noteikumi nosaka nosacījumus atbalsta 

piešķiršanai komersantiem, kuri organizē 

pastāvīgu publisku mākslas, izklaides un atpūtas 

pasākumu norisi un kuru darbību ietekmējuši 

Covid-19 izplatības dēļ valstī noteiktie 

ierobežojumi.

 Atbalsts tiek piešķirts pasākumam, kura kopējās 

izmaksas pārsniedz 15 000 eiro, kā arī 

nodrošinot, ka tas tiks īstenots 18 mēnešu laikā 

pēc atbalsta saņemšanas.

 Atbalsta pieteikumi būs jāiesniedz Altum, 

apliecinot atbilstību noteikumu prasībām. 

 Patlaban noteikumi vēl nav stājušies spēkā, 

tāpēc iesniegšana vēl nav sākusies, savukārt 

atbalsta piešķiršanas periods būs līdz šī gada 

beigām. 

EIROPAS BIROJAM KRĀPŠANAS APKAROŠANAI SNIEDZAMĀ 

ATBALSTA LIKUMS

Stājas spēkā 16.02.2021.

PIEEJAMS ŠEIT

 Pieņemts jauns likums, pārņemot ES regulējuma prasības 

par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) darbību 

un kompetenci.

 Finanšu ministrija kā kompetentā iestāde varēs no Kontu 

reģistra un kredītiestādēm pieprasīt neizpaužamās ziņas, 

informāciju izmeklēšanas vajadzībām. 

GROZĪJUMI DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIKUMĀ

Stājas spēkā: 03.02.2021.

PIEEJAMS ŠEIT

 Jāsaņem vismaz puses dzīvokļu īpašnieku piekrišana, lai 

pie dzīvokļa īpašuma lemtu par ceļazīmju izvietošanu, 

autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti. 

 Tāpat noteikts šāds balsošanas kvorums, ja tiek lemts par 

autostāvvietas izveidi elektromobiļiem, vienlaikus 

izveidojot elektrotransport līdzekļu uzlādes punktu. 

GROZĪJUMI LIKUMĀ «PAR INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANU 

VALSTS AMATPERSONU DARBĪBĀ»

Stājas spēkā: 03.02.2021.

PIEEJAMS ŠEIT

 Ar jaunajiem grozījumiem precizēta virkne līdzšinējo 

prasību, tostarp jēdziens “radinieks”. Turpmāk šai 

jēdzienā ietilpst arī adoptētie ģimenes locekļi.

 Precizēts, ka dalība izglītības, pedagoģiskās un 

zinātniskās darbības kvalitātes novērtēšanai izveidotās 

institūcijās ir atzīstama par pedagoģisko vai zinātnieka 

darbu.

 Noteikts, ka iestādei pirms ziedojuma pieņemšanas 

nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja. 

 Papildus noteikts aizliegums divus gadus pēc ziedojuma 

pieņemšanas noslēgt tiesiskus darījumus ar personu. 

Tiesa, noteikts izņēmums, ka ierobežojums neattiecas uz 

gadījumu, kad ziedotājs atklāta konkursa rezultātā 

saņēmis publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai 

koncesiju, finanšu līdzekļus vai garantētus kredītus. 

Tāpat ierobežojums neattieksies uz gadījumiem, kad 

publiskas personas institūcijai attiecīgu darījumu ir 

pienākums slēgt.

2/AKTUALITĀTES TIESĪBU AKTOS 

https://likumi.lv/ta/id/320816-noteikumi-par-atbalstu-makslas-izklaides-un-atputas-nozaru-komersantiem-kuru-darbibu-ietekmejusi-covid-19-izplatiba
https://likumi.lv/ta/id/320670-eiropas-birojam-krapsanas-apkarosanai-sniedzama-atbalsta-likums
https://likumi.lv/ta/id/320675-grozijumi-dzivokla-ipasuma-likuma
https://likumi.lv/ta/id/320680-grozijumi-likuma-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba


NOTEIKUMI PAR PRIORITĀRO INVESTĪCIJU PROJEKTU 

APKALPOŠANU

Stājas spēkā:11.02.2021.

PIEEJAMS ŠEIT

 Lai nodrošinātu investīciju projektu apstiprināšanu un 

apkalpošanu prioritārā kārtībā un termiņā, izstrādāti 

noteikumi, kas nosaka kvalifikācijas kritērijus un valsts 

pārvaldes uzdevumu ietvaros sniedzamo pakalpojumu 

sarakstu.

 Noteikumi paredz vairākas jomas, kurās var apstiprināt 

prioritāros projektus, tostarp starptautisko biznesa 

pakalpojumu centru darbība un IT nozare.

 LIAA, izvērtējot pieteikumu un atbilstību prasībām, 

piešķirs projektam prioritāro statusu. Tas ļaus bez 

papildu samaksas un vismaz divreiz ātrāk saņemt dažādus 

valsts pārvaldes pakalpojumus. 

 Plašāk par jauno regulējumu skatīt BDO publikācijā šeit. 

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2020. GADA 10. NOVEMBRA 

NOTEIKUMOS NR. 676 «NOTEIKUMI PAR ATBALSTU COVID-19 

KRĪZES SKARTAJIEM UZŅĒMUMIEM APGROZĀMO LĪDZEKĻU 

PLŪSMAS NODROŠINĀŠANAI»

Stājas spēkā: 18.02.2021.

PIEEJAMI ŠEIT

 Ar noteikumiem piešķirts papildu pieejamais 

finansējums, lai turpinātu sniegt atbalstu uzņēmumiem 

ārkārtas situācijas apstākļos, kad Covid-19 negatīvi 

ietekmējusi uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmu.

 Lai pierādītu Covid-19 ietekmi, noteikts, ka apgrozījuma 

krituma aprēķinā neņem vērā iepriekš saņemtā šī paša 

veida atbalsta apmēru, kas piešķirts uz šo noteikumu 

pamata.

2/AKTUALITĀTES TIESĪBU AKTOS 

https://likumi.lv/ta/id/320864-noteikumi-par-prioritaro-investiciju-projektu-apkalposanu
https://www.bdo.lv/lv-lv/publikacijas/zalais-koridors-%E2%80%93-atbalsts-augstas-pievienotas-vertibas-investiciju-projektiem
https://likumi.lv/ta/id/321137-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-10-novembra-noteikumos-nr-676-noteikumi-par-atbalstu-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem

