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PAŠVALDĪBU LIKUMS

PIEEJAMI ŠEIT: 

▶ 2022. gada 4. novembrī tika publicēts jaunais Pašvaldību likums, kurš pieņemts 2022.

gada 20. oktobrī, bet stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Līdz ar jaunā likuma spēkā

stāšanos spēku zaudēs līdzšinējais likums “Par pašvaldībām”, kas Latvijā darbojās kopš

1994. gada.

▶ Pašvaldību likuma mērķis ir nodrošināt demokrātisku, efektīvu, ilgtspējīgu, atklātu un

sabiedrībai pieejamu pārvaldi katrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī

līdzsvarot pašvaldību pakalpojumu pieejamību.

▶ Likums neparedz no esošā regulējuma radikāli atšķirīgu pašvaldību darbības sistēmu pēc

būtības, bet gan tā mērķis ir uzlabot jau esošo, papildus ieviešot atsevišķus jaunus

institūtus.

▶ Ar likumu ir noteikta pašvaldības definīcija, kurā uzsvērtas būtiskākās pazīmes, kas

pašvaldību nošķir no citām publiskām personām – noteikta teritorija, noteikta

kompetence un atbildība, kā arī iedzīvotāju interešu īstenošana.

▶ Likumā ir noteikts pašvaldības kompetenču veids publisko tiesību jomā. Pašvaldība īsteno

vai nu autonomo kompetenci, kas nozīme to, ka pašvaldība ir tiesīga īstenot autonomās

funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas, kas tiek īstenotas kā autonomās funkcijas, vai uzdoto

kompetenci, kad pašvaldība īsteno deleģētos pārvaldes uzdevumus. Tāpat Pašvaldību

likumā ir minēts saraksts ar autonomām pašvaldības funkcijām, kā arī nosacījumi

brīvprātīgai iniciatīvai.

▶ Jaunais likums paredz pārskatītus un uzlabotus noteikumus attiecībā uz domes un tās

izveidoto institūciju, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora pilnvarām, domes

priekšsēdētāja un viņa vietnieka atbrīvošanu no amata, ierobežojumiem amatu

ieņemšanai domē, domes sēžu un komiteju sēžu kārtībai un norisei, kā arī citiem

organizatoriskiem noteikumiem.

▶ Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti pašvaldību darbā un lēmumu pieņemšanā, kā viena no

līdzdalības formām likumā ir paredzēta iedzīvotāju padomju izveidošana, ko kā īpaši

nepieciešamu ir uzsvēris valsts prezidents Egils Levits.

▶ Sabiedrības lielākai iesaistei pašvaldības darbā likumā ir iestrādāts regulējums attiecībā

uz kolektīvā iesnieguma iesniegšanu un izskatīšanu, kā arī ir pieņemti nosacījumi par

līdzdalības budžetu, tā nolikumu un projektu īstenošanu.

▶ Likumā pašvaldības domei tiek piešķirtas tiesības lemt par azartspēļu organizēšanas vietu

atļaušanu vai aizliegšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, tādā veidā paplašinot

pašvaldībām jau līdz šim Azartspēļu un izložu likumā noteiktās tiesības pašvaldībai izdot

saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav

atļauts organizēt.

▶ Šeit tika uzskaitīti un atspoguļoti tikai daži no Pašvaldību likumā ietvertajiem

nosacījumiem un izmaiņām no esošā regulējuma, kas neatspoguļo visu Pašvaldību likuma

saturu.

https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums


MINISTRU KABINETA 2022. GADA 15. NOVEMBRA NOTEIKUMI NR. 719 

«PUBLISKO ŪDEŅU NOMAS NOTEIKUMI»

PIEEJAMI ŠEIT: 

▶ 2022. gada 15. novembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ar kuriem ir noteikta

kārtība, kādā tiek iznomāti publiskie ūdeņi, proti, iekšzemes publiskie ūdeņi, un jūras

piekrastes sauszemes daļas.

▶ Noteikumos noteiktie kritēriji publisko ūdeņu nomai paredz, ka iznomātājs izvēlas

nomnieku, rīkojot elektronisku nomas tiesību izsoli, lai saņemtu pēc iespējas augstāku

naudas atlīdzību par ūdeņu vai jūras piekrastes sauszemes nomu. Alternatīvi pastāv otrais

variants, kurš paredz iespēju iznomātājam rīkot konkursu, lai varētu izvērtēt konkrētus,

iespējams, atšķirīgus izmantošanas priekšlikumus un izvēlēties sev atbilstošāko un

izdevīgāko.

▶ Jaunpieņemtie noteikumi paredz izsoles un konkursa organizēšanas kārtību un uzvarētāja

noskaidrošanu. Turklāt noteikumos noteikts, ka nomas maksa nevar būt mazāka par 40

euro gadā.

▶ Noteikumi paredz konkrētus nomas līguma termiņus:

▶ ūdenstilpe vai pludmale nevar būt iznomāta ilgāk par 12 gadiem, turklāt minēto

maksimālo nomas līguma termiņu nedrīkst pagarināt;

▶ ūdenstilpi vai pludmali var iznomāt uz laiku līdz sešiem gadiem, ja sludinājumā

noteiktajā termiņā bija pieteicies tikai viens pretendents.

▶ ūdenstilpi ir aizliegts iznomāt ilgāk par vienu gadu, ja ūdenstilpnei nav izstrādāts

ūdenstilpnes apsaimniekošanas dokuments, kurš paredz saimnieciskās darbības

nosacījumus un kārtību ekoloģiskas kvalitātes nodrošināšanai.

▶ Tāpat noteikumos ir pieņemti aizliegumi, kad ūdenstilpi vai pludmali aizliegts iznomāt,

piemēram, ja noma ir paredzēta daudziem mērķiem, kuri ir pretrunā cits citam vai tie var

potenciāli pasliktināt ūdenstilpju ekoloģisko stāvokli, publisko pieejamību, radīt

kaitējumu cilvēku drošībai un veselībai.

▶ Jaunie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 18. novembrī.

MINISTRU KABINETA 2022. GADA 15. NOVEMBRA NOTEIKUMI NR. 727 

«AKCĪZES PREČU PĀRVIETOŠANAS PAZIŅOJUMA AIZPILDĪŠANAS UN 

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UZ AUTOCEĻA IZVEIDOTAJĀ ROBEŽŠĶĒRSOŠANAS

VIETĀ»

PIEEJAMI ŠEIT: 

▶ 2022. gada 15. novembrī pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi, kuri paredz kārtību

par akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanu un tā iesniegšanas kārtību uz

autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā, ieceļojot no trešajām valstīm.

https://likumi.lv/ta/id/337236-publisko-udenu-nomas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/337434-akcizes-precu-parvietosanas-pazinojuma-aizpildisanas-un-iesniegsanas-kartiba-uz-autocela-izveidotaja-robezskersosanas


▶ Jaunie noteikumi nosaka gadījumus, kad ir nepieciešams aizpildīt akcīzes preču

pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcīzes precēm, kuras fiziskā persona pārved

personīgajā bagāžā, kā arī noteikumi ir attiecināmi par komerciālajā mehāniskajā

transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības

nodrošināšanai.

▶ Paziņojums par akcīzes preču ievešanu Latvijā aizpildāms, ja fiziska persona, ieceļojot no

trešās valsts, pārved akcīzes preces - alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai

degvielu -, un akcīzes preču daudzums pārsniedz to apjomu, uz kuru attiecas atbrīvojums

no muitas maksājumiem.

▶ Tāpat šāds paziņojums jāiesniedz, ja persona apmeklē trešo valsti biežāk nekā vienu reizi

30 dienās, kā arī gadījumā, ja persona, kura izceļo uz trešo valsti, šķērsojot Latvijas

robežu ar savu transportlīdzekli, plāno atgriezties Latvijā pēc 30 dienām un vēlas

degvielai, kura atrodas transportlīdzekļa standarttvērtnē, piemērot atbrīvojumu no

muitas maksājumiem.

▶ Noteikumi paredz arī to, ka fiziskā persona, kas vada komerciālo transportlīdzekli, ir

pārvadātāja pārstāvis attiecībā uz ziņām, ko tā paziņojumā sniedz par komerciālā

transportlīdzekļa degvielas tvertnē esošo degvielu.

▶ Noteikumi stājās spēkā 2022. gada 29. novembrī.

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2004. GADA 3. AUGUSTA NOTEIKUMOS NR.

677 «VALSTS KASES NOLIKUMS»

PIEEJAMI ŠEIT: 

▶ 2022. gada 22. novembrī bija pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuri

stājās spēkā 2022. gada 25. novembrī.

▶ Grozījumu mērķis ir aktualizēt esošos Ministru kabineta noteikumus atbilstoši spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem un precizēt terminu lietojumu.

▶ Līdz ar grozījumiem ir papildinātas un precizētas atsevišķas Valsts kases funkcijas:

noteikts, ka Valsts kase piešķir asignējumus un veic maksājumus no valsts budžeta

ieņēmumiem, veic valsts parādu un naudas līdzekļu vadību, kā arī normatīvajos aktos

noteikto Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finanšu

vadību.

https://likumi.lv/ta/id/337360-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-3-augusta-noteikumos-nr-677-valsts-kases-nolikums


▶ Grozījumi papildina un precizē atsevišķus Valsts kases uzdevumus un pienākumus,

piemēram:

▶ noteikts, ka Valsts kase nodrošina valsts budžeta deficīta finansēšanai, valsts

aizdevumu izsniegšanai un parāda saistību izpildei nepieciešamos resursus;

▶ valsts budžeta naudas līdzekļu vadības ietvaros iegulda Valsts kases budžeta kontos

esošos līdzekļus atbilstoši finanšu ministra pilnvarojumam;

▶ izsniedz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētos valsts aizdevumus,

veic to uzskaiti un apkalpošanu;

▶ nodrošina normatīvo aktu projektu un metodoloģisko norādījumu izstrādi par

grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu valsts pārvaldes iestādēm,

pašvaldībām un to iestādēm;

▶ Valsts kases uzdevums ir koordinēt sadarbības darbu ar starptautiskajām reitinga

aģentūrām valsts kredītreitinga noteikšanai;

▶ Valsts kase izskata administratīvo pārkāpumu lietas par pārskatu neiesniegšanu un

piemēro administratīvos sodus;

▶ u.c. precizējumi un papildinājumi.

▶ Ar grozījumiem ir svītrota norma, kura paredzēja to, ka Valsts kasei ir pienākums uzturēt

kontus ārvalstu finanšu palīdzības, finanšu instrumentu līdzekļu ieskaitīšanai un veikt

maksājumus no šiem kontiem.

▶ Šeit tika uzskaitīti BDO Law ieskatā būtiskākie grozījumi, kas neatspoguļo veiktos

grozījumus pilnā apmērā.

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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