
SATURS

 Noteiktas papildu prasības uzņēmējiem 

Covid-19 atbalsta saņemšanai

 Sākot no 16. marta – ieņēmumu kritumam 

jābūt pamatotam ar Covid-19 

ierobežojumiem

 Jauni kriminālatbildības pamati par 

nelikumīgām darbībām ar kultūras 

priekšmetiem

 Jauni grozījumi Eiropas Prokuratūras 

darba uzsākšanai

 Noteikts, ka drīz valsts aizsardzības 

mācība kļūs obligāta

 Pašvaldību vēlēšanās ārvalstīs dzīvojošie 

varēs piedalīties, balsojot pa pastu

 Noteikts, ka minimālais apdrošināšanas 

līguma termiņš varēs būt 1 mēnesis

 Spēku zaudējuši visi Latvijas un citu ES 

dalībvalstu noslēgtie divpusējie 

ieguldījumu līgumi

 Uzsākts darbs pie lobēšanas tiesiskā 

regulējuma izstrādes

AKTUALITĀTES TIESĪBU AKTOS 
(01.01.2021. – 31.01.2021.)



Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. 

novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par 

atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem 

apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"

Pieņemts 14.01.2021.

Pieejams šeit

 Palielināts piešķiramā atbalsta apmērs – 60% apmērā

no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par

kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada

augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100

000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi.

 Kopējā atbalsta summa gan nevar pārsniegt

800 000 eiro vai 120 000 eiro saistītu personu grupai.

Grozījumi Krimināllikumā

Stājas spēkā no 02.02.2021.

Pieejams šeit

 Ar jauniem noziedzīgu nodarījumu sastāviem

papildināts Krimināllikums, nodrošinot atbilstību

Eiropas Padomes Konvencijai par noziedzīgiem

nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām.

 Noteikta kriminālatbildība par nelikumīgām

darbībām ar kultūras priekšmetiem – tādām kultūras

vērtībām kā muzeja krājuma priekšmets un

bibliotēku īpaši aizsargājama krājuma dokuments.

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Stājas spēkā no 20.01.2021.

Pieejams šeit, kā arī pieejama papildinātā anotācija

 Eiropas Prokuratūrā kopš 2020. gada jūlija darbojas

22 dalībvalstu iecelti prokurori.

 Jaunie grozījumi pārņem prasības par kompetenci,

pilnvarām un amatiem saistībā ar jaunās

prokuratūras darbu.

 Tāpat tiek uzlabota prokuratūras darba organizācija,

nosakot virsprokuroru kā vēl vienu amatpersonu,

kurai ir pilnvaras veikt kriminālprocesu.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. 

novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par 

atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības 

turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"

Stājas spēkā no 15.01.2021

Pieejami šeit

Precizēti noteikumi par atbalstu nodokļu maksātājiem,

nosakot, ka:

 atbalsta saņemšanas periods pagarināts līdz 2021. gada

30. jūnijam;

 sākot ar 2021. gada 16. martu darba devējiem būs

jāpamato ieņēmumu samazinājumu, saistību ar

saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

 ja samazinājums nebūs saistīts ar saimnieciskās

darbības ierobežojumiem, atbalsta izsniegšanu atteiks.

 ieņēmumu samazinājumam jābūt vismaz 20 %,

salīdzinot ar periodu 2020. un 2021. gada atbalsta

mēnesī un vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā,

septembrī un oktobrī.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 24. 

novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par 

atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to 

darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes 

apstākļos"

Stājas spēkā no 15.01.2021.

Pieejami šeit

 Arī patentmaksas maksātājiem un pašnodarbinātajiem

sākot ar 2021. gada 16. martu iesniegumos par atbalsta

saņemšanu būs jāsniedz pamatojums ieņēmumu

samazinājumam.

 Ieņēmumu samazinājumam jābūt vismaz 20%,

salīdzinot ar periodu 2020. un 2021. gada atbalsta

mēnesī un vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā,

septembrī un oktobrī.

 Palielināts minimālais atbalsta slieksnis, paredzot, ka

par pilnu kalendāro mēnesi par dīkstāvi saņem ne

mazāk kā 500 eiro (patentmaksas gadījumā 500 eiro).

Normu par minimālo atbalstu 500 eiro apmērā piemēro

sākot ar iesniegumiem par 2021. gada janvāri.

. 
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Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Stājas spēkā no 06.01.2021. un 15.01.2021. 

Pieejams šeit un šeit

 Noteiktas papildu prasības personas ieceļošanai Latvijā:

72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā jāveic

Covid tests un tam jābūt negatīvam;

 Personas var uzrādīt arī citu medicīnisku dokumentu vai

informēt, ka saņemta vakcīna pret Covid-19;

 Ierobežota sertifikātu, licenču, apliecinājumu, apliecību

un citu tamlīdzīgu dokumentu izsniegšana un saņemšana

klātienē.

Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums

Stājas spēkā no 05.01.2021.

Pieejams šeit

 Sākot ar 2024./2025. mācību gadu valsts aizsardzības

mācība kļūs par obligāti apgūstamu mācību priekšmetu.

 Likuma mērķis ir radīt iespēju bērnam un jaunietim gūt

savam vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un

iemaņas valsts aizsardzībā, apgūstot valsts aizsardzības

mācību vai darbojoties Jaunsardzē.

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā

Stājas spēkā no 12.01.2021.

Pieejams šeit

 Ārvalstīs dzīvojošie vēlētāji republikas pilsētas domes un

novada domes vēlēšanās varēs piedalīties, balsojot pa

pastu.

 Vēlētājs pieteikumu balsošanai pa pastu var iesniegt

vairākos veidos: pa pastu, elektroniski, izmantojot Valsts

pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

 Personai pašai būs jāizdrukā balsošanas materiāli un

jānosūta attiecīgajai republikas pilsētas vai novada

vēlēšanu komisijai.

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

likumā

Stājas spēkā no 12.01.2021.

Pieejams šeit

 Noteikts, ka militārā tehnika būs obligātās apdrošināšanas

izņēmums. Vienlaikus grozījumi nosaka kārtību, kā

pieteikt apdrošināšanas atlīdzību, ja šādas tehnikas

kustības rezultātā nodarīts kaitējums.

 Noteikts, ka standartlīgumu slēdz uz vienu, trim, sešiem,

deviņiem vai 12 mēnešiem – tādējādi ļaujot personām

noslēgt līgumus uz īsāku periodu nekā standarta 3 mēneši.

 Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas

maksājums par 40 procentiem tiek samazināts

transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir vecāki, aizbildņi vai

audžuģimene, kura nodrošina nepilngadīga bērna ar

invaliditāti aprūpi.

Likums “Par Nolīgumu par divpusēju ieguldījumu 

līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības 

dalībvalstīm”

Stājas spēkā no 12.01.2021.

Pieejams šeit

 2020. gada 5. maijā tika parakstīts Nolīgums par divpusēju

ieguldījumu līgumu izbeigšanu starp Eiropas Savienības

dalībvalstīm.

 Ar šo likumu Nolīgums tiek apstiprināts un līdz ar to spēku

zaudē 15 divpusējie ieguldījumu veicināšanas un

savstarpējās aizsardzības līgumi ar ES dalībvalstīm.

 Izbeigta arī turpināmības klauzulu darbība, kas ietverta

noslēgtajos divpusējo ieguldījumu līgumos.

 Jaunais likums regulē arī jautājumus par esošo un izbeigto

strīdu risināšanu par šiem līgumiem.

Top jauni grozījumi likumā “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 Saeimā patlaban tiek virzīti jauni grozījumi regulējumā

par interešu konflikta jautājumiem valsts amatpersonu

darbībā.

 Paredzēts noteikt, ka ziedojums varēs būt arī manta,

tai skaitā finanšu līdzekļi, pakalpojums, tiesības vai

citāda veida labumi.

Apspriešanai nodots likumprojekts interešu 

pārstāvības (lobēšanas) atklātībai

 Līdz pat 26. februārim sabiedrība var izteikt viedokli

par lobēšanas tiesiskā regulējuma ieviešanu Latvijā;

 Regulējuma uzdevums būtu nostiprināt interešu

pārstāvību kā demokrātiskas sabiedrības principu, kas

nodrošina atklātu un godīgu dažādu interešu pārstāvību

publisku lēmumu pieņemšanā;

 Lobēšanas pārredzamību plānots nodrošināt ar atsevišķa

reģistra palīdzību;

 Savu viedokli par šo regulējumu var iesniegt, rakstot

Saeimas komisijai: aizsardzibas.komisija@saeima.lv.

Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 

un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 

likumā

Pieejams šeit

Spēkā no 01.01.2021.

 Ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu vadītājiem par tā

izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā noteikta cita

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme nekā līdz

šim;

 Aprēķinot likmi, būs jānorāda plānotais mēnešu skaits

transportlīdzekļa izmantošanai ceļu satiksmei Latvijā.
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