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Paredzēts, ka personas, kas
vakcinējušās pret Covid-19, varēs
izmantot virkni priekšrocību
ierobežojumu atvieglojumu ziņā.
Pagarināts darbinieku prasījumu
periods par neizmaksātajām
summām uzņēmuma maksātnespējas
gadījumā.
Noteiktas jaunas prasības negodīgas
tirdzniecības prakses ierobežošanai.
Apjomīgi Būvniecības likuma
grozījumi precizē definīcijas,
atbildību un kompetenci.
Kredītiestāžu un finanšu instrumentu
tirgus jomā paredzētas jaunas
prasības, tostarp iekšējās
dokumentācijas izveidei.
Paplašinātas valsts tiesības atsavināt
tai piederošos meža zemi.
Paredzēts atbalsta grants Covid-19
krīzes skartajiem sporta centriem.
Ceļu satiksmes noteikumos
nostiprina obligātas prasības
elektroskrejriteņu dalībai satiksmē.

GROZĪJUMI SAISTĪBĀ AR COVID-19
GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2020. GADA 9. JŪNIJA NOTEIKUMOS NR. 360
"EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS
IEROBEŽOŠANAI"
Stājas spēkā: 20.04.2021.
PIEEJAMI ŠEIT UN ŠEIT










Noteikts, ka kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība ir pārtraukta, izņemot muzeju
brīvdabas teritorijas un grāmatu izsniegšanu bibliotēkās, kā arī epidemioloģiski drošu
kultūras norišu pilotprojektus, kuru organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un
Veselības ministriju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības ir saskaņojis Slimību
profilakses un kontroles centrs. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas
mēģinājumi no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00.
Iestāžu un uzņēmumu vadītāji var veidot sarakstus un pieteikt darbinieku kolektīvai
vakcinācijai.
Nostiprināts, ka ārtelpu ēdināšanas pakalpojumus var sniegt, ja pie viena galdiņa atrodas ne
vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (taču ne vairāk kā 10
personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.
Transportlīdzekļu vadīšanas apmācību pasniedzējiem ne retāk kā vienu reizi nedēļā jāveic
Covid-19 testu.
Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba pienākumu veikšanai vai
kolektīva apmeklēšanai var neveikt, ja nav infekcijas slimības pazīmju, vai neievērot
pašizolāciju persona, kas vakcinēta pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna
vakcinācijas kursa pabeigšanas.

GROZĪJUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS PĀRVALDĪBAS LIKUMĀ
Stājas spēkā: 06.05.2021.
PIEEJAMS ŠEIT
Maksātnespējas kontroles dienests, izskatot iesniegumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu
un konstatējot, ka likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 5.
panta pirmajā un 2.1 daļā noteiktais 12 mēnešu periods pilnībā vai daļēji sakrīt ar likumā "Par
valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19
izplatību" un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto aizliegumu
kreditoram iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, šo periodu pagarinās
par to laiku, kad beidzot ir iespējams iesniegt juridiskas personas maksātnespējas pieteikumu.

NEGODĪGAS TIRDZNIECĪBAS PRAKSES AIZLIEGUMA
LIKUMS
Pieņemts: 07.04.2021.
Stājas spēkā: 01.11.2021.

PIEEJAMS ŠEIT






Pārtikas un lauksaimniecības preču pircējiem piegādes
ķēdē aizliegts turpmāk noteikt pārāk garus norēķinu
termiņus, pieprasīt samaksu par līguma noslēgšanu,
atcelt pasūtījumu un piegādes laiku, prasīt maksu par
veikalu plauktiem, noteikt nepamatotas sankcijas vai
atcelt pasūtījumus nesamērīgi īsā termiņā un veikt citas
darbības.
Likuma izpildi uzraudzīs un kontrolēs Konkurences
padome.
Par likuma pārkāpumiem KP varēs ierosināt izpētes
lietas un, konstatējot kādu no likumā minētajiem
pārkāpumiem, piemērot brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 0,2% no mazumtirgotāja vai pircēja neto
apgrozījuma pēdējā pārskata gadā.

GROZĪJUMI BŪVNIECĪBAS LIKUMĀ
Stājas spēkā: 19.05.2021.
PIEEJAMS ŠEIT










Ar jaunajiem Būvniecības likuma grozījumiem precizētas
vairākas definīcijas un jēdzieni, tostarp “būve”,
“būvatļauja”, “būvniecības dokumenti” u.c.
BVKB specializējas uz publisko ēku, kuras sabrukšana vai
bojājumi var radīt sabiedrības apdraudējumu, būvdarbu
kontroli. BVKB pildīs būvvaldes funkcijas attiecībā uz
būvju būvniecību Latvijas Republikas iekšējos jūras
ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā
zonā, bet neveiks jaunas būves vai esošu būvju pārbūves
kontroli.
Jēdziens “būvniecības process” tiek aizstāts ar jēdzienu
“būvniecības administratīvais process”, kodolīgāk izsakot
būvniecības procesa tiesisko jēgu.
Ieviests klusēšanas-piekrišanas princips būvniecības
procesa dokumentācijas kārtošanā – ja nav pieņemts
lēmums vai veikta atzīme, būs uzskatāms, ka pieņemts
labvēlīgs lēmums.
Būvatļaujas apstrīdēšana iestādē (pašvaldības vadītājam)
aptur tās darbību, bet, ja iestāde sūdzību atzinusi par
nepamatotu, būvatļaujas darbība atjaunojas.

GROZĪJUMI FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS
LIKUMĀ
Stājas spēkā: 19.05.2021.
PIEEJAMS ŠEIT








Likums papildināts ar VIII1 nodaļu, nosakot prasības
atļaujas saņemšanai pārvaldītājsabiedrībai un licences
(atļauja) saņemšanai ārvalsts grupā ietilpstošai
ieguldījumu brokeru sabiedrībai.
Likums nosaka papildu prasības pārvaldītājsabiedrībām,
tostarp par iesniedzamo informāciju, atbilstību citām
likuma normām, informāciju par iekšējās kontroles
sistēmas izveidi.
Noteiktas papildus prasības ārvalsts grupas ieguldījumu
brokeru sabiedrībai un kritēriji darbībai Latvijas
Republikā.
Ārvalsts grupai, kurā ietilpst vairāk nekā viena
dalībvalsts kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru
sabiedrība un kuras kopējā aktīvu vērtība Eiropas
Savienībā 2019. gada 27. jūnijā bija vismaz 40 miljardi
euro, un kura turpina darbību pēc 19. maija, līdz 2023.
gada 30. decembrim ir jāizveido mātes sabiedrība
Eiropas Savienībā.

GROZĪJUMI KREDĪTIESTĀŽU LIKUMĀ
Stājas spēkā: 19.05.2021.
PIEEJAMS ŠEIT








Likums tiek papildināts ar papildus nosacījumu, kādos
apstākļos FKTK ir tiesības pieņemt lēmumu par
atteikumu izsniegt licenci (atļauju) jaundibināmai
kredītiestādei, ja iesniegtie dokumenti kredītiestādes
iekšējās kontroles sistēmas izveidei nenodrošina
visaptverošu un efektīvu kredītiestādes risku pārvaldību.
Likuma 35.17 pantā detalizēti uzskaitīti darījumi uz
kuriem var attiecināt papildus sistēmiskā riska kapitāla
rezerves prasību.
Likums 36.2 pantā paredz, ka kredītiestāde izstrādā
savas darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai
piemērotu, visaptverošu, pamatotu un efektīvu
stratēģiju un procedūras un īsteno nepārtrauktai
kapitāla
novērtēšanai
un
pietiekama
kapitāla
uzturēšanai nepieciešamos pasākumus.
Paredzēts, ka kredītiestādei ir jānodrošina tās darbības
raksturam, apjomam un sarežģītībai piemērotas
visaptverošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas
izveidi, tostarp tagad arī atalgojuma sistēmu, tai skaitā
dzimumneitrālu atalgojuma politiku.

GROZĪJUMI MEŽA LIKUMĀ
Stājas spēkā: 19.05.2021.

PIEEJAMS ŠEIT







Grozījumu mērķis - rast iespēju atsavināt tādus valsts īpašumā esošus nekustamos īpašumus
(gan apbūvētus, gan neapbūvētus), uz kuriem atrodas arī valsts meža zeme, kas nav
nepieciešama valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.
Noteikts, ka meža inventarizācijas dati ir publiski pieejami.
Lai saskaņotu pārvietošanos pa blakus esošām zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs var vērsties Valsts meža dienestā vai pašvaldībā ar lūgumu sniegt zemes vienības
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju.
Precizēti gadījumi, kad atsavināšana ir pieļaujama.

NOTEIKUMI PAR ATBALSTU COVID-19 KRĪZES SKARTAJIEM SPORTA CENTRIEM
Pieņemts: 29.04.2021.
PIEEJAMS ŠEIT






Granta mērķis ir segt operacionālās izmaksas (komunālos maksājumus, tai skaitā par
elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā
kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada
31. decembrim.
Komercdarbības atbalsta apmērs ir 25 euro par katru sporta centra iekštelpu kadastrālās
uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības kvadrātmetru, bet kopējais atbalsta apmērs
nepārsniedz apgrozījuma krituma apmēru.
Par sporta centru uzskata sporta iekštelpas ar kopējo iekštelpu platību virs 500 m2.

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2015. GADA 2. JŪNIJA NOTEIKUMOS NR. 279
"CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI«
Stājas spēkā: 14.05.2021.
PIEEJAMS ŠEIT








Precizēta CSN ietvertā “elektromobiļa” definīcija, nosakot, ka elektromobilis ir mehāniskais
transportlīdzeklis; (mehāniskais transportlīdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo
mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai
dzinējspēka glabāšanas iekārtas).
Luksofora signāls ar cilvēka siluetu vai velosipēda simbolu attiecas tikai uz gājējiem,
velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem.
gadījumā, kad velosipēda vai
elektroskrejriteņa vadītājs šķērso brauktuvi pa regulējamu gājēju pāreju, viņam jāievēro
gājējiem paredzētā luksofora signāls.
Noteikts, ka tās prasības, kas dažādās normā attiecās uz velosipēdiem, tagad piemērojamas
arī elektroskrejriteņiem.
Elektroskrejritenim braukšanas laikā priekšpusē deg baltas gaismas lukturis, bet aizmugurē sarkanas gaismas lukturis. Ja iespējams, elektroskrejriteņa vadītājam ir jātērpjas atstarojošā
vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

