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TIESĪBU AKTOS

SATURS

 Pastiprina virkni prasību Covid-19 

izplatības straujā pieauguma dēļ.

 Ieviesta jauna sistēma 

“covidpass.lv” iebraucējiem 

Latvijā.

 Jauni noteikumi nekustamā 

īpašuma darījumu starpnieku 

darbības regulēšanai – obligāta 

apdrošināšana un reģistrēšanās.

 Valdība izstrādājusi jaunu 

pasākumu plānu cīņai ar naudas 

atmazgāšanu.

 Eiropas Komisija publicē regulas 

projektu kriptoaktīvu jomas 

reglamentēšanai.

 Precizētas prasības par 

iesniedzamajiem dokumentiem, 

piesakoties jaunuzņēmumu

atbalstam.

 Ar grozījumiem Civilprocesa 

likumā definēta Ekonomisko lietu 

tiesas kompetence.

 Tūrisma likums tagad 

piemērojams arī tūristu 

izmitinātājiem, kas izmanto, 

piemēram, Airbnb.



Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 

9. jūnija noteikumos Nr. 360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai"

Aktuālā redakcija

Grozījumi tiek regulāri papildināti

Oktobrī pieaugot Covid-19 izplatībai, Ministru 

kabinets aktīvi strādājis pie regulāru 

grozījumu pieņemšanas. Būtiskākās oktobrī 

pieņemtās prasības paredz:

 paplašināts to personu loks, kam 

pašizolācija nav jāievēro, piemēram, 

bēru apmeklētājiem u.c.;

 grozīti kritēriji par valstu saslimstības 

rādītājiem un ieceļošanas liegumiem;

 virknē pašvaldību, kur vīruss izplatās 

straujāk, noteikti papildu ierobežojumi;

 paredzēts pienākums obligāti nēsāt sejas 

aizsegus sabiedriskās vietās;

 liegums interešu izglītības un 

amatiermākslas nodarbību norisei, kā arī 

grupu sporta treniņiem;

 noteikti ierobežojumi par mācību 

procesa norisi un klātienes izglītības 

apguvi;

 privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt

telpās 10 cilvēki, ārpus telpām – 100

cilvēki;

 noteikti ierobežojumi sabiedriskās 

ēdināšanas vietām. 

Jānorāda, ka valdība plāno lemt par atbalsta 

pasākumiem komersantiem. Par to informēsim 

drīzumā.

Jauna sistēma ieceļotājiem –

COVIDPASS.LV

 Vairākus mēnešus, ieceļojot Latvijā 

ar kādu pasažieru pārvadātāju, proti, 

autobusu, vilcienu, prāmju vai 

aviokompāniju, bija jāaizpilda 

anketa papīra formā. Tas 

pārvadātājiem radīja ievērojamu 

administratīvo slogu. 

 Vietnē "covidpass.lv" ne ātrāk kā 48 

stundas pirms valsts robežas 

šķērsošanas iebraucējs ievadīs jau 

šobrīd pieprasīto informāciju. Tā 

centralizēti nonāks Valsts 

robežsardzes un Valsts policijas 

rīcībā. Pēc anketas aizpildīšanas 

ceļotājs saņems apstiprinājuma ziņu 

vai e-pastu, kas būs jāuzrāda pirms 

kāpšanas uz klāja, iekāpšanas 

autobusā, vilcienā vai lidmašīnā.

 Konstatējot, ka persona nav 

aizpildījusi anketu vai pārkāpusi 

pašizolācijas prasības, varēs 

piemērot administratīvo sodu. 

Eiropas Komisija strādā pie kriptoaktīvu

un digitālās naudas regulējuma

Pieejams šeit

 Eiropas Komisijas izstrādātās 

Kriptoaktīvu tirgus regulas projekts 

nodrošina tiesisko noteiktību attiecībā 

uz kriptoaktīviem, to iegādi, izplatīšanu 

un prasībām. 

 Komisija ir paziņojusi, ka tā cer, ka 

vienota sistēma tiks izveidota līdz 2024. 

gadam. Regulas projekts aplūko 

dažādus aspektus: kriptovalūtas un 

kriptoaktīvu definīcijas, prasības 

emitentiem, kā arī paredz elektroniskās 

valūtas plašākas pielietojamības

veicināšanu. 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf


Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas, terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanai 

laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam

Spēkā no 29. septembra

Pieejams šeit

Ministru kabinets aktualizējis pavasarī 

pieņemto pasākumu plānu, ietverot dažādus 

jaunus pasākumus, kas atvieglo likuma 

subjektiem naudas atmazgāšanas novēršanas

prasību izpildi:

 tiks aktualizētas vadlīnijas par 

identificētajiem riskiem un 

rekomendētajiem risku mazinošiem 

pasākumiem;

 paredzēts ieviest FID datu saņemšanas 

un analīzes sistēmu;

 tiks organizēts izglītojošs seminārs 

“Naudas likumu dienas”, kā arī tiks 

nodrošināts informācijas atspoguļojums 

informatīvajā telpā par NILLTPFN jomas 

jautājumiem;

 plānots izstrādāt vienotu tīmekļa vietni 

www.sankcijas.gov.lv personu, pret 

kurām noteiktas sankcijas, kā arī 

noteikto ierobežojumu skrīningam;

 plānots veikt grozījumus normatīvajos 

aktos esošās kārtības uzlabošanai.

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka 

profesionālās darbības civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas noteikumi

un

Noteikumi par nekustamā īpašuma 

darījumu starpnieka reģistrācijas maksu 

un ikgadējo uzraudzības maksu

Spēkā no 2.oktobrams šeit; pieejams šeit

2020. gada 1.augustā stājās spēkā Nekustamā 

īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, 

kas paredz regulēt nekustamā īpašuma 

darījumu starpnieku profesionālās darbības 

tiesiskos pamatus un nodrošināt šo personu 

profesionālās darbības uzraudzību, savukārt ar 

šiem noteikumiem tiek precizētas vairākas 

prasības, kas noteiktas likumā.

 Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līguma minimālais atbildības limits gadā 

ir noteikts 50 000 eiro apmērā.

 Apdrošināšanas līgums var būt individuāli 

slēgts starp vienu nekustamā īpašuma 

darījumu starpnieku vai kolektīvs. 

 Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, 

starpniecības pakalpojumus drīkstēs 

sniegt tikai personas, kuras iekļautas 

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku 

reģistrā.

Grozījumi Civilprocesa likumā

Pieejams šeit

Spēkā no 2021. gada 1. janvāra

 Ņemot vērā, ka no 2021. gada 1. janvāra darbu uzsāks specializēta pirmās instances rajona 

(pilsētas) tiesa – Ekonomisko lietu tiesa – Saeima 1. oktobrī ir apstiprinājusi grozījumus 

Civilprocesa likumā, ar ko ir noteiktas lietu kategorijas, kuru izskatīšana būs Ekonomisko lietu 

tiesas kompetencē. 

 Grozījumi paredz, ka Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa cita starpā izskata prasības 

par būvniecības procesa dalībnieku atbildību, par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) 

sapulces lēmumiem, par komercnoslēpuma aizsardzību, kā arī prasības, kas izriet no finanšu 

nodrošinājuma līgumiem un kas saistītas ar citiem finanšu un ekonomiska rakstura jautājumiem.

https://likumi.lv/ta/id/317729-par-pasakumu-planu-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanai-laikposmam
https://likumi.lv/ta/id/317676-noteikumi-par-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-registracijas-maksu-un-ikgadejo-uzraudzibas-maksu
https://likumi.lv/ta/id/317675-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-profesionalas-darbibas-civiltiesiskas-atbildibas-apdrosinasanas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/317939-grozijumi-civilprocesa-likuma
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Grozījumi likumā "Par reglamentētajām 

profesijām un profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanu"

Spēkā no 7. oktobra

Pieejams šeit

šeit

 Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2018. gada 

19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma 

procedūrā, kas ierosināta pret Latviju, 

pieņemti grozījumi, kas pārņem 

Direktīvas 2013/55/ES prasības attiecībā 

uz reglamentēto profesiju kvalifikācijas 

atzīšanu. 

 Grozījumi jo īpaši skar ārstniecības 

personu profesionālās pieredzes atzīšanu. 

Tie paredz precizēt medicīniskās izglītības 

daļu diferenciāciju – teorētiskās, 

praktiskās un klīniskās mācības.

 Grozījumi faktiski nodrošina iespēju 

reglamentēto profesiju pārstāvjiem 

personu tiesības lūgt atzīt ārvalstīs iegūtu 

profesionālo praksi. 

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka 

profesionālās darbības civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas noteikumi

un

Noteikumi par nekustamā īpašuma 

darījumu starpnieka reģistrācijas maksu 

un ikgadējo uzraudzības maksu

Spēkā no 2.oktobrams šeit; pieejams šeit

2020. gada 1.augustā stājās spēkā Nekustamā 

īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, 

kas paredz regulēt nekustamā īpašuma 

darījumu starpnieku profesionālās darbības 

tiesiskos pamatus un nodrošināt šo personu 

profesionālās darbības uzraudzību, savukārt 

ar šiem noteikumiem tiek precizētas vairākas 

prasības, kas noteiktas likumā.

 Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līguma minimālais atbildības limits gadā 

ir noteikts 50 000 eiro apmērā.

 Apdrošināšanas līgums var būt 

individuāli slēgts starp vienu nekustamā 

īpašuma darījumu starpnieku vai 

kolektīvs. 

 Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, 

starpniecības pakalpojumus drīkstēs 

sniegt tikai personas, kuras iekļautas 

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku 

reģistrā.

https://likumi.lv/ta/id/317502-grozijumi-likuma-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu
https://likumi.lv/ta/id/317502-grozijumi-likuma-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu
https://likumi.lv/ta/id/317676-noteikumi-par-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-registracijas-maksu-un-ikgadejo-uzraudzibas-maksu
https://likumi.lv/ta/id/317675-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-profesionalas-darbibas-civiltiesiskas-atbildibas-apdrosinasanas-noteikumi


Grozījumi Civilprocesa likumā

Pieejams šeit

Spēkā no 2021. gada 1. janvāra 

Ņemot vērā, ka no 2021. gada 1. janvāra darbu uzsāks 

specializēta pirmās instances rajona (pilsētas) tiesa –

Ekonomisko lietu tiesa – Saeima 1. oktobrī ir apstiprinājusi 

grozījumus Civilprocesa likumā, ar ko ir noteiktas lietu 

kategorijas, kuru izskatīšana būs Ekonomisko lietu tiesas 

kompetencē. 

Grozījumi paredz, ka Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās 

instances tiesa cita starpā izskata prasības par būvniecības 

procesa dalībnieku atbildību, par kapitālsabiedrības 

dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumiem, par 

komercnoslēpuma aizsardzību, kā arī prasības, kas izriet 

no finanšu nodrošinājuma līgumiem un kas saistītas ar 

citiem finanšu un ekonomiska rakstura jautājumiem. 

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 

7. februāra noteikumos Nr. 74 

"Jaunuzņēmumu atbalsta programmu 

pieteikšanas un administrēšanas kārtība"

Spēkā no 23. oktobra

 Ministru kabinets 20. oktobra sēdē 

atbalstīja izmaiņas jaunuzņēmumu

atbalsta programmu pieteikšanas un 

administrēšanas kārtībā, kas izriet no 

grozījumiem Jaunuzņēmumu darbības 

atbalsta likumā. 

 Apstiprinātie noteikumi paredz atvieglot 

jaunuzņēmumu kvalifikācijas 

nosacījumus, paplašinot atbalsta 

saņēmēju loku, svītrojot arī vairākas līdz 

šim pastāvošās kvalifikācijas prasības 

atbalsta saņēmējiem. 

 Jaunuzņēmumam būs jāiesniedz 

informācija, kas apliecina 

jaunuzņēmuma saistību ar tā norādīto 

mātes vai meitas sabiedrību, kā arī citi 

dokumenti, kas apliecina saņemtās 

investīcijas, inovatīvu produktu izstrādi 

vai augsti kvalificētu darbinieku esību 

u.tml. 

Grozījumi Tūrisma likumā

Pieņemts 8. oktobrī

Pieejams šeit šeit

Arvien vairāk ārzemnieku, viesojoties Latvijā, 

nerezervē viesnīcas numuru, bet gan īrē 

dzīvokli. Līdz šim situācija šajā biznesa nišā 

netika pienācīgi kontrolēta: nav nedz 

noteikumu, kuri nosaka īpašnieku tiesības un 

pienākumus, nedz skaidras prasības par 

nodokļu maksājumu veikšanu. 

 Likumā precizētas vairākas ar tūrismu 

saistītas definīcijas, tai skaitā iekļaujot 

jaunu terminu – “viesu dzīvoklis”. Līdz ar 

to par tūristu mītni turpmāk tiks 

uzskatīts arī dzīvoklis vai ēkas daļa, kurā 

tiek nodrošināta tūristu diennakts 

izmitināšana un apkalpošana, kas sekmēs 

kvalitātes un drošības prasību ievērošanu 

arī šāda veida tūristu naktsmītnēs.

 Tūristu mītnes definīcijas paplašināšana 

sekmēs vienlīdzīgākus konkurences 

nosacījumus starp dažāda veida tūristu 

mītnēm un sakārtos sadarbības 

ekonomikas komercdarbības jomu, kā arī 

mazinās ēnu ekonomikas īpatsvaru tajā.

 Grozījumi nodrošina to, ka personām, 

kas savus dzīvokļus piedāvā naktsmītnes 

īrei, arī būs pienākums maksāt nodokļus 

par gūto ienākumu, sakārtojot šo jomu 

Latvijā. 

https://likumi.lv/ta/id/318031-grozijumi-turisma-likuma

