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Noteikts, ka īpašuma labticīgie ieguvēji to
tomēr nezaudēs, ja kriminālprocesa ietvaros tā
tiks uzskatīta par noziedzīgi iegūtu mantu;
Noteiktas kvalifikācijas prasības
ārpakalpojuma grāmatvežiem;

Arī komersantiem, kas kārtos grāmatvedību,
būs jāatbilst ārpakalpojuma grāmatvežu
kvalifikācijai;
Līdz 2021. gada 1. septembrim kreditoriem
atsevišķos gadījumos aizliegts iesniegt
juridiskās personas maksātnespējas procesa
pieteikumu;
Pašvaldības varēs izstrādāt augstas gatavības
investīciju projektus un pretendēt uz valsts
līdzfinansējuma saņemšanu;
Pilnveidota kārtība, kā Nodrošinājuma valsts
aģentūra rīkosies ar konfiscēto virtuālo valūtu;
Precizētas elektroskrejriteņa un
transportlīdzekļa definīcijas, kā arī noteikts,
ka braukt ar elektroskrejriteni drīkstēs
personas no 14 gadu vecuma.
Pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta
izmaksas periods;

Novembrī gaidāma E-lietas programmas
darbības uzsākšana.

AKTUALITĀTES TIESĪBU AKTOS
(01.03.2021. – 31.03.2021.)
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Stājas spēkā: 06.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT






Grozījumi Kriminālprocesa likuma 360. pantā
paredz, ka, ja noziedzīgi iegūta manta ir
nekustamais īpašums, kas ir piekritīgs valstij, to
atstāj trešās personas īpašumā.
Šādā gadījumā jāizpildās diviem kritērijiem, proti,
personai ir šīs mantas labticīga ieguvēja un tās
īpašuma tiesības ir nostiprinātas publiskā reģistrā.
Šīs mantas vērtību Civilprocesa likuma kārtībā
piedzīs valsts labā no tās personas, kas izdarījusi
noziedzīgo nodarījumu.

GROZĪJUMI LIKUMĀ «PAR GRĀMATVEDĪBU»
Stājas spēkā: 09.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT










Precizēta definīcija, nosakot, kas ir ārpakalpojuma
grāmatvedis, piemērojamās prasības, izglītības
līmeni un vismaz triju gadu pieredzi grāmatvedības
jomā;
Individuālajiem komersantiem, pašnodarbinātām
personām un komercsabiedrību valdes locekļiem
vai to darbiniekiem, kas kārto grāmatvedību, būs
jāatbilst ārpakalpojuma grāmatveža profesionālajai
kvalifikācijai;
VID izsniegs licenci darbībai, par kuras iegūšanu
maksājama valsts nodeva 100 euro apmērā;
bez licences pakalpojumus varēs sniegt ne ilgāk kā
līdz 2023. gada 1. jūlijam;
vēl līdz 2025. gada 1. jūlijam kvalifikācija tiks
atzīta par atbilstošu, ja šajā periodā persona
apmeklēs profesionālās apmācības kursus.

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2011. GADA 27.
DECEMBRA NOTEIKUMOS Nr. 1025 «NOTEIKUMI
PAR RĪCĪBU AR LIETISKAJIEM PIERĀDĪJUMIEM UN
ARESTĒTO MANTU»

GROZĪJUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS
SEKU PĀRVARĒŠANAS LIKUMĀ

GROZĪJUMI KRIMINĀLPROCESA LIKUMĀ

Stājas spēkā: 20.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT










Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam par 2020.
un
2021.
taksācijas
gadu
nepiemēro
šādus
ierobežojumus: ar saimniecisko darbību saistītie
izdevumi tiek piemēroti apmērā, kas nepārsniedz 80
procentus no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās
darbības ieņēmumiem; ja ar nodokli apliekamais
ienākums ir mazāks par 20 procentiem no saimnieciskās
darbības ieņēmumiem, nodokli aprēķina no summas,
kas nav mazāka par 20 procentiem no saimnieciskās
darbības ieņēmumiem.
Noteikta nodokļu maksātāja nodokļu samaksas kārtība,
ja uz personu nav
attiecināmi deklarēšanas
atvieglojumi.
Līdz 2021. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts
iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa
pieteikumu gadījumos, ja parādnieks nav izpildījis
tiesas nolēmumu, nav nokārtojis parādsaistības vai nav
pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu,
kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai
noteiktās dienas.
Covid-19 infekcijas radīto seku mazināšanai reģionālā
līmenī un administratīvi teritoriālās reformas mērķu
sasniegšanai pašvaldības var izstrādāt augstas gatavības
investīciju projektus un pretendēt uz valsts
līdzfinansējuma saņemšanu.
Paredzēts, ka par vides jautājumiem rīkojamās
publiskās apspriešanas varēs rīkot attālināti. Izņēmums
ir tad, ja apspriede noris par vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma vides pārskatu.

Līdztekus minētajām prasībām jānorāda, ka no
7. aprīļa veikali un tirdzniecības vietas, kas neatrodas
lielveikalos, varēs uzsākt darbu. Paredzams, ka pēc
svētkiem ierobežojumi pakāpeniski varētu tikt mazināti.

Stājas spēkā no 27.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT






Grozījumi nosaka kārtību, kā valsts realizēs virtuālo
valūtu pēc tās arestēšanas.
Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākums būs veikt
tirgus izpēti, izvērtēt vismaz trīs pakalpojuma
sniedzēja piedāvātās virtuālās valūtas realizācijas
iespējas (ņem vērā virtuālās valūtas realizācijas cenu,
realizācijas izmaksas, iespēju virtuālo valūtu apmainīt
pret citu virtuālo valūtu), un izvēlēties visizdevīgāko
virtuālās valūtas realizācijas piedāvājumu.
Ja šo valūtu nebūs iespējams realizēt pie šāda
pakalpojuma sniedzēja, to atsavinās izsolē.

GROZĪJUMI CEĻU SATIKSMES LIKUMĀ
Pieņemti 25.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT
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Precizēta elektriskā skrejriteņa definīcija – tas ir
transportlīdzeklis ar elektromotoru un ar maksimālo
ātrumu līdz 25 kilometriem stundā, kuram nav pedāļu,
kurš paredzēts vienam cilvēkam un ir aprīkots ar stūri
vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju
atbalsta virsmu.
Jāielāgo, ka turpmāk braukt ar elektroskrejriteni
drīkstēs personas no 14 gadu vecuma, turklāt personām
vecumā no 14 līdz 17 gadiem būs nepieciešamas
velosipēda vai jebkuras kategorijas transportlīdzekļu
vadīšanas tiesības
Papildus ir arī noteikts, ka personām,
kuras
sasniegušas 18 gadu vecumu, velosipēda vadīšanai
tiesības turpmāk nebūs nepieciešamas.
Precizēta jēdziena “transportlīdzeklis” definīcija,
nosakot, ka tā ir ierīce, kuras maksimālais ātrums ir
virs 6 kilometriem stundā.
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GROZĪJUMI LIKUMĀ «PAR APDROŠINĀŠANU
BEZDARBA GADĪJUMAM»
Pieņemti 25.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT






Pabalstu varēs saņemt sešus mēnešus, nevis līdz
šim noteiktos četrus mēnešus.
Pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī, un to var
saņemt personas, kuras Covid-19 laikā pēc
bezdarbnieka pabalsta izmaksas beigām nav
atradušas darbu, neveic saimniecisko darbību un
turpina atrasties bezdarbnieka statusā.
Šobrīd paredzēts, ka to varēs saņemt līdz šī
gada 3. jūnijam.

CITAS AKTUALITĀTES


Plānots, ka no 2022. gada pieaugs ģimenes valsts
pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Pabalsta
apmērs turpmāk būs atkarīgs no audzināmo bērnu
skaita, un tas neparedzēs izmaksāt piemaksu pie
ģimenes valsts pabalsta. Pabalsta apmērs par vienu
bērnu būs 25 EUR mēnesī, par diviem bērniem – 100
EUR kopā, savukārt par trim bērniem kopumā 225
EUR. Ja ģimene audzina vairāk nekā trīs bērnus,
pabalsts būs 100 EUR mēnesī par katru bērnu.



Augstas
gatavības
kultūras
infrastruktūras
projektiem piešķirts valdības finansējums, kas
noderēs mākslas skolu, vēsturisku ēku, Latvijas
Nacionālās operas un baleta dekorāciju noliktavas
un darbnīcu telpu kompleksa izbūvei, kā arī vairāku
teātru un citu kultūrvietu uzlabošanai.



Līdz 2021. gada 30. novembrim pagarināta E-lietas
programmas ieviešana – tā nodrošinās lietas
dalībniekiem un citām procesā iesaistītajām
personām vienuviet elektroniski piekļūt informācijai
par lietu.

GROZĪJUMI CIVILPROCESA LIKUMĀ
Pieņemti 25.03.2021.
PIEEJAMS ŠEIT








Pieņemti jauni grozījumi, kas ievieš jaunu un
vispārinātu pagaidu aizsardzības regulējumu;
Ar jauno regulējumu ieviesti konkrēti pagaidu
aizsardzības līdzekļi: atbildētājam piederošas
kustamas mantas apķīlāšana; aizlieguma vai
citas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā,
attiecīgās kustamas mantas reģistrā vai citā
publiskā reģistrā; pienākums atbildētājam
noteiktā termiņā veikt noteiktas darbības;
aizliegums
atbildētājam
veikt
noteiktas
darbības; izpildu darbības atlikšana; strīdīgās
attiecības pagaidu noregulējums;
Par neizpildītu tiesas nolēmumu varēs piemērot
naudas sodu pat līdz 3000 EUR;
Tagad noregulējums nebūs pieejams tikai šauru
kategoriju lietās, bet gan visos procesos, kur
puses pamatos tā piemērošanas nepieciešamību.

