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GROZĪJUMI PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT


Grozījumi, kas stājās spēkā 2022. gada 1.septembrī, paredz iespējas izmantot Latvijas
pilsoņa, nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošus dokumentus arī gadījumā, ja to
derīguma termiņš beidzies laikposmā no 2020. gada 1. marta un līdz šodienai nav iegūts
jauns personu apliecinošs dokuments. Jaunie grozījumi paredz, ka nederīgo dokumentu
varēs izmantot līdz pat 2023. gada 30. aprīlim.



Svarīgi norādīt, ka ar personu apliecinošiem dokumentiem, kuru derīguma termiņš beidzās
laikposmā no 2020. gada 1. marta, varēs saņemt pakalpojumus tikai klātienē, tomēr ar
tiem nebūs iespējams veikt jebkādas darbības elektroniskajā vidē, jo līdz ar personas
apliecībā noteikto derīguma termiņu, beidzas arī tajā iekļautais sertifikāta derīguma
termiņš, ar kuru varēja identificēties un saņemt pakalpojumus elektroniski.



Jaunais regulējums pagarina termiņu, līdz kuram visām personām, kas ir sasniegušas 15
gadu vecumu, papildus pasei obligāti jāsaņem arī personas apliecība (eID karte). Sakumā
pārejas posms uz eID karti kā obligātu personu apliecinošu dokumentu bija noteikts 2023.
gada 1. janvāris, tomēr ar šiem grozījumiem termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 30.
aprīlim.

GROZĪJUMI ENERGORESURSU CENU ĀRKĀRTĒJA PIEAUGUMA SAMAZINĀJUMA
PASĀKUMU LIKUMĀ
PIEEJAMS ŠEIT UN ŠEIT
JURIDISKAS PERSONAS


Saeima pieņēma grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma
pasākumu likumā ar mērķi veikt atbalsta pasākumus uzņēmējiem, lai mazinātu pieaugošo
energoresursu cenu negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību.



Plānots, ka pilna apmēra elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas kompensēšana
no valsts budžeta tiks sniegta elektroenerģijas galalietotājiem - juridiskām personām,
kurām netiek piemērots mājsaimniecībām paredzētais sistēmas pakalpojumu tarifs.



Atbalsts tiks sniegts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, tomēr tas nav
attiecināms uz valsts vai pašvaldību institūcijām, kā arī juridiskām personām, attiecībā
uz kurām ir piemērotas sankcijas.



Grozījumi stājās spēkā 2022. gada 1. septembrī.

FIZISKAS PERSONAS


Saeima 2022. gada 11. augustā pieņēma grozījumus likumā, ar kuriem tika pieņemti
priekšnosacījumi mājsaimniecībām atbalsta saņemšanai no valsts budžeta līdzekļiem
saistībā ar cenas pieaugumu centrālajai apkurei, apkurē izmantotajai elektrībai,
dabasgāzei, koksnes granulām, briketēm un malkai.



Ar grozījumiem ir pieņemts, ka kompensācija saistībā ar elektroenerģijas cenas
pieaugumu pienāksies tām mājsaimniecībām, kuru elektroenerģijas patēriņš apkurei ir
vairāk kā 500, bet ne vairāk kā 2000 kilovatstundas. Ja elektroenerģijas cena pārsniedz
0,16 eiro par vienu kilovatstundu, tad valsts kompensēs 50 procentus no cenas, kas
pārsniedz šo summu. Kompensācija tiks piešķirta mājsaimniecībām no 2022. gada oktobra
līdz 2023. gada aprīlim.



Attiecībā uz dabasgāzi ir pieņemti nosacījumi, ka kompensāciju mājsaimniecība varēs
saņemt tikai tad, ja dabasgāzes patēriņš pārsniedz 221 kilovatstundas mēnesī. Tomēr
svarīgi noradīt, ka kompensācija būs izteikta kā maksas samazinājums 0,03 eiro apmērā
par kilovatstundu.



Jaunais regulējums paredz kompensācijas mehānismus arī granulu un brikešu iegādei. Ja
mājsaimniecība izmanto granulas vai briketes, valsts atbalsts ir 50 procenti no izmaksām
par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par
tonnu. Tādējādi katrai mājsaimniecībai ir noteikts atbalsta slieksnis, un tas nevar
pārsniegt 10 tonnas granulu vai brikešu.



Plānots, ka pabalstu var saņemt arī tās mājsaimniecības, kuras mājas apkurei lieto malku.
Ir paredzēts, ka var saņemt atbalstu 60 eiro apmērā par iegādāto malku, kas bija jau
iegādāta no maija un par kuru darījuma čeks nav saglabājis. Tomēr, ja mājsaimniecība
iegādājās malku pavasarī un darījuma čeks ir saglabājies, kā arī malkas cena pārsniedz 40
eiro par berkubikmetru, tad valsts kompensēs 50 procentus no izmaksām, bet
kompensācija var būt ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru.



Šeit tika uzskaitīti BDO Law ieskatā būtiskākie grozījumi, kas neatspoguļo veiktos
grozījumus pilnā apmērā.

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2017. GADA 7. FEBRUĀRA NOTEIKUMOS NR.
74 «JAUNUZŅĒMUMU ATBALSTA PROGRAMMU PIETEIKŠANAS UN
ADMINISTRĒŠANAS KĀRTĪBA»
PIEEJAMS ŠEIT


Grozījumi paredz, ka jaunuzņēmumam, kas saņēma valsts atbalstu pēc 2021. gada 31.
decembra, turpmākos trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas līdz katra gada 1. martam ir
jāiesniedz jaunuzņēmumus administrējošajai iestādei informāciju par jaunuzņēmuma
projekta un biznesa plāna īstenošanu, kā arī informāciju par inovatīvu produktu vai
pakalpojumu, par kuru iepriekšējā laika periodā saņemts valsts atbalsts, norādot:
1.

tirgus noieta raksturojumu;

2.

peļņas un apgrozījuma rādītājus, norādot arī informāciju par kopējiem darbības
radītājiem;

3.

informāciju par vietējo un ārvalstu investīciju apjomu;

4.

informāciju par darbinieku skaitu un darba atalgojuma izmaiņām, kā arī
veiktajām nodokļu iemaksām.



Grozījumi paredz, ka augstāk minēto informāciju nevajag sniegt tiem jaunuzņēmumiem,
kuri ir informējuši administrējošo iestādi par projekta darbības pārtraukšanu.



Ar grozījumiem vienkāršota kārtība, kādā administrējošā iestāde iegūst un pārbauda
informāciju par darba ņēmēju nodarbinātību, paredzot Valsts ieņēmumu dienestam
nodrošināt šādas informācijas sniegšanu administrējošajai iestādei.



Tāpat ar grozījumiem noteikts, ka gadījumā, ja jaunuzņēmums ir pārkāpis Komisijas
regulas Nr. 1407/2013 noteikumus, tad atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt
atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, tajā skaitā arī
procentus, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma attiecīgajiem
nosacījumiem.

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA 2011. GADA 30. AUGUSTA NOTEIKUMOS NR.
675 «KĀRTĪBA, KĀDĀ SAVIENĪBAS PILSOŅI UN VIŅU ĢIMENES LOCEKĻI IECEĻO
UN UZTURAS LATVIJAS REPUBLIKĀ»
PIEEJAMS ŠEIT


Grozījumi Ministru kabineta noteikumos izstrādāti, lai saskaņotu tiesību aktu ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regulas 2019/1157/ES par Savienības
pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri
izmanto tiesības brīvi pārvietoties, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu
(Dokuments attiecas uz EEZ) prasībām.



Grozījumi pārsvarā saistīti ar to, ka ir izslēgtas normas, kas noteica Savienības pilsoņiem
un viņu ģimenes locekļiem izsniedzamo uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu
saturu, aizstājot tās ar atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija
Regulu 2019/1157/ES.



Ar grozījumiem paredzēta iespēja Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem
pieteikumus uzturēšanās dokumentu saņemšanai iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei ar pasta starpniecību vai elektroniski atbilstoši normatīvajos aktos par
elektronisko dokumentu apriti noteikto kārtību. Ja cilvēks neatrodas Latvijā, tad viņš var
iesniegt dokumentus Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs.
Lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam, aicinām sazinieties ar
mūsu ekspertu komandu, kura izstrādās Jūsu biznesa vajadzībām piemērotāko
un efektīvāko risinājumu!
KONTAKTI SAZIŅAI
RAIVIS LEIMANIS
Juridiskā departamenta vadītājs
raivis.leimanis@bdo.lv
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