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7. Grozījumi tiesību aktos
Likums “Grozījumi Energoefektivitātes likumā”
Likums “Grozījumi Energoefektivitātes likumā” paredz energoefektivitātes jautājumu
administrēšanas funkciju nodošanu Būvniecības valsts kontroles birojam (turpmāk – BVKB),
t.sk. paredzot Ekonomikas ministrijas un BVKB atbildības ietvaru un uzdevumus:
- Energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšana;
- Energopārvaldības ieviešanas pienākumu izpildes uzraudzība valsts iestādēs un
pašvaldībās;
- Lielo enerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu saraksta sastādīšana, obligāto
energoauditu un energopārvaldības pienākumu izpildes kontrole un ziņojumu par veiktajiem
pasākumiem apkopošana;
- Brīvprātīgo vienošanos pārraudzība;
- Energoefektivitātes nodevas administrēšana;
- Energoefektivitātes mērķu sasniegšanas monitorings;
- Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju reģistra uzturēšana;
- Energoauditoru iesniegto pārskatu administrēšana.

Likums “Grozījumi Enerģētikas likumā”
Likums “Grozījumi Enerģētikas likumā” paredz naftas produktu jautājumu
administrēšanas funkciju nodošanu BVKB, tādējādi efektivizējot valsts pārvaldi, centralizējot
atbalsta funkcijas un apvienojot saistītās funkcijas.

Likums “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”” paredz noteikt Zemes dzīļu fonda
izmantošanas pārraudzību pār ogļūdeņražiem administrēšanas funkciju nodošanu BVKB, t.sk.
paredzot BVKB atbildību izsniegt licences ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.

Likums “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”
Likums “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” paredz:
- elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzības funkciju nodošanu BVKB;
- ieviest enerģētikas nozares valsts atbalsta sistēmas darbības regulēšanas nodevu
sākot ar 2020. gadu, tādējādi iesaistot valsts atbalsta saņēmējus uzraudzības un kontroles procesā
un nodrošinot tam nepieciešamo finansējumu.

Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””
Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” paredz Valsts ieņēmumu
dienesta (turpmāk – VID) tiesības sniegt informāciju par nodokļu maksātāja darījuma partnera
(juridiskās personas) nodokļu riskiem, ja nodokļu maksātājs pievienotās vērtības nodokļa
deklarācijā ir norādījis darījuma partneri, kura darbībā atbilstoši VID veiktajam personas datu
izvērtējumam nodokļu riska jomā ir konstatēti fakti, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas.
Tāpat ar likumu ir veiktas izmaiņas juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu
atlīdzināšanas regulējumā, pārskatot vienu no kritērijiem procesa par juridiskās personas
nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanas uzsākšanai, kā arī paredzot, ka atbildību par
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juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem varēs piemērot ne tikai valdes
loceklim, bet arī juridiskās personas faktiskajam vadītājam.

Likums “Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un
nodokli””
Lai novirzītu nodokļu slogu no darbaspēka uz patēriņu un kapitālu, sabalansētu nodokļa
likmes ar azartspēļu finansiālās darbības apgrozījuma pieaugumu, kā arī palielinātu ieņēmumus
valsts budžetā, lai nodrošinātu valsts izdevumu pozīciju segšanu, likums “Grozījumi likumā
“Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”” paredz, sākot ar 2020. gadu:
- paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi ruletei (cilindriskajai spēlei) (par katru ruletes
rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu) un kāršu un kauliņu spēlēm (par katru galdu) par
kalendāro gadu no 23 400 euro uz 28 080 euro;
- paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem – par katra azartspēļu
automāta katru spēles vietu no 4 164 euro uz 5 172 euro par kalendāro gadu;
mainīt azartspēļu nodokļa ieņēmumu sadalījumu pa valsts un pašvaldību budžetiem, paredzot
azartspēļu nodokļa ieņēmumus (izņemot azartspēļu nodokļa ieņēmumus par interaktīvajām
azartspēlēm) 95 procentu apmērā ieskaitīt valsts pamatbudžetā, bet 5 procentu apmērā – tās
pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Likums “Grozījumi Izglītības likumā”
Likums “Grozījumi Izglītības likumā” paredz noteikt, ka to izglītojamo ēdināšanu, kuri
izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no
valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to
izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības
programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības
budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.
Likums paredz pagarināt spēkā stāšanās termiņu (nosakot 2021. gada 1. septembri):
1) regulējumam par valsts nozīmes interešu izglītības iestādēm;
2) regulējumam, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc
brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet
kurš apgūst vispārējo pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē
dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai kārtībai ir pienākums slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības
iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šis privātais pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā
labuma organizācija vai sociālais uzņēmums.
Likums paredz precizēt deleģējumu Ministru kabinetam, izslēdzot 14. panta 4. punktā
vārdus “un kredīta apmēru studijām izglītības iestāžu īstenotajās”. Tādējādi vairs netiek
paredzētas tiesības Ministru kabinetam noteikt kredīta apmēru studijām augstākās izglītības
programmās.

Likums “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”
Likums “Grozījumi Zinātniskās darbības likumā” paredz, ka ar 2020. gada 1. jūliju:
- Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) savu esošo resursu konsolidācijas
ietvaros koleģiālo zinātnieku institūciju Latvijas Zinātnes padomi (turpmāk – LZP) izveido par
izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, kuru vada konkursa
kārtībā iecelts direktors;
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- LZP īsteno IZM kompetencē esošās valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības
politiku, izpildot likumā LZP noteiktās funkcijas;
- Izbeidz IZM padotības iestādes - Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk –
SZA) darbību, nosakot Ministru kabinetam līdz 2020. gada 31. janvārim Valsts pārvaldes
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par SZA likvidācijas vai reorganizācijas
pabeigšanu līdz 2020. gada 30. jūnijam, nodrošinot likumā SZA noteikto uzdevumu nodošanu
LZP.

Likums “Grozījumi Augstskolu likumā”
Likums “Grozījumi Augstskolu likumā” paredz:
- ieviest jaunu studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts
vārdā sniegto galvojumu modeli, paredzot jaunu studiju un studējošā kredīta veidu – no
kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēts ar valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu līdzekļiem
vai starptautisko finanšu institūciju finansēto garantijas vai portfeļgarantijas finanšu
instrumentu;
- Ārvalstīs studējošajiem ir paredzētas tiesības pretendēt uz studiju un studējošo
kredītiem;
- Studiju un studējošo kredīta līgumi, kas noslēgti līdz 2019. gada 31. decembrim, ir
spēkā līdz attiecīgajā studiju vai studējošā kredīta līgumā noteiktā termiņa beigām un līdz šo
noslēgto studiju un studējošo kredīta līgumu saistību pilnīgai izpildei (kredīta atmaksai vai
dzēšanai) piemēro Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 220 “Kārtība, kādā
tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes
līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”, Ministru kabineta 2001. gada 29. maija
noteikumus Nr. 219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts
budžeta līdzekļiem” un Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumus Nr. 445 “Kārtība,
kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts”.
Likums stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””
Likums “Grozījums likumā “Par valsts pensijām”” paredz deleģējumu Ministru
kabinetam, lai noteiktu minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi, kā arī minimālās vecuma
pensijas apmēru, tās piešķiršanas un pārskatīšanas kārtību.

Likums “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu
pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām””
Likums “Grozījums likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem darbā un arodslimībām”” paredz, ka slimības pabalsta, atlīdzības par darbspēju
zaudējumu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu mēnesī un papildu izdevumu kompensācijas
izmaksājamā kopējā summa nedrīkst būt lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā
spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kas noteikts Valsts sociālo pabalstu likuma
13. panta pirmajā daļā minētajām personām, divdesmitpieckāršu apmēru.
Likums paredz minēto izmaksas ierobežojumu arī turpmāk noteikt, ņemot vērā esošo
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru 64,03 euro.
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Likums “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam””
Likums “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” paredz
samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no deviņiem uz astoņiem kalendārajiem
mēnešiem un izmaiņas bezdarbnieka pabalsta apmērā, samazinot izmaksājamo bezdarbnieka
pabalsta proporciju par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par piekto un sesto mēnesi no
75% uz 50% un par septīto un astoto mēnesi no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.
Ar likumu ieviestās izmaiņas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Likums “Grozījumi Invaliditātes likumā”
Likums “Grozījumi Invaliditātes likumā” paredz izslēgt normu, kas noteica maksimālo
stundu apjomu nedēļā (40 stundas) personai asistenta pakalpojuma saņemšanai, tā vietā
paredzot, ka personai, t.sk. personai ar I invaliditātes grupu ar redzes funkcionālajiem
traucējumiem, kura saņem valsts pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā,
maksimāli piešķiramo asistenta pakalpojuma apjomu noteiks Ministru kabinets.
Tāpat likums paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt asistenta pakalpojuma
piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas, pārtraukšanas nosacījumus un asistenta pakalpojumam
nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apmēru.

Likums “Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””
Likums “Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” paredz, ka no
2020. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas objekts profesionālam
sportistam ir 860 euro.

Likums “Grozījums Bāriņtiesu likumā”
Likums “Grozījums Bāriņtiesu likumā” paredz grozījumu Bāriņtiesu likumā, saskaņā ar
kuru Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 19. punktā tiek precizēts Bāriņtiesu likuma
43.1 panta, kas reglamentē Aizgādnības informācijas sistēmas izveidi, spēkā stāšanās datums,
tādējādi pārejas periodā neieguldot valsts budžeta līdzekļus Aizgādnības informācijas sistēmas
izveidē (vēl nereformētajā bāriņtiesu institūtā).
Saskaņā ar šo likumu precizētais Bāriņtiesu likuma 43.1 panta spēkā stāšanās termiņš ir
2025. gada 1. jūlijs.

Likums “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”
Likums “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” paredz:
grozījumu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otrajā daļā, nosakot, ka
līdzekļu apmēru audžuģimenē ievietotā bērna uzturam nosaka Ministru kabinets;
izslēgt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 61. panta 7. punktu, kas nosaka
deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā
paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai, un šo valsts
budžeta līdzekļu izlietošanas apmēru vienam skolēnam dienā. Regulējums par izglītojamo
ēdināšanu (tai skaitā deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst
pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, un šo valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam
skolēnam dienā) iekļauts Izglītības likumā.
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Likums “Grozījumi likumā “Par zemes komisijām””
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes komisijām”” paredz noteikt Latvijas Republikas
Centrālās zemes komisijas (turpmāk – Centrālā zemes komisija) darbības termiņu līdz
2021. gada 30. jūnijam. Centrālā zemes komisija savu arhīva dokumentāciju, kas saistīta ar
zemes reformu, sakārto atbilstoši prasībām normatīvo aktu dokumentu pārvaldības un arhīvu
jomā un līdz 2021. gada 1. jūnijam nodod to Valsts zemes dienestam.
Vienlaikus likums paredz samazināt Centrālās zemes komisijas locekļu skaitu no
20 līdz 9 Centrālās zemes komisijas locekļiem.

Likums “Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos””
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” paredz,
ka no 2021. gada 1. jūlija likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. panta
otrās daļas 2. punktā noteikto uzdevumu veic Valsts zemes dienests. Likuma “Grozījumi likumā
“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”” mērķis ir noteikt Valsts zemes dienesta
kompetenci īpašuma tiesību atjaunošanai personām, kuras noteiktā termiņa iesniegušas
Centrālā zemes komisijā īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumu un dokumentus, kas
apliecina zemes īpašuma un mantošanas tiesības, pēc Centrālās zemes komisijas darbības
izbeigšanas.

Likums “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
Likums “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” paredz pārcelt Zemes konsolidācijas
uzsākšanas procesu no 2020. gada 1. janvāra uz 2023. gada 1. janvāri, paredzot grozījumus
Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 4. punktā.
Vienlaikus likums paredz pagarināt Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu
5. punkta 5. apakšpunktā noteikto Ministru kabineta noteikumu par zemes konsolidācijas
ierosināšanas un finansēšanas kārtību, par zemes konsolidācijas projekta saturu, izstrādes un
īstenošanas kārtību, kā arī par kārtību, kādā nosaka zemes gabalu relatīvo novērtējumu zemes
konsolidācijas vajadzībām, izdošanas termiņu no 2019. gada 31. decembra līdz 2022. gada
1. jūnijam.

Likums “Grozījums Notariāta likumā”
Likums “Grozījums Notariāta likumā” paredz pārcelt Notariāta likuma 67.1 panta, kas
nosaka, ka valsts iestādes zvērinātam notāram sniedz bez maksas amata darbību izpildei
nepieciešamo informāciju, spēkā stāšanos uz 2022. gada 1. janvāri.

Likums “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”
Lai rastu risinājumu, kas līdzsvarotu izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru ar
pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem, pieņemti grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda
likumā, paredzot, ka sākot ar 2020. gada 1. janvāri valsts garantētie uzturlīdzekļi, tiek atsaistīti
no minimālās algas un tiek noteikti konstantā apmērā.
Vienlaikus norādāms, ka, atbilstoši Fonda likuma pārejas noteikumiem no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda 2018. un 2019. gadā uzturlīdzekļi tika maksāti mazākā apmērā,
nekā to nosaka Ministru kabineta noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru. 2019. gadā
par bērnu no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam tiek izmaksāti valsts nodrošinātie
uzturlīdzekļi 24 % apmērā no minimālās algas, tas ir, 103,20 euro ik mēnesi, savukārt par bērnu
no 7 gadu vecuma līdz 21 gadu vecuma sasniegšanai, 28,5 % apmērā no minimālās algas, tas
ir, 122,50 euro ik mēnesi. Savukārt sākot no 2020. gada un turpmāk uzturlīdzekļi no
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Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti šādā apmērā – bērnam no viņa dzimšanas līdz 7
gadu vecumam 107,50 euro, un bērnam no 7 gadu vecuma līdz 21 gada vecuma sasniegšanai
129 euro apmērā ik mēnesi.

Likums “Grozījums Mediācijas likumā”
Likums “Grozījums Mediācijas likumā” paredz nostiprināt Tieslietu ministrijai tiesības
ministrijas ikgadējā valsts budžeta finansējuma ietvaros, ko iespējams novirzīt mediācijas
pakalpojumu sniegšanai vai kas piešķirts šā mērķa īstenošanai, sadarbībā ar Sertificētu
mediatoru padomi īstenot atbilstīgus pasākumus, lai veicinātu tādu ārpustiesas, kā arī
tiesvedības procesā esošu domstarpību, kurās iesaistīts bērns, risināšanu, izmantojot mediāciju.

Likums “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumā”
Likums “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumā” paredz:
- nodrošināt Satversmes tiesas priekšsēdētāja tiesības noteikt Satversmes tiesas
darbinieku un amatpersonu mēnešalgu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) 11. pantā noteikto, kā arī izslēgt
no Atlīdzības likuma normas, kas ierobežo Satversmes tiesas priekšsēdētāja tiesības noteikt
Satversmes tiesas darbinieku un amatpersonu mēnešalgu;
- Datu valsts inspekcijas direktora mēnešalgu noteikt Atlīdzības likumā, lai
nodrošinātu Datu valsts inspekcijas neatkarību;
- noteikt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm šā likuma 3. panta ceturtās daļas 9. punktā
minēto atlīdzību par vienu stundu 25 procentu apmērā no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm zemākās
mēnešalgu grupas minimālajai mēnešalgai atbilstošās stundas algas likmes.

Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistru””
Likums “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” paredz
nodrošināt Uzņēmumu reģistra informācijas ērtu un ātru pieejamību, lai efektīvi nodrošinātu
publiski pieejamu ticamu informāciju tiesību aizsardzībai un pienākumu izpildei, veicinātu
reģistru ierakstu izmantošanu un garantētu fizisko personu datu aizsardzību, t. sk., nosakot, ka
reģistrācijas lietas publiskajā daļā iekļautās ziņas un dokumenti tiešsaistes datu pārraides režīmā
ir pieejami bez maksas, nosakot ziņas, kuru pieejamība vai izmantošana ir ierobežojama, un
aktualizējot atbilstoši tiesību normu un tehnoloģiju attīstībai (tostarp nosakot: ierobežojumu
prasīt ierakstu labošanu vai dzēšanu; pieteikumu iesniedzēju un elektronisko pakalpojumu
lietotāju datu apstrādi iestādē; reģistrācijas apliecības turpmāku neizsniegšanu.).
No Likuma regulējuma izriet nepieciešamība atbilstoši grozīt tam pakārtotos Ministru
kabineta noteikumus (cenrādi).
Likums stājās spēkā 2020. gada 7. janvārī.
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Likums “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likumā”
Likums paredz piešķirt valsts budžeta finansējumu politiskajām partijām, par kurām
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju – 4,5 euro par
katru iegūto balsi Saeimas vēlēšanās un 0,5 euro par katru iegūto balsi pašvaldību domes
vēlēšanās, un 0,5 euro par katru iegūto balsi Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Turklāt politiskajai
partijai, par kuru iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā pieci procenti vēlētāju,
papildus ikgadēji piešķirs valsts budžeta finansējumu 100 000 euro apmērā. Taču kopējais
vienai politiskajai partijai piešķirtais valsts budžeta finansējums gada laikā nepārsniegs 800 000
euro. Likumā paredzēts pārejas noteikums, ka līdz 2022. gada 31. decembrim politiskajām
partijām, kā arī politisko partiju apvienībām atļauts saņemt finansējumu, kas gada laikā
nepārsniedz 1 950 valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru.
Likums arī paredz stingrākus noteikumus fiziskās personas veiktajiem dāvinājumiem
(ziedojumiem), biedru naudām un iestāšanās naudām. Paredzēts, ka fiziskās personas no saviem
ienākumiem minētos maksājumus var veikt, bet to kopējais apmērs visām politiskajām
partijām, kas saņem valsts budžeta finansējumu un kas ir pārstāvētas Saeimā, nedrīkst pārsniegt
piecas minimālās mēnešalgas. Šo dāvinājumu (ziedojumu), biedru naudu un iestāšanās naudu
kopējais apmērs visām politiskajām partijām, kuras saņem valsts budžeta finansējumu un par
kurām pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti, bet ne vairāk kā pieci
procenti vēlētāju, nedrīkstēs pārsniegt 12 minimālās mēnešalgas. Fiziskā persona vienai
politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā varēs izdarīt dāvinājumu (ziedojumu)
par summu, kas nepārsniedz 20 minimālo mēnešalgu apmēru (pašreiz – 50 minimālās
mēnešalgas).

Likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”
Likums “Grozījumi likumā “Dabas resursu nodokļa likums”” paredz:
paaugstināt dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) likmes nodokļa objektu
grupām – dabas resursu ieguve (smilts un smilts grants nodokļa likmju izlīdzināšana), oglekļa
dioksīda (CO2) emisijas, akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles);
noteikt jaunu DRN objektu - atkritumu sadedzināšana;
atcelt atbrīvojumu no DRN samaksas par akmeņoglēm, koksu un lignītu, ja tos
izmanto elektroenerģijas ražošanā vai koģenerācijā;
mainīt DRN maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā, palielinot valsts
pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļu attiecībā pret pašvaldību vides aizsardzības
speciālajiem budžetiem – atkritumu apglabāšana (no 40% uz 100%), oglekļa dioksīda (CO2)
emisijas (no 60% uz 100%), dabas resursu ieguve vai izmantošana un vides piesārņošana (no
40% uz 60% arī objektiem, kam nav paaugstināta DRN likme).

Finanšu ministrs
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