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Pasākumu plānā lietotie saīsinājumi 
AiM – Aizsardzības ministrija 

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs 

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija 

DVI – Datu valsts inspekcija 

EM – Ekonomikas ministrija 

FM – Finanšu ministrija 

IeM – Iekšlietu ministrija 

IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

IAUI – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KM – Kultūras ministrija 

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

KP – Konkurences padome 

LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 

LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija 

LKA – Latvijas Komercbanku asociācija 

LM – Labklājības ministrija 

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība 

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

LZNP – Latvijas Zvērinātu notāru padome 

MK – Ministru kabinets 

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 

NILTFN likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums 

NVO – Nevalstiskās organizācijas 

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

SM – Satiksmes ministrija 

TA – Tiesu administrācija 

TM – Tieslietu ministrija 

UR – Uzņēmumu reģistrs 
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VARAM – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 

VDI – Valsts darba inspekcija 

VID – Valsts ieņēmumu dienests 

VK – Valsts kanceleja 

VKo – Valsts kontrole 

VM – Veselības ministrija 

VP – Valsts policija 

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VRS – Valsts robežsardze  

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VSS – Valsts sekretāru sanāksme 

 

 Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam (turpmāk – Pasākumu plāns) iekļautie pasākumi 

grupēti atbilstoši šādiem rīcības virzieniem: 

 1. nodokļu nomaksas veicināšana – ēnu ekonomikas ierobežošana un godīgas konkurences veicināšana, administratīvā sloga 

mazināšana. 

 2. kompleksi risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai: 

 2.1. būvniecībā; 

 2.2. tirdzniecībā; 

 2.3. pakalpojumu jomā;  

 2.4. transporta jomā; 

2.5. specifiskos darījumos; 

 3. kontrolējošo iestāžu kapacitātes stiprināšana: 

 3.1. informācijas apmaiņas veicināšana; 

 3.2. efektīva IT iespēju izmantošana; 

 3.3. citi atbalsta pasākumi kapacitātes stiprināšanai. 

 4. efektīva strīdu izskatīšana un sodu sistēma; 

 5. nodokļu maksāšanas nepieciešamības skaidrošana caur efektīvu informācijas apmaiņas, komunikācijas un izglītošanas procesu; 

 6. efektīva nodokļu politika. 
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Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

 

1. Nodokļu nomaksas veicināšana – ēnu ekonomikas ierobežošana un godīgas konkurences veicināšana, administratīvā sloga 

mazināšana 

1 Pilnveidot Publisko iepirkumu 

likumu attiecībā uz kritērijiem 

saimnieciskā izdevīguma 

vērtēšanā. 

2014.gada oktobrī tika pieņemti 

“Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, 

kuru mērķis bija savlaicīgi izslēgt no 

iepirkumu konkursiem uzņēmējus, kas 

nav nomaksājuši visus nodokļus. 

Nepieciešams izvērtēt, vai un kādas 

izmaiņas ēnu ekonomikā ir notikušas 

kopš šī likuma stāšanās spēkā un vai 

nepieciešamas papildu izmaiņas 

normatīvajos aktos. Jāņem vērā, ka 

patlaban godprātīgie nodokļu maksātāji 

tiek nostādīti nelabvēlīgākā situācijā 

publiskajos iepirkumos, jo, nomaksājot 

visus nodokļus, to piedāvātā līgumcena 

likumsakarīgi ir augstāka nekā citiem 

tirgus dalībniekiem, tādējādi valsts un 

pašvaldību institūcijas, kas organizē 

iepirkumus, mazina motivāciju maksāt 

nodokļus. 

Lai sekmētu godprātīgo nodokļu 

maksātāju dalību publiskajos 

iepirkumos, sagatavot priekšlikumus 

Publisko iepirkumu likumam, kas 

paredz pārskatīt noteiktos kritērijus 

saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā. 

30.12.2016.  FM  VID FM 

Izpildīts 

Publisko iepirkumu likums 

attiecībā uz kritērijiem 

saimnieciskā izdevīguma 

vērtēšanā izskatīts un 

pieņemts Saeimā 3.lasījumā 

(15.12.2016.). 

2 Publiskot informāciju par 

riskantiem nodokļu 

maksātājiem. 

Lai nodrošinātu iespēju godprātīgiem 

nodokļu maksātājiem izvairīties no 

darījumiem ar darījumu partneriem ar 

sliktu reputāciju, kā rezultātā neciestu 

valsts budžets un godprātīgo nodokļa 

maksātāju uzņēmējdarbība, nepieciešams 

izstrādāt normatīvo regulējumu, kas ļautu 

VID informēt par nodokļu maksātājiem ar 

sliktu reputāciju (t.i., ievietojot 

informāciju VID mājas lapā vai 

informējot konkrētus nodokļu 

maksātājus, konstatējot, ka tie ir 

iesaistījušies darījumos ar nodokļu 

maksātājiem, kas neiesniedz nodokļu 

1. Izvērtēt iespēju normatīvajos aktos 

noteikt VID tiesības ievietot VID 

mājas lapā informāciju vai informēt 

nodokļu maksātājus par nodokļa 

maksātājiem ar sliktu reputāciju: 

- neiesniedz nodokļu deklarācijas; 

- atkārtoti izdara būtiskus nodokļu 

pārkāpumus un kuriem pieņemtie 

lēmumi par papildus nomaksai 

budžetā aprēķinātajiem nodokļu 

maksājumiem apstrīdēšanas kārtībā ir 

atstāti negrozīti; 

- reģistrēti VID kontroles pasākumos 

apzinātās riskantās juridiskās adresēs. 

1) 01.06.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) VID, 

LM 

(VDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

Izpilde turpinās 

Sagatavoti nepieciešamie 

grozījumi normatīvajos 

aktos. Darbs turpinās pie 

normu saskaņošanas.  
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Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

deklarācijas, atkārtoti izdara būtiskus 

nodokļu pārkāpumus un kuriem 

pieņemtie lēmumi par papildus nomaksai 

budžetā aprēķinātajiem nodokļu 

maksājumiem apstrīdēšanas kārtībā ir 

atstāti negrozīti, reģistrēti VID kontroles 

pasākumos apzinātās riskantās juridiskās 

adresēs).  

 

2. Sagatavot nepieciešamos 

grozījumus normatīvajos aktos, lai 

nodrošinātu informācijas 

publiskošanu. 

 

2) 31.06.2017. 

 

 

2) FM 

 

 

2) VID, 

LM 

(VDI) 

 

3 Ieviest viena loga principu 

valsts un pašvaldību iestādēs. 

Nepieciešams novērst dublējošas vai 

valsts iestāžu rīcībā jau esošas 

informācijas iesniegšanas prasības, 

maksimāli realizējot tā saukto viena loga 

principu. 

Uzņēmējdarbības laikā iesniedzamās 

informācijas audits, lai konstatētu 

iespējamos “viena loga” risinājumus: 

1. definējams uzņēmējiem 

nepieciešamo pakalpojumu grozs; 

 

2. izvērtējums par pakalpojumiem, 

kurus nepieciešams apvienot vienā 

pakalpojumu grozā; 

 

3. nepieciešamie normatīvo aktu 

grozījumi. 

 

 

 

1) 30.09.2016. 

 

 

2) 31.03.2017. 

 

 

3) 30.06.2017. 

 

 

 

1) NVO 

 

 

2) visas 

ministrijas 

 

3) visas 

ministrijas 

 Izpilde turpinās 

 

 

 

 

 

2), 3) TM 

Izvērtējums tiks veikts pēc 

NVO sniegto priekšlikumu 

par uzņēmējiem 

nepieciešamo pakalpojumu 

grozu saņemšanas. 

4 Ieviest vienotā konta 

koncepciju, kurā nodokļu 

maksātājs visus nodokļu 

maksājumus iemaksātu vienā 

kontā un no tā VID atskaitītu 

katram nodoklim pienākošo 

summu noteiktā termiņā. 

Kļūdas un kavējumi nodokļu samaksā. Izstrādāt un ieviest tehnisko 

risinājumu vienotā konta realizācijai. 

30.12.2020. FM (VID) EM, LM, 

LPS, 

VARAM

, Valsts 

kase 

FM 

Izpilde turpinās 

2014.gada 31.jūlijā ir 

izveidota darba grupa, kuras 

sastāvā ir FM, VID un Valsts 

kases pārstāvji un kura strādā 

pie risinājuma VID 

administrēto valsts budžeta 

ieņēmumu kontu skaita 

samazināšanai (t.i., “vienotā 

konta” ieviešanai). 

Risinājumam VID 

administrēto valsts budžeta 

ieņēmumu kontu skaita 

samazināšanā jānodrošina: 

- ka tiek samazināts 

administratīvais slogs 
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Sagaidāmais rezultāts, 
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ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

nodokļu maksātājiem 

(samazinās izmaksas un laiks 

maksājumu uzdevumu 

sagatavošanai); 

- ka tiek samazināts kļūdaini 

veikto valsts budžeta 

maksājumu skaits; 

- netiek palielināts slogs 

valsts budžeta maksājumu 

administrētājiem; 

- valstī veidojas jaunāka 

parādu struktūra. 

 

Ar VID 2016.gada 

24.augusta rīkojumu Nr.1175 

“Par darba grupas izveidi 

saistībā ar uzkrājuma 

principa ieviešanu publiskā 

sektora finanšu uzskaitē” 

izveidota darba grupa, kuras 

uzdevums sagatavot VID 

administrēto valsts budžeta 

ieņēmumu uzskaites pēc 

uzkrājuma principa 

rokasgrāmatu.  

07.10.2016. VID iesniedza 

CFLA tiešsaistē projekta 

"Nodokļu informācijas 

pakalpojumu modernizācija 

MAIS kodols" iesniegumu 

ERAF finansējuma 

saņemšanai. 28.12.2016. no 

CFLA ir saņemta atbilde, ka 

VID līdz 27.01.2017. 

jāsniedz precizējumi projekta 

pieteikumā.  
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a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

Iepirkumā "Maksājumu 

administrēšanas informācijas 

sistēmas izstrāde, ieviešana 

un uzturēšana" iesniegti 2 

kandidātu piedāvājumi. 

Notiek piedāvājumu 

izvērtēšana, viens no 

kandidātiem pilnībā atbilst 

noteiktajām prasībām par 

otru kandidātu tika pieprasīta 

papildus informācija no 

Lietuvas Republikas 

Uzņēmumu reģistra un 

nodokļu administrācijas. 

Prognozējamais termiņš 

iepirkuma līguma 

noslēgšanai, ja netiks 

iepirkumu  komisijas 

lēmums apstrīdēts IUB, ir 

2017.gada jūlijs. 

5 Stiprināt Valsts kontroles lomu 

un pilnvaras, lai nodrošinātu, 

ka par pārkāpumiem atbildīgās 

personas tiek sauktas pie 

normatīvajos aktos noteiktās 

atbildības. Radīt juridiski 

atbilstošu mehānismu tiesisku 

un pamatotu Valsts kontroles 

lēmumu pieņemšanai par tās 

revīzijās konstatētu 

nelikumīgas rīcības rezultātā 

radītu zaudējumu piedziņu no 

atbildīgajām personām. 

 

 

Publiski bieži izskan informācija par 

Valsts kontroles revīzijās konstatētiem 

pārkāpumiem valsts un pašvaldību 

iestādēs, kas saistīti ar finanšu līdzekļu un 

mantas nelikumīgu izlietošanu. Tajā pat 

laikā Valsts kontroles secinājumi nerada 

juridiskās sekas pašiem pārkāpējiem, jo  

gadījumos, kad lietas netiek skatītas 

kriminālprocesuālā kārtībā 

(tiesībsargājošo iestāžu kompetence) par 

nodarītajiem zaudējumiem valsts un 

pašvaldību budžetiem nekāda atbildība 

neiestājas. Tādējādi sabiedrībā rodas 

pamatota neizpratne par iespēju nesodīti 

nelikumīgi tērēt nodokļu maksātāju 

naudu. 

1. Grozījumi Valsts kontroles likumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) VKo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VKo 

Izpilde turpinās 

1) Izstrādāts likumprojekts 

“Grozījumi Valsts kontroles 

likumā” (Nr.354/12Lp), kuru 

Saeima otrajā lasījumā 

pieņēma 2016.gada 

22.decembrī. Atbilstoši 

likumprojektā noteiktajam 

Valsts kontroles padomei ir 

paredzēts piešķirt tiesības 

piedzīt zaudējumus no 

atbildīgajām personām par 

revīzijā konstatētas 

prettiesiskas rīcības rezultātā 

radītajiem zaudējumiem 

gadījumos, ja revidējamā 
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Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 
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Izpildes 
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Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

Līdz ar to nepieciešams nodrošināt, ka 

Valsts kontrolei tiek piešķirtas tiesības 

pieņemt lēmumus par revīzijās konstatētu 

nelikumīgas rīcības rezultātā radītu 

zaudējumu piedziņu gadījumos, kad 

zaudējumi valsts un/vai pašvaldību 

budžetiem ir nodarīti, bet: 

• šādu piedziņu no pārkāpumus 

izdarījušajām personām nespēj/nevēlas 

veikt attiecīgo iestāžu vadība vai 

• lietas netiek skatītas 

kriminālprocesuālā kārtībā. 

Vienlaikus jānodrošina, ka Valsts 

kontroles pieņemtie lēmumi  par 

zaudējumu piedziņu ir tiesiski un 

pamatoti, paredzot tiesas kontroli par 

pieņemto lēmumu tiesiskumu, kā arī 

personām paredzot tiesības visos 

gadījumos, ja tās nepiekrīt Valsts 

kontroles revidentu viedoklim, tikt 

uzklausītām Valsts kontroles padomē. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Grozījumi Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas likumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Grozījumi likumā “Par zvērinātiem 

revidentiem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.12.2016 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) VKo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) FM 

 

vienība vai to uzraugošā 

iestāde neveic nepieciešamos 

pasākumus zaudējumu 

atlīdzināšanai. Personu 

atbildības par revīzijās 

konstatētajiem pārkāpumiem 

veicināšanai ir izstrādāti arī 

attiecīgi grozījumi Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumā. 

 

VKo 

Izpilde turpinās 

2) Likumprojektu 

“Grozījumi Publiskas 

personas un finanšu līdzekļu 

izšķērdēšanas novēršanas 

likumā” (Nr.355/12Lp) 

Saeima 2016.gada 10.martā 

ir pieņēmusi pirmajā 

lasījumā. Lai veicinātu 

tiesisku un lietderīgu rīcību 

ar publiskā sektora finanšu 

līdzekļiem un mantu, kā arī, 

lai valstij atlīdzinātu 

negodprātīgu personu 

prettiesiskas rīcības rezultātā 

radītos zaudējumus, ir 

būtiski, lai iepriekš minētie 

likumprojekti tiktu iespējami 

ātri saskaņoti un pieņemti 

Saeimā. 

 

FM 

Izpildīts 
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p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

3) Saeima 15.12.2016. 

pieņēma likumu “Grozījumi 

likumā “Par zvērinātiem 

revidentiem”” 

(likumprojekts 

Nr.593/12Lp). Likums stājās 

spēkā ar 01.01.2017. 

Likumprojekts izstrādāts, lai: 

- pārņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

direktīvas 2014/56/ES ar 

kuru groza Direktīvu 

2006/43/EK, ar ko paredz 

gada pārskatu un konsolidēto 

pārskatu obligātās revīzijas, 

prasības; 

- piemērotu Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

regulas Nr.537/2014 par 

īpašām prasībām attiecībā uz 

obligātajām revīzijām 

sabiedriskas nozīmes 

struktūrās un ar ko atceļ 

Komisijas Lēmumu 

2005/909/EK prasības; 

- pārņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

2014.gada 22.oktobra 

direktīvas 2014/95/ES, ar 

kuru groza Direktīvu 

2013/34/ES attiecībā uz 

noteiktu lielu uzņēmumu un 

grupu nefinanšu un 

daudzveidības informācijas 

atklāšanu, prasības; 

- ieviestu OECD 

rekomendācijas attiecībā uz 
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ās 
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jas 
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revīzijas komiteju lomas 

stiprināšanu un risku 

mazināšanu attiecībā uz citā 

dalībvalstī apstiprināto 

revidentu; 

- noteiktu prasības attiecībā 

uz publiskā sektora standartu 

obligātu piemērošanu valsts 

un pašvaldību gada pārskatu 

sagatavošanā 

6 Mazināt korupcijas riskus 

valsts un pašvaldību 

iepirkumos. 

 

Korupcijas līmenis valsts un pašvaldību 

publiskajos iepirkumos ir nepieļaujami 

augsts. Saskaņā ar Rīgas Ekonomikas 

Augstskolas pētījumu, uzņēmēji atzīst, ka 

kukuļos vidēji tiek maksāti 10,2% no 

līguma vērtības. 

Izmaiņas publisko iepirkuma 

regulējumā, paredzot pilnīgi 

elektronisku iepirkumu norisi. 

30.12.2019. FM KNAB FM 

Izpildīts 

Likumprojekts izskatīts un 

atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 

(27.10.2016.). 

7 Pilnveidot darba samaksas 

sistēmu un pārskatīt funkcijas 

valsts pārvaldē. 

Šobrīd valsts pārvaldes darbinieku 

atalgojuma sistēma, salīdzinot ar privāto 

sektoru ir neelastīga, tai ir nepietiekoša 

saikne ar sasniegtajiem rezultātiem, 

atbildības līmeni un korupcijas riskiem. 

Piemēram, muitas punktu ierēdņu 

atalgojums ir nesamērīgi zems salīdzinot 

ar korupcijas riskiem šajās darba vietās. 

Praktiski nepastāv efektīvu veidu, kā 

finansiāli motivēt darbiniekus par labu 

rezultātu sasniegšanu. Valsts iestādēs ir 

vāja darbinieku vērtēšanas sistēma un 

nepietiekoša rotācija. 

Finansējumu atalgojuma palielināšanai 

būtu iespējams gūt, atsakoties no 

nelietderīgām funkcijām, kā arī 

maksimāli ieviešot elektroniskus 

pakalpojumus un viena lodziņa principu, 

kā rezultātā būtu iespējams samazināt 

darbinieku skaitu. 

1. Pēc pētījuma ”Salīdzinošs 

pētījums par atalgojuma apmēru” 

rezultātu saņemšanas, Finanšu 

ministrijai sadarbībā ar Valsts 

kanceleju izvērtēt pētījumā sniegtos 

secinājumus par darbinieku darba 

samaksu līdzvērtīgos amatos valsts 

tiešās pārvaldes iestādēs (atsevišķi 

nodalot arī ministrijas) un privātajā 

sektorā, iesniegt Valsts kancelejā 

informatīvo ziņojumu ar 

iespējamajiem risinājumiem valsts 

tiešās pārvaldes iestāžu augsti 

kvalificētu ekspertu un augstākā 

līmeņa vadītāju konkurētspējīgas 

atlīdzības nodrošināšanai. 

Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem 

risinājumiem ir jābūt fiskāli 

neitrāliem, pasākumus plānojot un 

nodrošinot esošo budžetu ietvaros. 

 

1) 01.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM, VK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FM sadarbībā ar VK.  

Izpildīts 

Veikti grozījumi Valsts un 

pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumā virzoties uz 

konkurētspējīgu atlīdzību, 

papildinot to ar jaunu 

atalgojuma skalu Valsts 

ieņēmumu dienestā 

nodarbinātajiem, kā arī 

ieviešot jaunu motivācijas 

elementu – speciālo 

piemaksu līdz vienas 

mēnešalgas apmēram (bet 

nepārsniedzot Ministru 

prezidenta mēnešalgu) 5 % 

no iestādē nodarbinātajiem 

iestādes būtisko funkciju 

nodrošināšanai vai 
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Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam 

Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 
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Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

2. Izstrādāti grozījumi atbilstošos 

normatīvajos aktos, ja 1.punktā 

minētajā informatīvā ziņojumā 

atbalstīts risinājums, kas paredz 

normatīvo aktu grozījumus. 

2) 30.06.2017. 

 

2) FM, VK stratēģisko svarīgu mērķu 

īstenošanu.   

8 Pārskatīt Padziļinātas 

sadarbības programma 

kritērijus, paplašinot 

potenciālo dalībnieku loku.  

Paplašināt pieejamo 

priekšrocību skaitu. 

Izvērtēt nepieciešamību uzlikt 

papildus pienākumus 

Padziļinātas sadarbības 

programmas dalībniekiem, kas 

mazinātu nodokļu samaksas 

riskus gan viņiem pašiem, gan 

to sadarbības partneriem. 

Realizēt publisku kampaņu, 

popularizējot Padziļinātas 

sadarbības programmu un tās 

dalībniekus. 

Padziļinātās sadarbības programma tika 

ieviesta ar mērķi veicināt brīvprātīgu 

nodokļu saistību izpildi. Citu valstu 

pieredze liecina, ka šāda programmas var 

būt efektīvs līdzeklis uzņēmēju iesaistei 

ēnu ekonomikas mazināšanā un nozaru 

sakārtošanā. Šī programma dod iespēju 

diferencēt pieeju uzņēmumiem atkarībā 

no to attieksmes pret nodokļu un citu 

saistību pret valsti izpildes. 

Šobrīd Padziļinātās sadarbības 

programmu izmanto ierobežots uzņēmēju 

skaits. Tās kritēriji un priekšrocības 

nedod iespēju/motivāciju citiem 

uzņēmējiem piedalīties. 

1. Priekšlikumu izstrāde Padziļinātas 

sadarbības programmas 

pilnveidošanai. 

 

 

 

 

2. Normatīvo aktu izmaiņas. 

 

 

3. Publiska kampaņa Padziļinātās 

sadarbības programmas 

popularizēšanai. 

 

1) Pastāvīgi 

 

 

 

 

 

 

2) Pastāvīgi 

 

 

3) Pastāvīgi  

 

1) FM 

 

 

 

 

 

 

2) FM 

 

 

3) FM 

LDDK, 

LTRK, 

LBAS, 

LPS, 

visas 

ministrija

s 

FM 

Izpilde turpinās 

Grozījumi Ministru kabineta 

2014.gada 11.februāra 

noteikumos Nr.95 

“Noteikumi par nodokļu un 

citu maksājumu reģistrēšanas 

elektronisko ierīču un iekārtu 

tehniskajām prasībām”, kas 

paredz, ka kases aparātus, 

hibrīda kases aparātus vai 

kases sistēmas atbilstoši šo 

noteikumu prasībām sāk 

lietot ne vēlāk kā 2017.gada 

1.janvārī, savukārt 

Padziļinātās sadarbības 

programmas dalībnieki kases 

aparātus, hibrīda kases 

aparātus vai kases sistēmas 

atbilstoši šo noteikumu 

prasībām sāk lietot ne vēlāk 

kā 2019.gada 1.janvārī, 

savukārt vecajām 

tehniskajām prasībām 

atbilstošus kases aparātus 

Padziļinātās sadarbības 

programmas dalībnieki var 

reģistrēt līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

9 Ieviest ārpakalpojumu 

grāmatvežu obligāto 

civiltiesisko apdrošināšanu. 

Latvijā pašreiz nepastāv grāmatvežu 

profesionālās darbības reglamentācija 

(izņēmums – zvērināts revidents) 

Grozījumi attiecīgajos normatīvajos 

aktos. 

30.06.2017. FM  FM 

Izpildīts 
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salīdzinot ar praksi citās ekonomiski 

attīstītās valstīs. Šāda situācija negatīvi 

ietekmē visas tautsaimniecības attīstību. 

Ļaujot sniegt neprofesionālus 

pakalpojumus grāmatvedības jomā, 

Latvija kā valsts zaudē iespēju piesaistīt 

tik ļoti nepieciešamos ārvalstu investorus, 

valsts budžets zaudē iespējamos nodokļu 

ieņēmumus, zaudē sabiedrība kopumā, ja 

profesionālās vērtības no valsts puses tiek 

noniecinātas. 

Grozījumi likumā “Par 

grāmatvedību” pieņemti 

Saeimā. 

Grozījumi paredz, ka 

ārpakalpojuma grāmatvedim 

ir pienākums apdrošināt savu 

civiltiesisko atbildību par 

profesionālās darbības vai 

bezdarbības rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem. 

10 Pilnveidot regulējumu par 

valsts amatpersonu 

deklarācijās norādāmo 

informāciju (skaidras naudas 

uzkrājumi). 

Demokrātiskā sabiedrībā liela nozīme ir 

sabiedrības uzticībai valsts varai un valsts 

amatpersonām – to morālajai autoritātei 

un godīgumam. Apstāklis, ka valsts 

amatpersona glabā lielu skaidras naudas 

summu, kuras izcelsme ir neskaidra vai 

nav pārbaudāma, ietekmē uzticību ne tikai 

konkrētajai amatpersonai, bet visai valsts 

varai kopumā. Tas grauj valsts varas 

autoritāti un reputāciju, radot augsni 

sabiedrības tiesiskajam nihilismam. 

Uzticība valsts pārvaldei un tiesu varai 

balstās ne tikai uz to, ka amatpersona ir 

kompetenta un rūpīga, bet arī uz tās 

godīgumu. Valsts amatpersonas rīcībai, 

tajā skaitā ar tās privātajiem līdzekļiem, 

nepieciešams būt tādai, lai neradītu 

šaubas par tās likumpaklausību un 

godīgumu. Valsts amatpersonai 

nepieciešams pieņemt arī tādus 

personīgās uzvedības ierobežojumus, kas 

parastiem pilsoņiem var likties 

apgrūtinoši, ja tas ir nepieciešams valsts 

varas leģitimitātes nodrošināšanai. 

1. Lai mazinātu iespēju valsts 

amatpersonām legalizēt noziedzīgā 

ceļā iegūtus līdzekļus, nepieciešams, 

apzinot arī ārvalstu pieredzi, izdarīt 

grozījumus normatīvajos aktos, 

nosakot ierobežojumu valsts 

amatpersonu skaidras naudas 

uzkrājumiem, proti, paredzot, ka to 

kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20 

minimālās mēnešalgas. Attiecīgi, ja 

uzkrājumi pārsniedz 20 minimālās 

mēnešalgas, tie ieskaitāmi kontā 

kredītiestādē. 

 

2. Lai mazinātu iespēju valsts 

amatpersonām legalizēt noziedzīgā 

ceļā iegūtus līdzekļus, nepieciešams 

izvērtēt iespēju normatīvajos aktos 

noteikt publiskas personas institūcijā 

nodarbinātām valsts amatpersonām 

pienākumu valsts amatpersonas 

deklarācijā norādīt informāciju arī par 

personu, ar kuru tā faktiski dzīvo 

kopā. 

 

01.09.2016. FM KNAB FM 

Izpilde turpinās 

Likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”” 

(VSS-802) 2016.gada 

25.augustā ir izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē. 

2016.gada decembrī ir 

sasaukta starpministriju 

sanāksme un atbilstoši 

saņemtajiem iebildumiem 

tiek precizēts likumprojekts. 



12 

 

Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam 

Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij
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3. Lai valsts institūcijas savlaicīgi 

saņemtu informāciju par valsts 

amatpersonas mantiskā stāvokļa 

izmaiņām laika periodā starp likumā 

noteikto pienākumu iesniegt valsts 

amatpersonas deklarācijas, 

nepieciešams normatīvajos aktos 

noteikt publiskas personas institūcijā 

nodarbinātām valsts amatpersonām 

pienākumu informēt attiecīgās 

institūcijas par to veiktajiem 

darījumiem (piemēram, saņemtajiem 

dāvinājumiem un mantojumu), kas 

pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. 

Šobrīd starp darījuma brīdi un 

deklarēšanas pienākumu ir iespējama 

nobīde laikā līdz pat gadam, kas 

apgrūtina informācijas pārbaudi. 

11 Uzlabot valsts amatpersonu 

kontroles sistēmu. 

Deklarācijās norādīto ziņu patiesuma 

pārbaude ir nozīmīga deklarēšanās 

sistēmas sastāvdaļa, jo, tikai veicot šādas 

pārbaudes, tiktu nodrošināts, ka pieejama 

patiesa un pārbaudīta informācija par 

valsts amatpersonas ienākumiem, 

mantisko stāvokli un darījumiem. Valsts 

amatpersonu deklarāciju pārbaudes 

ietilpst gan VID, gan KNAB kompetencē. 

Likumā “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” ir noteikta 

valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes 

un deklarācijā minēto faktu pārbaudes 

kārtība, taču noteiktās normas tieši un 

nepārprotami nevienai no valsts 

amatpersonu deklarēšanās sistēmā 

iesaistītajām institūcijām nenosaka 

pienākumu preventīvi pārbaudīt valsts 

Veikt izvērtējumu, kādos 

normatīvajos aktos nepieciešams 

veikt grozījumus, lai noteiktu 

atbildības un pienākumu sadalījumu 

par amatpersonu deklarācijās iekļauto 

ziņu patiesuma pārbaudēm. 

01.01.2018. FM (VID) KNAB FM 

Izpilde turpinās 

Likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”” 

(VSS-802) 2016.gada 

25.augustā ir izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē. 

2016.gada decembrī ir 

sasaukta starpministriju 

sanāksme un atbilstoši 

saņemtajiem iebildumiem 

tiek precizēts likumprojekts. 
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amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu 

patiesumu. 

2. Kompleksi risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai  

2.1. Būvniecība 
12 Ieviest ID karšu sistēmu 

būvniecības nozarē 

strādājošajiem. 

Būvniecības profesionālo identifikācijas 

karšu informācijas sistēmas izveides 

mērķis ir veicināt būvnieku kvalifikāciju 

un tās identificēšanu, darba drošību un 

aizsardzību, kā arī būvniecībā 

nodarbināto personu un to reālā darba 

laika uzskaiti, nodrošinot nepieciešamās 

informācijas apstrādi un sekmējot 

starpinstitūciju sadarbību. Būvniecības 

profesionālā identifikācijas karte ir 

būvniecības nozarē nodarbinātās personas 

kvalifikāciju un darba aizsardzības 

apmācību apliecinošs dokuments. 

Būvniecības profesionālo identifikācijas 

karšu informācijas sistēma ir informācijas 

sistēma, kurā iekļauta informācija par 

būvniecības nozarē nodarbinātajiem, 

kuriem ir izsniegtas būvniecības 

profesionālās identifikācijas kartes, to 

kvalifikāciju, darba aizsardzības 

apmācībām, darba devēju, konkrēto 

objektu un tajā faktiski nostrādāto darba 

laiku.  

Darbinieku elektroniskās uzskaites 

ieviešanai būvniecības objektā ir vairāki 

mērķi. Tas ir efektīvs mehānisms gan 

darbinieku tiesību aizsardzībai, gan valsts 

kontroles īstenošanai par būvlaukumā 

notiekošajiem procesiem. Tas ievērojami 

palīdzēs uzraudzības iestādēm gūt 

1. Sagatavots informatīvais ziņojums 

par  būvniecībā nodarbināto personu 

elektroniskas identifikācijas sistēmas 

mērķiem, iespējamiem IT risinājuma 

administrēšanas un ar elektronisko 

karšu apriti saistīto procesu 

apkalpošanas veidiem.  

 

 

 

 

 

 

2. Normatīvā regulējuma pilnveide 

attiecībā uz ID karšu sistēmas 

ieviešanu. Būvniecības likumā 

nosakāms ID karšu sistēmas 

ieviešanas  deleģējums. Izstrādāti MK 

noteikumi sistēmas administrēšanai 

un kontroles mehānismam.  

 

 

3. Personu elektroniskās reģistrēšanas 

un to kustības uzskaites būvobjektā 

ieviešana, IT risinājuma sasaiste ar 

funkcionalitātes nodrošināšanai 

nepieciešamajiem valsts reģistriem, 

kā arī uzraugošo un kontrolējošo 

institūciju IT servisa nodrošināšana. 

1) 31.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.06.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 01.01.2019. 

1) EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) EM, 

NVO, 

būvkomers

anti 

1) EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

BVKB, 

FM, 

VID, 

LM, 

VDI, 

LCA, 

LBA 

 

3) 

nozares 

organizā

cijas, 

BVKB, 

FM, 

VID, 

LM, 

1) EM 

Izpilde turpinās 

Izstrādāts informatīvā 

ziņojuma projekts un ar tā 

būtiskākajiem secinājumiem 

2016.gada 10.oktobrī 

iepazīstināta Latvijas 

Būvniecības padome. Pēc 

projekta secinājumu daļas 

precizēšanas plānota 

iesniegšana izsludināšanai 

VSS 2016.gada novembrī. 

 

2), 3) EM  

Izpilde saistīta ar pirmā 

pasākuma virzību 

05.01.2017. Ekonomikas 

ministrijas, Finanšu 

ministrijas, Valsts ieņēmumu 

dienesta un Būvniecības 

valsts kontroles biroja 

pārstāvji tikās ar Somijas 

uzņēmuma Suomen 

Tilaajavastuu Oy (SIA 

“Somijas Uzņēmēju 

atbildība”) pārstāvi, lai 

iepazītos ar Somijas pieredzi 

vienotas būvniecībā 

nodarbināto personu 

elektroniskas identifikācijas 
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objektīvu un tām nepieciešamu 

informāciju par būvniecībā 

nodarbinātajiem, kontrolēt darbinieku 

tiesību ievērošanu, samazinot ēnu 

ekonomikas, tai skaitā nelegālās 

nodarbinātības, risku. 

Darbinieku elektroniskās uzskaites 

ieviešana ir būtisks priekšnosacījums 

efektīvai minimālā atalgojuma līmeņu 

ieviešanai, neļaujot to apiet ar 

neobjektīvām un faktiskai situācijai 

neatbilstošām darba stundām. 

IZM, 

VDI, 

LCA, 

LBA 

karšu (ID kartes) sistēmas 

izveidē. 

Tikšanās laikā Somijas 

pārstāvji iepazīstināja arī ar 

citu Skandināvijas valstu 

pieeju ID karšu sistēmu 

ieviešanā, to pārraudzības 

modeļiem, datu apjomu un 

atbildību sadalījumu šīs 

sistēmas funkcionalitātes 

nodrošināšanā. 

Ekonomikas ministrijas 

pārstāvji norādīja uz 

Skandināvijas, bet jo īpaši 

Zviedrijas un Norvēģijas, 

tirgu nozīmīgo lomu Latvijas 

būvniecības pakalpojumu 

eksportā. Ekonomikas 

ministrija ir ieinteresēta 

veicināt būvniecības nozares 

eksportu, izmantojot kopīgas 

IT platformas, kā arī mazināt 

administratīvās procedūras. 

13 Sasaistīt būvkomersantu 

klasifikāciju ar Publisko 

iepirkumu likumu. 

 

 

Būvkomersantu klasifikācija un sasaiste 

ar Publisko iepirkumu likumu palīdzēs 

ātrāk un efektīvāk organizēt publisko 

iepirkumu procesu. 

Būvkomersantu klasifikācijas sasaiste 

ar Publisko iepirkumu likumu, 

vienkāršojot un vienādojot 

pretendentu atlases procesu 

publiskajos iepirkumos. 

01.05.2017. EM Nozares 

organizā

cijas, 

publisko 

pasūtīju

mu 

pārstāvji 

(LPS), 

FM 

EM 

Izpilde turpinās 

Publisko iepirkumu likuma 

projektā, ko Saeima 

izskatījusi pirmajā lasījumā, 

paredzēts deleģējums MK 

noteikt prasības, kādas 

pasūtītājs izvirza attiecībā uz 

būvkomersanta pieredzi un 

klasi publisku būvdarbu 

veikšanai būvju grupās (Nr.: 

621/Lp12 44.p.3.d.). 
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ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

14 Pārskatīt ģenerāluzņēmēja 

pienākumus būvniecības 

procesā.  

Lai ierobežotu negodīgu komersantu 

iesaistīšanos būvniecības procesā un 

mazinātu iespēju veidot darījumu shēmas 

ar mērķi aiz reāli neveiktajiem 

darījumiem slēpt naudas plūsmas, kas 

paredzētas algu izmaksai “aploksnēs”. Kā 

arī VID un citām kontrolējošajām 

institūcijām būtu iespēja vieglāk un 

pārskatāmāk pārbaudīt komersantu 

saimnieciskās darbības norisi 

būvobjektos, stingrāk kontrolēt 

dokumentu plūsmu būvniecības procesā, 

nepieciešams pārskatīt ģenerāluzņēmēja 

pienākumus būvniecības procesā. 

Noteikt ģenerāluzņēmēja pienākumu 

sniegt informāciju kontrolējošajām 

iestādēm par apakšuzņēmumiem, kā 

arī noteikt kontrolējošajām iestādēm 

sniedzamās informācijas apjomu.  

Izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus 

Būvniecības likumā, kas paredz 

noteikt ģenerāluzņēmēja pienākumu 

būvniecības procesā sniegt 

informāciju kontrolējošajām 

iestādēm.  

30.12.2017. EM 

 

BVKB, 

FM, 

VID, 

LM, 

VDI, 

nozares 

asociācij

as 

EM  

Uzdevuma izpilde nav 

uzsākta. 

15 Pārskatīt administratīvās 

atbildības piemērošanu 

būvniecībā. 

Lai mazinātu pārkāpumu izdarīšanu 

būvniecības pakalpojumu sniegšanā 

paredzēt iespēju, ka Būvniecības valsts 

kontroles birojam, īstenojot būvdarbu 

valsts kontroli, ir iespēja par 

pārkāpumiem ne tikai apturēt būvdarbus 

objektā, bet arī piemērot administratīvo 

sodu par pārkāpumiem.  

Nepieciešams izvērtēt iespēju noteikt 

ģenerāluzņēmējam administratīvo 

atbildību par būvobjektā konstatētajiem 

pārkāpumiem. 

Grozījumi Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā paredzot iespēju 

Būvniecības valsts kontroles birojam, 

īstenojot būvdarbu valsts kontroli, par 

pārkāpumiem piemērot administratīvo 

atbildību un stiprināt ģenerāluzņēmēja 

atbildību par būvobjektā notiekošo. 

30.12.2016. EM BVKB, 

TM, FM, 

VID, 

LM, 

VDI, 

nozares 

asociācij

as 

EM  

Uzdevuma izpilde nav 

uzsākta. 

16 Izskatīt iespēju ieviest solidāro 

atbildību ģenerāluzņēmumam 

vai apakšuzņēmumam (viena 

ķēdes posma ietvaros) 

būvniecības nozarē par 

apakšuzņēmuma deklarēto 

nodokļu maksājumu 

(iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto 

iemaksu) nomaksu. 

Būvniecības nozarē ir vērojama prakse, 

kas paredz, ka būvniecības pakalpojumu 

sniegšanas procesā tiek piesaistīti 

apakšuzņēmēji un tiek veidotas pakārtotas 

apakšuzņēmēju ķēdes. 

Garajās piesaistīto apakšuzņēmēju ķēdēs 

ir apgrūtinātas iespējas izsekot normatīvo 

aktu izpildei, kas savukārt veicina 

uzņēmēju darbošanos ēnu ekonomikā, lai 

slēptu ar nodokļiem apliekamos 

ienākumus un izvairītos no nodokļu 

Sagatavots izvērtējums un 

priekšlikumi solidārās atbildības 

noteikšanai (viena ķēdes posma 

ietvaros) būvniecības nozarē attiecībā 

uz nodokļu nomaksu (iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu). 

Izvērtējumā detalizēti izvērtēta 

iespēja ieviest padziļinātu regulāru 

apakšuzņēmumu kontroli attiecībā uz 

darba dēvēju ziņojumu iesniegšanu 

01.08.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM, EM, 

LBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

Izpildīts  

Izstrādāts likumprojekts 

“Grozījumi likumā “Par 

nodokļiem un nodevām”” 

(717/Lp12), kas paredz 

noteikt pienākumu 

galvenajam būvdarbu 

veicējam aprēķināt un 

maksāt atbildības 

nodrošinājumu par katru 
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nomaksas. Tādējādi, kad būvniecības 

nozarē piesaistīto apakšuzņēmēju ķēdes 

kļūst arvien garākas, ir jārada mehānisms, 

kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanu 

un sekmē nodokļu nomaksu. Solidārās 

atbildības noteikšana ir viens no 

mehānismiem, kuru ieviešot, būtu 

iespējams sekmēt nodokļu nomaksu. 

Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī 

deklarēto nodokļu summu nomaksu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apakšuzņēmēja darba 

ņēmēju, minētais 

likumprojekts pieņemts 

Saeimā 2016.gada 

23.novembrī un stāsies spēkā 

2017.gada 1.jūlijā. 

17 Pilnveidot būvniecības nozares 

uzskaiti. 

Būvniecības politikas plānošanā, kas 

paredz noteikt detalizētāku informāciju 

būvizstrādājumu pavaddokumentos. 

Pilnveidot būvniecības nozares 

uzskaites organizēšanu, izdarot 

attiecīgus grozījumus normatīvajos 

aktos. 

Grozījumi Ministru kabineta 

2014.gada 25.marta noteikumos 

Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība”, nosakot 

detalizētāku informāciju 

būvizstrādājumiem, kas nav iekļauti 

saskaņotajās tehniskajās 

specifikācijās un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.156 1.pielikumā 

noteiktajos standartos. 

30.12.2017. EM FM EM 

Uzdevuma izpilde nav 

uzsākta. 

18 Izstrādāt būvniecības 

pakalpojumu standartu līgumu 

un nostiprināt normatīvajā 

līmenī. 

Standartizētu būvniecības pakalpojumu 

līgumu izstrāde, balstoties uz Eiropas 

valstu labo praksi un pieredzi, veicinās 

būvniecības nozares sakārtošanu un 

vienādu nosacījumu piemērošanu 

būvniecības nozarē starp būvniecības 

dalībniekiem, tādējādi garantējot 

prognozējamu saistību izpildi saskaņā ar 

standartu prasībām. Standartizēto līgumu 

piemērošana būtu obligāta publiskajos 

būvdarbu iepirkumos.  

1. Izstrādāti standartizēti būvniecības 

līgumi, izmantošanai būvdarbu 

līgumu slēgšanai publiskajos 

iepirkumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Veiktas izmaiņas publisko 

iepirkuma regulējumā nosakot 

1) 01.01.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.12.2018. 

1) EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FM 

1) 

Nozaru 

ministrija

s, LVS, 

BVKB, 

IUB, KP, 

VDI, 

VID, 

nozares 

asociācij

as 

 

2) EM 

EM 

1) Izpilde turpinās 

24.05.2016. izveidota LVS 

standartizācijas tehniskā 

komiteja (LVS/STK 57), kas 

kopīgi ar nozari strādā pie 10 

tipveida līgumu redakcijām. 
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tipveida līgumus kā obligāti 

piemērojamus. 

19 Noteikt minimālo atalgojuma 

līmeni būvniecības nozarē, 

izmantojot ģenerālvienošanos 

vai ieviešot references 

atalgojuma līmeņus ar 

normatīvā regulējuma 

palīdzību. 

Sadarbība starp darba devējiem un darba 

ņēmēju intereses pārstāvošajām 

organizācijām ir viens no efektīvākajiem 

instrumentiem darba devēja un darba 

ņēmēju interešu līdzsvarošanai, potenciāli 

arī nozares sakārtošanai, nosakot 

vienādus “spēles nosacījumus” visiem 

attiecīgajā nozarē strādājošajiem 

uzņēmumiem.  

Noslēdzot ģenerālvienošanos par 

minimālā atalgojuma līmeņa ieviešanu 

profesiju grupās un, iespējams, arī 

profesiju kategorijās, mērķis ir ieviest 

nozarē vienotu atalgojuma sistēmu, 

veicināt konkurenci un samazināt 

dempinga un nepamatoti lētu 

piedāvājumu riskus, it īpaši publiskajos 

iepirkumos. 

Ģenerālvienošanās noslēgšana, ņemot 

vērā nozares specifiku un Darba likumā 

nostiprinātos nosacījumus 

ģenerālvienošanās obligātai piemērošanai 

visā nozarē, var izrādīties laikietilpīgs un 

sarežģīts process. Tādēļ būtu jāapsver 

iespēja ieviest references algas nozarē ar 

normatīvā regulējuma palīdzību, kas būtu 

obligāti attiecināmas uz katru būvniecības 

profesijā strādājošo. 

1. Parakstīta ģenerālvienošanās; 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Gadījumā, ja nozarei neizdodas 

panākt darba koplīguma noslēgšanai 

nepieciešamās reprezentatīvās 

uzņēmumu kopas pievienošanos 

(Darba likuma 18.panta kārtībā), 

darba samaksas likmes nosaka 

Ministru kabinets. 

 

 

2. Grozījumi būvniecības un publisko 

iepirkumu normatīvajā regulējumā, 

paredzot algu līmeņus profesiju 

grupās un atbilstības vērtēšanu 

iepirkuma procesā. 

1) 01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) 

31.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2) 31.12.2017. 

1) Nozares 

organizācij

as 

  

 

 

 

 

 

11) LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) EM, FM 

1) EM, 

IZM, 

VID, 

NVO, 

FM 

 

 

 

 

11) EM, 

nozares 

organizā

cijas, 

LBAS, 

FM, 

IZM, 

VID 

 

2) LM, 

nozares 

organizā

cijas, 

LBAS, 

IZM, 

VID, 

NVO, 

FM 

1) LM 

Izpilde turpinās 

Turpinās diskusijas starp 

darbiniekus un darba devējus 

pārstāvošajām organizācijām 

par ģenerālvienošanās 

noslēgšanu būvniecības 

nozarē. 

2.2.Tirdzniecība 
20 Izvērtēt iespēju izstrādāt 

normatīvo regulējumu, kas 

paredzētu pienākumu 

elektronisko maksājumu 

sistēmu (POS – turpmāk šajā 

Ņemot vērā norēķinu karšu plašo 

pielietojumu norēķinos, ir nepieciešams 

efektīvs mehānisms caur POS 

termināliem apstrādāto maksājumu 

pārbaudei, t.sk., lai pārliecinātos par visu 

1. Nepieciešamā informācijas apjoma 

un informācijas saņemšanas 

risinājumu saskaņošana ar nozares 

pārstāvjiem. 

 

1) 30.09.2016. 

 

 

 

 

1) FM 

(VID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM/VID 

Izpildīts 

Izstrādāti grozījumi likumā 

“Par nodokļiem un 

nodevām” un “Par Valsts 
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punktā Point of Sale) terminālu 

(ierīce, kas nepieciešama 

norēķinu ar maksājumu karti 

veikšanai tirdzniecības vietās) 

apkalpojošajiem 

uzņēmumiem, pēc nodokļu 

administrācijas pieprasījuma 

sagatavot un iesniegt 

elektroniskā veidā pārskatus 

par konkrēta nodokļu 

maksātāja veiktajiem 

bezskaidras naudas 

darījumiem konkrētā laika 

periodā, kā arī nodrošināt 

nodokļu administrācijas 

pilnvarotajam pārstāvim 

piekļuvi pie elektroniski 

uzglabātās darījumu 

informācijas un iespēju iegūt 

šīs informācijas funkcionāli 

identisku kopiju. 

ieņēmumu atspoguļojumu grāmatvedības 

uzskaitē.  

Pēc ārvalstu komandējumos iegūtās 

informācijas, citu valstu nodokļu 

administrācijas, kurām ir pieeja POS 

datiem, veicot kontroles pasākumus, ir 

konstatējušas, ka ne visi maksājumu karšu 

norēķini nonāk konkrētā uzņēmuma 

nodokļu administrācijā deklarētajos 

bankas kontos, bet daļa maksājumu tiek 

novirzīti uz kādu citu, uzņēmuma 

nedeklarētu, bankas kontu vai cita 

uzņēmuma vai citas fiziskas personas 

bankas kontu, kurš pārsvarā ir atvērts 

citas valsts bankā. Maksājumi, kas nonāk 

citā, nodokļu administrācijā nedeklarētā 

uzņēmuma bankas kontā vai citas 

personas kontā, netiek uzskaitīti 

uzņēmuma ieņēmumos, līdz ar to no šīs 

ieņēmumu daļas netiek maksāti nodokļi. 

Kontroles pasākumu laikā VID būs 

iespēja salīdzināt no elektronisko 

maksājumu sistēmu termināļu 

apkalpojošā uzņēmuma iegūtos datus ar 

pārbaudāmā uzņēmuma deklarētajiem 

datiem un par nedeklarētajiem 

darījumiem iekasēt papildu maksājumus 

budžetā. 

2. Izvērtēts normatīvo aktu 

regulējums un sagatavoti priekšlikumi 

grozījumiem normatīvajos aktos (ja 

nepieciešams), attiecībā uz VID 

tiesībām pieprasīt informāciju par 

maksājumu karšu terminālu lietotāju 

darījumiem, kas reģistrēti, izmantojot 

minēto terminālu. 

 

 

2) 30.12.2016. 2) FM 

(VID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ieņēmumu dienestu”, 

nosakot VID tiesības 

pieprasīt informāciju no 

atsevišķiem datu turētājiem, 

tajā skaitā maksājumu 

apstrādes uzņēmumiem. 

Grozījumi pieņemti Saeimā. 

 

21 Pārskatīt pieļaujamās 

alkoholisko dzērienu zudumu 

normas (par kurām ir tiesības 

nemaksāt akcīzes nodokli) 

uzglabāšanas, pārvadāšanas un 

ražošanas procesos. 

Alkoholisko dzērienu zudumu normas 

nav pārskatītas jau vairāk nekā 20 gadus. 

Ražošanas tehnoloģijas 20 gadu laikā ir 

būtiski uzlabojušās, tāpēc nav 

nepieciešams noteikt tik lielas zudumu 

normas. Daļa komersantu pastāvīgi 

noraksta zudumus maksimālā pieļaujamā 

apmērā, kā rezultātā pastāv risks, ka 

norakstītie alkoholiskie dzērieni nonāk 

Lai samazinātu pieļaujamās zudumu 

normas un noteiktu zudumu normas 

tikai nefasēto alkoholisko dzērienu 

uzglabāšanai un pārvietošanai, 

veicami grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumos 

Nr.662 “Akcīzes preču aprites 

kārtība”. 

30.12.2016. FM (VID)  VID 

Izpildīts 

2016.gada 29.novembrī MK 

pieņemti noteikumi Nr.753 

“Grozījumi Ministru 

kabineta 2005.gada 

30.augusta noteikumos 

Nr.662 “Akcīzes preču 

aprites kārtība””. 
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nelegālā tirgū. Šobrīd zudumu normas 

tiek piemērotas arī fasētiem 

alkoholiskiem dzērieniem, taču zuduma 

normu jēga ir noteikt preču zudumu 

normas preču dabisko īpašību dēļ. 

22 Izstrādāt grozījumus 

normatīvajos aktos, nosakot 

specifiskākus (stingrākus) 

nosacījumus speciālo atļauju 

(licenču) darbībai ar tabakas 

izstrādājumu un spirta 

ražošanu saņemšanai. 

Paredzēto grozījumu mērķis ir maksimāli 

mazināt nelegālu tabakas izstrādājumu un 

spirta apriti legālos licencētos 

uzņēmumos, kā arī maksimāli mazināt 

iespēju veikt krāpnieciskus darījumus ar 

mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas. 

Lai nodrošinātu, ka tabakas 

izstrādājumus un spirtu ražotu tikai 

izmantojot iekārtas, kuras norādītas 

speciālās atļaujas (licences) 

saņemšanai iesniegtajos dokumentos, 

veicami grozījumi Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumos 

Nr.662 “Akcīzes preču aprites 

kārtība”. 

30.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM (VID) 

 

 

 

 

 

 

 

 VID 

Uzdevums izpildīts daļēji 

2016.gada 27.septembrī 

Ministru kabinets pieņēma 

noteikumus “Grozījumi 

Ministru kabineta 2005.gada 

30.augusta noteikumos 

Nr.662 “Akcīzes preču 

aprites kārtība””, kas paredz 

stingrākus tabakas 

izstrādājumu ražotāju 

licencēšanas nosacījumus. 

Pret stingrāku licencēšanas 

nosacījumu noteikšanu 

alkoholisko dzērienu 

ražotājiem iebilda 

nevalstiskās organizācijas 

(LDDK un LTRK), tāpēc 

šajos noteikumos nav 

paredzēti stingrāki 

nosacījumi licences 

saņemšanai alkoholisko 

dzērienu ražošanai. 

2017.gada pirmajā pusgadā 

plānots izstrādāt grozījumus 

minētajos noteikumos, 

nosakot prasību alkoholisko 

dzērienu ražošanas vietās 

nodrošināt videonovērošanu. 

Tāpat papildus prasības tiks 

noteiktas spirta ražotājiem, 

nosakot, ka 
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videonovērošanas kameras 

jāuzstāda arī spirta ražošanas 

izejvielu saņemšanas vietās. 

23 Mazināt iespējas Latvijas 

teritorijā noliet, uzglabāt un 

tirgot ar atvieglojumiem 

ievesto degvielu (starptautisko 

kravas autopārvadājumu 

transporta līdzekļu degvielas 

tvertnēs). 

Pašlaik piedāvātā degvielas daudzuma 

uzskaite un odometra rādījumu uzskaite 

pie robežšķērsošanas nerisina jautājumu 

par nelikumīgu degvielas noliešanu, 

uzglabāšanu un tirdzniecību. 

Nepieciešams izstrādāt pilnu pasākumu 

kompleksu, lai visiem procesā 

iesaistītajiem būtu skaidri to pienākumi 

un atbildība. Autovadītājs nevar norādīt 

precīzu degvielas daudzumu bākā, jo 

degvielas daudzuma rādītājs instrumentu 

panelī sniedz tikai aptuvenu priekštatu par 

degvielas daudzumu bākā. Savukārt 

kontrolējošo dienestu amatpersonas 

piemēro citas mērīšanas metodes un var 

būt atšķirības no šofera norādītā un 

kontroles veiktiem mērījumiem. 

Nepieciešams paredzēt, ka degvielas 

daudzumu transporta līdzekļa degvielas 

tvertnē mēra kontrolējošo institūciju 

amatpersonas gan uz robežas ar Krieviju 

un Baltkrieviju, gan arī tālākā 

pārvadājuma procesā Latvijas teritorijā 

pēc vienas metodes. 

 

Lai samazinātu iespēju Latvijas 

teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot ar 

atvieglojumiem ievesto degvielu, 

nepieciešams izstrādāt pasākumu 

kompleksu, paredzot tajā VID muitas 

iestāžu veicamos kontroles 

pasākumus robežkontroles punktos, 

kontroles pasākumus tālākā 

pārvadājumu procesā Latvijas 

teritorijā, degvielas daudzuma un 

odometra rādījumu uzskaites kārtību, 

degvielas patēriņa aprēķināšanas 

metodes un formulas, iztrūkumu 

konstatēšanu, pārkāpuma definēšanu, 

soda noteikšanu (apmēru, formu) un 

tā piemērošanu, lēmuma pieņemšanas 

un pārsūdzības kārtību un citus 

jautājumus, lai visiem procesā 

iesaistītajiem būtu skaidri to 

pienākumi un atbildība. Sagatavot 

priekšlikumus grozījumiem Ministru 

kabineta 2012.gada 3.janvāra 

noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā uz 

autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas 

vietā kontrolē atsevišķas personīgajā 

bagāžā pārvietojamās akcīzes 

preces”, nosakot: 

1. pienākumu no trešajām valstīm 

iebraucošo un uz trešajām valstīm 

izbraucošo komerciālo 

transportlīdzekļu vadītājiem norādīt 

Akcīzes preču pārvietošanas 

paziņojumā uz robežas odometra 

rādītājus un degvielas daudzumu, kas 

31.07.2017. FM (VID); 

asociācija 

“Latvijas 

auto” 

SM VID 

Izpildīts 

MK 03.01.2012. noteikumos 

Nr.1 “Kārtība, kādā uz 

autoceļa izveidotajā 

robežšķērsošanas vietā 

kontrolē atsevišķas 

personīgajā bagāžā 

pārvietojamās akcīzes 

preces” veiktas izmaiņas, 

paredzot komerc-

transportlīdzekļu vadītājiem, 

iebraucot LR, “Akcīzes 

preču pārvietošanas 

paziņojumā” norādīt 

odometra stāvokli un 

degvielas daudzumu 

standarta tvertnēs.  

03.01.2017. pieņemti MK 

noteikumi Nr.21 “Kārtība, 

kādā uz autoceļa izveidotajā 

robežšķērsošanas vietā 

kontrolē atsevišķas akcīzes 

preces un komerciālajā 

mehāniskajā 

transportlīdzeklī esošās 

degvielas apjomu, kas 

nepieciešams 

transportlīdzekļa darbības 

nodrošināšanai”, kas stājās 

spēkā 25.01.2017. 
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atrodas degvielas tvertnēs robežas 

šķērsošanas brīdī; 

2. tiesības kontrolējošām iestādēm 

veikt izlases veidā pārbaudes Latvijas 

teritorijā, izmantojot iegūto 

informāciju. 

2.3. Pakalpojumu joma 
24 Ierobežot fizisko personu 

nereģistrēto saimniecisko 

darbību nekustamo īpašumu 

izīrēšanas jomā. 

Lai ierobežotu fizisko personu 

nereģistrēto saimniecisko darbību, 

izīrējot tiem piederošos nekustamos 

īpašumus, personu lietošanā, 

apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās 

platības, nepieciešams īstenot pasākumus, 

kas mazinātu nereģistrēto saimniecisko 

darbību izīrējot nekustamos īpašumus 

(t.sk. īstermiņa nekustamā īpašuma nomu 

ārvalstniekiem). 

1. Deklarēto dzīvesvietu reģistrā 

esošās informācijas par reģistrācijas 

tiesisko pamatu (ja tiesiskais pamats ir 

norādīts īres līgums) izmantošana 

salīdzināšanai ar Valsts ieņēmumu 

dienesta rīcībā esošajiem datiem par 

personu reģistrēto/nereģistrēto 

saimniecisko darbību, t.sk., izvērtēt 

šobrīd valsts izveidotajos reģistros jau 

esošo informāciju par nekustamajiem 

īpašumiem un izmantot to nodokļu 

nemaksāšanas risku konstatēšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 01.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM 

(VID), 

IeM 

(PMLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TM, 

EM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) IeM 

Izpilde turpinās 

Izmaiņas Iedzīvotāju reģistra 

informācijas sistēmā e-

pakalpojumā “Dzīvesvietas 

deklarācijas iesniegšana”, 

palielinot Iedzīvotāju reģistrā 

uzkrāto ziņu apjomu, tiks 

veiktas, ja tiks apstiprināts 

likumprojekts “Grozījumi 

Dzīvesvietas deklarēšanas 

likumā” (Nr.517/Lp 12) un 

piešķirts likumprojektā 

norādītais finansējums. 

Šobrīd minētais 

likumprojekts 31.03.2016. 

pieņemts Saeimā 1.lasījumā. 

- 01.07.2016. stājās 

spēkā grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada 

20.oktobra noteikumos 

Nr.1194 “Noteikumi par 

dzīvesvietas deklarācijas 

veidlapu, deklarācijā sniegto 

ziņu pārbaudes kārtību un 

dzīvesvietas elektroniskās 

deklarēšanas kārtību”, 

precizējot dzīvesvietas 

deklarācijas veidlapas 
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2. Izvērtēt iespēju īres līgumus 

reģistrēt uz atvieglotiem 

nosacījumiem (normatīvajos aktos 

nosakot pienākumu personai reģistrēt 

īres līgumus un paredzot atvieglotu 

kārtību nekustamā īpašuma 

īpašniekiem, kā var veikt izmaiņas 

ierakstos) Valsts vienotās datorizētās 

zemesgrāmatas sistēmā, vienlaikus 

izvērtējot šāda līguma iespējamo 

tiesisko statusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) EM, TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)TA, 

FM, 

VID, EM 

 

tiesisko pamatu “īres līgums” 

un norādot to kā “rakstveida 

īres līgums”, un iekļaujot 

veidlapā personas 

apliecinājumu, ka tā dzīvo 

deklarētajā dzīvesvietā. 

- 01.07.2016. stājās 

spēkā Grozījumi Ministru 

kabineta 2013. gada 9. jūlija 

noteikumos Nr. 378 

“Noteikumi par Iedzīvotāju 

reģistrā iekļaujamo ziņu 

apjomu”, kas paredz, ka 

Iedzīvotāju reģistrā tiek 

iekļautas ziņas par deklarētās 

dzīvesvietas adreses tiesisko 

pamatu. 

 

2) TM 

Izpilde turpinās 

EM ir izveidojusi darba 

grupu jaunā Dzīvojamo telpu 

īres likuma izstrādei. Pašlaik, 

pēc darba grupas locekļu 

komentāru iesniegšanas par 

pēdējo likumprojekta 

redakciju, EM sagatavo 

precizēto likumprojekta 

redakciju. Likumprojekts 

paredz, ka visi īres līgumu 

turpmāk uz atvieglotiem 

nosacījumiem būs 

reģistrējami Zemesgrāmatā. 

Tieslietu ministrija 

Ekonomikas ministrijas 

likumprojekta “Dzīvojamo 

telpu īres likums” darba 
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3. Pēc vienotiem riska kritērijiem 

izmantot VID un citu sistēmu iestāžu 

informācijas datu bāzes, lai 

identificētu tās fiziskās personas, 

kuras veic saimniecisko darbību, 

nereģistrējoties kā nodokļu maksātājs, 

t.sk., deklarēto dzīvesvietu reģistrā 

esošās informācijas par reģistrācijas 

tiesisko pamatu (ja tiesiskais pamats ir 

norādīts īres līgums) izmantošana 

salīdzināšanai ar VID rīcībā esošajiem 

datiem par personu 

reģistrēto/nereģistrēto saimniecisko 

darbību. 

 

4. Veikt plānveidīgas kampaņas 

nodokļu maksāšanas disciplīnas 

ievērošanai nekustamā īpašuma 

nomas pakalpojumu jomā, pastiprināti 

uzmanību pievēršot fiziskajām 

personām, kuras ievieto sludinājumus 

interneta resursos (piemēram, 

www.airbnb.com, 

www.booking.com), reklamējot savu 

saimniecisko darbību, t.sk., īpašuma 

nomu ārvalstniekiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 30.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 01.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) FM 

(VID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FM 

(VID) 

grupā ir iesniegusi konkrētus 

priekšlikums, lai īres līgumus 

ierakstītu uz atvieglotiem 

nosacījumiem un attiecīgs 

regulējums iekļauts 

likumprojektā, kas apspriesti 

2016.gada 23.novembra 

darba grupā. 

 

3) VID 

Izpilde nav uzsākta, jo 

rezultāta sasniegšana ir 

saistīta ar 1. un 2. rezultāta 

izpildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) VID 

Izpilde turpinās 

Nīderlandes nodokļu 

administrācijai tika nosūtīts 

pieprasījums par 

Booking.com līgumu 

saistībām ar Latvijas 

Republikas fiziskajām 

personām par to īpašumā 

esošā nekustamā īpašuma 

izmantošanu naktsmītņu 

pakalpojumu sniegšanai ar 

mērķi šīs personas identificēt  
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un 2016.gada 22.augustā 

saņemta atbilde, ka  šādu 

informāciju administrācija 

sniegt nevar un ka VID var 

pieprasīt ziņas tikai par 

konkrētām personām. 

2016.gada 28.septembrī 

uzsākts darbs pie tīmekļa 

vietnē Booking.com esošās 

informācijas par 

piedāvātajām naktsmītnēm 

izvērtēšanas atbilstošu 

nodokļu administrēšanas 

pasākumu veikšanai. 

Izvērtētas 1766 fiziskas un 

juridiskas personas, no 

kurām 252 fiziskām 

personām nosūtīts 

paziņojums ar atgādinājumu 

reģistrēties kā nodokļu 

maksātājiem. 434 juridiskām 

personām tiek veikti datu 

ticamības novērtējumi. Nav 

identificējami 279 

apartamentu izīrētāji. 801 

persona ir reģistrējusi 

saimniecisko darbību. 

25 Ierobežot negodīgu 

komersantu iesaistīšanos 

apsardzes pakalpojumu 

darījumu shēmās. 

Lai izslēgtu iespējamību, ka fiziskās un 

tehniskās apsardzes un inkasācijas 

apsardzes pakalpojumus sniedz tāds 

apsardzes komersants, kuram darba 

attiecībās nav neviena apsardzes jomas 

darbinieka, kā rezultātā fiktīvi tiek 

piesaistīti apakšuzņēmēju pakalpojumi un 

iegūti brīvie naudas līdzekļi, lai veiktu 

faktisko darbinieku “aplokšņu algu” 

izmaksu, nepieciešams regulējums, kas 

Veikt atkārtotu izvērtējumu par 

nepieciešamību: 

- noteikt, ka fiziskās un tehniskās 

apsardzes, kā arī inkasācijas apsardzes 

pakalpojumus sniedz tikai tāds 

apsardzes komersants, ar kuru darba 

tiesiskajās attiecībās ir ne mazāk kā 6 

(seši) apsardzes darbības jomas 

darbinieki un darbinieku skaits ļauj 

pildīt apsardzes pakalpojuma līgumu 

30.12.2016. IeM EM, 

VDI, 

VID, 

asociācij

as 

IeM 

Izpildīts 

Iekšlietu ministrija sadarbībā 

ar Ekonomikas un Tieslietu 

ministriju veica atkārtotu 

izvērtējumu. Izvērtējums 

2016.gada 8.septembrī tika 

nosūtīts Valsts kancelejai. 

Analoģiska satura 

priekšlikums tika iesniegts 
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noteiktu minimālo darbinieku skaitu 

komercsabiedrībās, kas sniedz fiziskās un 

tehniskās apsardzes un inkasācijas 

apsardzes pakalpojumus. 

Vienlaikus, lai ierobežotu nelegālo 

nodarbinātību apsardzes jomā un iegūt 

detalizētu, vispusīgu un izsekojamu 

informāciju par personām, kuras faktiski 

veic apsardzi konkrētajā objektā un 

konkrētā laikā nepieciešams regulējums, 

kas nosaka, ka objektos jāatrodas 

sarakstam, kurā norādīta informācija par 

apsardzes pakalpojumu sniedzēju 

(uzņēmuma dati) un fiziskajām personām 

apsardzes uzņēmuma darbiniekiem, kuri 

veic faktiski apsardzi konkrētajā objektā, 

saraksti ir uzglabājami pie pakalpojuma 

saņēmēja. 

saistības, nepārkāpjot šā likuma, darba 

tiesiskās attiecības reglamentējošo un 

citu normatīvo aktu prasības; 

- noteikt apsardzes darbības jomā 

nodarbināto reģistra izveidi. 

 

Saeimas Aizsardzības, 

iekšlietu un korupcijas 

novēršanas komisijai pie 

likumprojekta Nr.636/lp12 

pirms 2.lasījuma. Komisija 

izskatīja priekšlikumu 

2016.gada 1.novembra sēdē 

un neatbalstīja to.  

Izpildot Ministru kabineta 

2016.gada 2.augusta sēdes 

protokola Nr.38 49.§ 

16.punktā un Ministru 

kabineta 2016.gada 

9.augusta sēdes protokola 

Nr.39 1.§ 2.punktā doto 

uzdevumu izvērtēt iespēju un 

iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabinetā grozījumus 

normatīvajos aktos apsardzes 

nozares sakārtošanai, lai 

novērstu nelegālo 

nodarbinātību un nodokļu 

krāpšanās risku, Iekšlietu 

ministrija sagatavoja 

likumprojektu “Grozījumi 

Apsardzes darbības likumā” 

(TA-2192). Projektā 

paredzētie grozījumi mazinās 

gadījumus, kad apsardzes 

darbības veikšanā tiek 

iesaistīti neatbilstošas 

kvalifikācijas darbinieki, ar 

kuriem tiek slēgti darba 

līgumi, kas tiek izmantoti, lai 

izvairītos no nodokļu 

nomaksas.  
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Likumprojekts “Grozījumi 

Apsardzes darbības likumā” 

(728/Lp12) tika pieņemts 

Saeimā 2016.gada  

23.novembrī. 

26 Apkarot un ierobežot nelegālā 

audiovizuālā tirgus (televīzijas 

programmu un filmu) 

izplatīšanu. 

Pamatojoties uz Rīgas Ekonomikas 

augstskolas profesora A.Saukas 

2016.gada maijā publicēto pētījumu 

“Nelegālās maksas TV apraides apjoms 

Latvijā” no 707 344 mājsaimniecībām, 

kas lieto maksas TV pieslēgumu, vismaz 

97 000 mājsaimniecību jeb 240 000 

Latvijas iedzīvotāju lieto nelegālu 

televīziju, kas valstij rada tiešos 

zaudējumus (aprēķins pie vidējās 

pakalpojumu cenas par TV/interneta 

pieslēgumu 10-12 euro mēnesī) 12 

miljonu euro apmērā, no kuras valsts 

neiekasē nodokļus. Papildus tiek radīti 

netiešie zaudējumi – darba vietas, kas 

varētu tikt radītas ar legālu uzņēmumu 

iesaisti TV pakalpojumu nodrošināšanā. 

2016.gadā uzstādītie mērķi ir izpildīti un 

2017.gada 18.janvārī ir noslēgts 

Savstarpējās sadarbības memorands cīņai 

ar nelegālo un negodprātīgo televīzijas 

programmu izplatīšanas pakalpojumu 

sniedzējiem starp biedrību ‘par legālu 

saturu”, biedrību “Latvijas Interneta 

asociācija”, Nacionālo elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomi, Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisiju un 

Valsts ieņēmumu dienestu un visas trīs 

memorandā minētās iestādes katra 

atbilstoši savai kompetencei ir 

pasludinājušas cīņu ar nelegālo TV par 

vienu no prioritātēm 2017.gadā.  

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 

2015.gada 15.decembra 

protokollēmumu (Prot.Nr.67, 77§) 

“Informatīvais ziņojums “Par 

priekšlikumiem televīzijas 

pakalpojumu internetā sniedzēju 

uzraudzības uzlabošanai” TA-2301 

Kultūras ministrijai sadarbībā ar 

Nacionālo elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padomi, lai nodrošinātu 

televīzijas pakalpojumu internetā 

sniedzēju uzraudzības uzlabošanu, 

iesaistot elektronisko sakaru nozari, 

izvērtēt nepieciešamību, lietderību un 

samērīgumu un līdz 2016.gada 

1.jūlijam sagatavot un iesniegt 

Ministru kabinetā likumprojektu 

“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu likumā”, paredzot iespēju 

Nacionālajai elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padomei noteiktos gadījumos 

pieņemt lēmumu par piekļuves 

nelegālam saturam  ierobežošanu.  

Protokollēmuma izpildei KM 

organizēja darba grupu, kura pieņēma 

lēmumu virzīt likumprojektu 

“Grozījumi Elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu likumā” un nevirzīt 

likumprojektu “Grozījumi 

Elektronisko sakaru likumā”, 

paplašinot Nacionālās elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomes 

1) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) KM, 

SM, 

NEPLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM 

(VID), 

nozares 

asociācij

as – “Nē, 

pirātisma

m 

Latvijā”, 

LIKTA, 

Latvijas 

Interneta 

asociācij

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) SM; KM 

Izpildīts 

Likumprojekts “Grozījumi 

Elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu likumā” atbalstīts 

2016.gada 13.septembra 

Ministru kabineta sēdē (prot. 

Nr.45, 36.§.), pievienots 

budžetu pavadošo 

likumprojektu paketei un 

iesniegts Saeimā. Veikti 

grozījumi Elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu likumā, 

kas paplašina Nacionālās 

elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padomes pilnvaras 

rīkoties Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu 

likuma ietvarā un tādējādi 

novērst nelegālu satura 

pieejamību. Savukārt 

grozījumi Elektronisko 

sakaru likumā netika atzīti 

par nepieciešamiem, jo 

interneta lapu bloķēšana nav 

metode, kā efektīvi novērst 

nelegāla satura izplatīšanu, 

bet tā rada negatīvas sekas 

interneta videi to 

sadrumstalojot. 
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pilnvaras rīkoties Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu likuma 

ietvarā un tādējādi novērst nelegālu 

satura pieejamību. Līdz ar to 

sagatavots protokollēmums, kas 

paredz uzdevumu izstrādāt 

likumprojektu “Grozījumi 

Elektronisko sakaru likumā” atzīt par 

aktualitāti zaudējušu un kuru KM 

plāno izsludināt VSS 16.06.2016. 

kopā ar likumprojektu “Grozījumi 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

likumā”. 

 

2. Katru nākamo gadu par 20 % 

samazināt nereģistrēto televīzijas 

programmu izplatīšanas pakalpojumu 

sniedzēju skaitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pastāvīgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) NEPLP, 

KM, IeM 

(VP 

ENALP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

Biedrība 

“Par 

legālu 

saturu”, 

SPRK, 

FM 

(VID), 

biedrība 

“Latvijas 

Interneta 

asociācij

a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Jaunā iniciatīva. 

Izpilde turpinās. 

2.4.Transporta joma 
27 Pilnveidot taksometru un citu 

pārvadātāju licencēšanas 

noteikumus. 

Šobrīd maksa par licences kartiņu ir 

minimāla, to izsniegšana nav sasaistīta ar 

reālo darbinieku skaitu uzņēmumā un 

darba algas apmēru (uzrādīti darbinieki 

tiek nodarbināti 2 – 4 h dienā). Licences 

un licences kartītes izsniegšanai jāparedz 

stingri noteikumi, kuri ir saistāmi ar 

pretendenta nodokļu nomaksu. Izsniedzot 

1. Informatīvā ziņojuma “Vieglo 

taksometru pārvadājumu jomas 

tiesiskais regulējums un priekšlikumi 

tās pilnveidošanai” izstrāde. 

 

 

 

 

1) 01.09.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

1) SM 

 

 

 

 

 

 

 

1)VARA

M, LPS, 

FM 

 

 

 

 

 

1) SM 

Izpildīts 

Ministru kabinetā 2016.gada 

13.septembrī (prot. Nr.45, 

31.§)  pieņemts 

“Informatīvais ziņojums 

“Pasažieru pārvadājumu ar 

taksometriem jomas 
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licences kartiņu uz automašīnu obligāti ir 

jāizvērtē vai licences saņēmējam ir 

atbilstošs materiāltehniskais 

nodrošinājums, darbinieku atalgojuma 

apmērs. Jānosaka, ka pārvadājumus ar 

vieglajiem taksometriem var veikt tikai ar 

īpašumā vai turējumā esošām 

automašīnām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiesiskais regulējums un 

priekšlikumi tās 

pilnveidošanai””. 

Informatīvajā  ziņojumā 

definētas problēmas un 

izstrādāti priekšlikumi 

nepieciešamajiem 

grozījumiem normatīvos 

aktos. Ir izstrādāts un 

2017.gada 23.janvārī 

iesniegts izskatīšanai 

Ministru kabineta komitejā 

likumprojekts "Grozījumi 

Autopārvadājumu likumā" 

kā nesaskaņots, taču šobrīd 

panākta vienošanās ar 

Ekonomikas ministriju par 

atzinumā pausto iebildumu 

saskaņošanu un paredzēts 

precizēto likumprojektu 

iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabinetā tuvākajā laikā. 

Grozījumos ietverti 

regulējumi, kas paredz: 

1) speciālo atļauju 

(licences) izsniegšana 

taksometru pārvadājumu 

veikšanai ir 9 republikas 

pilsētu un plānošanas 

reģionu kompetencē;  

2) noteikt, ka 

pārvadājumus ar taksometru 

varēs veikt vadītājs,  kurš ir 

reģistrēts VSIA 

“Autotransporta direkcijas” 

uzturētajā reģistrā, 

(aizvietots iepriekš lietotais 
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2. Vieglo taksometru pārvadājumu 

jomas tiesiskā regulējuma 

pilnveidošanā īstenojamo pasākumu 

un to termiņu noteikšana. 

Vieglo taksometru pārvadājumu 

jomas tiesiskā regulējuma pilnveidei 

nepieciešams: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. izvērtēt iespēju veikt grozījumus 

Autopārvadājumu likumā, paredzot, 

ka speciālo atļauju (licences) 

izsniegšana taksometru pārvadājumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 31.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) 01.04.201

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FM, 

VID 

apzīmējums “sertifikāciju”) 

un attiecīgi paredzētas 

tiesības Ministru kabinetam 

noteikt taksometru vadītāju 

reģistrēšanas kārtību. 

Pēc likumprojekta 

pieņemšanas tiks turpināts 

darbs pie nepieciešamajiem 

grozījumiem Ministru 

kabineta 2012.gada 3.jūlija 

noteikumos Nr.468 

“Noteikumi par pasažieru 

pārvadāšanu ar vieglajiem 

taksometriem”, nosakot 

minimālās prasības licences 

saņemšanai. 

 

2) SM 

Izpilde turpinās 

Grozījumi Autopārvadājumu 

likumā izsludināti VSS-735 

2016.gada 28.jūlijā, 

likumprojekta grozījumi ir 

saskaņošanas procesā. 

Grozījumos ietverti 2.1. 2.3. 

punktos paredzētie 

regulējumi. Grozījumi 

Autopārvadājumu likumā 

23.01.2017. nosūtīti 

izskatīšanai MKK kā 

nesaskaņoti ar EM, VK 

reģ.nr. 2017-TA-151. 

 

 

 

 

 



30 

 

Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam 

Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

veikšanai ir 9 republikas pilsētu un 

plānošanas reģionu kompetencē un 

paredzot tiesības Ministru kabinetam 

noteikt taksometru vadītāju 

sertificēšanas kārtību; 

 

2.2. veikt grozījumus Ministru 

kabineta 2012.gada 3.jūlija 

noteikumos Nr.468 “Noteikumi par 

pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem 

taksometriem”, nosakot minimālās 

prasības speciālās atļaujas (licences) 

saņemšanai (t.sk. nosakot prasības 

attiecībā uz nodokļu nomaksu, 

speciālās atļaujas (licences) 

saņemšanai) un kārtību, kādā veicama 

pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem 

taksometriem; 

 

2.3. izstrādāt jaunu tiesisko 

regulējumu attiecībā uz taksometru 

vadītāju sertificēšanas vai līdzvērtīga 

pasākuma īstenošanas kārtību vai tam 

līdzvērtīgu pasākumu. 

 

 

 

 

 

 

2.2) 30.06.201

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) 30.06.201

7. 

 

 

 

 

 

 

SM 

2.2) Izpildāms pēc 

Autopārvadājumu likuma 

grozījumu spēkā stāšanās. 

28 Precizēt taksometra definīciju, 

lai taksometru pārvadājumiem 

varētu izmantot taksometru 

pārvadājumiem reģistrētas 

vieglās automašīnas. 

“Uber”, “Taxify” un līdzīga veida 

aplikāciju izmantošana taksometru 

pārvadājumos. 

Vienota uzraudzība par veiktā darba 

apjomu un nodokļu nomaksu 

pasažieru pārvadājumos ar vieglajiem 

automobiļiem. 

Grozījumi Autopārvadājumu likumā. 

01.04.2017. SM EM, FM 

(VID)  

SM 

Izpilde turpinās 

Sagatavoti grozījumi 

Autopārvadājumu likumā, 

kas 2017.gada 23.janvārī 

iesniegti izskatīšanai 

Ministru kabineta komitejā. 

Likumprojektā “Grozījumi 

Autopārvadājumu likumā” 

precizēta  taksometra 

definīcija, nodalot 

pakalpojuma veidus – 

pasažieru 
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komercpārvadājums ar 

taksometru un vienlaikus 

ietverts jauns regulējums - 

pasažieru 

komercpārvadājums ar 

vieglo automobili, kurš 

neatbilst pasažieru 

komercpārvadājuma ar 

taksometru pazīmēm un kuru 

sniedz tikai pēc elektroniskās 

starpniecības pakalpojuma 

ietvaros veikta pasūtījuma uz 

pārvadājumu līguma pamata. 

Lai veiktu šo komercdarbību, 

pārvadātājam jāsaņem 

licence VSIA 

“Autotransporta direkcija” 

un transportlīdzekļa 

vadītājam jābūt reģistrētam 

VSIA “Autotransporta 

direkcija” uzturētajā 

taksometru vadītāju reģistrā. 

29 Pilnveidot pievienotās vērtības 

nodokļa krāpšanas apkarošanu 

auto tirdzniecības nozarē.  

Ļoti izplatītas pievienotās vērtības 

nodokļa krāpšanas shēmas importējot 

automašīnas. 

1. Pastiprinātas, masveida kontroles. 

2. Publiskā kampaņa, informējot 

sabiedrību par negodīgiem 

tirgotājiem. 

3. Reģistrācijas atlikšana, līdz VID 

atļaujas saņemšanai, noteiktas riska 

grupas transportlīdzekļiem pirms to 

reģistrācijas Latvijā, kā arī no 

ārvalstīm ievestu transportlīdzekļu 

nereģistrētas tirdzniecības maksimāla 

izskaušana. 

4. Grozīts Ceļu satiksmes likums. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodekss. Ministru kabineta 2007.gada 

18.decembra noteikumi Nr.876 

30.12.2016. CSDD; 

SM 

VID, 

FM, 

PTAC 

3); 4) VID 

Izpildīts 

Iesniegti priekšlikumi 

grozījumiem Ceļu satiksmes 

likumā, nosakot VID tiesības 

reģistrēt transportlīdzekļa 

atsavināšanas aizliegumu 

CSDD reģistrā, ja VID 

saskata iespējamus riskus 

PVN nomaksas jomā un 

uzsāk nodokļu 

administrēšanas pasākumus. 

Likumprojekts izskatīts 

Saeimas Juridiskās komisijas 

sēdē 2016.gada 27.oktobrī. 
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“Transportlīdzekļu un to numurēto 

agregātu tirdzniecības noteikumi”. 

Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumi Nr.1080 

“Transportlīdzekļu reģistrācijas 

noteikumi”. 

 

3); 4) CSDD 

Izpildīts 

Ceļu satiksmes likumā 

noteikts 15 dienu 

atsavināšanas aizliegums  

noteiktas riska grupas 

transportlīdzekļiem, lai rastu 

iespēju VID izvērtēt 

iespējamus riskus PVN 

nomaksas jomā un uzsākt 

nodokļu administrēšanas 

pasākumus. Likums stājies 

spēkā 01.01.2017. 

 

4) SM un CSDD 

Izpildīts 

 

2017.gada 1.janvārī stājās 

spēkā grozījumi Ceļu 

satiksmes likumā. Likums 

precizē esošo kārtību 

attiecībā uz gadījumiem un 

noteikto formalitāšu 

kārtošanu par Latvijā ievesto 

transportlīdzekļu ievešanas 

noformēšanu muitas 

noteiktajā kārtībā un precizē 

transportlīdzekļu 

tirdzniecības kārtību, 

paredzot šīs jomas 

sakārtošanu un iespēju 

nodrošināt maksājamo 

nodokļu kontroli un 

iekasēšanu. 
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Izstrādāti grozījumi Ministru 

kabineta 2007.gada 

18.decembra noteikumos 

Nr.876 “Transportlīdzekļu 

un to numurēto agregātu 

tirdzniecības noteikumi” un 

Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumos 

Nr.1080 “Transportlīdzekļu 

reģistrācijas noteikumi”. 

Turpinās grozījumu Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā projekta izstrāde.   

30 Paplašināt grāmatvedības 

regulējošajos normatīvajos 

aktos noteiktās uzņēmuma 

grāmatvedības iekšējās 

kontroles nosacījumus. 

Veikt grozījumus normatīvajos aktos 

nosakot pienākumu uzņēmuma vadītājam 

iekšējās kontroles sistēmas izstrādē 

iekļaut arī administratīvo kontroli ar 

mērķi samazināt zudumus un lai panāktu 

efektīvu saimniecisko darbību un tās 

atbilstību izvirzītajam mērķim. Lai 

nodrošinātu grāmatvedības kontroles 

efektīvu darbību par uzņēmuma mantu, 

uzņēmumu vadītājam veikt stingrāku 

iekšēju kontroli izstrādājot attiecīgas 

nozares organizatoriska rakstura 

dokumentus. Piemēram, jābūt 

grāmatvedības organizācijas 

dokumentiem par to, kā uzskaita 

izmantotās rezerves daļas un citus 

izejmateriālus, kā arī veikto darbu 

uzskaitījumam, nodrošinot izsekojamību. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu darījumu 

izsekojamību, izvērtēt iespēju atsevišķās 

nozarēs (piemēram, transportlīdzekļu 

apkopes un remonta nozarē) paredzēt, ka 

papildu attaisnojuma dokumentam 

noformējams dokuments, kurā norādāma 

1. Izvērtējuma sagatavošana par to, 

kādi grozījumi un kurā normatīvajā 

aktā (likumā “Par grāmatvedību vai 

Ministru kabineta 2003.gada 

21.oktobra noteikumos Nr. 585 

“Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju”) veicami. 

 

 

 

 

 

2. Izstrādāti attiecīgie grozījumi. 

1) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.06.2017. 

FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM 

VID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID 

1) FM 

Izpildīts 

Lai nodrošinātu darījuma 

izsekojamību, uzdevums 

attiecināms ne tikai uz 

transportlīdzekļu apkopes un 

remonta nozari, bet uz visām 

pakalpojumu sniedzēju 

nozarēm. Uzdevums iekļauts 

nodokļu politikas 

pamatnostādņu projektā. 

 

2) FM 

Ir uzsākts darbs pie attiecīgu 

grozījumu sagatavošanas. 
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informācija par pakalpojuma sniegšanā 

izmantotajām rezerves daļām, 

izejmateriāliem un veikto darbu 

uzskatījumu.  

31 Izvērtēt iespēju ierobežot 

nodokļu nemaksāšanas riskus 

transportlīdzekļu apkopes un 

remonta nozarē, kad kā 

apdrošināšanas atlīdzības veids 

tiek izvēlēts remonta 

pakalpojuma kompensācija. 

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likuma 25.pantā papildus 

pievienotās vērtības nodokļa summas 

ieturēšanai noteikt līdzīgu regulējumu 

naudas summas veidā saņemtās 

apdrošināšanas atlīdzības 

samazinājumam, proti, personai 

izvēloties saņemt apdrošināšanas 

atlīdzību remonta veikšanai skaidrā 

naudā, aprēķinātā zaudējumu summa tiek 

izmaksāta 70% apmērā bez pievienotās 

vērtības nodokļa. Gadījumā, ja persona ne 

vēlāk kā trīs mēnešu laikā ir 

saremontējusi transportlīdzekli un 

iesniedz apdrošinātājam vai 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam 

rēķinu par transportlīdzekļa remontu un 

maksājumu apliecinošu dokumentu par 

rēķina samaksu, apdrošinātājs vai 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 

atlīdzina starpību starp faktiskajām 

transportlīdzekļa remonta izmaksām un 

iepriekš izmaksāto apdrošināšanas 

atlīdzību, nepārsniedzot 30% no 

aprēķinātās zaudējumu atlīdzības, kā arī 

faktiski samaksāto pievienotās vērtības 

nodokli, kas nepārsniedz zaudējumu 

aprēķinā norādīto pievienotās vērtības 

nodokļa summu. 

Grozījumi Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likumā, kas paredz 

personai izvēloties saņemt 

apdrošināšanas atlīdzību remonta 

veikšanai skaidrā naudā, aprēķinātā 

zaudējumu summa tiek izmaksāta 

70% apmērā bez pievienotās vērtības 

nodokļa. Gadījumā, ja persona ne 

vēlāk kā trīs mēnešu laikā ir 

saremontējusi transportlīdzekli un 

iesniedz apdrošinātājam vai 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju 

birojam rēķinu par transportlīdzekļa 

remontu un maksājumu apliecinošu 

dokumentu par rēķina samaksu, 

apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu 

apdrošinātāju birojs atlīdzina starpību 

starp faktiskajām transportlīdzekļa 

remonta izmaksām un iepriekš 

izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, 

nepārsniedzot 30% no aprēķinātās 

zaudējumu atlīdzības, kā arī faktiski 

samaksāto pievienotās vērtības 

nodokli, kas nepārsniedz zaudējumu 

aprēķinā norādīto pievienotās vērtības 

nodokļa summu. 

30.12.2016. FM VID VID 

Izpildīts 

Likums pieņemts Saeimā 

2016.gada 23.novembrī, 

grozījumi stājās spēkā ar 

2017.gada 1.janvāri. 

Likumprojekts paredz 

personai izvēloties saņemt 

apdrošināšanas atlīdzību 

remonta veikšanai skaidrā 

naudā, aprēķināto zaudējumu 

summu izmaksāt 70% 

apmērā bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

32 Ekspeditoru sertifikācija pēc 

citu ES valstu parauga. 

Pēdējo gadu laikā arvien lielāku tirgus 

daļu aizņem “telefonekspeditori”, kas 

izmantojot perfekti izveidotas mājas 

Izvērtēt iespēju sertificēt kravu 

ekspeditorus vai ieviest tam 

līdzvērtīgu pasākumu. 

30.12.2016. SM EM SM 

Izpildīts 
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lapas, piesaista klientus un starpniekus, 

bet pazūd nenorēķinoties ar pakalpojumu 

sniedzējiem, nereti ar visu kravu. Latvijā 

ekspeditoru darbība netiek reglamentēta, 

nav ekspeditoru reģistra, konstatēt un 

pēcāk noķert šādus krāpniekus ir ļoti 

grūti. Pēc laika šādi darboņi uzrodas no 

jauna ar jauniem nosaukumiem un 

telefona numuriem. Vislielākās 

problēmas tas rada Latvijas tranzīta 

nozares tēlam (nav uzticami partneri), 

investīciju piesaistei, iesaistīto uzņēmēju 

(pārvadātāju, noliktavu u.c.) kravu un 

finanšu apgrozījumam un protams 

nodokļu nomaksai visos minētajos 

segmentos. 

Satiksmes ministrija 

apkopoja informāciju, 

konsultējās ar nozari  un 

2016.gada 15.decembrī 

organizēja sanāksmi ar 

nozares asociācijām, Valsts 

ieņēmumu dienestu un 

Latvijas Darba devēju 

konfederāciju. Tika secināta, 

ka jautājums jau iepriekš ir 

vairākkārt apspriests un 

secināts, ka ekspeditoru 

sertificēšanu obligātā kārtā 

nevar ieviest,  jo: 

- nozares asociācijas 

nespēj vienoties; 

- var rasties situācija, 

ka tā tiks noteikta kā valsts 

funkcija un būs jārada jauna 

institūcija vai jādeleģē šī 

funkcija, piemēram, VSIA 

“Autotransporta direkcija”. 

Šādā gadījumā būs 

nepieciešami papildus 

budžeta līdzekļi un radīsies 

papildus birokrātija; 

- obligāta 

sertificēšanas prasība 

ierobežos pakalpojumu 

sniegšanas brīvību. 

Latvijas nacionālā kravas 

ekspeditoru un loģistikas 

asociācija LAFF plāno 

atjaunot brīvprātīgo 

ekspeditoru sertificēšanu. 

Atbalstu brīvprātīgajai 

sertificēšanai pauž arī citas 
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nozares asociācijas, kā arī 

Satiksmes ministrija atbalstot 

un solot popularizēt, lai 

pārvadātāji neizvēlās 

nedrošus ekspeditorus. 

2.5.Specifiskie darījumi 
33 Ieviest obligātu notariālā akta 

formu darījumos ar 

nekustamajiem īpašumiem. 

Viens no zemesgrāmatu principiem ir 

legalitātes princips – zemesgrāmatu 

procesa dokumentiem un aktiem, uz kuru 

pamata notiek nostiprinājums, jāatbilst 

likuma prasībām. Lai zemesgrāmatu 

nodaļas tiesnesis varētu ticami 

pārliecināties par zināmu faktu 

pastāvēšanu, viņam nepieciešams 

balstīties uz tādiem dokumentiem, kas, 

pirmkārt, izslēdz šaubas par iesniegto 

dokumentu īstumu, un, otrkārt, pilnīgi 

pierāda tajos izklāstītos faktus. Tas 

nozīmē, ka zemesgrāmatu nodaļas 

tiesnesim bezstrīdus procesā jāgūst 

pārliecība par nostiprināmās tiesības 

patiesu pastāvēšanu vai galīgu 

nodibināšanu. Tajā pašā laikā Latvijā 

ieraksts zemesgrāmatā tiek veikts, 

pamatojoties galvenokārt uz privātā kārtā 

taisītiem darījumiem, kas negarantē 

dokumentu īstumu un pilnīgi nepierāda 

tajos izklāstītos faktus. Neviena valsts 

amatpersona neveic privātā kārtā taisīta 

nekustamā īpašuma atsavināšanas 

darījuma noteikumu tiesiskuma 

izvērtējumu. 

Darījuma tiesiskumam ir būtiska nozīme, 

jo tieši tas tiek koroborēts zemesgrāmatā 

un tajā tiek ietverta piekrišana 

zemesgrāmatā mainīt īpašumtiesības. 

1. Izvērtēt iespēju noteikt obligātu 

notariālā akta formu darījumiem ar 

nekustamajiem īpašumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 30.09.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM, 

EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TM 

Izpildīts 

Lai vispusīgi un pilnvērtīgi 

izvērtētu priekšlikumu 

noteikt obligātu notariālā 

akta formu nekustamo 

īpašumu atsavināšanas 

darījumiem, ar tieslietu 

ministra 2015.gada 

29.septembra rīkojumu Nr. 

1-1/343 tika izveidota 

starpinstitūciju darba grupa. 

Ņemot vērā darba grupā 

paustos viedokļus, tika 

izstrādāts un  Ministru 

kabineta 2016.gada 

8.novembra sēdē izskatīts 

konceptuālais ziņojums “Par 

darījumiem ar 

nekustamajiem īpašumiem”. 

Atbalstīts risinājums, kas 

paredz nostiprinājumam 

nepieciešamo dokumentu 

nosūtīšanu zemesgrāmatu 

nodaļai ar zvērinātu notāru 

un bāriņtiesu starpniecību, 

tādejādi īstenojot šo procesu 

pēc vienas pieturas aģentūras 

principa. Šobrīd norit tiesību 

aktu projekta izstrāde, lai 
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Tiesiskā drošība ir būtiska ekonomikas 

attīstībai, jo komersantiem nepieciešamas 

stabilas un prognozējamas tiesiskās 

attiecības globālās konkurences 

apstākļos. 

Ja nekustamā īpašuma atsavināšanas 

darījums notiek starp diviem Latvijas 

nerezidentiem vai īpašumu pērk fiziska 

persona, pastāv problēma iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma 

par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

administrēšanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” noteikt pienākumu notāriem 

no nerezidentiem ieturēt nodokli 2 % 

apmērā no pārdošanas vērtības, ja tiek 

noteikts pienākums nekustamā 

īpašuma atsavināšanas darījumus 

slēgt notariālā akta formā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.06.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) TM, 

VID, EM 

nodrošinātu Ministru 

kabineta 2016.gada  

14.novembra rīkojumā Nr. 

679 Tieslietu ministrijai dotā 

uzdevuma - izstrādāt un 

tieslietu ministram līdz 

2017.gada 1.septembrim 

iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā risinājuma 

konceptuālā ziņojuma otrā 

varianta īstenošanai 

nepieciešamos normatīvos 

aktus, izpildi. 

 

2) TM 

Izpilde turpinās 

Ņemot vērā, ka netika gūts 

atbalsts obligātas notariālā 

akta formas darījumos ar 

nekustamo īpašumu 

ieviešanu ieviešanai, netiek 

plānots noteikt zvērinātam 

notāram pienākumu ieturēt 

no nerezidentiem ienākuma 

nodokli 2% apmērā no 

pārdošanas vērtības. 

Vienlaikus ņemot vērā 

atbalstīto risinājumu, 

paredzot, ka 

nostiprinājumam 

nepieciešamo dokumentu 

nosūtīšanu zemesgrāmatu 

nodaļai ar zvērinātu notāru 

un bāriņtiesu starpniecību, 

tādejādi īstenojot šo procesu 

pēc vienas pieturas aģentūras 

principa, plānots noteikt 
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zvērināta notāra pienākumu 

paziņot Valsts ieņēmumu 

dienestam par nerezidenta 

noslēgtiem nekustamā 

īpašuma atsavināšanas 

darījumiem. Attiecīgo 

regulējumu plānots ietvert 

tiesību aktos, kas 

izstrādājami atbilstoši 

Ministru kabineta 2016.gada  

14.novembra rīkojumā 

Nr.679 noteiktajam. 

34 Novērst krāpnieciskas darbības 

īpašumu izkrāpšanā, 

izmantojot viltotus 

dokumentus. 

Saskaņā ar Civillikumā noteikto personai 

ir tiesības par savu mantu sastādīt gan 

publisku testamentu (notāra vai 

bāriņtiesas apliecinātu), gan pašrocīgi 

rakstītu privātu testamentu. Saskaņā ar 

Civillikuma 443. pantu “izteikt šaubas par 

publiska testamenta īstumu nevar; pret 

šādu testamentu var celt tikai viltojuma 

strīdu”, savukārt privāta testamenta 

īstumu tiesā ir iespējams apstrīdēt, 

neskatoties uz to, mantošanas process pēc 

publiska un privāta testamenta neatšķiras. 

Tādējādi praksē ir iespēja krāpnieciskām 

darbībām, mantojuma lietā iesniedzot 

viltotu testamentu, iespējams noziedzīgā 

ceļā iegūt miruša cilvēka īpašumu.  

Saskaņā ar Notariāta likuma 273. pantu 

“zvērināts notārs pats neierosina 

jautājumu par pēdējās gribas rīkojuma 

akta neatbilstību likumam” un, ja 

mantojuma lietā nav ziņu par 

likumiskajiem mantiniekiem, kas 

testamentu tiesā varētu apstrīdēt, tas tiek 

atzīts par spēkā stājušos. 

1. Izvērtēt lietderību izstrādāt 

grozījumus normatīvajos aktos, 

nosakot, ka zvērināts notārs ir tiesīgs 

atzīt par spēkā stājušos mantojuma 

atstājēja privātu testamentu tikai 

gadījumos, ja tas iesniegts ne vēlāk kā 

12 mēnešus no tā parakstīšanas brīža. 

Citos gadījumos testamenta īstums 

būtu konstatējams tiesā. 

 

2. Izvērtēt lietderību normatīvajos 

aktos paredzēt, ka gadījumos, kad 

mantošana notiek pēc privāta 

testamenta, un zvērinātam notāram 

nav sniegtas ziņas par iespējamiem 

likumiskajiem mantiniekiem, 

nosakāms 12 mēnešus ilgs termiņš 

mantojuma pieņemšanai. 

01.03.2017. TM  TM 

Izpilde turpinās 

Uzdevumu izpildes ietvaros 

tiek apkopoti statistikas dati, 

kas saņemti no Valsts 

policijas, Zvērinātu tiesu 

izpildītāju padomes, Valsts 

ieņēmumu dienesta. 

Saņemtas atbildes no 

Lietuvas un Igaunijas 

Tieslietu ministrijām.  

Nosūtīti pieprasījumi sniegt 

informāciju par nacionālo 

regulējumu arī citām ES 

dalībvalstīm, atbildes vēl 

pagaidām no tām nav 

saņemtas, taču ceram tās 

saņemt tuvākajā laikā. Tiek 

turpināts darbs pie datu 

analīzes un attiecīgo 

grozījumu izstrādes 

lietderības izvērtēšanas. 
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Uzskatāms, ka praksē konstatēto 

problemātiku iespējams varētu risināt, 

ierobežojot privāta testamenta derīguma 

termiņu un mantošanas procesā nesaīsinot 

likumā noteikto likumisko mantojuma 

pieņemšanas termiņu. Vienlaikus būtu 

izvērtējamas alternatīvas, piemēram, 

paredzot sarežģītu procesuālu kārtību, 

kādā privāts testaments tiktu atzīts par 

spēkā esošu, konstatējot juridisku faktu 

vai arī, paredzot īpašu procedūru pie 

zvērinātiem notāriem, kuras ietvaros ar 

eksperta palīdzību zvērināts notārs varētu 

pārliecināties par privāta testamenta 

īstumu. Tāpat būtu izvērtējams 

regulējums mantinieku uzaicināšanas 

termiņa noteikšanai, ņemot vērā to, ka 

gadījumos, ja privāts testaments būtu 

iesniegts jau uzsāktā mantojuma lietā, 

šāda mantinieku uzaicināšanas termiņa 

noteikšanu nebūtu iespējams nodrošināt. 

35 Nodrošināt mantojamās 

nereģistrētas kustamas mantas 

(tajā skaitā skaidras naudas) 

piederības un izcelsmes 

pārbaudi. 

Zvērināti notāri praksē cenšas 

pārliecināties par reģistrējamas kustamas 

mantas piederību tādiem mantojuma 

priekšmetiem kā transportlīdzekļi, 

akcijas, kapitāla daļas, naudas 

noguldījumi bankās un citiem, tomēr 

zvērinātam notāram nav iespēju un 

resursu pārbaudīt nekur nereģistrētas 

kustamas mantas, t.sk. skaidras naudas 

piederību. Zvērināts notārs ir filtrs, kurš 

spēj analizēt informāciju, identificēt 

klientus un ziņot atbildīgajām valsts 

institūcijām par aizdomīgiem un 

neparastiem darījumiem. Zvērināts notārs 

spēj laicīgi un strukturēti sniegt 

informāciju Kontroles dienestam vai 

1. Izstrādāt grozījumus normatīvajos 

aktos, paredzot zvērināta notāra 

pienākumu ziņot Kontroles dienestam 

un VID par gadījumiem, kad tiek 

mantota skaidra nauda vai 

nereģistrējama kustama manta, kuras 

vērtība pārsniedz 15 000 euro.  

 

2. Izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus 

normatīvajos aktos, uzliekot 

zvērinātam notāram pienākumu atvērt 

zvērināta notāra glabājuma kontu 

Valsts kasē, kā arī, paredzot 

pienākumu mantojamās mantas 

sastāvā norādītos skaidras naudas 

līdzekļus, ja to summa pārsniedz 15 

01.03.2017. TM  1) TM/FM 

Izpildīts 

Attiecībā uz ziņošanas 

pienākumu VID uzdevums 

izpildīts, Finanšu ministrijai 

izstrādājot likumu 

"Grozījumi likumā "Par 

nodokļiem un nodevām"". 

No 2017.gada 1.janvāra 

zvērinātam notāram kā 

subjektam ir papildu 

pienākums iesniegt ziņojumu 

Valsts ieņēmumu dienestam 

arī par katru gadījumu, kad 

mantinieks, iesniedzot 

mantojamās mantas sarakstu 
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ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

VID, lai abas institūcijas ar 

administratīviem un 

kriminālprocesuāliem mehānismiem 

varētu veikt darbības, kas saistītas ar 

mantojamās nereģistrētas kustamas 

mantas piederības un izcelsmes pārbaudi. 

Tiesību normas šobrīd neizslēdz 

atšķirīgas interpretācijas iespējas attiecībā 

uz zvērināta notāra pienākumu paziņot 

Kontroles dienestam par mantošanas 

procesā konstatēto. Turklāt zvērinātiem 

notāriem normatīvajos aktos nav noteikts 

pienākums mantošanas procesā saņemto 

informāciju paziņot arī VID. 

Zvērinātam notāram normatīvajos aktos 

nav noteikts pienākums pārbaudīt 

mantojamās skaidrās naudas esību un nav 

noteikta šīs pārbaudes veikšanas kārtība. 

Latvijas Zvērinātu notāru padome ir 

aicinājusi visus zvērinātus notārus 

pieprasīt mantiniekam pierādīt 

mantojamās skaidrās naudas, ja tās 

apmērs pārsniedz 15 000 euro (NILTFN 

likums  paredz zvērināta notāra 

pienākumu ziņot Kontroles dienestam par 

skaidras naudas darījumu, ja tā summa 

pārsniedz 15 000 euro), esību, lūdzot to 

iemaksāt zvērināta notāra glabājuma 

kontā uz mantojuma lietas vešanas laiku. 

000 euro, iemaksāt zvērināta notāra 

glabājuma kontā Valsts kasē. 

 

3. Izvērtēt lietderību izstrādāt 

grozījumus normatīvajos aktos, 

paredzot regulējumu mantojamās 

nereģistrējamās kustamās mantas 

esības pārbaudei un novērtēšanai. 

ar mantas novērtējumu, 

mantojuma masas sastāvā ir 

norādījis nereģistrējamu 

kustamu mantu (tajā skaitā 

skaidru naudu), kuras 

novērtējums pārsniedz 15 

000 euro.".  

 Attiecībā uz ziņošanas 

pienākumu Kontroles 

dienestam, šobrīd ir uzsākta 

tiesību aktu projekta izstrāde 

Ministru kabineta 2008. gada 

22. decembra noteikumos 

Nr.1071 "Noteikumi par 

neparasta darījuma pazīmju 

sarakstu un kārtību, kādā 

sniedzami ziņojumi par 

neparastiem vai aizdomīgiem 

darījumiem", paredzot 

zvērināta notāra pienākumu 

ziņot Kontroles dienestam 

par gadījumiem, kad tiek 

mantota skaidra nauda vai 

nereģistrējama kustama 

manta, kuras vērtība 

pārsniedz 15 000 euro. 

Tāpat plānots pārskatīt 

minētos noteikumos ietverto 

regulējumu, lai samazinātu 

šo noteikumu interpretācijas 

iespējas.  

 

2) TM 

Izpilde turpinās 

Uzdevuma izpildei 

2016.gada 27.oktobrī tika 

organizēta Tieslietu 
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ministrijas valsts sekretāra 

vietnieka tiesu jautājumos 

tikšanās ar Latvijas 

Zvērinātu notāru padomi, lai 

pārrunātu jautājumu par 

iespēju zvērinātiem notāriem 

atvērt glabājuma kontus 

Valsts kasē. Jautājuma par 

naudas līdzekļu ieskaitīšanu 

zvērināta notāra glabājuma 

kontā vērtēšana tiks uzsākta 

pēc tam, kad tiks panākta 

vienošanās ar Valsts kasi par 

zvērināta notāra glabājuma 

kontu atvēršanu. Turklāt 

2017.gada sākumā tiks 

organizētas mantojuma 

tiesību darba grupas sēdes, 

kurās tiks izskatīti visi šajā 

plānā ietvertie uzdevumi, kas 

saistīti ar mantojuma 

tiesībām. 

 

3) TM 

Izpilde turpinās 

Uzdevumu izpildes ietvaros 

tiek apkopoti statistikas dati, 

kas saņemti no Valsts 

policijas, Zvērinātu tiesu 

izpildītāju padomes, Valsts 

ieņēmumu dienesta. 

Saņemtas atbildes no 

Lietuvas un Igaunijas 

Tieslietu ministrijām.  

Nosūtīti pieprasījumi sniegt 

informāciju par nacionālo 

regulējumu arī citām ES 
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dalībvalstīm, atbildes vēl 

pagaidām no tām nav 

saņemtas, taču ceram tās 

saņemt tuvākajā laikā. Tiek 

turpināts darbs pie datu 

analīzes un attiecīgo 

grozījumu izstrādes 

lietderības izvērtēšanas. 

36 Ierobežot skaidras naudas 

darījumus. 

Privātā kārtā taisīti darījumi ar skaidras 

naudas samaksu ir ar visaugstāko 

krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansēšanas 

risku.  

Spēkā esošais tiesiskais regulējums ļauj 

aizdevuma līgumu, dāvinājuma līgumu, 

vienošanos par uzturlīdzekļiem noslēgt un 

vekseļus izrakstīt vienkāršā rakstiskā 

formā. Tādējādi minēto darījumu 

noslēgšana un plūsma ir necaurskatāma, 

līdz ar to ir labvēlīgi apstākļi noziedzīgu 

nodarījumu veikšanai, kuru dēļ cieš kā 

privātpersonu, tā valsts intereses. 

Vieni no visvairāk izplatītajiem šāda 

veida noziedzīgajiem nodarījumiem ir 

krāpšana, dokumentu viltošana, 

noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu vai 

īpašuma legalizācija, kā arī dažādi 

noziegumi nodokļu jomā. Raksturīgākais 

piemērs no tiem ir pievienotās vērtības 

nodokļa izkrāpšanas shēmas.  

Minētie darījumu veidi ar skaidras naudas 

samaksu kļūst par līdzekli noziedzīgu 

nodarījumu veikšanai, jo tos nav sarežģīti 

viltot, noslēgt fiktīvus līgumus, noslēgt 

darījumus ar atpakaļejošu datumu, mainīt 

īsto darījumu saturu, viltot personu 

parakstus. Pašreiz nav pietiekamu iespēju 

1. Izvērtēt iespēju izstrādāt 

grozījumus normatīvajos aktos, 

nosakot, ka fiziskām personām, kas 

neveic saimniecisko darbību, nav 

atļauts veikt skaidras naudas 

darījumus, kuru summa pārsniedz 

7200 euro (neatkarīgi no tā, vai 

darījums notiek vienā operācijā vai 

vairākās operācijās) (šāds 

ierobežojums normatīvajos aktos 

pašreiz ir paredzēts attiecībā uz 

nodokļu maksātājiem, izņemot 

fiziskās personas, kuras nav 

individuālie komersanti, un 

saimnieciskās darbības veicējus). 

 

2. Vienlaikus izvērtējama iespēja 

papildus normatīvajos aktos noteikt, 

ka ierobežojums veikt skaidras 

naudas darījumus virs 7200 euro 

nebūtu attiecināms uz notariālā akta 

formā taisītiem darījumiem, 

piemēram, aizdevuma līgumiem, 

dāvinājuma līgumiem, vienošanos par 

uzturlīdzekļiem un vekseļiem.  

1) 01.09.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 01.03.2017. 

1) FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) TM 

 1) FM 

Izpildīts 

Izstrādāti grozījumi likumā 

“Par nodokļiem un 

nodevām” (717/Lp12), kas 

paredz noteikt skaidras 

naudas  lietošanas 

ierobežojumus fiziskām 

personām. 

Likums “Grozījumi likumā 

“Par nodokļiem un 

nodevām”” 23.11.2016. 

pieņemts Saeimā un stājās 

spēkā ar 01.01.2017. 

 

2) TM 

Izpilde turpinās 

Uzdevumu izpildes ietvaros 

statistikas datu apkopošanai 

un problēmjautājumu 

apzināšanai ir saņemtas 

atbildes no Valsts policijas, 

Valsts ieņēmumu dienesta. 

Lai gan pieprasījumi nosūtīti 

sniegt informāciju par 

nacionālo regulējumu citām 

ES dalībvalstīm, atbildes no 

tām pagaidām nav saņemtas 

par  to tiesisko regulējumu 
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pārbaudīt šo darījumu autentiskumu, 

darījuma noslēgšanas datumu, identificēt 

darījumu līdzēju personības un patieso 

gribu. Labvēlīgas iespējas krāpšanai rada 

arī tas, ka šādi darījumi nereti netiek 

uzskaitīti. Apstākļos, kad darījuma 

dalībnieku identificēšanai (piemēram, 

politiski nozīmīgas personas) pievēršama 

īpašā uzmanība, minētie darījumi notiek 

bez jebkādas valsts kontroles. Līdz ar to 

administratīvajā procesā un 

kriminālprocesā valsts iestādēm ir 

sarežģīti pierādīt šādu darījumu fiktīvo 

raksturu, kā arī tam nepieciešams daudz 

laika un materiālo resursu. 

konkrētos jautājumos. 

Saņemtas atbildes no 

Lietuvas un Igaunijas 

Tieslietu ministrijām. Tiek 

turpināts darbs pie datu 

analīzes un priekšlikuma 

lietderības izvērtēšanas. 

Minēto uzdevumu izpildes 

ietvaros ir notikusi pieredzes 

apmaiņas virzīte Lietuvas 

Tieslietu ministrijā un 

tuvākajā laikā tiek plānota 

pieredzes apmaiņas vizīte 

Igaunijā. 

3. Kontrolējošo iestāžu kapacitātes stiprināšana 

3.1. Informācijas apmaiņas veicināšana 
37 Ieviest risku vadības sistēmu 

Uzņēmumu reģistrā. 

Šobrīd jaunu uzņēmumu reģistrēšanas 

procesā vai iepriekš reģistrētu uzņēmumu 

valdes locekļu maiņas gadījumā netiek 

vērtēti riski, kas saistīti ar valdes locekļu 

patieso vēlmi un iespējām nodarboties ar 

uzņēmējdarbību. Tādējādi par uzņēmuma 

valdes locekļiem var netraucēti kļūt 

bezpajumtnieki vai ārvalstnieki bez 

nolūka nodarboties ar saimniecisko 

darbību, kā rezultātā nodarot zaudējumus 

valstij nenomaksāto nodokļu veidā. 

 

1. Nepieciešams paplašināt to 

gadījumu loku, kad komersantam var 

tikt piemērota vienkāršotās 

likvidācijas kārtība, ar komersanta 

nesasniedzamību tā juridiskajā adresē. 

Tādējādi veicami grozījumi 

Komerclikumā, nosakot, ka 

Uzņēmumu reģistrs, saņemot 

iesniegumu no ieinteresētās personas 

(piemēram, nekustamā īpašuma 

īpašnieka, Valsts ieņēmumu dienesta), 

nosūta kapitālsabiedrībai brīdinājums 

par potenciālo pārkāpumu – 

nesasniedzamību juridiskajā adresē. 

Savukārt, ja kapitālsabiedrība 

neatbildēs uz Uzņēmumu reģistra 

nosūtīto brīdinājumu, Uzņēmumu 

1) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TM, UR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM, 

VID, EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TM 

Izpildīts 

TM ar 2016. gada 7. 

decembra vēstuli Nr.1-

11/4397 iesniedza Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, 

vides un reģionālās politikas 

komisijai priekšlikumus 

likumprojektam “Grozījumi 

Komerclikumā” (Nr. 

749/Lp12) pirms otrā 

lasījuma, kas cita starpā 

paredz izmaiņas līdzšinējā 

komercreģistrā ierakstāmo 

tiesību subjektu juridisko 

adrešu reģistrācijas kārtībā. 

Proti, TM piedāvā grozīt 
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reģistrs pieņems lēmumu par 

kapitālsabiedrības darbības 

izbeigšanu. 

Vienlaikus izvērtēt esošā regulējuma 

par nekustamā īpašuma īpašnieka 

piekrišanas juridiskās adreses 

reģistrācijai efektivitāti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nepieciešams stiprināt sadarbību 

starp Uzņēmumu reģistru un kontroles 

institūcijām, kas kalpotu par pamatu 

Uzņēmumu reģistra risku vadības 

sistēmas pilnveidošanai, izvērtējot 

iepriekš ieviestos pasākumus saistībā 

ar sadarbību starp Uzņēmumu reģistru 

un kontroles institūcijām: 

2.1. definējami piemērojamie 

reģistrācijas ierobežojumi. 

Uzlabojumus Uzņēmumu reģistra 

riska vadības sistēmā varētu piemērot 

ne tikai uz jaunu komersantu 

reģistrāciju, bet arī uz izmaiņu 

komercreģistrā reģistrāciju 

(piemēram, izmaiņas valdes vai 

dalībnieku sastāvā).  

2.2. definējamas “riska” pazīmes un 

kritēriji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) UR, 

FM, 

VID, EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komerclikuma 314.1 panta 

pirmo daļu un 

kapitālsabiedrībai piemērot 

tā saukto “vienkāršoto 

likvidāciju”, ja 

kapitālsabiedrība faktiski 

neatrodas tās norādītajā 

juridiskajā adresē. Šāda 

kārtība labāk aizsargātu 

nekustamo īpašumu 

īpašnieku tiesības, jo 

kapitālsabiedrības darbība 

tiktu ātri izbeigta (bez 

tiesvedības procesa), ja 

kapitālsabiedrība nav 

sasniedzama tās norādītajā 

juridiskajā adresē. 

 

2) TM 

Izpildīts 

Likumprojekts ““Grozījumi 

likumā “Par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu 

reģistru” pieņemts Saeimā, 

kas stājās spēkā ar 

01.01.2017. 

Likumprojektā noteikts, ka 

Uzņēmumu reģistrs, 

izpildoties kritērijiem, 

nosūtīs VID pieprasījumu  

sniegt atzinumu par tiesību 

subjekta nodokļu riskiem. 

13.01.2017. notika tikšanās 

ar Uzņēmumu reģistra 

pārstāvjiem, lai pārrunātu 

informācijas apmaiņu. 
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Lai risku vadības sistēmu iedzīvinātu 

praksē, iesaistītajām institūcijām ir 

nepieciešams vienoties par pazīmēm 

un kritērijiem, kas kalpotu par pamatu, 

lai uzskatītu, ka komersants ir 

aizdomīgs un uz to attiecināma 

padziļināta izpēte un ilgstošāka 

reģistrācijas kārtība vai pat 

piemērojams atteikums veikt 

reģistrāciju.  

2.3. definējama tālākā valsts 

institūciju rīcība un nosakāmas 

atbildīgās institūcijas. Pēc konkrētu 

pazīmju un kritēriju definēšanas 

iesaistītajām institūcijām 

nepieciešams vienoties par tālāko 

rīcību no valsts institūciju puses, ja 

attiecībā uz komersantu tiek 

konstatēta kādas “riska” pazīmes vai 

kritērija iestāšanās. 

 

3. Izvērtēt iespējamos risinājumus 

efektīvākai neaktīvo komersantu 

izslēgšanai no komercreģistra, 

uzlabojot datu apmaiņu starp 

iesaistītajām institūcijām. 
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3) FM 

Izpildīts 

Likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par nodokļiem un 

nodevām””, kas saistīts ar 

grozījumiem likumā “Par 

Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru”,   

pieņemts Saeimā. 

 

3) TM 

Izpildīts 

Risinājums efektīvākai 

neaktīvo komersantu 

izslēgšanai no 
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Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

komercreģistra, uzlabojot 

datu apmaiņu starp 

iesaistītajām institūcijām, ir 

jau izstrādāts. Proti, ir 

izstrādāts un pirmajā 

lasījumā atbalstīts 

likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu 

reģistru”” (751/Lp12), kas 

cita starpā paredz ierakstus, 

pamatojoties uz spēkā 

stājušos nodokļu 

administrācijas (Valsts 

ieņēmumu dienesta) lēmumu 

par tiesību subjekta 

saimnieciskās darbības 

apturēšanu, saimnieciskās 

darbības atjaunošanu vai 

kapitālsabiedrības darbības 

izbeigšanu, Uzņēmumu 

reģistram izdarīt, nepieņemot 

atsevišķu lēmumu. Tādējādi 

neaktīvo komersantu 

izslēgšana no komercreģistra 

ievērojami paātrināsies, jo 

Uzņēmumu reģistra valsts 

notāram vairs nebūs 

jāpieņem atsevišķs lēmums 

par ieraksta izdarīšanu 

Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros. 

Minētā ieviešanai 

likumprojekts paredz 

izveidot datu apmaiņas 

risinājums datu saņemšanai 

no VID un risinājums 
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ās 

institūci
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Uzņēmumu reģistrā ērtākai 

ziņu par saimnieciskās 

darbības apturēšanu vai 

atjaunošanu, kā arī 

kapitālsabiedrību darbības 

izbeigšanu, reģistrācijai, kā 

arī datu apmaiņas risinājums 

datu saņemšanai no VID un 

Izpildu lietu reģistra un 

risinājums Uzņēmumu 

reģistrā ērtākai 

nodrošinājuma līdzekļu 

reģistrācijai.  

Atbilstoši Ministru kabineta 

2016. gada 1. novembra 

protokola 58 21.§ 5.punktam 

ir atļauts Finanšu ministrijas 

budžeta programmā 33.00.00 

“Valsts ieņēmumu un muitas 

politikas nodrošināšana” 

jaunās politikas iniciatīvai 

“Radikāla rīcība ēnu 

ekonomikas apkarošanai 

nodokļu administrēšanas un 

muitas lietu jomā” 

2018.gadam paredzēto 

finansējumu 138 158 EUR 

apmērā novirzīt Valsts 

ieņēmumu dienesta datu 

apmaiņas risinājuma 

informācijas apmaiņai par 

reģistrētajiem nodrošinājuma 

līdzekļiem ieviešanai. 

38 Stiprināt savstarpējo 

informatīvo palīdzību starp 

Latvijas un Baltkrievijas 

muitas dienestiem par 

Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas 2003.gada 

31.martā noslēgtajā Valsts ieņēmumu 

dienesta un Baltkrievijas Republikas 

Valsts muitas komitejas  vienošanās vai  

Veikt izmaiņas 2003.gada 31.martā 

noslēgtajā Valsts ieņēmumu dienesta 

un Baltkrievijas Republikas Valsts 

muitas komitejas vienošanās vai 

30.12.2017. FM (VID) Muitas 

policija 

VID 

Izpilde turpinās 

VID Muitas pārvaldes un 

Baltkrievijas Republikas 
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ās 
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Latvijas-Baltkrievijas valsts 

robežu šķērsojušo preču un 

transportlīdzekļu muitas 

kontroles rezultātus 

raksturojošo datu apmaiņu, tai 

skaitā kravu skenēšanas 

rezultātā iegūtās informācijas 

apmaiņu. 

iniciēt un virzīt jaunas starpvaldību 

vienošanās noslēgšanu, paredzot 

savstarpēju informācijas, kas iegūta, 

izmantojot kravu skenēšanas iekārtas, 

apmaiņu. 

nodrošināt jaunas starpvaldību 

vienošanās noslēgšanu, papildus 

paredzot savstarpēju informācijas, 

kas iegūta, izmantojot kravu 

skenēšanas iekārtas, apmaiņu. 

Valsts muitas komitejas 

ekspertu darba grupas 

sanāksmē 2016.gada 

28.janvārī tika apspriests 

jautājums par iespēju veikt 

izmaiņas muitas dienestu 

divpusējā vienošanās un 

saņemti Baltkrievijas puses 

priekšlikumi grozījumu 

veikšanai vienošanās. Ir 

izvērtēti Baltkrievijas muitas 

dienesta sniegtie 

priekšlikumi grozījumu 

veikšanai vienošanās, 

papildus paredzot arī 

savstarpēju informācijas, kas 

iegūta, izmantojot kravu 

skenēšanas iekārtas,  

apmaiņu. Notiek vienošanās 

par projekta redakcionālu 

saskaņošanu. 

Līdztekus kā prioritārs tiek 

virzīts jautājums par četru 

pušu vienošanās par 

robežšķērsošanas vietu 

caurlaidību uz Latvijas-

Baltkrievijas robežas 

noslēgšanu, kas tika izskatīts  

Latvijas-Baltkrievijas 

starpvaldību komisijas 

ekonomiskās, zinātniskās un 

tehniskās sadarbības 

jautājumos 

Robežšķērsošanas vietu 

darbības un saskaņotās 

attīstības apakškomisijas 

1.sēdē 2016.gada 27.jūnijā. 
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2016.gada 20.decembrī RŠV 

“Silene” notika Latvijas-

Baltkrievijas muitas dienestu 

ekspertu tikšanās, kurā  tika 

panākta vienošanās 

caurlaidspējas rādītājus 

noteikt, pamatojoties uz 

anketēšanas rezultātiem par 

transportlīdzekļu 

robežšķērsošanai 

nepieciešamo laiku, kura 

notiks 2017.gada 4.nedēļā. 

Anketēšana dos iespēju 

visiem iesaistītājiem 

dienestiem, kuri veic 

kontrolējošos pasākumus 

RŠV, apzināt laiku, kas tiek 

patērēts kontrolei, 

transportlīdzekļiem šķērsojot 

robežu, kā arī ļaus iegūt 

papildu informāciju izmaiņu 

nepieciešamības izvērtēšanai 

turpmākajā darbībā, lai 

nodrošinātu 

transportlīdzekļu ātrāku un 

efektīvāku robežšķērsošanu. 

Līdz ar to eksperti atzina par 

lietderīgu turpināt diskusijas 

par caurlaidspējas rādītājiem 

(rādītāju noteikšanu 

dokumenta pamattekstā) pēc 

anketēšanas rezultātu 

apkopošanas. 

3.2. Efektīva IT iespēju izmantošana 
39 Pilnveidot IT infrastruktūru 

smagāko konkurences 

Sekmīgai cīņai ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanu, 

Nodrošināt Konkurences padomei 

cīņai ar Eiropas Savienības 

30.12.2017. EM KP KP, EM 

Izpilde nav uzsākta 
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pārkāpumu izmeklēšanai, lai 

mazinātu Eiropas Savienības 

struktūrfondu līdzekļu 

izkrāpšanas gadījumus. 

slēdzot aizliegtas vienošanās, 

nepieciešams modernizēt Konkurences 

padomei pieejamo pierādījumu apstrādes 

un uzglabāšanas IT tehnoloģijas. Sekojot 

aizvien plašākai viedtālruņu u.tml. 

iekārtu izmantošanai savstarpējai saziņai, 

nepieciešams speciāls mobilajās ierīcēs 

uzglabāto datu spoguļkopiju 

sagatavošanas, apskates un analīzes 

produkts, ko iespējams izmantot gan 

inspekciju laikā, gan datu apstrādē 

laboratorijā. Pieaugot analizējamo 

elektronisko pierādījumu apjomam – 

nepieciešamas 2 jaudīgas portatīvās 

darbstacijas un 2 ātrdarbības cietie diski 

informācijas analīzei inspekcijas laikā, kā 

arī Forensic IT programmatūra (NUIX) 

sākotnēji apstrādāto, indeksēto datu 

nodošanai izmeklētājiem tālākai 

izvērtēšanai.  

struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanu, 

slēdzot aizliegtas vienošanās, 

nepieciešamā IT tehnoloģija un 

programmatūra, kas nodrošina 

efektīvu mūsdienu tehnoloģijām 

atbilstošu pierādījumu ieguvi un 

analīzi. 

40 Ieviest ātru, ērtu un efektīvu 

risinājumu piedziņas vēršanai 

uz naudas līdzekļiem 

parādnieku banku kontos 

nodrošinot VID un 

kredītiestāžu elektronisko datu 

apmaiņu. 

Izmantojot šo rīku, nodrošināt 

iespēju VID funkciju veikšanai 

iegūt informāciju par fiziskās 

personas kontu esamību, kā arī 

iegūt informāciju par juridisko 

personu kontiem vienu reizi 

divās dienās. 

VID rīkojumu un informācijas 

pieprasījumu apmaiņas digitalizācija ir 

nepieciešama, lai veicinātu efektivitātes 

pieaugumu nodokļu maksājumu 

piedziņas lietās, palielinātu atgūto naudas 

līdzekļu apjomu, vēršot piedziņu uz 

parādnieku noguldījumiem (piemēram, 

kontos esošie naudas līdzekļi, 

terminēti/beztermiņa ieguldījumi vai 

uzkrājumi), kas atrodas kredītiestādēs, 

t.sk. pie juridiskajām personām, kuras nav 

kredītiestādes un kuru komercdarbība 

ietver bezskaidras naudas maksājumu 

veikšanu. 

Tā kā VID ir pieejama informācija tikai 

par juridisko personu atvērtajiem 

kontiem kredītiestādēs, turklāt 

Lai nodrošinātu drošas un ērtas datu 

apmaiņas sistēmas ieviešanu, ar kuras 

palīdzību kredītiestādes un juridiskā 

persona, kura nav kredītiestāde un 

kuras komercdarbība ietver 

bezskaidras naudas maksājumu 

veikšanu, varētu pieņemt un izpildīt 

VID rīkojumus elektroniski, 

nepieciešams veikt grozījumus 

Kredītiestāžu likumā, likumā “Par 

nodokļiem un nodevām” un 

Maksājumu pakalpojumu un 

elektroniskās naudas likumā, nosakot, 

ka VID kredītiestādei vai jebkurai 

juridiskai personai, kura nav 

kredītiestāde un kuras komercdarbība 

ietver bezskaidras naudas maksājumu 

01.01.2017. FM VID, 

LKA, 

VRAA 

FM 

Izpildīts 

Likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par nodokļiem un 

nodevām””, likumprojekts 

“Grozījumi Kredītiestāžu 

likumā” un likumprojekts 

“Grozījumi Maksājumu 

pakalpojumu un 

elektroniskās naudas likumā” 

pieņemts Saeimā. 
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informācija tiek saņemta tikai vienu reizi 

nedēļā, lai efektivizētu VID darbu 

piedziņas procesos, nepieciešams 

vienkāršot informācijas iegūšanu par 

fiziskās personas kontu esamību. Lai 

nesūtītu rīkojumus visām Latvijas 

kredītiestādēm un juridiskām personām, 

kuras nav kredītiestādes un kuru 

komercdarbība ietver bezskaidras naudas 

maksājumu veikšanu, izmantojot šo rīku 

tiks iegūta informācija par nodokļu 

maksātājam atvērtajiem kontiem un 

pieprasījums tiks nosūtīts tikai tai 

kredītiestādei vai juridiskai personai, 

kura nav kredītiestāde un kuras 

komercdarbība ietver bezskaidras naudas 

maksājumu veikšanu, kurā šādi konti ir 

atvērti. 

veikšanu, nosūta elektroniski, 

izmantojot Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras Valsts informācijas sistēmu 

savietotāju, šādus dokumentus: 

1) rīkojumu par naudas līdzekļu 

apķīlāšanu; 

2) rīkojumu par juridisko personu 

norēķinu operāciju daļēju vai pilnīgu 

apturēšanu; 

3) rīkojumu par piedzenamās summas 

apķīlāšanu; 

4) rīkojumu par naudas līdzekļu 

pārskaitīšanu; 

5) rīkojumu par piedzenamās summas 

apmēra precizējumu. 

6) informācijas pieprasījumus 

piedziņas ietvaros par kontu esamību, 

kontu turētāju, personu, kura 

pilnvarota rīkoties ar kontu, konta 

pārskata perioda sākuma atlikumu un 

beigu atlikumu, konta izrakstu par 

konkrētu laika periodu, ziņas par 

citiem konta turētāja kontiem 

konkrētajā laika periodā, kā arī ziņas 

par attiecīgajiem kontiem piesaistīto 

maksājumu karti (tas veids, numurs un 

lietotājs), ziņas par attiecīgās 

maksājumu kartes piesaisti kontam. 

Vienlaikus normatīvajos aktos, 

definējot informācijas apstrādes 

mērķi, nosakāms, ka administratīvā 

procesa ietvaros informāciju par kontu 

esamību ir tiesības saņemt arī citām 

tiesībaizsardzības iestādēm. 

41 Fizisko personu ienākumu 

analīzes procesa stiprināšana. 

 

Informācijas apmaiņas veicināšana starp 

valsts iestādēm un finanšu iestādēm ir 

priekšnosacījums tam, lai identificētu 

Lai kredītiestādes vienu reizi gadā par 

kalendāro gadu varētu sniegt 

informāciju par fizisko personu kontu 

30.12.2017. FM VID, 

LKA 

FM 

Daļēji izpildīts 
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izvairīšanās no nodokļiem riskus un 

laicīgi tos novērstu.  

Proti, VID lietderīgi un efektīvi, iegūstot 

kredītiestāžu rīcībā esošo informāciju, to 

varētu izmantot cīņai ar ēnu ekonomiku 

un “aplokšņu algu” izmaksu.  

“Aplokšņu” algas ir valsts mēroga 

problēma. “Aplokšņu algu” izmaksa ne 

tikai negatīvi ietekmē valsts budžeta 

ieņēmumus, bet arī kropļo konkurenci, jo 

saistībā ar nenomaksātajiem darbaspēka 

nodokļiem rada konkurences 

priekšrocības negodprātīgajiem 

komersantiem. Līdz ar to “aplokšņu algu” 

maksātāju skaita samazināšana joprojām 

ir viena no galvenajām vairāku Latvijas 

institūciju prioritātēm. Kredītiestāžu 

likums aizsargā neizpaužamās ziņas par 

kredītiestāžu klientiem un viņu 

darījumiem, kas kļuvuši zināmi 

kredītiestādei, sniedzot finanšu 

pakalpojumus, tajā skaitā, informāciju, ka 

persona ir konkrētās kredītiestādes 

klients, un ziņas par kredītiestādē 

atvērtajiem kontiem, taču tas neliedz 

iespēju nepieciešamības gadījumā 

normatīvajā aktā paredzēt pienākumu 

sniegt kredītiestāžu rīcībā esošās ziņas. 

Lai VID gūtu pilnīgāku priekšstatu par 

fiziskās personas ienākumiem un 

izdevumiem, kā arī gūtu pārliecību vai 

apstiprinājumu par personas veiktajām 

darbībām pārbaudāmajā periodā un varētu 

sekmīgi pildīt normatīvajos aktos 

noteiktās funkcijas, Kredītiestāžu likumā 

kredītiestādēm nosakāms pienākums 

sniegt informāciju par personu atvērto 

esamību un konta apgrozījumu, 

nepieciešams veikt attiecīgus 

grozījumus Kredītiestāžu likumā un 

likumā “Par nodokļiem un nodevām”, 

ievērojot fizisko personu datu 

aizsardzības prasības un paredzot VID 

tiesības vienu reizi gadā iegūt 

informāciju par fiziskās personas 

kontu esamību un konta apgrozījumu 

virs 15 000 euro gadā (t.i., sākuma 

atlikumu kalendārā gada sākumā, 

ienākošo maksājumu kopsummu par 

kalendāro gadu, izejošo maksājumu 

kopsummu par kalendāro gadu un 

beigu atlikumu kalendārā gada 

beigās). 

Minētā regulējuma izstrādē 

izvērtējamas fizisko personu datu 

aizsardzības prasības. 

Uzdevums ir izpildīts daļā 

par informācijas pieejamību 

par fizisko personu kontu 

esamību. Likumprojekts  

“Kontu reģistra likums” 

(Nr.722/Lp12), kas paredz 

starp reģistrā iekļaujamajām 

ziņām arī informāciju par 

fizisko personu – Latvijas 

Republikas rezidentu – konta 

numuru, konta atvēršanas un 

slēgšanas datumu. 
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kontu esamību vai to slēgšanu Latvijas 

kredītiestādēs.  

Ņemot vērā joprojām augsto “aplokšņu” 

algu līmeni valstī, kā arī nedeklarētā 

ienākuma apjomus, Kredītiestāžu likumā 

kredītiestādēm nosakāms pienākums 

sniegt informāciju par fizisko personu – 

Latvijas Republikas rezidentu - visu 

kontu apgrozījumu uz noteiktu laika 

posmu. Šāda informācija būtu sniedzama 

uz gada sākumu un beigām. 

42 Veikt novērošanu, izmantojot 

VID īpašumā esošās 

novērošanas kameras, kuras 

VID uzstāda pārbaudāmajos 

objektos uz novērošanas 

procesa laiku. 

Šobrīd novērošanas tiek veiktas 

salīdzinoši maz, jo tas ir laikietilpīgs un 

dārgs process, jo nodokļu inspektoram ir 

klātienē jāfiksē novērošanā konstatētas 

darbības visas dienas garumā, lai 

pārliecinātos par nodokļu maksātāja 

deklarēto darījumu patiesumu. To 

veikšana, izmantojot novērošanas 

kameras, būtiski samazinātu novērošanai 

patērētos resursus un nodrošinātu iespēju 

veikt vairāk novērošanas. Tam būtu arī 

preventīvs efekts, jo nodokļu maksātāji 

zinātu, ka šāda veida novērošanas ir 

iespējamas un tās var tikt veiktas regulāri. 

1. Izstrādāt grozījumus likumā 

“Par nodokļiem un nodevām”, 

paredzot: 

- novērošanu veikšanu, 

izmantojot videokameras; 

- jaunus nodokļu maksātāju 

pienākumus attiecībā uz 

infrastruktūras nodrošināšanu 

videokameru uzstādīšanai, aizliegumu 

tās bojāt, aizsegt skatu, pārvietot darba 

vietu utt. 

2. Saskaņot izstrādātos 

grozījumus ar Valsts datu inspekciju, 

pārrunāt regulējuma praktisko 

piemērošanu no personu datu 

aizsardzības viedokļa. 

3. Apzināt iespējamos 

ārpakalpojuma sniedzējus 

videokameru uzstādīšanai un apkopei, 

noskaidrot tehniskās iespējas 

(ieraksts, attālinātā piekļuve utt.). 

01.07.2017. FM (VID)  Uzdevums svītrots 

VID – ieguldījums no 

videokameru uzstādīšanas 

nebūs adekvāts 

sagaidāmajam ieguvumam. 

VID apzinās, ka, lai realizētu 

novērošanas procesu ar 

videokameras starpniecību: 

- būtu jāizstrādā attiecīgi 

normatīvie regulējumi, par 

kuru ieviešanu paredzama 

liela pretestība no uzņēmēju 

puses; 

- ne visos objektos 

novērošanas kameras būs 

iespējams uzstādīt, jo reāli 

tās varētu uzstādīt 

tirdzniecības un 

pakalpojumu sniegšanas 

vietās, vienlaicīgi kādam būs 

jānodrošina, kur tās 

piestiprināt, lai var pārredzēt 

visu novērojamo vietu; 

- attiecībā uz novērošanai 

patērēto laiku nav 

paredzamas būtiskas 
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atšķirības, vai VID ierēdnis 

to veic klātienē vai skatoties 

datora monitorā, taču 

skatoties no izmaksu 

viedokļa, būs papildus 

izmaksas par videokameru 

iegādi un apkalpošanu. 

43 Nodrošināt informācijas 

sniegšanu par ārstniecības 

iestāžu saņemto samaksu par 

sniegtajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem, nosakot 

ārstniecības iestādēm 

pienākumu nodrošināt VID 

tiešsaistes pieeju šo datu 

saņemšanai. 

Lai VID varētu pārliecināties par fiziskās 

personas attaisnoto izdevumu par 

veselības aprūpes pakalpojumiem 

pamatojumu, nepieprasot fiziskajai 

personai iesniegt VID ārstniecības iestāžu 

izsniegtos čekus. 

Nepieciešama Vienotās veselības 

nozares elektroniskās informācijas 

sistēmas un VID informācijas sistēmu 

savstarpējā integrācija datu apmaiņai. 

Vienlaikus, īstenojot izmaiņas, ir 

jāizvērtē pasākuma ieviešana no 

fizisko personu datu aizsardzības 

viedokļa (piemēram, paredzot fiziskās 

personas piekrišanu). 

Pasākuma īstenošanai nepieciešams 

papildu finansējums, piemēram, 

piesaistot investīcijas ES fondu 2014.-

2020. gada plānošanas perioda 

ietvaros. 

Nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos tiks identificēti 

pasākuma īstenošanas gaitā. 

30.12.2020. VM FM, 

VID, 

DVI 

VM 

Izpilde nav uzsākta 

 

DVI 

Līdz ar veselības nozares 

elektroniskās informācijas 

sistēmas un Valsts 

ieņēmumu dienesta 

informācijas sistēmu 

savstarpējo integrāciju datu 

apmaiņai realizācijas 

uzsākšanu, Datu valsts 

inspekcija sniegs atzinumu 

par sistēmā paredzētās 

personas datu apstrādes 

atbilstības novērtējumu un 

nepieciešamos 

priekšlikumus Ministru 

kabineta noteikumu 

izstrādei, kā arī atzinumus 

par normatīvajiem aktiem un 

to grozījumiem, izvērtējot 

integrētās informācijas 

sistēmas ieviešanu un tās 

funkcionalitātes, kā arī 

iespējamo tehnisko 

risinājumu atbilstību 

personas datu apstrādei un 

aizsardzībai izvirzītajām 
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prasībām un personas datu 

apstrādes pamatprincipiem. 

44 Pilnveidot e-komercijas 

kontroli. 

VID nepieciešams: 

1) Atsevišķs serveris ar atmiņu liela 

apjoma datu glabāšanai un apstrādei; 

2) Programmatūra piemēram (vai 

alternatīvi varianti):  

- Visual Web Ripper - programma 

internetā esošas informācijas 

iegūšanai;  

- Web Content Extractor - 

programma internetā esošas 

informācijas iegūšanai; 

- Moz Pro – informācijai par 

interneta vietnēm; 

- Maltego – internet forensics; 

- Camtasia – veic ekrāna ierakstu 

(vienreizējā programmas iegādes 

maksa); 

- X1 Social Discovery – informācijas 

iegūšanai un apkopošanai 

galvenokārt no sociālajiem 

medijiem; SameID.net – dažādu 

tīklu atrašanai un identificēšanai. 

1) Identificēt un sagatavot 

nepieciešamos grozījumus 

normatīvajos aktos e-komercijas 

kontroles nodrošināšanai. 

 

2) Uzsākt pieejamo bezmaksas 

programmatūru izmantošanu e-

komercijas kontroles nodrošināšanai 

un izvērtēt nepieciešamību papildus 

programmatūras iegādei. Identificēt 

riskus un izmantot iegūto informāciju 

turpmākai apstrādei kontroles 

pasākumiem. 

 

3) Nepieciešamības gadījumā veikt 

papildus programmatūras iegādi. 

1) 01.08.2016. 

 

 

 

2) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 30.12.2017. 

FM (VID)  FM/VID 

Izpildīts 

1) Izstrādāti grozījumi 

likumā “Par nodokļiem un 

nodevām”, “Par Valsts 

ieņēmumu dienestu” un 

Elektronisko pakalpojumu 

likumā, nosakot VID tiesības 

bloķēt/atslēgt domēna vārdus 

personām, kuras neievēro 

nodokļu likumdošanas 

prasības. Likumprojekti  

pieņemti Saeimā. 

2) Uzsākta bezmaksas 

programmatūras 

izmantošana, ir iegādāts Web 

Content Extractor. 

Internetā iegūtā informācija 

tiek izmantota preventīvo 

pasākumu veikšanai un 

kontroles pasākumu 

plānošanai. 

45 Izmantot iedzīvotāju iesūtītos 

kases aparātu čekus nodokļu 

nomaksas uzraudzībai. 

Nodrošinās sabiedrības iesaisti, iesūtītie 

kases čeki būs izmantojami kontroles 

pasākumu veikšanā. EDS būs izveidota 

čeku krātuve (atsevišķa datu bāze), uz 

kurieni nodokļu maksātājam būs iespēja 

nosūtīt visus savus čekus. Čeki, ievietojot 

krātuvē, tiks pārbaudīti un atpazīti. 

Saņemto informāciju uzsākt izmantot 

nodokļu nomaksas uzraudzībā. 

 

01.04.2017. 

 

FM (VID) 

 

 VID 

Izpilde turpinās 

2016.gada 7.jūnijā noslēgts 

līgums Nr.FM VID 2015/285 

“Kases čeku atpazīšanas 

programmas piegāde, 

pilnveidošana un garantijas 

nodrošināšana”.  

Čeku atpazīšanas sistēmas 

nodevumi ir pieņemti 

2016.gada nogalē. Notiek 

darbs pie risinājuma 

ieviešanas produkcijas vidē. 



56 

 

Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam 

Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

46 Nodrošināt personu 

uzskaiti/identificēšanu 

tirdzniecības vietās pirms 

priekšapmaksas sarunu kartes 

izsniegšanas. 

Šobrīd priekšapmaksas karšu lietotāji nav 

identificējami. Šo apstākli izmanto 

likumpārkāpēji, sakaru uzturēšanai 

pamatā izmantojot tieši priekšapmaksas 

kartes, kas ievērojami apgrūtina gan 

operatīvo darbību, gan vainīgo personu 

noskaidrošanu, gan noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanas pierādīšanu 

kriminālprocesa ietvaros. 

Izvērtēt iespēju un lietderīgumu 

ieviest tiesisko regulējumu, nosakot, 

ka personai iegādājoties mobilo 

sakaru operatoru priekšapmaksas 

kartes, noteikt par pienākumu mobilo 

sakaru operatoram reģistrēt šo 

personu identificējošus datus 

(piemēram, personas kodu), sasaistot 

tos ar konkrēto priekšapmaksas karti. 

30.12.2016. SM Nozares 

asociācij

a 

SM 

Izpildīts 

Sagatavots informatīvais 

ziņojums “Par mobilo sarunu 

priekšapmaksas karšu 

lietotāju datu reģistrēšanu” 

(TA-2853), kas iesniegts 

Valsts kancelejā 21.12.2016. 

Informatīvais ziņojums 

novirzīts zināšanai bez 

izskatīšanas Ministru 

kabinetā, jo neparedz ieviest 

priekšapmaksas karšu 

reģistrāciju. Sadarbībā ar 

Iekšlietu ministriju, Valsts 

policiju, Valsts ieņēmumu 

dienestu, Ieslodzījumu vietu 

pārvaldi u.c., tika kopīgi 

secināts, ka reģistrācijas 

ieviešana nav lietderīga un 

pat traucējoša tiesībsargājošo 

iestāžu operatīvajās darbībās 

un pierādījumu gūšanā, kā arī 

veicinās noziedzīgo subjektu 

sakaru migrēšanu uz 

internetu, kas ir grūtāk 

kontrolējama vide.  Tika 

ņemts vērā arī Tieslietu 

ministrijas iebildums, ka 

reģistrācija skartu personai 

Latvijas Republikas 

Satversmes 96. pantā 

garantētās tiesības uz 

privātās dzīves 

neaizskaramību un savu 

personas datu aizsardzību, kā 

arī ievērojot Satversmes 96. 
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panta mērķi, kas visu pirms 

paredz aizsargāt indivīdu 

pret nepamatotu valsts 

iejaukšanos un,  ka šis pants 

uzliek valstij ne tikai 

negatīvu pienākumu 

atturēties no iejaukšanās 

personas privātajā un 

ģimenes dzīvē, bet arī 

pozitīvu pienākumu veikt 

nepieciešamās darbības šo 

tiesību nodrošināšanai. 

3.3. Citi atbalsta pasākumi kapacitātes stiprināšanai 
47 Kinoloģijas jomas attīstība, 

izveidojot vienotu apmācības 

sistēmu tiesībaizsardzības 

iestāžu, muitas kinologiem un 

dienesta suņiem. 

Izveidot vienotu apmācību sistēmu, 

paredzot tajā lomu katrai iestādei, visas 

apmācības sistēmas sadali pa līmeņiem, 

kuros definēts katrā līmenī paredzētās 

apmācības apjoms un iegūstamā 

kvalifikācija. Tādējādi nodrošināta 

efektīvāka pieejamo resursu (suņu, 

kinologu, finanšu) izmantošana, lai 

nodrošinātu efektīvāku kinoloģijas 

speciālistu sagatavošanu un dienesta suņu 

apmācību, tai skaitā kontrabandas 

apkarošanai. 

Izveidota jauna tiesībaizsardzības 

iestāžu, Nacionālo bruņoto spēku 

kinologu un dienesta suņu apmācības 

sistēma, izstrādāts jauns kinologa 

profesijas standarts, akreditēta mācību 

iestāde, licencētas izglītības 

programmas, kas turpmāk nodrošinās 

kvalificētu kinologu un dienesta suņu 

sagatavošanu. 

 

1. līdz 2016.gada 31.decembrim 

izstrādāt un licencēt nepieciešamās 

izglītības programmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 31.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) IeM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM 

(VID), 

AiM, 

TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) IeM 

Izpildīts 

Licencētas profesionālās 

pilnveides izglītības 

programmas VRS koledžā: 

”Kinologa apmācība darbam 

ar cilvēka smaržas 

meklēšanas specializācijas 

dienesta suni” licences 

Nr.P14135. 2016.gada 

9.jūnijs, “Kinologa apmācība 

darbam ar narkotisko vielu 

meklēšanas specializācijas 
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2. līdz 2017.gada 31.decembrim 

izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt 

izskatīšanai Ministru kabinetā 

nepieciešamos profesijas standartus, 

realizēt Valsts robežsardzes koledžas 

Kinoloģijas centra kompleksa 

tehniskā projekta izstrādi. 

 

 

 

 

 

 

3. līdz 2019.gada 31.decembrim veikt 

Valsts robežsardzes Kinoloģijas 

centra kompleksa rekonstrukciju. 

 

4. līguma noslēgšana par atbilstošas 

teritorijas nomu, lai tajā ierīkotu VID 

muitas kinologu ar darba suņiem 

apmācībai nepieciešamo 

infrastruktūru. 

 

 

 

2) 31.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 31.12.2021. 

 

 

 

4) 31.12.2018. 

 

 

 

2) IeM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) IeM 

 

 

 

4) FM 

(VID) 

 

 

 

2) FM, 

AiM, 

TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) FM, 

AiM, 

TM 

dienesta suni”, licences Nr.P-

14136. 09.06.2016. 

 

2) IeM 

Izpilde turpinās 

Saskaņā ar vienošanos starp 

iestādēm, kuras iesaistītas 

konceptuālā ziņojuma “Par 

valsts pārvaldes iestāžu un 

Nacionālo bruņoto spēku 

kinologu apmācības sistēmas 

pilnveidošanu” izstrādē, 

profesijas standartu 

izstrādāšana vairs nav 

paredzēta. 

 

3) IeM 

Izpilde nav uzsākts 

 

 

4) VID 

Izpilde turpinās  

VID pieņemts lēmums attīstīt 

teritoriju Maskavas ielā 30, 

Rēzeknē, pielāgojot VID 

kinologu un darba suņu 

apmācību vajadzībām. Tiek 

apzināti veicamie darbi un 

izmaksas. Tiek virzīts 

priekšlikums projekta 

pieteikumam “Kinologu un 

darba suņu apmācību bāzes 

izveide” Eiropas 

Ekonomikas zonas 

(EEZ)/Norvēģijas finanšu 

instrumentu ietvaros. 
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48 Nodrošināt muitas kontroles 

procesam nepieciešamo darba 

suņu skaitu. 

Novecojošo darba suņu nomaiņa pret 

jauniem. 

Nomainīti novecojošie darba suņi pret 

jauniem, darbspējīgiem suņiem. Virzīt 

priekšlikumu par jauno politikas 

iniciatīvu, lai  nodrošinātu novecojošo 

suņu nomaiņu no 2017.-2020.gadam. 

Katru gadu FM (VID)  VID 

Izpilde turpinās 

2016.gadā iegādāti 6 jauni 

darba suņi, kas ir uzsākuši 

pamatapmācības kursu 

specializācijās.  

Novecojošo suņu nomaiņai ir  

pieteikts finansējums no VID 

2017.gada budžeta  

līdzekļiem. Pieteiktais 

finansējums paredz 2 jaunu 

suņu iegādi 2017.gadā. 

49 Pilnveidot Valsts robežsardzes 

sauszemes un jūras robežas 

uzraudzības un kontroles 

sistēmu infrastruktūru 

atbilstoši EUROSUR 

prasībām. 

Uzraudzības un kontroles sistēmu 

infrastruktūras pilnveide sniegtu aktuālās 

informācijas apmaiņu tuvu reālajam 

laikam starp robežuzraudzībā 

iesaistītajām struktūrvienībām, samazinot 

mēģinājumu skaitu nelikumīgi pārvietot 

pāri “zaļai” robežai akcīzes preces. 

Palielinātos valsts robežas posmu garums 

un vietu (objektu) skaits, kur 

robežuzraudzība notiek ar tehnisko 

iekārtu palīdzību, radot iespēju 

reorganizēt cilvēkresursu izmantošanas 

kārtību, tos iesaistot augstāka riska valsts 

robežas posmu tiešā uzraudzībā. 

1. Pabeigt valsts sauszemes robežas 

kontroles sistēmas izveidi, attīstot 

Robežas uzraudzības un kontroles 

sistēmas (RKS) novērošanas 

komponentus (EUROSUR projekta 

realizācijas 3.posms). 

 

2. Turpināt pilnveidot Valsts 

robežsardzes sauszemes robežas 

video novērošanas, uzraudzības un 

kontroles sistēmu infrastruktūras 

atbilstoši EUROSUR prasībām 

(standartiem) (EUROSUR projekta 

realizācijas 4.posms). 

 

3. Izveidot Valsts robežsardzes 

sauszemes un jūras robežas situācijas 

attēlu atbilstoši EUROSUR prasībām 

(standartiem). (EUROSUR projekta 

realizācijas 5.posms). 

 

4. Pielāgot uzraudzības un kontroles 

sistēmu un izveidot nacionālo 

informācijas apmaiņas tīklu 

turpmākai integrēšanai EUROSUR 

1) 31.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

2) 30.06.2019. 

 

 

3) 30.12.2020. 

 

 

4) 30.12.2020. 

1) VRS 

 

 

 

 

 

 

2) VRS 

 

 

3) VRS 

 

 

4) VRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) IeM 

Izpilde uzsākta 

 

 

 

 

 

2) IeM 

Izpilde uzsākta 

 

3) IeM 

Izpilde nav uzsākta 

 

4) IeM 

Izpilde nav uzsākta 
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ās 
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progress 

sistēmā. (EUROSUR projekta 

realizācijas 6.posms). 

 

 

 

 

 

 

4) VID 

4. Efektīva strīdu izskatīšana un sodu sistēma 
50 Nodrošināt finanšu noziegumu 

kvalitatīvu un pietiekami ātru 

izmeklēšanu, vainīgo personu 

saukšanu pie 

kriminālatbildības un 

noziedzīgā nodarījuma 

kaitīgumam un radītajām 

sekām atbilstošu un samērīgu 

sodu piemērošanu. 

Pirmstiesas izmeklēšana par 

noziedzīgiem nodarījumiem finanšu jomā 

ir sarežģīta un nereti ļoti gara. Arī 

piemērotie sodi nereti ir nesamērīgi ar 

noziedzīgā nodarījuma radīto kaitējumu 

un neatturoši. Tas veicina nesodāmības 

sajūtu likumpārkāpējiem. 

1. Veikt visus nepieciešamos 

pasākumus, lai celtu izmeklētāju 

(Finanšu policijas, Ekonomisko 

noziegumu apkarošanas pārvaldes) un 

prokuroru kapacitāti un zināšanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) FM 

(VID), 

IeM (VP), 

ĢP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) VID 

Izpildīts 

VID Finanšu policijas 

pārvaldes izmeklētāji 

2016.gadā piedalījušies 

šādās starptautiskās mācībās: 

1)Ekonomiskās sadarbības 

un attīstības organizācijas 

(OECD) Starptautiskās 

Nodokļu noziegumu 

izmeklēšanas akadēmijas 

programma: 

 – PVN/preču un 

pakalpojumu nodokļa 

krāpšanas (VAT/GST fraud) 

izmeklēšana (1.dalībnieks); 

− vidējā līmeņa apmācības 

par finanšu noziegumu 

izmeklēšanas vadību un 

uzraudzību (1.dalībnieks); 

2)Eiropas policijas 

akadēmijas (CEPOL) 

apmācības kurss- “M.T.I.C., 

apmācības saistībā ar 

pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk – PVN) 

krāpniecību ES teritorijā, 
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ās 
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progress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izmantojot karuseļveida 

shēmas principu. 

(1.dalībnieks) 

3)Nīderlandes Policijas 

rīkotā konferencē “Finanšu 

izmeklēšana: Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu 

konfiscēšana” (1.dalībnieks); 

4)Eiropas policijas biroja 

(EUROPOL) rīkotā 

konference „Virtuālā nauda” 

(1.dalībnieks); 

5)“Providence Europe BV” 

(Lielbritānija) organizētas 

mācības par speciālo tehniku    

(3.dalībnieki); 

6)Eiropas Biroja krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) 

organizētās mācības IT 

speciālistiem (3.dalībnieki) 

2017.gadā turpināsies 

izmeklētāju apmācības, 

saskaņā ar VID mācību 

plānu, gan arī tiks izmantotas 

Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas 

(OECD), Eiropas policijas 

akadēmijas (CEPOL), 

Eiropas Biroja krāpšanas 

apkarošanai (OLAF) un 

Eiropas policijas biroja 

(EUROPOL) piedāvātās 

apmācību iespējas. 

 

1) IeM 

Izpildīts 
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progress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts policijas pārstāvji 

piedalās Valsts 

administrācijas skolas 

īstenotajā Eiropas Sociālā 

fonda projektā Nr.3.4.2.0/15/ 

/002 “Valsts pārvaldes 

cilvēkresursu profesionālā 

pilnveide korupcijas 

novēršanas un ēnu 

ekonomikas mazināšanas 

jomā”. Projekts tiek īstenots 

no 2016. līdz 2022.gadam. 

Pašlaik ir identificēti 8 

apmācību pamatmoduļi un 

provizoriskās mācību tēmas. 

Noris darbs pie moduļa 

“Pārrobežu sadarbība 

korupcijas novēršanā un ēnu 

ekonomikas mazināšanā”. 

Valsts policijas pārstāvji ir 

iesaistīti projekta 

konsultatīvās grupas darbā. 

Valsts policija ir 

iesaistījusies arī Tiesu 

administrācijas realizētā 

projektā tiesu varas un 

tiesībaizsardzības iestāžu 

cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanas un kompetenču 

attīstīšanas pasākumu 

īstenošanai, kurš ilgs sešus 

gadus, lai savas kompetences 

un realizējamā apmācību 

projekta ietvaros izvērtētu 

iespējas pārņemt labāko un 

VP atbilstošāko ārvalstu 

pieredzi, izmantojot 
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progress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Paaugstināt tiesnešu kvalifikāciju 

par krāpšanas, tajā skaitā, nodokļu 

izkrāpšanas, izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas un noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas novēršanas 

jautājumiem, šo noziegumu sekām un 

ietekmi uz tautsaimniecību, 

pierādīšanu un sodu politiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) regulāri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) TM 

modernās tehnoloģijas, 

nodrošinot kvalifikācijas 

celšanas procesa efektivitāti, 

racionalitāti un pieejamību.  

2016.gadā VP Galvenās 

kriminālpolicijas pārvaldes 

Ekonomisko noziegumu 

apkarošanas pārvaldes 

darbinieki apmeklēja 

starptautiskus seminārus un 

simpozijus, mācību 

seminārus un kursus, kuros 

tika apskatītas ekonomisko 

noziegumu apkarošanai 

aktuālās tēmas. 

 

1) ĢP 

Tiek pildīts 

 

2) TM 

Regulāri 

Tieslietu ministrija 

2016.gada 27.jūnijā nosūtīja 

nodibinājumam “Latvijas 

Tiesnešu mācību centrs” 

vēstuli Nr.1-18/2102 “Par 

tiesnešu un tiesu darbinieku 

mācību programmām 

2017.gadā”. Viena no 

tēmām, kuru lūdzām iekļaut 

2017.gada mācību 

programmā bija “Finanšu un 

ekonomiskie noziegumi”, kā 

arī “Noziedzīgi iegūtu 

finanšu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas 

novēršanas jautājumi”. 
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Šogad apstiprinātajā 

nodibinājuma “Latvijas 

Tiesnešu mācību centrs” 

tiesnešu un tiesu darbinieku 

mācību programmā 

2017.gadam viena no tēmām 

ir “Nelikumīgas darbības ar 

finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem”. 

Atbilstoši Tiesu varas un 

tiesībaizsardzības iestāžu 

darbinieku cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšanas un 

kompetenču attīstīšanas 

plānam 2015.-2020. gadam 

[Ministru kabineta 

2015.gada 9.marta rīkojums 

Nr. 115 “Par tiesu varas un 

tiesībaizsardzības iestāžu 

darbinieku cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšanas un 

kompetenču attīstīšanas 

plānu 2015.–2020.gadam”], 

Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā projekta 

“Justīcija attīstībai” 3.4.1. 

specifiskā atbalsta mērķa 

“Paaugstināt tiesu un 

tiesībsargājošo institūciju 

personāla kompetenci 

komercdarbības vides 

uzlabošanas sekmēšanai” 

(turpmāk – projekts) ietvaros 

tiks īstenoti pasākumi, kas 

paredz īstenot cilvēkresursu 

kapacitātes stiprināšanu, 

nodrošinot apmācības  tiesu 
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sistēmas darbiniekiem un 

tiesu sistēmai piederīgām 

personām.  Projektu īsteno 

Tiesu administrācija, bet 

Tieslietu ministrija ir 

atbildīga par projektā plānoto 

rezultātu sasniegšanu. 

Projekta mērķa grupa ir tiesu 

sistēmas darbinieki un tiesu 

sistēmai piederīgās personas 

– tiesneši, tiesu darbinieki, 

tiesu eksperti, prokuratūras 

un izmeklēšanas iestāžu 

amatpersonas un darbinieki, 

kā arī politikas veidotāji, bet, 

plānojot un īstenojot 

starpdisciplinārās mācības, 

attiecīgos mācību semināros 

atbilstoši mācību saturam 

piesaista brīvo juridisko 

profesiju pārstāvjus, 

šķīrējtiesnešus, mediatorus, 

maksātnespējas 

administratorus un citus 

juridisko jomu profesionāļus. 

Informējam, ka viens no 

projekta darbības 

apakšmērķiem ir apmācības 

ekonomisko un finanšu 

noziegumu izmeklēšanas 

efektivitātes paaugstināšanai. 

Apmācībās ir iekļautas tādas 

tēmas, kā  

• ārvalstu 

amatpersonu kukuļošanas un 

ar to saistīto noziedzīgo 

nodarījumu izmeklēšana;  
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• kriminālvajāšana un 

sodīšana; 

• intelektuālā 

īpašuma un autortiesību 

pārkāpumi; 

• izvairīšanās no 

nodokļu un tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas un 

grāmatvedības un 

• statistiskās 

informācijas noteikumu 

pārkāpumi; 

• noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija un 

terorisma finansēšana;  

• kibernoziegumi; 

• noziedzīgi 

nodarījumi maksātnespējas 

procesa jomā;  

• darba vides attīstību 

ietekmējošie noziedzīgie 

nodarījumi; 

• konkurences tiesību 

materiālo un procesuālo 

normu piemērošanas 

jautājumi. 

 

No 2013.gada janvāra līdz 

2015.gada novembrim 

nodibinājums “Latvijas 

Tiesnešu mācību centrs” 

īstenoja Eiropas Komisijas 

līdzfinansētu projektu ”Tiesu 

sistēmas dalībnieku un citu 

juridisko profesiju pārstāvju 

starpdisciplināras mācības 

par finanšu un ekonomisko 
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noziegumu izcelsmi un tiesu 

praksi” (FINEC). Šajā 

projektā plaši apskatīti 

dažādi ar finanšu 

noziegumiem saistīti 

jautājumi, tostarp krāpšana, 

noziedzīgi nodarījumi 

nodokļu jomā, noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršana, un citi saistīti 

jautājumi. Kopumā Projekta 

ietvaros tika nodrošinātas 

106 mācību dienas. No visām 

mācību dienām 2013.gadā 

notikušas 37 mācību dienas, 

2014.gadā 25 mācību dienas 

un 2015.gadā 44 mācību 

dienas.  Kopā mācības 

apmeklējuši 1507 dalībnieki 

(tiesneši, tiesneša amata 

kandidāti, tiesnešu palīgi, 

prokurori, zvērināti advokāti 

un VID darbinieki), kuri 

apmeklējuši mācības vienu 

vai vairākas reizes (unikālais 

projekta apmeklējums). 

51 Sodu sistēmas pārskatīšana. Lai novērstu pārkāpumu izdarīšanu un 

neveicinātu nesodāmības sajūtu 

likumpārkāpējos administratīvajiem 

sodiem par normatīvo aktu pārkāpumiem 

ir jābūt samērīgiem ar izdarītā pārkāpuma 

smagumu. Ņemot vērā to, ka esošais 

normatīvo aktu regulējums ir nepilnīgs, 

nepieciešams pārskatīt administratīvās 

atbildības un kriminālatbildības 

piemērošanu un piemērotās atbildības 

apmērus. 

Sodu piemērošanas prakses 

izvērtēšana, t.sk., īstenojot 

administratīvo sodu dekodifikāciju. 

01.01.2017. Visas 

ministrijas 
 VID 

Izpilde turpinās 

VID amatpersona ir deleģēta 

pārstāvībai Tieslietu 

ministrijas izveidotajā 

Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 

pastāvīgajā darba grupā.  

Sadarbībā ar FM tiek strādāts 

pie Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 
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dekodifikācijas, izvērtējot 

LAPK pantu un sodu 

piemērošanas praksi, un 

pārnesot tos uz nozares 

likumiem, piemēram, Muitas 

likumu, likumu “Par akcīzes 

nodokli”, likumu “Par 

grāmatvedību” un 

Alkoholisko dzērienu aprites 

likumu.  

Ar Ministru kabineta 

2016.gada 13.decembra 

protokola Nr.68 67.§ 

pagarināts uzdevuma 

izpildes termiņš. Noteikts: 

1) līdz 2017.gada 

1.septembrim izstrādāt 

attiecīgos likumprojektus 

atbilstoši informatīvā 

ziņojuma 1.pielikumā 

noteiktajam un nodot 

apspriešanai Tieslietu 

ministrijas izveidotajā 

Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 

pastāvīgajā darba grupā 

(turpmāk – darba grupa); 

2) līdz 2017.gada 1.martam:  

 pieteikt izsludināšanai valsts 

sekretāru sanāksmē 

likumprojektus, kas 

izstrādāti atbilstoši Ministru 

kabineta 2014.gada 22.aprīļa 

sēdes protokollēmuma (prot. 

Nr.24 26.§) "Informatīvais 

ziņojums "Nozaru 

administratīvo pārkāpumu 
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īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

kodifikācijas ieviešanas 

sistēma"" 2.punktā 

noteiktajam uzdevumam un 

izskatīti darba grupā. 

 

VP 

Izpilde turpinās 

01.09.2016. stājās spēkā 

LAPK 2761.pants - “Nosacīta 

daļēja atbrīvošana no naudas 

soda samaksas”. Lai 

veicinātu brīvprātīgu naudas 

soda izpildi, VP 

amatpersonas, izskatot 

administratīvā pārkāpuma 

lietas, aktīvi piemēro minēto 

likuma normu (ja pastāv 

2761.p. 1.d. 

priekšnoteikumi). Izvērtējot 

šādu sodu piemērošanas 

praksi, tika secināts, ka šajos 

gadījumos administratīvi 

sodītas personas naudas soda 

izpildi veica brīvprātīgi  

noteiktajā termiņā, t.i. 15 

dienu laikā. 

 

ZM 

Izstrādāti priekšlikumi 

grozījumiem  Meža likumā, 

iekļaujot tajā Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā esošās 

sankcijas; izstrādāti 

priekšlikumi grozījumiem 

Ministru kabineta 2003.gada 

29.aprīļa noteikumos Nr.228 
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Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

“Mežam nodarīto zaudējumu 

noteikšanas kārtība”; 

Lai uzlabotu situāciju zaļā 

publiskā iepirkuma (ZPI) 

pārtikas un ēdināšanas 

pakalpojumu jomā, 

sagatavoti priekšlikumi 

izmaiņām normatīvajos 

aktos: 

likumprojektā “Publiskais 

iepirkumu likums” iestrādāts 

priekšlikums paredzēt 

kontroles mehānismu, lai 

varētu uzraudzīt iepirkuma 

līgumā noteikto ZPI prasību 

izpildi attiecībā uz līguma 

prasībām atbilstošu produktu 

un pakalpojumu piegādi. 

Tāpat likumprojekta 

“Publiskais iepirkuma 

likums” anotācijā ir noteikts, 

ka kontrolējošā iestāde par 

ZPI līgumos noteikto prasību 

izpildi pārtikas un ēdināšanas 

jomā būs PVD. Tas 

nodrošinās efektīvāku un 

sekmīgāku ZPI līgumu 

izpildi;  sagatavoti 

priekšlikumi grozījumiem 

likumā “Pārtikas aprites un 

uzraudzības likums” un 

“Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss”, lai 

paredzētu PVD jaunu 

funkciju – uzraudzīt un 

kontrolēt ZPI līgumu izpildi, 

kā arī piegādātāju atbildību 



71 

 

Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam 

Nr.

p.k

. 

 

Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

par PVD konstatētajiem 

pārkāpumiem zaļo publisko 

iepirkumu līgumu izpildes 

laikā, pilnvarojot PVD 

amatpersonas uzsākt 

administratīvo lietvedību un 

piemērot attiecīgus sodus. 

Likumprojekts 2.lasījumā 

izskatīts Saeimas 

27.10.2016.sēdē. 

Sagatavots likumprojekts 

“Grozījumi Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā”, lai noteiktu sodus 

par zaļā publiskā pārtikas 

produktu piegādes un 

ēdināšanas pakalpojumu 

iepirkuma prasību 

pārkāpšanu (saskaņošanas 

procesā TM LAPK darba 

grupā). 

Tiek veikta administratīvo 

sodu dekodifikācija, 

vienlaikus pārskatot esošo 

sodu apmēru efektivitāti. 

Sagatavoti likumprojekti, kas 

tiek saskaņoti ar TM LAPK 

darba grupu: 

- Grozījumi Pārtikas aprites 

uzraudzības likumā; 

- Grozījumi 

Veterinārmedicīnas likumā; 

- Grozījumi Dzīvnieku 

barības aprites likumā; 

- Grozījumi ģenētiski 

modificēto organismu aprites 

likumā; 
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Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

- Grozījumi Dzīvnieku 

aizsardzības likumā. 

 

TM 

Izpilde turpinās 

Tieslietu ministrija ir 

sagatavojusi informatīvo 

ziņojumu “Nozaru 

administratīvo pārkāpumu 

kodifikācijas ieviešanas 

sistēmas īstenošana”, kurā 

būs atspoguļota aktuālā 

informācija par 

administratīvo sodu sistēmas 

reformas gaitu attiecībā uz 

visām ministrijām dotajiem 

uzdevumiem un šīs reformas 

gaitā vēl īstenojamajiem 

uzdevumiem. Šo informatīvo 

ziņojumu plānots iesniegt 

izskatīšanai MK sēdē 

novembra sākumā. Šobrīd 

vēl neizpildītajiem 

uzdevumiem plānots 

pagarināt izpildes termiņu. 

52 Izvērtēt iespēju ieviest 

mediācijas institūtu nodokļu 

strīdu risināšanai. Soda naudas 

un nokavējuma naudas 

sistēmas pārskatīšana. 

Alternatīvs strīdu risināšanas institūts – 

mediācijas process nodokļu strīdu 

izskatīšanā, t.i., izstrādāts risinājums 

strīdu nodokļu lietās risināšanai, kas 

paredz, ka konfliktējošās puses nodokļu 

strīdu risina ar neitrālas trešās personas 

starpniecību, nevis tiesā. 

Pārskatīt lēmumu pieņemšanas procesu 

audita laikā un apstrīdēšanas procesā. 

Nepieciešams pārskatīt un efektivizēt 

soda naudas un nokavējuma naudas 

sistēmu. 

1. Informatīvais ziņojums par 

mediācijas institūta izmantošanas 

iespējām nodokļu strīdu izskatīšanā. 

 

2. Grozījumi likumā “Par nodokļiem 

un nodevām”, kā rezultātā pilnveidots 

un efektivizēts apstrīdēšanas 

mehānisms. 

 

3. Grozījumi likumā “Par nodokļiem 

un nodevām” saistībā ar soda naudas 

1) 01.05.2017. 

 

 

 

2) 15.01.2018. 

 

 

 

 

 

3) 30.12.2020. 

1) FM 

 

 

 

2) FM 

 

 

 

 

 

3) FM 

1) TM, 

EM 

 

 

2) TM, 

EM 

 

 

 

 

3) TM, 

EM 

FM 

Izpilde turpinās 

Turpinās darbs pie 

informatīvā ziņojuma 

sagatavošanas. 
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Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

un nokavējuma naudas sistēmas 

pārskatīšanu. 

5. Nodokļu maksāšanas nepieciešamības skaidrošana, caur efektīvu informācijas apmaiņas, komunikācijas un izglītošanas procesu 
53 Īstenot sociālus un 

informatīvus komunikācijas 

pasākumus par godprātīgas 

nodokļu nomaksas sekmēšanu 

un izpratnes veicināšanu par 

valsts budžetu veidošanu un 

ēnu ekonomikas riskiem 

sabiedrībā. 

Veikt pastāvīgus sabiedrības, it īpaši 

konkrētu mērķauditoriju informēšanas un 

izglītošanas sociāli informatīvos 

pasākumus, veicinot vienu no Latvijas 

iedzīvotāju pamatpienākumiem – 

godprātīgu nodokļu nomaksu, mainot 

Latvijas sabiedrības attieksmi un 

paaugstinot iedzīvotāju izpratni par 

godprātīgas nodokļu nomaksas 

nozīmīgumu valsts ilgtermiņa attīstībai, 

kā arī atgādinot, kur paliek nodokļos 

nomaksātā nauda, kādiem mērķiem tā tiek 

novirzīta un kādus labumus no tā var gūt 

sabiedrība. Tāpat sabiedrībai tiks 

atgādināts, kādas sekas raisa ēnu 

ekonomika un izvairīšanās no nodokļu 

nomaksas gan personai individuālā 

līmenī, gan sabiedrībai un tās vajadzību 

nodrošināšanai kopumā. 

Sekmēt Finanšu ministrijas 

nosprausto mērķi - mazināt ēnu 

ekonomikas apmēru Latvijā vismaz 

par vienu procentpunktu gadā, 

sasniedzot Eiropas vidējo līmeni līdz 

2020. gadam.  

Paaugstināt Latvijas sabiedrības 

izprati un informētību par valsts 

budžeta līdzekļu izlietošanu, valsts 

budžeta izveidi un paaugstināt 

iedzīvotāju izpratni par godprātīgas 

nodokļu nomaksas nozīmīgumu valsts 

ilgtermiņa attīstībai.  

Veicināt vienu no Latvijas iedzīvotāju 

pamatpienākumiem – godprātīgu 

nodokļu nomaksu.  

Izskaidrot sabiedrībai, kādas sekas 

raisa ēnu ekonomika un izvairīšanās 

no nodokļu nomaksas gan personai 

individuālā līmenī, gan sabiedrībai un 

tās vajadzību nodrošināšanā kopumā. 

Veikt skaidrojošu kampaņu, kas 

fokusēta uz dažādām nodokļu 

maksātāju grupām, kā darbaspēka 

nodokļa iemaksu lielums ietekmē 

pirmā līmeņa pensijas apmēru. 

Pastāvīgi FM, VID  Visas 

ministrija

s, PTAC 

FM 

Izpilde turpinās 

 

Kampaņa #Nomaksāt 

Lai veicinātu sabiedrības 

izpratni par godprātīgas 

nodokļu nomaksas nozīmi, 

īstenota sociāli informatīvā 

kampaņu par godprātīgas 

nodokļu nomaksas 

sekmēšanu un izpratnes 

veicināšanu par ēnu 

ekonomikas riskiem 

sabiedrībā ar nosaukumu 

“#Nomaksāt!”. 

 

Vides plakāti sabiedrības 

izpratnes veicināšanai par 

godprātīgu nodokļu nomaksu  

Lai veicinātu vienu no 

Latvijas iedzīvotāju 

pamatpienākumiem – 

godprātīgu nodokļu 

nomaksu, izstrādātas 

infografikas par valsts 

budžeta izlietojumu dažādām 

nozarēm, par nodokļu 

ieņēmumiem un viena 

nodokļos samaksātā eiro 

izlietojumu. 
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Pasākums Pasākuma nepieciešamības 

pamatojums 

Sagaidāmais rezultāts, 

īstenošanas posmi, 

nepieciešamie grozījumi 

normatīvajos aktos 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

Informatīvi izglītojošu 

materiālu izvietošana 

drukātajos medijos un ziņu 

portālos, kā arī sociālajos 

tīklos 

Lai sabiedrībai skaidrotu 

nodokļu nomaksas 

nepieciešamību un valsts 

budžeta līdzekļu efektīvu 

izlietošanu, atgādinot, kur 

paliek nodokļos nomaksātā 

nauda, kādiem mērķiem tā 

tiek novirzīta un kādus 

labumus no tā var gūt 

sabiedrība, drukātajos 

medijos un ziņu portālos tika 

izvietoti informatīvi 

izglītojoši materiāli – 

infografikas. 

54 Pilnveidot mācību priekšmetu 

programmu attiecībā uz 

nodokļiem. 

Nodokļu izglītības un apziņas veidošana 

par legālās ekonomikas nepieciešamību 

un priekšrocībām, kontekstā ar vispārējās 

izglītības mācību priekšmetu programmu 

- satura pilnveidi. 

Vispārējās izglītības mācību 

priekšmetu un augstākās izglītības 

programmu pilnveide ar mērķi 

izskaidrot publiskā sektora 

ekonomikas pamatjēdzienus, parādot, 

kādiem mērķiem nodokļu ieņēmumus 

izmanto ES, valsts un pašvaldības un 

kā pieejamo līdzekļu apjoms ietekmē 

iespējamo pakalpojumu līmeni. 

Integrācijas dažādu priekšmetu saturā 

vietā virzīties uz specializētām 

programmām, kurās tiek apgūti valsts 

pārvaldes organizācijas un publiskā 

sektora ekonomikas pamati. 

01.08.2018. IZM FM, 

VID, 

LPS 

IZM 

Izpilde turpinās 

2018.gada 1.septembrī 

vispārējā izglītībā tiks 

uzsākta kompetenču pieejā 

pilnveidotā satura īstenošana 

un līdz ar to tiks izstrādāti 

jauni mācību priekšmetu 

programmu paraugi, kuros 

būs iekļauti jautājumi par 

nodokļu politiku. 

Savukārt augstskolas studiju 

programmas veido atbilstoši 

nozarē aktuālajam, licencējot 

jaunas programmas, tās vērtē 

nozares eksperti, kas nosaka, 

vai programmas saturs un 

pasniedzēju profils atbilst 
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Pasākums Pasākuma nepieciešamības 
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īstenošanas posmi, 
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Izpildes 
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Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

nozares attīstības 

vajadzībām. Lai nodrošinātu 

konkrētā pamatnostādņu 

punkta izpildi, ministrija var 

lūgt augstskolas informēt par 

esošo situāciju, kā arī aicināt 

pilnveidot programmas. 

55 Ieviest kases čeku loteriju, kurā  

– patērētājiem ir iespēja ievadīt 

VID datu bāzē čekus un 

piedalīties loterijā. 

Augsta PVN plaisa Latvijā ~30%. Iespēja 

laimēt balvas motivētu iedzīvotājus 

pieprasīt čekus un reģistrēt tos datu bāzē, 

kas būtu informācijas avots VID 

kontrolēm. 

Izstrādāt tehnisko risinājumu. 

Nodrošināt sabiedrības informēšanu. 

30.06.2017. FM, 

VAS 

“Latvijas 

Loto” 

IAUI FM 

Izpilde turpinās 

Izstrādes procesā tehniskais 

nodrošinājums plānotajai 

aktivitātei. 

56 Organizēt kopīgas valsts un 

uzņēmēju publiskās kampaņas 

godīgas nodokļu nomaksas 

popularizēšanai. 

Kopīgas valsts un uzņēmēju publiskās 

kampaņas būtu efektīvākas par 

vienpusējām valsts kampaņām.  

Ikgadēja konference par nodokļu 

politiku. 

31.01.2017. FM  FM 

Izpildes turpinās 

2016.gada 14.decembrī 

norisināsies pirmais Latvijas 

nodokļu maksātāju forums. 

Foruma laikā visas dienas 

garumā vairākās 

paneļdiskusijās ar pašmāju 

un starptautisko ekspertu 

dalību tiks diskutēts par 

Latvijas nodokļu politikas 

izaicinājumiem un 

nepieciešamajām 

pārmaiņām. Pasākumā 

piedalīsies Latvijas lielākie 

nodokļu maksātāji un nozaru 

asociācijas, valdības 

pārstāvji, valdības sociālie un 

sadarbības partneri, Pasaules 

Bankas, Eiropas Komisijas, 

Latvijas bankas, 

Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas 

eksperti. 
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Pasākums Pasākuma nepieciešamības 
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Izpildes 

termiņi 

Atbildīgā 

institūcij

a 

Iesaistīt

ās 

institūci

jas 

Uzdevuma izpildes 

progress 

6. Efektīva nodokļu politika 
57 Izstrādāt vidēja termiņa valsts 

nodokļu politiku, kas būtu 

saistīta ar vidēja termiņa 

Latvijas Nacionālajā attīstības 

plānā 2014.-2020.gadam 

noteikto, nodrošinātu nodokļu 

politikas kvalitatīvu un pilnīgu 

realizāciju un paredzētu 

nodokļu politikas 

instrumentiem sasniedzamos 

mērķus un rezultatīvos 

rādītājus. 

Lai nodrošinātu nodokļu iekasējamības 

palielinājumu, virzoties uz nodokļu 

ieņēmumu apjomu pret iekšzemes 

kopproduktu 1/3 apmērā, kā arī radītu 

prognozējamu un stabilu 

uzņēmējdarbības vides tiesisko 

regulējumu, īpaši pievērošot uzmanību 

nodokļu maksātājus atbalstošas nodokļu 

politikas veidošanai, kas tādējādi 

veicinātu godprātīgas komercdarbību un 

nodokļu nomaksas disciplīnu kopumā. 

Izstrādājot vidēja termiņa valsts nodokļu 

politiku ir jāņem vērā arī nodokļu 

sistēmas konkurētspēja Baltijas valstīs. 

Nodokļu politikas pamatnostādnes 

2017. -2020.gadam.  

27.04.2017. FM Nozaru 

ministrija

s, NVO 

FM 

Izpilde turpinās 

58 Izvērtēt iespēju veikt 

grozījumus normatīvajos aktos 

par dabas resursu nodokļa 

piemērošanu iepakojumam un 

videi kaitīgām precēm un 

prasībām to atkritumu 

apsaimniekošanai, ja nodokļa 

maksātājam piemēro 

atbrīvojumu nodokļa 

samaksas. 

Tā kā attiecībā par iepakojumu un videi 

kaitīgām precēm liela daļa komersantu 

saņem atbrīvojumus no dabas resursu 

nodokļa samaksas, nepieciešams izvērtēt 

izveidoto sistēmu un kārtību, kādā 

komersanti tiek atbrīvoti no dabas resursu 

nodokļa samaksas un veikt grozījumus 

attiecīgajos normatīvajos aktos: 

1. Dabas resursu nodokļa likums paredz 

atšķirīgas prasības atkritumu 

apsaimniekotājam, kurš izveidojis 

apsaimniekošanas sistēmu un ar kuru 

līgumpartneri ir noslēguši līgumu par 

piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā 

(turpmāk – apsaimniekotājs) un dabas 

resursu nodokļa maksātājam, kurš pats ir 

izveidojis un piemēro atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmu (turpmāk – 

individuālais apsaimniekotājs). 

Individuālajiem apsaimniekotājiem nav 

1. Veikt grozījumus Dabas resursu 

nodokļa likumā, nosakot prasību 

dabas resursu nodokļa maksātājam, 

kurš pats ir izveidojis un piemēro 

atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu, pie pārskata pievienot 

akreditētā auditora ziņojumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 01.07.2016. 

1) VARA

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) VID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) VID 

1) VARAM 

Izpildīts 

Likumprojekts “Grozījumi 

Dabas resursu nodokļa 

likumā” Saeimā pieņemts 1. 

lasījumā (613/Lp12), kas 

paredz  prasību dabas resursu 

nodokļa maksātājam, kurš 

pats ir izveidojis un piemēro 

atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmu, pie pārskata 

pievienot akreditētā auditora 

ziņojumu. 

Likumprojekts “Grozījumi 

Dabas resursu nodokļa 

likumā” tiks izskatīts Saeimā  

2.lasījumā 2016.gada 

26.novembrī. 

 

2) VARAM 
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noteikta prasība, ka pie pārskata 

jāpievieno akreditētā auditora ziņojums, 

līdz ar to netiek nodrošinātas vienādas 

prasības pret visiem atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmējiem. 

Ievērojot iepriekš minēto un to, ka 

pārskatu datu ticamību nepārbauda ne 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācija, ne Valsts vides dienests, 

pastāv risks, ka individuālo 

apsaimniekotāju pārskatos iekļautie dati 

var nebūt ticami.  

2. Spēkā esošajos Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumos Nr.1294 “Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokļa 

samaksas par videi kaitīgām precēm nav 

noteikta prasība pirms atbrīvojuma no 

dabas resursu nodokļa (turpmāk – 

nodoklis) samaksas saņemšanas nodokļa 

maksātājam vai apsaimniekotāja 

līgumpartnerim, kas ir elektrisko un 

elektronisko iekārtu ražotājs vai bateriju 

vai akumulatoru ražotājs, reģistrēties 

Elektrisko un elektronisko iekārtu 

ražotāju reģistrā vai Bateriju vai 

akumulatoru ražotāju reģistrā. Atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija 

noteikumiem Nr.331 “Elektrisko un 

elektronisko iekārtu un bateriju vai 

akumulatoru ražotāju reģistrācijas 

kārtība un samaksas kārtība par datu 

uzturēšanu” komersants var reģistrēties 

mēneša laikā pēc elektrisko un 

elektronisko iekārtu vai bateriju vai 

akumulatoru ievešanas. Rezultātā preču 

apjomus, kas komersantam radušies 

2. Lai nepieļautu nereģistrētu 

uzņēmumu atbrīvošanu no nodokļa 

samaksas, veikt grozījumus Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra 

noteikumos Nr.1294 “Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokļa 

samaksas par videi kaitīgām 

precēm”, nosakot prasību nodokļa 

maksātājam vai apsaimniekotāja 

līgumpartnerim, kas ir elektrisko un 

elektronisko iekārtu ražotājs vai 

bateriju vai akumulatoru ražotājs, 

reģistrēties Elektrisko un 

elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā 

vai Bateriju vai akumulatoru ražotāju 

reģistrā. 

2) VARA

M 

Izpildīts 

Pieņemti Ministru kabinetā 

2016.gada 21.jūnija 

noteikumi Nr.391 

“Grozījumi Ministru 

kabineta 2009.gada 

3.novembra noteikumos 

Nr.1294 “Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu 

nodokļa samaksas par videi 

kaitīgām precēm””, kas 

paredz reģistrēšanu 

Elektrisko un elektronisko 

iekārtu ražotāju reģistrā vai 

Bateriju vai akumulatoru 

ražotāju reģistrā. 
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pirms reģistrācijas, var arī neuzrādīt, kā 

arī nereģistrēties vispār situācijās, kad 

šīs preces tiek ievestas neregulāri. 

59 Ierobežot izdevumu 

norakstīšanu N1 kategorijas 

transportlīdzekļiem. 

Pasākums, lai ierobežotu nodokļu 

optimizēšanu saistībā ar N1 kategorijas 

transportlīdzekļiem, kuru ar reklāmas 

starpniecību aicina izmantot 

transportlīdzekļu tirgotāji (dīleri).  

Iegādājoties N1 kategorijas 

transportlīdzekli, nodokļu maksātājam ir 

iespēja izvairīties no uzņēmumu 

ienākuma nodokļa maksāšanas 

reprezentatīva vieglā automobiļa iegādes 

gadījumā. 

Veicami grozījumi likuma “Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli” 

1.panta 26.daļā, paredzot 

reprezentatīvo automobiļu normas 

attiecināt arī uz N1 kategorijas 

transportlīdzekļiem. 

30.12.2016. FM VID FM 

Izpildīts 

Likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par uzņēmumu 

ienākuma nodokli”” 

pieņemts Saeimā. 

60 Izvērtēt iespēju darbiniekiem 

nodrošināto un koplīgumā 

noteikto sociālo garantiju, kas 

saistītas ar darbinieku 

ēdināšanu attiecināt uz 

uzņēmuma saimnieciskās 

darbības izmaksām, 

nepiemērojot papildus 

darbaspēka nodokļus.  

Pieaudzis uzņēmumu skaits, kuros 

darbinieki ir nodrošināti ar papildu 

garantijām koplīgumos, rezultātā pieaug 

legāla algu izmaksa un samazinās 

uzņēmumu izdevumi darbinieku 

ēdināšanai, kuri netiek pareizi atspoguļoti 

grāmatvedībā un nodokļu mērķiem.  

Izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu 

slēptā veidā vai grāmatvedības uzskaitē 

vispār neuzrādītu personificējamu 

darbiniekiem nodrošinātu izdevumu 

apmaksu par ēdināšanu, kā arī veicinātu 

legālā atalgojuma pieaugumu un šādu 

pakalpojumu sniedzēju ienākumu 

uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē. 

Pašreizējais normatīvais regulējums 

paredz, ka darba devējam veicot 

izdevumu apmaksu par ēdināšanu, ja tie ir 

personificējama uz individuālu 

darbinieku, izmaksas pielīdzināmas par 

darba algai, kā rezultātā ir pienākums 

papildus aprēķināt darba devēja un darba 

ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas 

1. Atbildīgās institūcijas izstrādā 

normatīvo aktu grozījumus (grozījumi 

likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli” un grozījumi likumā “Par 

valsts sociālo apdrošināšanu”). 

 

2. Grozījumi normatīvajos aktos 

iesniegti Ministru kabinetā. 

1) 07.07.2016. 

 

 

 

 

 

2) 01.09.2016. 

1) FM, LM 

 

 

 

 

 

2) FM, LM 

1) EM, 

LDDK, 

LBAS 

FM 

Izpildīts 

Izstrādāti grozījumi likumā 

“Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”, kas tiek skatīti 

Saeimā kopā ar 2017.gada 

budžeta likumprojektu. 

Likuma grozījumi paredz, ka 

ar algas nodokli netiek aplikti 

darba devēja segtie 

darbinieku ēdināšanas 

izdevumi, ja šie izdevumi 

nepārsniedz 480 euro gadā 

(vidēji 40 euro mēnesī), kā 

arī darba devējs izpilda 

likumā noteiktās prasības 

(t.sk. noslēgts koplīgums, 

uzņēmumam nav nodokļu 

parādu u.c.). Plānots, ka 

minētais regulējums stāsies 

spēkā ar 2017.gada 1.janvāri. 
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obligātās iemaksas un iedzīvotāju 

ienākuma nodokli, tādejādi darba 

devējam radot papildus nodokļu 

izdevumus vairāk kā 79% apmērā no 

segtās izdevumu summas. Lai izvairītos 

no šādu nodokļu nomaksas šādi izdevumi 

vai nu netiek segti darbiniekiem, vai tiek 

segti slēptā veidā (nepersonificējot uz 

konkrētu darbinieku vai attiecinot uz 

citām izmaksām), vai arī šādas izmaksas 

sedz tās vispār neuzrādot grāmatvedības 

uzskaitē ne darba devēja, ne pakalpojumu 

sniedzēja pusē.  

Ņemot vērā sasaisti ar aprēķināto darba 

algu apmēru un nomaksātajiem 

nodokļiem, regulējums nodrošinātu tā 

piemērošanu godprātīgiem nodokļu 

maksātājiem, kā arī papildus veicinātu 

darba apstākļu uzlabošanu, 

nodarbinātības un mobilitātes 

veicināšanu, t.sk. nodarbinātību reģionos.  

 


