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MAZINĀŠANA
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3.1.2. Sociālo un 

nodarbinātības 

pakalpojumu pieejamība 

minimālo ienākumu 

reformas atbalstam

Stratēģiskā satvara pieņemšana 

minimālā ienākuma atbalsta 

sistēmas turpmākai attīstībai

Ministru kabinets ir izstrādājis un apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā 

ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai, kas ietver vismaz:

lai stiprinātu minimālā ienākuma aprēķināšanas metodiku;

veicinātu iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un 

nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba 

vidē;

uzlabot kopienā balstītu pakalpojumu sniegšanu;

gadam, kura mērķis ir izstrādāt integrētu atbalsta sistēmu, kas atbilst personu 

ar invaliditāti vajadzībām.

Nav pabeigts 4. cet. 2021

1)aktualizētā  atskaites 

punkta sasniegšanas 

vienlape jeb Cover note 2) 

papildinoša pamatojošā 

dokumentāciju saskaņā ar 

EK saskaņoto pārbaudes 

mehānismu; 3) apstiprināta 

pārvaldības deklarāciju

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam un to ieviešanai paredzētie plāni nosaka labklājības jomas prioritātes un sasniedzamos mērķus, kā arī konkrētus uzdevumus un 

plānotos finanšu resursus turpmākajiem septiņiem gadiem. Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas attīstība tiek plānota piecos rīcības virzienos:

1)	Ilgtspējīgs, stabils un adekvāts materiālais atbalsts, kas nodrošina pietiekamu ekonomisko neatkarību. Tā ietvaros tiks ieviesti pasākumi, lai iedzīvotāji,  kad tas nepieciešams, saņemtu mērķtiecīgu un pietiekamu 

finansiālo atbalstu (valsts un pašvaldību sociālie pabalsti, pensijas, atlīdzības), visiem strādājošiem tiktu nodrošināta pietiekama sociālā aizsardzība, samazinātos pārtikas un pamata materiālā nenodrošinātība. Ieviešot 

šos pasākumus, paredzēts, ka jaunpiešķirto pensiju vidējais atvietojuma līmenis 2027. gadā nebūs mazāks kā 40% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, valsts sniegtais materiālais atbalsts samazinās nabadzības 

risku iedzīvotājiem vismaz par 20%, līdz 11% samazināsies to personu īpatsvars, kuru ienākumi ir zem trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa un līdz 19% samazināsies nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju 

skaits.

2)	Moderna un pieejama sociālo pakalpojumu sistēma, kas cita starpā uzlabo iedzīvotāju iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, iekļauties izglītībā un darba tirgū. Nākamajos 7 gados paredzēts atbalsts 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu turpmākai attīstībai (klāsta paplašināšana, mērķa grupu pārklājuma palielināšana, plašāka tehnoloģisko risinājumu izmantošana, atbalsta uzlabošana pārejas posmā no institucionālās 

aprūpes uz sabiedrībā balstītām formām), sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes palielināšanai (līdzvērtīga sociālo pakalpojumu groza nodrošināšana, pakalpojuma atbilstības faktiskajām tirgus cenām 

nodrošināšana, sociālo pakalpojumu saņēmēju rindas samazināšana), sociālo pakalpojumu sniegšanā un sociālajā darbā nepieciešamo cilvēkresursu piesaistei un kompetences paaugstināšanai. Ieviešot šos pasākumus, 

paredzēts, ka sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits palielināsies līdz 90% no kopējā pašvaldības sociālajā dienestā reģistrēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaita, iedzīvotāju īpatsvars, kuru 

vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojumiem nav apmierinātas, samazināsies līdz 25% un paaugstināsies sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem.

3)	Iekļaujošs darba tirgus ikvienam un kvalitatīvas darba vietas, atbalstot ilgtermiņa līdzdalību darba tirgū. Rīcības virziena ietvaros plānoti pasākumi, kas sekmēs iekļaušanos darba tirgū dažādām iedzīvotāju grupām. 

Uzmanība tiks pievērsta arī darba un privātās dzīves līdzsvaram nodarbinātajiem un drošas un veselībai nekaitīgas darba vide stiprināšanai visiem nodarbinātajiem, tādejādi pagarinot nodarbināto darba mūžu. Ieviešot 

šos pasākumus, paredzēts, ka kopējais nodarbinātības līmenis palielināsies līdz 80%, bet personām ar invaliditāti - līdz 50%, ilgstošā bezdarba līmenis nepārsniegs 15% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, smagos 

nelaimes gadījumos darbā cietušo un letālos nelaimes gadījumos darbā bojā gājušo kopējais skaits uz 100 000 nodarbinātajiem samazinājies līdz 28,5.

4)	Attīstīta valsts nodrošinātā juridiskā atbalsta sistēma, paplašinot mazāk aizsargāto personu piekļuvi tiesu sistēmai. Plānots, ka rīcības virziena ietvaros īstenotie pasākumi palielinās sabiedrības izpratni par juridiskajiem 

jautājumiem, savukārt mazāk aizsargātajām personām būs lielāka piekļuve tiesiskumam.

5)	Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pārvaldības stiprināšana. Rīcības virziena ietvaros ir paredzēti uzdevumi, lai stiprinātu starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību, pārskatītu nodarbināto plānošanas un 

atalgojuma sistēmu, nodrošinātu sabiedrībai ir pieejamāku informācija par pakalpojumiem un to saņemšanu. Tāpat plānots pievērsties savlaicīgu, ticamu un kvalitatīvu datu pieejamībai sociālās aizsardzības un darba 

tirgus politikas plānošanai.

209 LIKUMA VARA FM
6.4.2.r. Konkurences vides 

pilnveidošana

Tiesiskā regulējuma stāšanās 

spēkā attiecībā uz konkurences 

vides pilnveidošanu un 

korupcijas risku samazināšanu 

publiskajā iepirkumā

Stājas spēkā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, tostarp šādas izmaiņas:1) 

katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku izveido iepirkuma komisiju;2) 

iepirkuma komisijas sekretārs paraksta deklarāciju par interešu konflikta 

neesību;3) paplašināti gadījumi, kad piegādātāju var izslēgt no konkursa;4) 

vērtēšanas kritērijos ir noteiktas konkrētas jomas, kurās papildus iepirkuma 

cenai jānovērtē aprites cikla izmaksas un kvalitātes kritēriji;5) stingrākas 

prasības gadījumiem, kuros ir tikai viens piedāvājums;6) prasība apspriesties ar 

tirgus dalībniekiem, lai izvairītos no ierobežojošām tehniskajām specifikācijām.

Nav pabeigts 4. cet. 2021

1) atskaites punkta 

sasniegšanas vienlape jeb 

Cover note 2) pamatojošā 

dokumentācija saskaņā ar 

EK saskaņoto pārbaudes 

mehānismu; 3) apstiprināta 

pārvaldības deklarāciju

Atskaites punktā paredzētie pasākumi saistīti ar grozījumiem publisko iepirkumu normatīvajos aktos saistībā ar konkurences veicināšanu un korupcijas risku mazināšanu publiskajos iepirkumos. Lai izpildītu atskaites 

punktu, ir izstrādāti grozījumi publisko iepirkumu normatīvajos aktos saistībā ar konkurences veicināšanu, paredzot tādus grozījumus kā iepirkuma pārtraukšana viena piegādātāja gadījumā, ja pirms izsludināšanas 

netika rīkota noteiktām prasībām atbilstoša apspriede ar piegādātājiem, konkrētas preču/pakalpojumu grupas, kurās piedāvājumu izvērtēšanai nedrīkst izmantot tikai cenu kā arī tiek pilnveidoti noteikumi iepirkuma 

komisijas izveidošanai un darbībai u.c. kā arī saistībā ar korupcijas risku mazināšanu, pilnveidojot esošos kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemeslus, lai dotu pasūtītājiem plašākas iespējas izslēgt no iepirkumiem 

negodprātīgus kandidātus un pretendentus, un paredzot līgumu reģistra izveidi.
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2.4.r.Platjoslas 

infrastruktūras attīstība

Tehnisko prasību pieņemšana 

savienotai un automatizētai 

braukšanai

1. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nosaka vienotās tehniskās 

prasības elektronisko sakaru operatoriem, lai būtu iespējams nodrošināt 

savienotu un automatizētu braukšanu. Tiek ņemtas vērā operatoru vajadzības 

sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas pārstāvjiem, lai veicinātu savienota 

un automatizēta braukšanas koridora izveidi Via Baltica trasē. Pēc tam 

iepirkuma komiteja pieņem vienotās tehniskās prasības.

Iespējams nav 

sasniegts pilnīgi (Par šī 

atskaites punkta 

atbilstību Padomes 

lēmumam FM kā AF 

koordinējošā iestāde 

lūdza EK viedokli, kas 

saņmets 18.02.2022 )

4. cet. 2021

ja  būs nepieciešams, 

jāsniedz nepieciešami 

papildu dokumenti un 

skaidrojumi pēc EK viedokļa 

saņemšanas, bet ne vēlāk 

kā līdz 30.03.2022

1.1.	Būtība

Ņemot vērā, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) ANM plānā noteikts kā pasākuma 2.4.1.1.i. “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”  

īstenotājs, LVRTC eksperti ir izstrādājuši un saskaņojuši ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri Latvijā nodrošina mobilos sakarus, dokumentu “Via Baltica 5G pasīvās infrastruktūras tehniskā risinājuma 

apraksts”, kuru 2021.gada 23.decembrī sēdē ir apstiprinājusi LVRTC valde (turpmāk – Tehniskā specifikācija). 

Tehniskajā specifikācijā ir noteikts tehniskais risinājums un tehniskās prasības 5G pasīvajai infrastruktūrai (optisko šķiedru kabeļu tīklam, sakaru torņiem, energoapgādes pieslēgumiem u.c.) savienotas un automatizētas 

braukšanas atbalstam Via Baltica koridorā Latvijas posmā un tā tiks pievienota iepirkuma dokumentācijai. 

	Tehniskā specifikācija ir sagatavota, ņemot vērā Baltijas valstu ministru 2018.gada septembrī parakstīto Saprašanās memorandu par savienotās un automatizētās braukšanas attīstību, kā arī 4G+, 4G++ un 5G tehnoloģiju 

izmantošanu Via Baltica koridorā, kā arī  Baltijas valstu ekspertu grupas (ar pārstāvjiem no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas) ietvaros izstrādāto “Via Baltica 5G/savienotā automatizētā braukšanas koridora ceļvedi” 

(apstiprināts 2019.gada 

28.novembrī), kurā izklāstīti kopējie principi, kā plānot nepieciešamo infrastruktūru (optisko šķiedru kabeļu tīklus, sakaru torņus, energoapgādes pieslēgumus  utt.) Via Baltica koridorā. Tehniskās specifikācijas izstrādes 

laikā notika konsultācijas gan ar mobilo sakaru komersantiem, gan Baltijas valstu ekspertiem.

1.2.	 	Progresa ietekme uz plašāku sabiedrību

Pasākuma rezultātā tiks izveidota pasīvā elektronisko sakaru infrastruktūra (optisko kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un energoapgādes pieslēgumi, kas atbalstīs  nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu 

autoceļa Via Baltica koridorā Latvijas teritorijā, un izbūvētā infrastruktūra būs pieejama visiem ieinteresētajiem elektronisko  sakaru komersantiem 5G pakalpojumu sniegšanai galalietotājiem.

5G infrastruktūras pieejamība transporta koridorā ir būtisks solis, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, attīstītu inovāciju transporta jomā (veicinot savienotu un automatizētu braukšanu), kravu pārvadājumu loģistiku, kā 

arī uzlabotu satiksmes drošību. Transportlīdzekļi izmantos 5G mobilo sakaru tīklus datu pārraidei savstarpēji un saziņai ar apkārtējo infrastruktūru, kā arī datu savākšanai no dažāda veida infrastruktūras sensoriem 

turpmākai apstrādei.

5G infrastruktūra nodrošinās 5G pakalpojumu pieejamību arī iedzīvotājiem – gan tiem, kas pārvietosies pa Via Baltica, gan apkārtējās teritorijās esošajās mājsaimniecībās.    

1.3.	 Ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu

Pasākums veicinās gan nacionālā līmeņa (Nacionālā attīstības plāna), gan Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu, proti, Eiropas Komisijas Savienojamības paziņojumā  noteikto, ka dalībvalstīm līdz 2025.gadam 

ir jānodrošina: “augstas veiktspējas 5G savienojamība - visām pilsētu teritorijām un visām sauszemes transporta maģistrālēm nepārtraukts 5G pārklājums.” 

Via Baltica ir Eiropas nozīmes autoceļš, kas savieno Baltijas valstis ar citiem būtiskiem Eiropas transporta koridoriem un līdz ar to 5G izvēršana ir fundamentāli svarīga arī Eiropas Savienības līmenī.
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2.3.2.3.i.Digitālās plaisas 

mazināšana sociāli 

neaizsargātajiem skolēniem 

un izglītības iestādēs

Tiesiskā regulējuma, ar ko 

nosaka attālināto mācību 

organizēšanas un īstenošanas 

procedūras, stāšanās spēkā

Ministru kabineta noteikumu, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un 

veikšanas kritērijus un nosacījumus nolūkā nodrošināt attālināto mācību 

organizēšanu un ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs un izglītības līmeņos 

(izņemot pirmsskolas izglītības līmeni), stāšanās spēkā.Izglītības iestāde savos 

iekšējos noteikumos nosaka kārtību attālināto mācību organizēšanai un 

īstenošanai, tostarp:1. procedūru, kā izglītības iestāde nosaka, vai 

izglītojamajiem ir pieejami tehniskie līdzekļi attālināto mācību nodrošināšanai, 

kā arī procedūras šo tehnisko līdzekļu nodrošināšanai, ja tie izglītojamajiem nav 

pieejami;2. procedūru, kā reģistrē studentu dalību attālinātās mācībās un 

uzdoto uzdevumu izpildi;3. gadījumos, kad izglītojamā dalība attālinātajās 

mācībās nav iespējama vai tiek kavēta tehnisku iemeslu dēļ;4. procedūras, lai 

nodrošinātu atbilstību drošības prasībām attālināto mācību laikā, un 

procedūras saziņai ar izglītojamā juridiskajiem pārstāvjiem drošības vai 

veselības apdraudējumu gadījumā;5. procedūru, kā izglītojamie izmanto 

izglītības iestādes resursus un infrastruktūru (telpas, bibliotēkas u. c.) 

attālināto mācību ietvaros.

Pabeigts 4. cet. 2021

1) atskaites punkta 

sasniegšanas vienlape jeb 

Cover note 2) pamatojošā 

dokumentācija saskaņā ar 

EK saskaņoto pārbaudes 

mehānismu; 3) apstiprināta 

77 un 104 atskaites punktu 

apvienota pārvaldības 

deklarācija

Koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība izglītības sistēmas pieejamībai, palielinot attālināto mācību procesa nozīmīgumu formālajā izglītībā. Tādēļ ir izstrādāti Ministru 

kabineta noteikumi „Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā tiek organizētas un īstenotas attālinātās mācības, kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes 

mācības procesa daļa, lai attīstītu izglītojamo pašvadītas mācīšanās, digitālās pratības, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un sadarbības caurviju prasmes. Noteikumi paredz, ka attālinātās mācības ir 

izmantojamas noteiktā apjomā un situācijās, kurās tās ir efektīvs risinājums kvalitatīva klātienes mācību procesa nodrošināšanai (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē). Izglītības iestādēm būs tiesības patstāvīgi noteikt 

attālinātajās mācībās katrai izglītības pakāpei un katrai klasei izmantojamo stundu apmēru (ievērojot maksimālo programmas procentuālo sadalījumu), ievērojot izglītības iestādes patstāvību izglītības īstenošanā, kā arī 

pedagogiem būs tiesības patstāvīgi izvēlēties un izglītības programmas īstenošanā izmantot dažādas mācību metodes, paņēmienus un mācību līdzekļus.

Atveseļošanas fonda plāna pirmā maksājuma pieprasījuma izpildes statuss
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infrastruktūras attīstība

Vienota modeļa pieņemšana 

“pēdējās jūdzes” attīstībai

1. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Satiksmes ministrija sagatavo 

elektronisko sakaru nozares attīstības plānu, kurā iekļauj modeļa projektu.2. 

Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, pieņem galīgo lēmumu 

par modeli, kas tiks pieņemts un ieviests.

Pabeigts 4. cet. 2021 nav jāsniedz

2.1. Būtība

Vienotais modelis “pēdējās jūdzes” attīstībai ir iekļauts ar Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra rīkojumu Nr.826 apstiprinātā “Elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2021. -2027. gadam  (turpmāk – nozares 

plāns) 1.3. pasākumā ““vidējās jūdzes” un “pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstīšana”. Modelis “pēdējās jūdzes” attīstībai ir noteikts, balstoties uz 2020.gadā pēc Satiksmes ministrijas 

pasūtījuma veiktā pētījuma “Pētījums Eiropas Savienības fondu 2021. -2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei”  (turpmāk – pētījums) rezultātiem, izvēloties 3. scenāriju “Privāti pārvaldīta 

tīkla modelis”.

“Pēdējās jūdzes” attīstības modeļa ietvaros ir paredzēts veidot tehnoloģiski neitrālus pieslēgumus, kas atbalsta ilgtspējīgu Savienojamības paziņojuma mērķiem (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s) atbilstošu 

fiksēto un bezvadu platjoslas piekļuves pakalpojumu pieejamību. 

Pasākumu paredzēts īstenot ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un elektronisko sakaru komersantiem - atbilstoši iepirkuma prasībām, kas definētas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, konkursa kārtībā izvēlēts privātais 

elektronisko sakaru komersants plānos un nodrošinās interneta piekļuves pakalpojumu pieejamību ļoti augstas veiktspējas tīklu “baltajās teritorijās” (kurās nav pieejami interneta piekļuves pakalpojumi ar datu 

pārraides ātrumu vismaz 100Mbit/s), kas noteiktas saskaņā ar veiktā pētījuma rezultātiem. 

Par nozares plānu, kur iekļauts jaunais “pēdējās jūdzes” attīstības modelis, notika publiskā apspriešana, kuras ietvaros attiecībā uz “pēdējās jūdzes” investīciju modeli iebildumi netika saņemti, kopumā saņemts atbalsts 

gan no Latvijas Pašvaldību savienības, gan nevalstiskajām sakaru nozares asociācijām. 

2.2. Progresa ietekme uz plašāku sabiedrību

Ņemot vērā digitālās transformācijas procesu sabiedrībā, e-pakalpojumu klāsta paplašināšanos,  kā arī pandēmijas rezultātā  pieaugošo nepieciešamību veikt ievērojamu apjomu procesus (tostarp, izglītības jomā) 

attālināti, “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībai ir ļoti būtiska ietekme uz plašu sabiedrību, jo pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumus ar ievērojami uzlabotu, Savienojamības 

paziņojumam atbilstošu datu pārraides ātrumu ļoti liela apjoma datu pārraides nodrošināšanai.

Pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma veiktajā pētījumā tika konstatēts, ka Latvijas teritorijās ārpus lielākajām pilsētām, ieskaitot tām pieguļošās teritorijās, trūkst “pēdējās jūdzes” infrastruktūras, kas spētu nodrošināt 

Savienojamības paziņojuma mērķiem atbilstošus interneta piekļuves pakalpojumus galalietotājiem. Tīklu izbūves dārdzības dēļ elektronisko sakaru komersantiem nav pietiekošas ekonomiskās iniciatīvas izvērst ļoti 

augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīklus minētajās teritorijās, tādēļ ir nepieciešams valsts atbalsts.

 2.3. Ietekme uz stratēģisko mērķu sasniegšanu

Pasākums veicinās gan nacionālā līmeņa (Nacionālā attīstības plāna), gan Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu, proti, Savienojamības paziņojumā noteikto, ka  jānodrošina, lai visām ES mājsaimniecībām gan 

laukos, gan pilsētās ir pieejams interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mbit/s lejuplīnijas ātrumu, ko var uzlabot līdz gigabitu ātrumam”, kā arī  “gigabitu savienojamību visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem 

virzītājspēkiem”.
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3.1.1.4.i. Finansēšanas 

fonda izveide zemas īres 

mājokļu būvniecībai

Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku 

un izīrētāju tiesības, stāšanās 

spēkā

Stājies spēkā jauns īres tiesiskais regulējums, kas nodrošina taisnīgu līdzsvaru 

starp īrnieka un izīrētāja interesēm un paātrinātu strīdu izšķiršanu par īres 

termiņu un īres maksas noteikšanu, kas ir īpaši svarīgi, lai veicinātu īres 

mājokļu būvniecību un tādējādi veicinātu mājokļu pieejamību.

Pabeigts 2. cet. 2021 nav jāsniedz

Dzīvojamo telpu īres likums, kas pieņemts 2021.gada 17.martā un ir stājies spēkā 2021.gada 1.maijā ir jauns regulējums dzīvojamo telpu īres tirgū un sekmēs kvalitatīvu un pieejamāku īres dzīvokļu izveidi, nodrošinās 

plašāku īrnieku aizsardzību, piedāvās jaunu risinājumu līdzšinējiem garajiem tiesvedību procesiem, kā arī veicinās investīcijas īres namu sektorā un darbaspēka mobilitāti uz pilsētām un novadiem, kur veidojas labi 

apmaksātas darbavietas. 

Jaunais likums ievērojami paātrinās strīdu izšķiršanu starp izīrētāju un īrnieku un samazinās ar to saistītās izmaksas. Līdz šim likums paredzēja visu strīdu izšķiršanu tiesā. Līdz ar jauno likumu Saeima tuvākajā laikā 

pabeigs darbu pie grozījumiem Civilprocesa likumā, piedāvājot saistību bezstrīdus izpildīšanu atsevišķos gadījumos (gadījumos, kad nav strīda) - īrnieka pienākums būs atstāt īrēto dzīvojamo telpu, ja būs beidzies īres 

līguma termiņš un nebūs panākta vienošanās par jaunu līgumu, vai ja būs izveidots īres maksas parāds. Vienlaikus šāds risinājums būtiski mazinās riskus potenciālajiem investoriem veikt ieguldījumus jaunu īres namu 

būvniecībā, tādejādi veicinot investoru interesi par zemas īres maksas īres mājokļu attīstīšanu.

Nolūkā vairāk aizsargāt īrnieku intereses likumā noteikts, ka izīrētājs varēs paaugstināt īres maksu tikai tad, ja īres līgumā būs paredzēti principi un kārtība īres maksas paaugstināšanai, piemēram, paaugstināšanas 

sasaiste ar gada vidējo inflāciju, plānotajiem izdevumiem, periodiska īres maksas paaugstināšana.

Salīdzinot ar iepriekšējo likumu, būtiskas izmaiņas paredzētas īres līguma termiņa nosacījumos – turpmāk īres līgumu vairs nevarēs noslēgt uz nenoteiktu laiku. Proti, īres līgums būs slēdzams tikai uz noteiktu laiku un, 

termiņam izbeidzoties, īrniekam būs pienākums atbrīvot dzīvojamo telpu, ja vien ar izīrētāju netiek noslēgts jauns īres līgums vai pagarināts iepriekšējais. Līguma termiņa kontekstā jānorāda, ka arī turpmāk īrnieks bez 

īpaša pamata varēs atkāpties no līguma, iepriekš brīdinot izīrētāju; savukārt izīrētājs joprojām līgumu varēs izbeigt tikai likumā noteiktajos gadījumos un termiņos.

Jaunajā likumā ēnu ekonomikas mazināšanai paredzēta tiesība reģistrēt īres līgumu zemesgrāmatā, tādējādi pamatā nodrošinot publiski pieejamu un ticamu informāciju par noslēgtajiem darījumiem, kas pasargās gan 

īrniekus, gan nekustamā īpašuma jaunos ieguvējus. Svarīgi uzsvērt, ka īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā būs bez maksas, līdz ar to neradot papildu izmaksas izīrētājam un īrniekam. Vienlaikus īres līguma 

reģistrācija zemesgrāmatā ļaus izskaust fiktīvos īres līgumus, kā arī pasargāt godprātīgos īrniekus izīrētāja maiņas gadījumā.
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3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveide un 

aprīkošana

Pieņemto kvalitatīvo un 

kvantitatīvo kritēriju noteikšana

Tāda valdības pieņemtā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina 

augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu, sekmējot vispusīgu izglītības 

programmu piedāvājumu reģionālā līmenī, kā arī izveidojot vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai. Tiesiskajā regulējumā 

nosaka minimālos kvantitatīvos un kvalitātes kritērijus (piemēram, minimālais 

izglītojamo skaits, infrastruktūras pieejamība utt.) vispārējās vidējās izglītības 

iestādēm.

Pabeigts 4. cet. 2021

apstiprināta 77 un 104 

atskaites punktu apvienota 

pārvaldības deklarācija

Lai veicinātu vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, precizējot minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē, ir izstrādāti un Ministru kabinetā 2021. gada 15. jūnijā 

apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības 

pakāpē”, kas paredz izmaiņas vispārējās izglītības iestādēm paredzētos kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus. Tai skaitā precizēts minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klašu grupā vidējās izglītības pakāpē vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs, ievērojot reģionālo dalījumu, kā arī ir papildināti vispārējās vidējās izglītības iestādēm piemērojamie kvalitātes vērtēšanas kritēriji, nodrošinot to atbilstību vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

akreditācijas sistēmai. 

Skolu tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam izglītojamajam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. 

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu izglītojamo skaitu, sniegtu iespēju paplašināt izglītības programmu piedāvājumu izglītojamajiem, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu 

infrastruktūru un cilvēkkapitāla resursus, tādējādi arī lietderīgi izmantojot izglītības jomai piešķirto finansējumu.

186 LIKUMA VARA IEM

6.2.1.r. Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas 

identificēšanas, 

ekonomisko noziegumu 

izmeklēšanas un 

tiesvedības procesu 

modernizācija

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas 

novēršanas likuma grozījumu 

stāšanās spēkā

Spēkā stājušies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, tostarp:-            ieviesta jauna 

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) datu saņemšanas un analīzes sistēma un 

atcelta paralēla ziņošanas sistēma gan FID, gan Valsts ieņēmumu dienestam 

(VID), paredzot ziņošanu tikai FID.Pieņemti Ministru kabineta noteikumi par 

kārtību un saturu ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa 

deklarācijām.

Pabeigts 2. cet. 2021 nav jāsniedz 

Līdz ar grozījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” stāšanos spēkā reformas 6.2.1. “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas modernizācija, 

ekonomisko noziegumu izmeklēšana un tiesvedība” ietvaros tika novērstas Moneyval progresa ziņojumā konstatētās nepilnības, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas rīcības plānā 2020.–2022.gadam noteiktos uzdevumus, mainot ziņošanas kārtību par aizdomīgiem darījumiem.

	Tika būtiski pilnveidota ziņošanas sistēma informācijas iesniegšanai Latvijas Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID). 2021. gada 1. oktobrī darbību uzsāka Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes 

sistēma, tai skaitā ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja sistēma GoAML, kas uzlabo ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem vai aizdomīgām darbībām (2021. gada 1. oktobrī spēkā stājās arī Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 550 “Kārtību noteikumi Ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem iesniegšana un saturs un sliekšņa deklarācija”).

	Sistēma nodrošina vienu kanālu ziņošanai un operatīvo datu apmaiņai starp FID, Valsts ieņēmumu dienestu un citām publiskajām ieinteresētajām personām (t.sk. tiesībsargājošajām iestādēm), un tai var piekļūt vietnē 

https://goaml.fid.gov.lv. Tas ir pilnībā integrēts programmatūras risinājums, kas īpaši izstrādāts finanšu izlūkošanas vienību lietošanai, nodrošinot datu apkopošanu, apstrādi, analīzi, dokumentu pārvaldību, darbplūsmu 

un statistikas funkcijas. GoAML sistēmas izmantošana turpmāk nodrošinās FID procesu atbilstību starptautiskajiem standartiem, stiprinās un padziļinās operatīvo un stratēģisko analīzi, informācijas apmaiņu un veicinās 

plānotu inovatīvu risinājumu ieviešanu FID darbā.

	Grozījumos arī noteikts, ka ziņojumi par aizdomīgiem nodokļu darījumiem jāiesniedz tikai FID. Pirms grozījumu stāšanās spēkā normatīvais regulējums uzlika par pienākumu privātpersonām gan FID, gan Valsts 

ieņēmumu dienestā iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un nodokļa sliekšņa izziņu.
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6.4.4.r.

IUB IT un analītiskās 

kapacitātes celšana

Kritēriju pieņemšana riskantu 

tirgus sektoru, pasūtītāju un 

iepirkumu noteikšanai

Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru 

noteikšanai.

Kritēriju kopuma pamatā ir iepirkuma publikāciju rādītāji un EK iepirkuma 

rādītāji, kā arī citu valstu labā prakse, piemēram, indeksa rīks.

Pabeigts 4. cet. 2021

1) aktualizēta un 

apstiprinata pārvaldības 

deklarācija

Publiskajos iepirkumos liela nozīme ir tieši pasūtītāja kompetencei un tā iepirkumu veikšanas praksei. Balstoties uz citu valstu labo praksi, Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis riskanto iepirkumu, pasūtītāju un 

tirgus sektoru noteikšanas kritēriju komplektu, kas sastāv no divu veidu kritērijiem – 1. Pasūtītāju reitingu rīka kritēriji, ar kuru palīdzību ir iespējams novērtēt katra pasūtītāja kopējo sniegumu ilgstošākā laika periodā – 

vietu reitingā iepriekšējā gadā; 2. Sarkano karodziņu kritēriji, ar kuru palīdzību iespējams operatīvi novērtēt konkrētus riskus atsevišķos iepirkumos vai arī atlasīt riskantākās tirgus nozares (sektorus) kopumā. Kritēriji 

kalpos par pamatu gan pasūtītāju motivācijai novērtēt savu darbību iepirkumu jomā un sasniegt labāku rezultātu, gan Iepirkumu uzraudzības biroja mērķtiecīgai resursu novirzīšanai darbam tieši ar tiem pasūtītājiem, 

iepirkumiem vai tirgus sektoriem, kuros ir vairāk risku. Ar šo kritēriju palīdzību kopumā tiks uzlabota gan konkrētu atsevišķu iepirkumu kvalitāte, gan pasūtītāju kompetence kopumā un mazināti tādi riski, kā, 

piemēram, nepietiekama konkurence vai nekvalitatīvi sagatavota iepirkuma dokumentācija, tādā veidā kopumā uzlabojot iepirkumu jomas rādītājus. Kritēriju pilnvērtīgai ieviešanai darbībā nepieciešams izstrādāt 

kritēriju aprēķina un riskos balstītas pieejas metodiku, kā arī iekļaut tos Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas funkcionalitātē. Taču jau šobrīd ir iespējams daļēji izmantot Sarkano karodziņu 

kritērijus riskos balstītas darbības ieviešanā Iepirkumu uzraudzības birojā.
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