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Kases aparātu un modifikāciju 
pārreģistrācija/ nomaiņa līdz 31.12.16.

o MK 11.02.2014. noteikumi Nr. 96 ‘’Nodokļu un citu 
maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču uz iekārtu 
lietošanas kārtība’’ nosaka, ka:
1) Kases aparātu apkalpojošais dienests (KAAD) veic tikai tādu 
iekārtu apkalpošanu, kuras atbilst tehniskajām  prasībām 
( elektroniskā datu uzskaite )
2) ir iekļautas KAAD apkalpojamo modeļu sarakstā

o Tehniskajām prasībām šobrīd neatbilst 62 kases aparātu 
modeļi ( Nr. 96/ 5.pielikums ) 
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o KAAD informē, ka 5.pielikumā iekļautie kases aparāti nav 
tehniskajām prasībām pielāgojami

o Ar 01.01.2017. 5.pielikumā iekļautie modeļi tiks izslēgti no 
VID vienotās datu bāzes un to turpmākā lietošana nebūs atļauta

o Iespējamais izdevīgākais modelis - CHD 3050 – 315,00 EUR, 
tehniskā pielāgošana – 60,00 EUR

o Problēmas – nav pietiekams piedāvājums

o Cerības – VID solījums nekontrolēt līdz 30.06.2017.
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Izmaiņas bezdarbnieku pabalsta 
saņemšanā

o Izmaiņas 21.10.2008. MK noteikumos Nr. 866 ‘’Par 
apdrošināšanu bezdarba gadījumā’’ – sociālās iemaksas, lai 
iegūtu bezdarbnieku pabalstu, līdzšinējo 9 mēnešu 12 mēnešu 
periodā vietā – 12 mēneši 16 mēnešu periodā

o Izmaiņu mērķis – izslēgt uzņēmēju negodprātīgo rīcību sezonālo 
darbinieku gadījumā, izmantojot bezdarbieku pabalstu kā pagaidu 
finansējuma avotu darbinieku noturēšanai uz nākamo sezonu

o  Sekas – ar 01.01.2017. bezdarbnieku pabalstu nevarēs iegūt 
darbinieki, kas ir darba attiecībās kopš 01.04.2016.
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Pabalsti slimības gadījumā

o Grozījumi likumā ‘’Par maternitātes un slimības 
apdrošināšanu’’ paredz, ka slimības pabalstu darba ņēmējam 
piešķir, ja persona ir strādājusi 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu 
laikā vai 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā

o Reāli – neattiecas uz A lapas apmaksu, ko maksā darba devējs, 
vai gadījumos, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 
14 gadu vecumu. Grozījumi likumā attiecas uz B lapas apmaksu, 
ko maksā VSAA
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Elektrības tarifu izmaiņas

o Ar 01.08.2016. ieviestas izmaiņas maksai par IA strāvas lielumu – 
pieteiktā slodze uz vienu objektu ampēros ( A ), robežās no 0,60 – 0,87 
EUR + PVN

o Izeja – pārskatīt nepieciešamo strāvas lielumu ( sezona – 
nesezona ), tā optimizējot izmaksas. 

o Bezmaksas vienreizēja maiņa līdz 31.07.2017. Iespēja slēgt līgumu 
ar ST par 6 mēnešu strāvas lielumu un tā maiņu

o Ar 01.07.2017. palielināsies OIK slogs mājsaimniecībām un 
mazajiem/vidējiem uzņēmumiem, kam jānosedz 70 mlj. EUR par labu 
lielajiem uzņēmumiem.
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Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas darba devējiem

o 30.11.2015. izmaiņas likumā ‘’ Par valsts sociālo apdrošināšanu’’. Stājas spēkā 
ar 01.01.2017.

o Pie likuma strādāja darba grupa Saeimas Finanšu komisijas paspārnē A.Ašaradena 
( ekonimikas ministrs ) vadībā

o Mērķis – katram strādājošajam ir jābūt minimāli sociāli apdrošinātam

o 20.3. pants nosaka, ka sākot ar 01.01.2017., neatkarīgi no darba nēmēja nostrādātā 
laika un saņemtās samaksas, VSAO iemaksas būs jāveic no valstī noteiktās 
minimālās algas ( 2017.gads – 380,00 EUR, iemaksa 127,64 EUR ), nosakot 
2017.gadā pārejas periodu – ¾ no minimālās algas, t.i. 285,00 EUR – 95,73 EUR
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o Starpību starp darbinieka nopelnīto/ sociālo iemaksu 10,5% apmērā, 
jāsedz darba devējam, izņemot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, 
kas sedz visu VSOA iemaksu

o Minimālās VSAO iemaksa pilnā apmērā veic uzņēmums, kurā 
darbinieks iesniedzis nodokļu grāmatiņu, vai kurai VID paziņojis 
par pienākumu to veikt ( pirmā deklarētā darba vieta )

o Izņēmumi, par kuriem obligātās iemaksas veic no faktiski gūtā 
ienākuma ( uzņēmumi vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā ), vai 
50% apmērā no minimālās algas, pārejas periods 2017.gadā – 75% no 
½ algas ( 190,00 EUR ) ( MU nodokļa maksātāji ):
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1) notiesātais, kas tiek nodarbināts soda izciešanas laikā
2) Persona, kas sasniegusi pensijas vecumu
3) Persona, kam līdz pensijai palikuši 5 gadi vai mazāk, pirms darba 

ņēmēja statusa iegūšanas, vismaz 12 mēnešus nav bijusi darba 
ņēmējā vai pašnodarbinātā statusā

4) Persona, kas ir I un II grupas invalīds
5) Pirmreizējs darba ņēmējs pirmos 3 mēnešus ( pārbaudes laiks)
6) Persona līdz 24 gadu vecumam,kas mācās ( izņemot pārtraukumu 

mācībās – akadēmiskais gads )
7) Personas bērna kopšanas vai piedzimšanas ( tēvs ) apvaļinājumā
8) Personas pārejošas darbnespējas ( B lapas ) gadījumā
9) Personas, kas ir sezonālie laukstrādnieki
10)Darba attiecībās starp iekšzemes un ārvalstnieku darba 

devējiem/ņēmējiem
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Mūsu rīcība

o LLTA ‘’Lauku ceļotājs’’ 10.11.2016. publicējis un iesniedzis 
atbildīgajās iestādēs valdes viedokli ‘’Likumdevēji izslēdz 
gaismu Latvijas laukos’’, kas guvis rezonansi saeimā

o 15.11.2016. tika sasaukta Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisija ( A.Barčas vadībā ), kas uzklausīja protestu 
iesniedzēju organizāciju viedokli. 

o LLTA pārstāvis vērsa uzmanību uz sezonalitāti un nepilna 
laika darbu

o Lēmums -  izveidot darba grupu likuma izvērtēšanai
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o 21.11.2016. tikās jaunizveidotā darba grupa. Sniedza 
konstruktīvus priekšlikumus un iebildumus. 
Ierosinājumi – apturēt likuma spēkā stāšanos līdz 
detalizētai izpētei par tā atbilstību Satversmei, ietekmi 
un valsts budžetu un tautsaimniecību

o 23.11.2016. Saeima pieņem budžetu. Darba grupa 
turpina strādāt pie priekšlikumiem likuma izmaiņai

o Negatīvākā scenārija gadījumā Darba grupas dalībnieki 
vērsīsies Satversmes tiesā par cilvēktiesību uz brīva 
darba un privātīpašumu tiesībām ierobežošanu
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Labās ziņas

TUVOJAS ZIEMASSVĒTKI – 
SAPŅU, CERĪBU UN SOLĪJUMU 

LAIKS.
MĒS BIJĀM, ESAM UN BŪSIM 

SAVĀS VIETĀS – SAVĀS MĀJĀS, 
SAVĀ ZEMĒ!
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Latvijas  lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 
E-pasts: lauku@celotajs.lv     Facebook: Lauku Celotajs     twitter.com/Laukucelotajs  
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