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1. attēls 

Problēmas, kas atbilst SOLVIT kompetencei 

Ievads 

SOLVIT ir alternatīvs problēmu risināšanas tīkls, kuru 2002. gadā izveidoja Eiropas Komisija 

(turpmāk – EK) sadarbībā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm un Norvēģiju, 

Islandi un Lihtenšteinu. Savukārt 2004. gadā SOLVIT problēmu risināšanas centrs uzsāka savu 

darbību Latvijā. Tīkla uzdevums ir 10 nedēļu laikā rast praktisku risinājumu ES vienotā tirgus 

problēmām, kuras ir izraisījuši valsts iestāžu pieņemti lēmumi, nepareizi piemērojot ES tiesību 

normas.  

Attiecīgi, SOLVIT var palīdzēt uzņēmējam atrisināt pārrobežu problēmas ar produktu 

tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu ES, PVN atmaksas saņemšanu, profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu, kā arī kapitāla vai maksājumu pārrobežu apriti. Būtiski, ka SOLVIT 

centrs darbojas kā bezmaksas problēmu risināšanas instruments ar vienkāršu lietas 

iesniegšanas un risināšanas procedūru. 

Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi var iesniegt sūdzību SOLVIT, izmantojot EK tīmekļa vietni. 

 

Avots: EK informācija SOLVIT mājas lapā  

Latvijas SOLVIT centra pastāvēšanas laikā ir saņemti un izskatīti 682 pieteikumi, no kuriem 

15,2% jeb 104 uzņēmēju pieteiktas problēmas. Salīdzinājumam – visos SOLVIT centros kopā 

tika izskatītas 61 316 iesniegtās lietas, no tām 7,6% jeb 4 661 – uzņēmēju lietas. Kopumā ir 

novērojams mazāks uzņēmēju lietu skaits, kas izmanto SOLVIT, salīdzinājumā ar 

privātpersonu iesniegtajām sūdzībām. Kā iemesli minami – informācijas trūkums, jo lielākā 

daļa uzņēmēju nezina par SOLVIT vai nesaista SOLVIT nosaukumu un tā logotipu ar 

pārrobežu problēmu risināšanu ES1. Saskaņā ar EK un Nīderlandes SOLVIT 2020. gadā veikto 

pētījumu, uzņēmēji pārsvarā izvēlas jau zināmus rīkus un tiesas procesu, neskatoties uz 

SOLVIT sniegtajām priekšrocībām. 

Šis pārskats sniedz informāciju par Latvijas SOLVIT centra darbību un saņemtajām uzņēmēju 

sūdzībām 2019.–2021. gadā. Pārskats sniedz ieskatu aktuālajās uzņēmēju problēmās Latvijā un 

citās ES valstīs, īpašu uzmanību pievēršot strukturālajām lietām nodokļu un muitas, preču un 

pakalpojumu brīvas aprites, kā arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomās. Tāpat pārskata 

beigās sniegts skaidrojums kā lietas iesniedzamas SOLVIT centram un kāda ir problēmu 

risināšanas gaita. 

 
1Increasing Solvit visibility in the Netherlands. REFORM/LVC2020/005. Presentation results to the Commission 

Berenschot and Kwieker, 6th July 2021. 

Strīdi, kas radušies ES 
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https://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm
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Latvijas SOLVIT centra darbība 2019.–2021. gadā 

No 2019. līdz 2021. gadam Latvijas SOLVIT centrs ir saņēmis 109 sūdzības kā “mājas centrs” 

(Latvijas pilsoņu problēmas ES valstīs) un 36 sūdzības kā “vadošais centrs” (ES pilsoņu 

problēmas Latvijā). Šajā laikposmā tika saņemtas kopumā 137 lietas, no kurām 8,7% jeb 13 – 

uzņēmēju pieteiktas problēmas. Uzņēmēju lietu skaita samazināšanos šajā periodā ir 

skaidrojama arī ar pandēmijas radīto ietekmi un atbalsta meklēšanu caur citiem palīdzības 

rīkiem. Šajā periodā SOLVIT saņēma vairāk jautājumu saistībā ar personu brīvu pārvietošanos 

un COVID-19 vakcinācijas sertifikātu izsniegšanu, kas sabiedrībā kopumā bija aktuālāki 

jautājumi.  

2. attēls 

Avots: Iekšējā tirgus informācijas sistēmas dati 

2019.–2021. gadā Latvijas SOLVIT visvairāk sūdzību tika saņemtas saistībā ar sociālajām 

garantijām – 52 no visām lietām. Lielākā daļa sūdzību tika saņemtas no privātpersonām, taču 

lielu daļu sastādīja arī uzņēmēju iesniegtās problēmas par A1 sertifikāta izsniegšanu 

darbiniekiem Dānijā un Francijā. Tāpat vairākas sūdzības tika saņemtas par personu brīvu 

pārvietošanos, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, transportlīdzekļu reģistrāciju, ka arī 

pakalpojumu un preču brīvu apriti. 

Visbiežāk šajā laikposmā uzņēmēji SOLVIT centrā vērsās, jo sastopās ar ierobežojumiem 

brīvai preču un pakalpojumu apritei, nodokļu un muitas problēmām, sociālās apdrošināšanas 

un kapitāla brīvas aprites problēmām, kā arī saistībā ar sarežģījumiem darbinieku brīvai 

pārvietošanai (sk. 3. attēlu). Līdz ar to var secināt, ka šajās jomās uzņēmumi visvairāk saskaras 

ar dažādiem šķēršļiem ES pārrobežu darbībā. 
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3. attēls 

 

Avots: Iekšējā tirgus informācijas sistēmas dati 
 

SOLVIT ir iekļauts Vienotā tirgus rezultātu pārskatā kā viens no pārvaldības instrumentiem. 

Tas ir ikgadējs EK apkopojums, kas sniedz ieskatu Vienotā tirgus praktiskajā pārvaldībā 

(vērtējums par 10 rādītājiem) un ļauj iegūt salīdzināmu informāciju par visām dalībvalstīm, 

atspoguļojot sasniegtos rezultātus un saņemtās atsauksmes. 2019.–2020. gadā Latvijas 

SOLVIT centra sniegums vienotā tirgus īstenošanā tika atzinīgi novērtēts no EK puses, ņemot 

vērā, ka tika atrisinātas visas SOLVIT lietas, kas nav uzskatāmas par strukturālām (skat. 

sadaļu “Strukturālas problēmas Eiropas Savienībā”). Ikgadējais novērtējums ļauj salīdzināt 

SOLVIT centru darbības efektivitāti visās ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. 
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Uzņēmēju pārrobežu problēmas Latvijā un ES valstīs 

Laika periodā no 2019. līdz 2021. gadam Latvijas SOLVIT centrs kopumā saņēma 13 uzņēmēju 

pieteiktas problēmas (7 problēmas Latvijas uzņēmējiem ārzemēs un 6 – ārzemju uzņēmējiem 

Latvijā), no tām, risināšanai tika pieņemtas 9 lietas, kas bija SOLVIT kompetencē. 

4. attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Iekšējā tirgus informācijas sistēmas dati 
 

Visvairāk pieteikumu par problēmām Latvijas SOLVIT centrs saņem no valstīm, kurās ir 

lielākais Latvijas valstspiederīgo skaits. Izvēlētajā laika periodā 2 lietas tika iesniegtas gan pret 

Vāciju, gan Nīderlandi un Dāniju. 
 

Latvijas SOLVIT centrs palīdzēja Latvijas pārtikas 

uzņēmumam noskaidrot, kā saņemt PVN atmaksu Vācijā. 

Uzņēmums saņēma atteikumu no atbildīgas iestādes, ka PVN 

būtu jāatmaksā saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tika konstatēts, 

ka esošā kārtība bija saistīta ar Vācijas nacionālo regulējumu. 

Ņemot vērā preču piegādi Kopienas iekšienē no Vācijas uz 

Latviju, darījums jau tika atbrīvots no PVN. 
 

Skartie ES tiesību akti Direktīva 2006/112/EK 

Lietas risināšanas ilgums 13 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2021. g. janvāris 

Iesaistītas valstis Latvija, Vācija 
 

Līdzīga problēma pirms tam radās Latvijas pārtikas uzņēmumam Nīderlandē. Uzņēmums 

saņēma atteikumu PVN atmaksai, bet nesaņēma no atbildīgās iestādes skaidrojumus par 

atteikuma iemesliem. SOLVIT palīdzēja iegūt pamatojumu un noskaidrot, kādi dokumenti ir 

nepieciešami un kā pareizi iesniegt pieteikumu PVN atmaksai. 
 

Skartie ES tiesību akti Direktīva 2008/9/EK 

Lietas risināšanas ilgums 4 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2020. g. septembris 

Iesaistītas valstis Latvija, Nīderlande 

Vācija

23% (2)

Nīderlande

22% (2)

Francija

11% (1)

Zviedrija

11% (1)

Austrija

11% (1)

Dānija

22% (2)

Uzņēmēju 2019.-2021. gada lietu sadalījums pa valstīm
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Latvijas Valsts vides dienests neizsniedza Nīderlandes 

uzņēmumam B atļauju piesārņojošo darbību veikšanai, lai 

uzņēmums veiktu organiskā mēslojuma produktu 

transportēšanu uz Latviju ar kuģi un tā pārkraušanu uz 

Salacas upes. Uzņēmums vairākas reizes pārsūdzēja iestādes 

lēmumu, bet puses tā arī nenonāca pie risinājuma. Iestāde 

nepiekrita apgalvojumam, ka lietā pieņemtie lēmumi 

ierobežoja ES ražotas preces brīvu apriti un uzsvēra, ka tās 

lēmums ir saskaņā ar nacionālajām tiesību normām vides aizsardzības jomā. 

SOLVIT palīdzēja uzņēmējam noskaidrot atteikuma faktisko iemeslu un nepieciešamību 

iesniegt iztrūkstošos dokumentus. Pēc to iesniegšanas, uzņēmums saņēma prasīto atļauju. 
 

Skartie ES tiesību akti Līgums par ES darbību 

Lietas risināšanas ilgums 5 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2020. g. decembris 

Iesaistītas valstis Latvija, Nīderlande 

 

SOLVIT palīdzēja arī Francijas transporta uzņēmumam, 

kuram bija problēma ar sezonāliem darbiniekiem no Latvijas. 

Francijas sociālā nodrošinājuma iestāde atteicās reģistrēt 

darbinieku atalgojumus, jo darbinieki nevarēja iegūt sociālās 

apdrošināšanas numuru (kurš tiek izsniegts sešu mēnešu 

laikā). Reģistrācijas alternatīva ir Latvijas A1 sertifikāta2 

iesniegšana Francijas dienestam. Latvijas Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra nevarēja izsniegt A1 sertifikātu, jo 

uzņēmums nebija Latvijas nodokļu maksātājs. 

SOLVIT paskaidroja iestādei, ka ES tiesību akti paredz 

vienādu attieksmi pret darba meklētājiem. Pēc SOLVIT iesaistes, uzņēmējs nosūtīja pieteikumu 

sezonālo darbinieku sociālā nodrošinājuma numuriem iestādei, izmantojot pastu (nevis 

elektronisko sistēmu), lai valsts pārvaldes darbinieks ievadītu datus sistēmā un varētu izsniegt 

algas lapiņas. SOLVIT izskaidroja uzņēmējam pieteikuma iesniegšanas procesu un palīdzēja 

atrisināt problēmu. 
 

Skartie ES tiesību akti Regula 2011/492 

Lietas risināšanas ilgums 5 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2020. g. aprīlis 

Iesaistītas valstis Latvija, Francija 

 
2Strādājot dažādās ES dalībvalstīs vienlaicīgi, sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic tikai vienā valstī. Ja 

sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbu citā dalībvalstī ir veicamas Latvijā, tad darbiniekam ir jābūt izsniegtam 

A1 sertifikātam, kas apliecina, ka persona ir pakļauta Latvijas sociālās drošības tiesību aktiem, un par darbu citā 

dalībvalstī sociālās iemaksas ir veicamas Latvijā. 
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Savukārt Dānijas enerģētikas uzņēmumam radās 

neskaidrības par Latvijas darbinieku sociālo 

nodrošinājumu. Uzņēmums iesniedza SOLVIT 2 

sūdzības pret Latvijas Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūru, jo laicīgi nesaņēma A1 sertifikātus, saskaņā ar 

iestāžu sadarbības kārtību ES. Savukārt Latvijas iestāde, 

nesaņemot visu nepieciešamo informāciju, arī 

nepieprasīja papildus informāciju Dānijas atbildīgai 

iestādei (atšķirīgu administratīvu procedūru dēļ). 

Pēc SOLVIT iesaistes, Latvijas iestāde izsniedza A1 

sertifikātus. 
 

Skartie ES tiesību akti Regula 2004/883, Regula 987/2009 

Lietas risināšanas ilgums 11 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2019. g. oktobris 

Iesaistītas valstis Latvija, Dānija 

 

Latvijas SOLVIT centrs palīdzēja rast skaidrojumu 

Latvijas transporta uzņēmumam par notikušo darbinieku 

(trešās valsts pilsoņu) dokumentu konfiskāciju Vācijā, 

pamatojoties uz kravas mašīnu vadītāju iebraukšanas laiku 

valstī. Uzņēmums norādīja uz diskrimināciju no 

imigrācijas iestādes puses, taču tika secināts, ka 

deportācijas rīkojums tika izsniegts, ņemot vērā to, ka 

darbinieki viena gada laikā pavadīja Vācijā vairāk nekā trīs 

mēnešus darba nolūkos. Uzņēmums atzina savu pārkāpumu 

un SOLVIT lieta tika slēgta. 
 

Skartie ES tiesību akti - 

Lietas risināšanas ilgums 1 nedēļa 

Iesniegšanas datums 2019. g. janvāris 

Iesaistītas valstis Latvija, Vācija 

 

ES dalībvalstīs uzņēmēji var saskarties ar dažādām preču savstarpējās atzīšanas problēmām, 

kuras ne vienmēr var atrisināt tikai ar SOLVIT iesaisti. Šādos gadījumos tiek lūgta EK 

palīdzība. Piemēram, SOLVIT redzeslokā jau nonākušas vairākas pārrobežu problēmas, kas 

saistītas ar 2019. gada Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2019/515 par citā ES dalībvalstī 

likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu.  

Vairāki Beļģijas un Nīderlandes uzņēmumi nodarbojās ar 

lietotu lauksaimniecības transportlīdzekļu eksportu, un 

tiem radās problēmas ar šīs tehnikas tirdzniecību 

Francijā. Tehnikai nebija ES tipa apstiprinājuma, kas tiek 

atzīts visās ES valstīs, un Francijas iestādes definēja 

transportlīdzekļus kā jaunus – tādiem, kam jāatbilst 

jaunajām Francijas tiesību aktos noteiktajām vides un 

emisiju prasībām. Tajā pašā laikā vecāka un vides 

prasībām neatbilstoša lauksaimniecības tehnika, kas jau 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&from=EN
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bija reģistrēta Francijā, netika speciāli marķēta vai izņemta no apgrozības. SOLVIT informēja 

Francijas iestādes, ka nacionālais regulējums par lauksaimniecības un mežsaimniecības 

transportlīdzekļu apstiprināšanu ir šķērslis brīvai preču apritei. Francijas iestādes šim 

vērtējumam piekrita un tiesību akts, kas neatļāva Francijā reģistrēt lietotus lauksaimniecības 

transportlīdzekļus no citām ES valstīm, tika grozīts. 
 

Skartie ES tiesību akti Regula 2019/515, Regula 2015/504 

Lietas risināšanas ilgums 1 gads 

Iesniegšanas datums 2020. g. decembris 

Iesaistītas valstis Beļģija, Nīderlande, Francija 
 

 

Beļģijas uzņēmums, kas likumīgi tirgoja šokolādes 

proteīna tāfelītes 22 ES dalībvalstīs pieprasīja 

apstiprinājumu vairāku uzturvielu pievienošanai 

šokolādes proteīna tāfelītei, lai ienāktu Dānijas tirgū. 

Dānijas kompetentā iestāde pēc risku novērtēšanas 

apstiprināja tikai daļu no uzturvielām noteiktajā apjomā 

un atteica pārējos, pamatojot lēmumu ar bērnu veselības 

apdraudējumu. Uzņēmējs nesaņēma atļauju arī papildus 

marķējuma (ar uzrakstu “nav piemērots bērniem”) 

uzlikšanai. SOLVIT norādīja, ka risku novērtēšanā 

netika ņemtas vērā produkta īpašības, kas nav paredzētas bērniem, kā arī iestādes lēmumā 

netika ietverti pierādījumi par ierobežojumu proporcionalitāti. 

Dānijas iestāde piekrita pārskatīt izsniegto lēmumu, ņemot vērā jauniegūto informāciju par 

produktu un uzņēmuma vēlmi marķēt preci pircējiem virs 18 gadiem, kā arī pierādījumus par 

produkta tirdzniecību citās ES valstīs. 
 

Skartie ES tiesību akti Regula 2019/515 

Lietas risināšanas ilgums 10 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2021. g. maijs 

Iesaistītas valstis Beļģija, Dānija 
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Strukturālas problēmas Eiropas Savienībā 

Laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam, SOLVIT centros tika iesniegtas 51 uzņēmēju lieta, 

kas saistītas ar nacionālo valsts likumdošanu vai nepareizu ES tiesību aktu interpretāciju (jeb 

strukturālās problēmas).  Strukturāla problēma ir pārkāpums, ko izraisa valsts noteikums, kas 

ir pretrunā ES tiesību aktiem: valsts noteikums var būt jebkurš tiesību akts, tostarp instrukcijas, 

kas reglamentē valsts tiesību aktu piemērošanu (rīkojumi, administratīvās procedūras, 

vadlīnijas utt.). 

Strukturālu problēmu izraisa vispārēji piemērojams rakstisks 

noteikums, kas neatbilst ES vērtībām un vienotā tirgus 

principiem. Dažkārt strukturāla problēma var veidoties ES 

dalībvalstīm pieņemot protekcionistiskus noteikumus, kas 

saistīti ar politiskiem lēmumiem. Piemēram, iekšējā tirgus 

aizsardzībai vai labvēlīgākiem nosacījumiem savas valsts 

pilsoņiem kādu pakalpojumu vai īpašumu iegādei. Situāciju var 

būtiski ietekmēt nestabila situācija ES vienotajā tirgū, 

ekonomiska vai pandēmijas rādītā krīze nozarēs, politiskās 

dienas kārtības maiņa u.c. Šajos gadījumos problēma var tikt 

atrisināta tikai ar pārkāpuma procedūru pret attiecīgo valsti, 

kurai jāveic nacionālā tiesību akta grozījumi vai iekšējās 

kārtības maiņa. 
 

Ņemot vērā to, ka diskriminējošus lēmumus grūti apstrīdēt, strukturālu problēmu risināšanai ir 

nepieciešama aktīva EK iesaiste. Pēc strukturālas problēmas identificēšanas, EK uzsāk dialogu 

ar ES dalībvalsti un cenšas atrisināt problēmu divpusējās pārrunās. Gadījumā, ja problēmu nav 

iespējams atrisināt sadarbojoties, EK uzsāk pārkāpuma procedūru pret valsti, uzliekot tai 

finansiālas sankcijas līdz brīdim kamēr pārkāpums netiek novērsts.  

5. attēls 

Avoti: Iekšējā tirgus informācijas sistēmas dati, EK pārkāpuma procedūru datu bāze 
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https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_lv
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=lv
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Kopenhāgenas un Radbouda universitātes pētījumā3 ir secināts, ka starp iesniegto SOLVIT lietu 

skaitu un pārkāpuma procedūru skaitu pastāv noteikta sakarība – ir novērota pārkāpuma 

procedūru pret valsti samazināšanās laika posmā no 2002. līdz 2018. gadam, kad līdz ar 

SOLVIT centra darbības uzsākšanu bija vērojams lietu skaita piegums. Tiek secināts, ka jo 

vairāk sūdzību par problēmām nonāk līdz EK, jo efektīvāk un ātrāk iespējams atrisināt 

pārrobežu problēmas augstākajā līmenī (sk. 5. attēlu). 

EK apzina ES tiesību iespējamus pārkāpumus, pamatojoties uz 

pašas īstenotu izmeklēšanu vai sūdzībām, ko iesnieguši 

iedzīvotāji, uzņēmumi vai citas ieinteresētās personas. EK var 

sākt oficiālu pārkāpuma procedūru, ja attiecīgā valsts 

nepaziņo pasākumus, ar kuriem tā pilnībā pārņem kādas 

direktīvas noteikumus vai nenovērš ES tiesību pārkāpumu. Šajā 

gadījumā EK nosaka finansiālas sankcijas dalībvalstij, kad 

jautājums tiek iesniegts izskatīšanai ES tiesā. Lai novērstu 

šķēršļus vienotajā tirgū, EK paredz ciešāku sadarbību ar 

dalībvalstīm, lai skaidrotu pieņemto ES tiesību aktu normu 

būtību un mazinātu uzsāktās pārkāpumu lietas pret 

dalībvalstīm.  
 

Nodokļu un muitas, preču un pakalpojumu brīvas aprites, kā arī profesionālās kvalifikācijas 

atzīšana ir jomas, kuras var uzskatīt par visproblemātiskākajām jomām ES kopumā. Šajās jomās 

pastāv visvairāk nesaskaņotu tiesību aktu un atšķirību valstu sistēmās. Tāpat laika periodā no 

2019. līdz 2021. gadam, 2 Latvijas SOLVIT iesniegtas problēmas netika atrisinātas un tika 

klasificētas kā strukturālas.  

6. attēls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3European Administrative Networks. The case of SOLVIT. D.S. Martinsen, E. Mastenbroek, R. Schrama. 

University of Copenhagen, Radbound University. Presentation to the Commission 15th October 2021. 
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Latvijas transporta uzņēmums iznomāja kravas 

automašīnas saistītajam uzņēmumam Zviedrijā uz 12 

mēnešiem ar iespēju pagarināt nomas termiņu. Lai 

iznomātu automašīnas komerciālai izmantošanai, tām 

jābūt licencētam Zviedrijas Transporta aģentūrā. 

Saistītais Zviedrijas uzņēmums pieteica licenci uz 12 

mēnešiem, bet saņēma atteikumu, jo saskaņā ar jaunu 

Zviedrijas nacionālo likumdošanu, automašīnas, kas 

reģistrētas ārpus Zviedrijas, Dānijas, Somijas un 

Norvēģijas, vairs nevar saņemt ilgstošu licenci transporta 

pakalpojumu sniegšanai. Dienests izsniedza uzņēmumam atļauju tikai uz vienu mēnesi. 

SOLVIT norādīja uz diskrimināciju, bet Zviedrijas iestāde atteicās mainīt savu lēmumu un 

likumu. Līdz ar to, šis jautājums ir uzskatāms par neatrisinātu strukturālo lietu, kuras risināšanu 

ir pārņēmusi EK. 
 

Pārkāpti ES tiesību akti Līgums par ES darbību 

Lietas risināšanas ilgums 8 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2019. g. marts 

Iesaistītas valstis Latvija, Zviedrija 

 

2020. gadā Latvijas SOLVIT saņēma sūdzību no trim 

Dānijas lauksaimniekiem, kuri dzīvoja Austrijā un 

vairākus gadus apsaimniekoja zemi Latvijā. Uzņēmēji 

norādīja uz diskrimināciju, jo Dānijas pilsoņiem bija 

jāapliecina valsts valodas zināšanas, lai iegādātos zemi. 

Problēma izrietēja no likuma “Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos”, kas paredz, ka lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi var iegūt īpašumā subjekti, kuri 

saņēmuši dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz 

atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei, ja tie ir citu ES dalībvalstu 

pilsoņi, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteina, Šveices Konfederācijas vai Ekonomiskās sadarbības 

un attīstības organizācijas dalībvalstu pilsoņi.  

SOLVIT sadarbībā ar EK uzsāka strukturālās problēmas risināšanu jau 2017. gada4. Atbildīgā 

Latvijas iestāde pamatoja valodas prasības ar ilgtspējīgu zemes izmantošanas nodrošināšanu, 

spekulāciju mazināšanu, darba drošību un nelaimes gadījumiem darbā saistītiem riskiem, 

cilvēku veselības, vides aizsardzību un atteicās veikt grozījumus. Līdz ar to, 2019. gadā lieta 

tika pieņemta ES tiesā un 2020. gadā tika pasludināts spriedums par ES tiesību akta pārkāpšanu. 

Šobrīd Latvijas iestāde rīkojas saskaņā ar pieņemto ES lēmumu un plāno tiesību akta 

grozījumus. 
 

Pārkāpti ES tiesību akti Līgums par ES darbību, Direktīva 2006/123/EK 

Lietas risināšanas ilgums 3 dienas 

Iesniegšanas datums 2020. g. maijs 

Iesaistītas valstis Latvija, Austrija, Dānija 

 

 
4Laikā posmā no 2017. līdz 2021. gadam Latvijas SOLVIT kopumā saņēma 12 lietas (no kurām 6 tika iesniegtas 

no uzņēmēju puses) par valodas zināšanas prasībām, kas izriet no likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. 
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2019. gadā netika atrisināta Igaunijas uzņēmēja problēma ar 

Itālijas policiju. Itālijas policija pārbaudīja uzņēmuma kravas 

mašīnas vadītājam tahogrāfu un izsniedza pārkāpuma 

protokolu un nozīmīgus sodus par konstatēto pārkāpumu. 

Vadītājam izskaidroja, ka gadījumā, ja sods netiks samaksāts 

uzreiz, kravas mašīna tiks arestēta un papildus tiks uzlikts 

piecas reizes lielāks naudas sods. Vadītājs samaksāja 

nepieciešamo summu, kaut arī pārkāpuma protokolā netika 

norādīta valsts, kurā notika pārkāpums un braukšanas ātruma 

limits un pārkāptais ātrums; juridiskais pamatojums digitāla 

tahogrāfa izmantošanai, lai noteiktu ātrumu; tahogrāfa ražotāja noteiktā pieļaujamā mērījumu 

kļūda un vai tā ir ņemta vērā; skaidrojums, vai autovadītājs jau nav sodīts par šiem 

pārkāpumiem Itālijā vai kādā citā valstī. Attiecīgi, saskaņā ar SOLVIT un EK izvērtējumu tika 

pārkāpti vairāki ES tiesību akti. 

Pēc problēmas izpētes, Itālijas iestāde tomēr nemainīja savu lēmumu un 2020. gadā EK pret 

Itāliju uzsāka pārkāpuma procedūru. 

Pārkāpti ES tiesību akti Regula 2014/165, Regula 2006/561 

Lietas risināšanas ilgums 25 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2019. g. marts 

Iesaistītas valstis Igaunija, Itālija 

 

Vairākas SOLVIT iesniegtas problēmas bija saistītas 

ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Piemēram, 

Čehijas arhitekts saņēma universitātes diplomu 

Nīderlandē un Čehijā, kā arī ieguva profesionālo 

pieredzi Apvienotajā Karalistē5. Nīderlande 

automātiski atzina arhitekta kvalifikāciju un Čehijas 

pilsonis reģistrējās Nīderlandē kā arhitekts. 

2021. gadā profesionālis pieteicās reģistrācijai 

Čehijā, lai sniegtu arhitekta pakalpojumus, bet 

saņēma Čehijas iestādes atteikumu.  

Pēc SOLVIT iesaistes, Čehijas iestāde izsniedza rekomendācijas, lai atļautu Čehijas pilsoņiem, 

kuri reģistrējušies citās ES valstīs, saņemt atļauju pakalpojumu sniegšanai Čehijā. 
 

Pārkāpti ES tiesību akti Direktīva 2006/36/EK 

Lietas risināšanas ilgums 24 nedēļas 

Iesniegšanas datums 2021. g. februāris 

Iesaistītas valstis Nīderlande, Čehija, Apvienotā Karaliste 

 

 

 
5Iesniedzot lietu SOLVIT, svarīgi atcerēties, ka Apvienotā Karaliste (AK) izstājās no SOLVIT tīkla 2020. gada 

31. decembrī. Tādēļ SOLVIT vairs nevar palīdzēt risināt ar AK saistītas problēmas, kuru novēršanai vajadzīga 

sadarbība vai iejaukšanās no AK pārvaldes iestāžu puses (sk. sadaļu “Papildus informācija”). 
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Problēmas risināšana SOLVIT 

Lai iesniegtu sūdzību SOLVIT centrā, ir nepieciešams aizpildīt tiešsaistes iesnieguma formu 

(formu var aizpildīt arī latviešu valodā). Lietas iesniedzējam pēc iespējas detalizētāk jāapraksta 

problēma un jāpievieno dokumenti, kas palīdzēs pierādīt atbildīgajai iestādei, ka tika 

pārkāptas ES tiesību normas. Lai uzzinātu, kādas ES tiesību normas ir pārkāptas konkrētajā 

gadījumā, iesniedzējam ir iespēja sākumā saņemt neformālu juridisku padomu, izmantojot 

dienestu Tavs Eiropas padomdevējs. 

Pēc problēmas saņemšanas, 10 nedēļu laikā lietu izskatīs divi SOLVIT centri: “mājas centrs” 

un “vadošais centrs”. 

7. attēls 

Problēmas risināšana SOLVIT 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: EK informācija SOLVIT mājas lapā 

VALSTS A VALSTS B 

MĀJAS CENTRS VADOŠAIS CENTRS 

STRĀDĀ KOPĀ 

UZŅĒMUMS 

PRIVĀTPERSONA 
VALSTS IESTĀDE 

1 NEDĒĻAS LAIKĀ 

SAZINĀSIES AR 

IESNIEDZĒJU 

PIEPRASĪS PAPILDU 

INFORMĀCIJU 

PĀRBAUDĪS, VAI 

PROBLĒMA IR 

SOLVIT 

KOMPETENCĒ 

SAGATAVOS 

LIETU UN 

INFORMĒS PAR 

VIRZĪBU 

1 NEDĒĻAS LAIKĀ 

APSTIPRINĀS, VAI 

PIEŅEM LIETU 

SAZINĀSIES AR 

ATBILDĪGO 

IESTĀDI 

MĒĢINĀS RAST 

RISINĀJUMU 10 

NEDĒĻU LAIKĀ 

https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=lv&origin=solvit-web
https://europa.eu/youreurope/advice/index_lv.htm


 


