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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

121. 77L/12

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.;
2013, 194., 232. nr.; 2015, 60. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt likumu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:
“1.1 pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, it īpaši
saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu,
vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā.”
2. 2. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11) Mikrouzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ja tas veic saimniecisko darbību Ministru kabineta noteiktajās
nozarēs.
(12) Ministru kabinets nosaka nozares, kurās, veicot saimniecisko darbību, mikrouzņēmums
nav tiesīgs kļūt un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, tāpēc ka nodokļa režīma
piemērošana attiecīgajās nozarēs neatbilst šā likuma mērķim.”
3. 4. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) mikrouzņēmums veiks saimniecisko darbību nozarē, kas nav ietverta šā likuma
2. panta 1.2 daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos.”;
papildināt astoto daļu pēc skaitļa un vārda “2. panta” ar skaitli un vārdu “1.1 daļas”.
4. 6. pantā:
izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Sākot ar 2015. gada 1. janvāri, mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma
apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmo,
otro un trešo taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas ir
9 procenti, bet, sākot ar saimnieciskās darbības ceturto taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja statusa iegūšanas, mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 12 procenti.”;
papildināt pantu ar 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:
“(12) Sākot ar 2016. gada 1. janvāri mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma
apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro ir:
1) 2016. taksācijas gadā — 13 procenti;
2) 2017. taksācijas gadā un turpmākajos taksācijas gados — 15 procenti.
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(13) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības
pirmajā, otrajā vai trešajā taksācijas gadā kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa
iegūšanas nodarbina vismaz vienu mikrouzņēmuma darbinieku, kurš trīs gadus un vairāk ir bijis
nodarbināts mikrouzņēmumā, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, attiecīgajā taksācijas
periodā nav tiesīgs piemērot šajā likumā noteikto nodokļa likmi par mikrouzņēmuma saimnieciskās
darbības pirmajiem trim gadiem.”;
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Mikrouzņēmuma īpašnieks vai tā dibināts mikrouzņēmums, kas ir piemērojis pirmajiem
trim taksācijas gadiem kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas šā likuma
6. panta 1.1 daļā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa likmi 9 procentu apmērā, bet zaudējis
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu (tai skaitā 4. panta 8.3 daļā minētajos gadījumos),
atkārtoti izvēloties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vairs nav tiesīgs piemērot šā likuma 6. panta
1.1 daļā noteikto 9 procentu likmi.”
5. Papildināt 7. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norāda informāciju par to,
ka mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pamatnozare nav ietverta likuma 2. panta 1.2 daļā
minētajos Ministru kabineta noteikumos.”
6. 8. pantā:
aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitli “65” ar skaitli “74,5”;
aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli “30” ar skaitli “21,9”;
aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli “4,9” ar skaitli “3,5”;
aizstāt otrās daļas 1. punktā skaitli “65” ar skaitli “74,5”;
aizstāt otrās daļas 2. punktā skaitli “35” ar skaitli “25,5”;
aizstāt trešās daļas 2. punktā skaitli “65” ar skaitli “74,5”;
aizstāt trešās daļas 3. punktā skaitli “34,9” ar skaitli “25,4”.
7. Papildināt 9. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41)Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks papildus šajā likumā
noteiktajam ir sociāli apdrošināms saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
8. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. punktu šādā
redakcijā:
“9. Šā likuma 2. panta 1.1 daļa, 4. panta pirmās daļas 4. punkts, grozījums 4. panta astotajā daļā
(ievērojot pārejas noteikumu 11. punktā noteikto), kā arī 7. panta 2.1 daļa stājas spēkā 2016. gada
1. janvārī.
10. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. augustam izdod šā likuma 2. panta 1.2 daļā paredzētos
noteikumus.
11. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2015. gada 31. decembrim ir ieguvis
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un veic saimniecisko darbību nozarē, kas noteikta
uz šā likuma 2. panta 1.2 daļas pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, ir tiesīgs saglabāt
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ievērojot šādus nosacījumus:
1) ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts līdz 2015. gada 30. aprīlim, —
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statusu 2016., 2017. un 2018. gadā, ja neiestājas citi apstākļi, kas liedz šo
nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu;
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2)

ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss iegūts laikposmā no 2015. gada
1. maija līdz 2015. gada 31. decembrim, — mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir
tiesīgs saglabāt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2016. gadā, ja neiestājas
citi apstākļi, kas liedz šo nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu.
12. Ja 2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”,
kuri paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieki papildus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajam
ir sociāli apdrošināmi ar mērķi triju gadu laikā sasniegt sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
apmēru, kas atbilst darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kura aprēķināta no Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad:
1) 2016. gada 1. janvārī spēku zaudē šā likuma 6. panta 1.2 daļa;
2) 2016. gada 1. janvārī stājas spēkā šā likuma 9. panta 4.1 daļa;
3) 2018. gada 1. janvārī stājas spēkā šā likuma 6. panta 1.3 daļa un devītā daļa.
13. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja statusu līdz 2014. gada 31. decembrim, šā likuma 6. panta 1.1 daļā noteiktais triju gadu
termiņš tiek skaitīts, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.
14. Ja 2016. gada 1. janvārī nav stājušies spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”, kuri paredz, ka mikrouzņēmuma darbinieki papildus Mikrouzņēmumu nodokļa
likumā noteiktajam ir sociāli apdrošināmi ar mērķi triju gadu laikā sasniegt sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu apmēru, kas atbilst darba devēja un darba ņēmēja iemaksu summai, kura
aprēķināta no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, tad:
1) 2016. gada 1. janvārī spēku zaudē šā likuma 6. panta 1.1, 1.3 un devītā daļa un 9. panta
4.1 daļa, kā arī pārejas noteikumu 13. punkts;
2) ar 2016. gada 1. janvāri sāk piemērot šā likuma 6. panta 1.2 daļu.
15. Grozījumi šā likuma 8. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā stājas spēkā 2017. gada
1. janvārī.
16. Valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus 2015. gadā Valsts kase
sadala likumā “Par valsts budžetu 2015. gadam” noteiktajā kārtībā.
17. Valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus 2016. gadā Valsts kase
sadala šādi:
1) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā
taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu
ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa
ieņēmumus:
a) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā,
b) 72,4 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
c) 23,7 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā,
d) 3,8 procentus — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā;
2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, — valsts budžetā iemaksātā
mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:
a) 72,4 procentus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
b) 27,6 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;
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3)

mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — individuālā komersanta, individuālā
uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā
taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības
ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā
mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:
a) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā,
b) 72,4 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
c) 27,5 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 23. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 12. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2015., Nr. 91.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

122. 78L/12

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006,
1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.;
2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 63., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87.,
92., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228., 238. nr.; 2015, 42. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Patiesības paušanas pienākums
Puses, trešās personas un pārstāvji pārstāvamo vārdā sniedz tiesai patiesas ziņas par faktiem
un lietas apstākļiem.”
2. Izteikt 11. panta 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Tiesa rakstveidā brīdina personas, kuras piedalās tādas lietas izskatīšanā, kuras materiālos
ir iekļauts valsts noslēpuma objekts vai komercnoslēpums, un kurām ir tiesības iepazīties ar lietas
materiāliem, par pienākumu glabāt valsts noslēpumu vai komercnoslēpumu un par atbildību,
kas paredzēta par valsts noslēpuma vai komercnoslēpuma izpaušanu. Valsts noslēpumu saturošu
dokumentu atvasinājumu izgatavošana nav pieļaujama.”
3. Izteikt 14. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja lietas iztiesāšanas gaitā līdz pilna sprieduma sastādīšanai kādu no tiesnešiem aizstāj
cits tiesnesis, lietas iztiesāšana jāsāk no jauna. Par tiesneša aizstāšanu lemj tiesas priekšsēdētājs
likumā “Par tiesu varu” noteiktajā kārtībā.”
4. Izteikt 32.1 pantu šādā redakcijā:
“32.1 pants. Tiesvedībā pieņemtās lietas nodošana citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas
nodrošināšanai
(1) Pirmās instances tiesa var ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai tās
izskatīšanā esošu prasības tiesvedības lietu, izņemot lietu, kuras piekritība noteikta saskaņā ar šā
likuma 30. pantu, ja lietas izskatīšana pēc būtības nav uzsākta un, nododot lietu citai tiesai, var
panākt tās ātrāku izskatīšanu.
(2) Apgabaltiesa var ierosināt nodot izskatīšanai citai apgabaltiesai tās izskatīšanā esošu
apelācijas lietu, kas ierosināta par pirmās instances tiesas spriedumu (papildspriedumu), ja lietas
izskatīšana pēc būtības nav uzsākta un, nododot lietu citai tiesai, var panākt tās ātrāku izskatīšanu.
(3) Lietu, kuras piekritība noteikta saskaņā ar šā likuma 28. vai 29. pantu, tās instances tiesa,
kuras izskatīšanā atrodas lieta, var ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai tikai
pēc prasītāja rakstveida lūguma.
(4) Lēmumu par lietas nodošanu no vienas tiesas citai tiesai pēc tās tiesas priekšsēdētāja
ierosinājuma, kurai lieta ir piekritīga, pieņem vienu līmeni augstākas tiesas priekšsēdētājs. Ja rajona
(pilsētas) tiesas lietvedībā esoša lieta nododama citā tiesu apgabalā esošai tiesai, jautājumu izlemj
tās apgabaltiesas priekšsēdētājs, kuras darbības teritorijā atrodas tiesa, kas ierosina lietas nodošanu
citai tiesai. Lēmumu pieņem rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.
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(5) Par šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu tiesa, kura ierosinājusi lietas
nodošanu citai tiesai, informē lietas dalībniekus.
(6) Ja lieta tās ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai kādā no tiesvedības instancēm tikusi nodota
izskatīšanai citai tiesai, atkārtota lietas nodošana šajā pantā noteiktajā kārtībā nav pieļaujama.”
5. 34. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:
“16) par pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu, ja šāds pieteikums tiesā
iesniegts pēc tam, kad lietā spēkā stājies gala nolēmums, — 30 euro.”;
papildināt septīto daļu pēc vārdiem “atzīšanu un izpildīšanu” ar vārdiem “un ārvalsts tiesas
nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā”.
6. Izteikt 42. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja prasību noraida, atstāj bez izskatīšanas vai ja prasītājs atsakās no prasības, tiesas
izdevumi, kas nav samaksāti iepriekš, piespriežami no prasītāja valsts ienākumos. Taču, ja prasītājs
neuztur savus prasījumus, jo atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesas
izdevumus valsts ienākumos piedzen no atbildētāja.”
7. Papildināt likuma 9. nodaļu ar 73.1 pantu šādā redakcijā:
“73.1 pants. Negodprātīga tiesību un pienākumu izmantošana vai necieņa pret tiesu
(1) Ja lietas dalībnieks negodprātīgi izmanto savas tiesības vai negodprātīgi pilda savus
pienākumus, tajā skaitā sniedz tiesai apzināti nepatiesas ziņas par faktiem un lietas apstākļiem vai
apzināti ar darbību vai bezdarbību novilcina lietas vai jautājuma izskatīšanu, tiesnesis izsaka lietas
dalībniekam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 800 euro.
(2) Par necieņu pret tiesu — jebkuru rīcību, kas liecina par tiesas sēdē vai tiesā pastāvošo
noteikumu klaju ignorēšanu — tiesa var uzlikt lietas dalībniekam naudas sodu līdz 1000 euro.”
8. 130. pantā:
izslēgt otro un trešo daļu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Neparakstītu prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ
iesniedzējam.”
9. 132. pantā:
izteikt pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā:
“9) no prasības pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet
pilnvarojums pārstāvim celt šādu prasību;”;
papildināt pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) prasības pieteikumam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina
pārstāvja pilnvarojumu celt prasību.”;
papildināt trešo daļu ar vārdiem un skaitli “izņemot lēmumu par atteikšanos pieņemt prasības
pieteikumu uz šā panta pirmās daļas 10. punkta pamata”;
aizstāt ceturtajā daļā skaitļus “6.—9.” ar skaitļiem “6.—10.”.
10. Aizstāt 133. panta pirmās daļas 1. punktā skaitli un vārdus “128. pantā noteikto rekvizītu”
ar skaitli un vārdiem “128. panta otrajā vai ceturtajā daļā noteikto rekvizītu”.
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11. 140. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Apmierinot pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļu aizstāšanu ar citiem
līdzekļiem, tiesa var atkārtoti lemt par prasītājam saskaņā ar šā panta otro un 5.1 daļu uzlikto
pienākumu.”;
papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Atbildētājs pieteikumā var ietvert pamatojumu par zaudējumiem, kas tam radušies piemērotā
prasības nodrošinājuma līdzekļa dēļ vai varētu rasties, ja prasības nodrošinājuma līdzeklis netiek
atcelts.”;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Noraidot pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesa vai tiesnesis vienlaikus
var uzlikt prasītājam par pienākumu nodrošināt šā panta piektajā daļā minētos zaudējumus,
iemaksājot tiesas noteiktu naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā 20 dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.”;
papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Ja lēmumā, kas pieņemts par puses pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu,
prasītājam uzdots izpildīt šā panta 5.1 daļā uzlikto pienākumu, bet tas nav izpildīts un prasītājs nav
iesniedzis tiesā tiesu izpildītāja izsniegtu apliecinājumu par summas iemaksu viņa depozīta kontā,
tiesa vai tiesnesis pieņem lēmumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa atcelšanu.”
12. 141. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“141. pants. Prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu paziņošana un
pārsūdzēšana”;
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “prasības nodrošinājuma atcelšanu” ar vārdiem un
skaitļiem “kā arī tiesas lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu, kas atbildētājam varētu rasties
saistībā ar prasības nodrošināšanu (140. panta otrā, 3.1 un 5.1 daļa)”;
izslēgt pirmās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Lēmumu, kas pieņemts par zaudējumu nodrošināšanu, kas atbildētājam varētu rasties
saistībā ar prasības nodrošināšanu, paziņo atbildētājam pēc tam, kad prasītājs iemaksājis tiesas vai
tiesneša noteikto summu tiesu izpildītāja depozīta kontā.”
13. Papildināt 142. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “140. panta piektā” ar vārdiem
“un desmitā”.
14. Papildināt 208.5 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.”
15. 250.46 pantā:
aizstāt otrās daļas 9. punktā vārdus “un prasītājs” ar vārdiem “un prasītājs vai prasītājs un
pārstāvis, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja pieteikumā nav ietverts šā panta otrās daļas 9. punktā minētais apliecinājums,
pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.”
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16. Papildināt 250.62 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja no lietas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību materiāliem izriet, ka tiek skartas
bērna intereses, lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, lēmumu par pagaidu aizsardzības
pret vardarbību līdzekļa aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nosūta bāriņtiesai pēc bērna dzīvesvietas.”
17. Papildināt 254. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.”
18. 255. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“255. pants. Atteikšanās pieņemt pieteikumu un pieteikuma atstāšana bez virzības”;
papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja pieteikums neatbilst šā likuma 254. panta otrās daļas prasībām, tiesnesis atsakās to
pieņemt un iestājas šā likuma 132. pantā paredzētās sekas.”;
uzskatīt līdzšinējo pirmo daļu par otro daļu un papildināt to pēc skaitļa un vārda “254. panta”
ar vārdiem “pirmās un trešās daļas”.
19. Izteikt 268. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesa rīcībspējas ierobežojuma apjomu var vērtēt arī citās jomās, izņemot Civillikuma
356.1 pantā minētos gadījumus.”
20. Izteikt 270.1 panta tekstu šādā redakcijā:
“Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu iesniedz tiesā pēc
personas, kuras rīcībspēju ierosināts pārskatīt, deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc šīs
personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē, — pēc ārstniecības iestādes adreses.”
21. Aizstāt 406.3 panta otrās daļas 10. punktā vārdus “un pieteicējs” ar vārdiem “un pieteicējs
vai pārstāvis, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis”.
22. 406.7 pantā:
papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Parādnieka atbilde noformējama atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam.”;
uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par otro, trešo, ceturto,
piekto un sesto daļu;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja parādnieka atbildē nav ietverts apliecinājums, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas, un
parādnieks vai pārstāvis, ja atbildi iesniedz pārstāvis, ir informēts, ka Krimināllikums paredz
atbildību par nepatiesas atbildes sniegšanu, parādnieka atbildi uzskata par neiesniegtu un nosūta
atpakaļ iesniedzējam.”
23. 416. pantā:
izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Neparakstītu apelācijas sūdzību uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
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(5) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt apelācijas sūdzību, ja tai nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas spriedumu.”
24. 420. panta pirmajā daļā:
izslēgt 1. punktā vārdus “vai otrās”;
papildināt daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) no apelācijas sūdzībai pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums
pārstāvim pārsūdzēt tiesas spriedumu.”
25. Papildināt 421. pantu ar vārdiem un skaitli “izņemot šā likuma 416. panta piektajā daļā
minēto gadījumu”.
26. Izteikt 445. pantu šādā redakcijā:
“445. pants. Blakus sūdzības nepieņemšanas pamats un atstāšana bez virzības
(1) Neparakstītu blakus sūdzību uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(2) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību, ja likumā noteiktajā
kārtībā un apjomā nav samaksāta valsts nodeva vai blakus sūdzībai nav pievienota pilnvara vai cits
dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas lēmumu.
(3) Tiesneša lēmums par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību nav pārsūdzams.
(4) Ja blakus sūdzībai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti vai likumā paredzētajos
gadījumos nav pievienots noteiktā kārtībā apliecināts blakus sūdzības un tai pievienoto dokumentu
norakstu tulkojums, vai no blakus sūdzībai pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet
pilnvarojums pārstāvim pārsūdzēt tiesas lēmumu, tiesnesis pieņem lēmumu atstāt blakus sūdzību
bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.
(5) Ja iesniedzējs noteiktā termiņā novērš trūkumus, kas norādīti lēmumā par blakus sūdzības
atstāšanu bez virzības, blakus sūdzība uzskatāma par iesniegtu dienā, kad tā pirmoreiz iesniegta
tiesai. Pretējā gadījumā blakus sūdzība uzskatāma par neiesniegtu un atdodama iesniedzējam.”
27. Papildināt 447. panta trešo daļu pēc skaitļa “640.” ar vārdu un skaitli “un 651.5”.
28. 453. pantā:
izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(5) Neparakstītu kasācijas sūdzību uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam,
atmaksājot drošības naudu.
(6) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību, ja:
1) nav veikta drošības naudas samaksa;
2) kasācijas sūdzībai nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja
pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas spriedumu kasācijas kārtībā.
(7) Šā panta sestās daļas 2. punktā minētajā gadījumā atmaksā drošības naudu.”
29. Papildināt 455. pantu ar vārdiem un skaitli “izņemot šā likuma 453. panta sestajā daļā
minētos gadījumus.”

11

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2015. gada 28. maijā

30. 459. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli “Ja iesniegta kasācijas sūdzība, kura neatbilst šā likuma
453. panta otrās daļas prasībām” ar vārdiem “Ja no kasācijas sūdzībai pievienotās pilnvaras vai cita
dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim pārsūdzēt spriedumu kasācijas kārtībā”;
izslēgt pirmajā daļā vārdus “ja nav samaksāta drošības nauda”;
papildināt piekto daļu pēc vārdiem “šā panta pirmajā daļā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma
453. panta piektajā un sestajā daļā”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “un ceturtajā daļā” ar vārdiem un skaitli “ceturtajā daļā, šā likuma
453. panta piektajā un sestajā daļā”.
31. Papildināt 638. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(6) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.”
32. Izteikt 639. panta tekstu šādā redakcijā:
“Ja pieteikums neatbilst šā likuma 638. panta otrās un trešās daļas prasībām vai ja no
pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties
ar šo pieteikumu tiesā, tiesnesis atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133. pantā
paredzētās sekas.”
33. Aizstāt 640. pantā vārdus “no pieteikuma iesniegšanas dienas” ar vārdiem “pēc lietas
ierosināšanas”.
34. 642. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “un Augstākās tiesas”;
izslēgt pirmajā daļā vārdus “un Augstākajai tiesai”.
35. 644.2 pantā:
izslēgt otro daļu;
izslēgt trešajā daļā vārdus “un otrajā”.
36. 644.4 pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdus “iesniegt pieteikumu” ar vārdiem “griezties ar šo pieteikumu tiesā”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(5) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.”
37. Izteikt 644.5 panta tekstu šādā redakcijā:
“Ja saskaņā ar šā likuma 644.1, 644.2 vai 644.3 pantu iesniegtais pieteikums neatbilst šā
likuma 644.4 panta pirmās un otrās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras
vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesnesis atstāj
pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133. pantā paredzētās sekas.”
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38. 644.7 pantā:
aizstāt piektajā daļā vārdus “iesniegt pieteikumu” ar vārdiem “griezties ar šo pieteikumu
tiesā”;
papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(7) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.”
39. Izteikt 644.8 panta tekstu šādā redakcijā:
“Ja pieteikums neatbilst šā likuma 644.7 panta trešās un ceturtās daļas prasībām vai ja no
pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar
šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133. pantā paredzētās
sekas.”
40. 644.15 pantā:
aizstāt piektajā daļā vārdus “iesniegt pieteikumu” ar vārdiem “griezties ar šo pieteikumu
tiesā”;
papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(7) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.”
41. Izteikt 644.16 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja pieteikums neatbilst šā likuma 644.15 panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas
prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums
pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības tikai tādā gadījumā, ja
dokumentu vai nepieciešamo ziņu trūkums būtiski ietekmē pieteikuma izskatīšanas iespējamību.”
42. Papildināt 647. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(6) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.”
43. Izteikt 648. panta tekstu šādā redakcijā:
“Ja pieteikums neatbilst šā likuma 647. panta otrās un trešās daļas prasībām vai ja no
pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties
ar šo pieteikumu tiesā, tiesnesis atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133. pantā
paredzētās sekas.”
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44. Papildināt likumu ar 78.1 nodaļu šādā redakcijā:
“78.1 nodaļa
Ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošana to īstenošanai Latvijā
651.1 pants. Ārvalsts tiesas nolēmums, kurā noteiktās tiesības un pienākumi pielāgojami
to īstenošanai Latvijā
Ārvalsts tiesas nolēmums šīs nodaļas izpratnē ir tāds ārvalsts tiesas vai ārvalsts kompetentās
iestādes nolēmums, kas saskaņā ar tieši piemērojamām Eiropas Savienības tiesību normām vai
Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir atzīstams vai pasludināms par
izpildāmu Latvijā, kā arī tāds nolēmums, kas ir izpildāms šajā likumā noteiktajā kārtībā, neprasot
ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes pasludināšanu.
651.2 pants. Ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošana to
īstenošanai Latvijā
(1) Ja ārvalsts tiesas nolēmumam pilnā apjomā vai kādā tā daļā nav tiesisko seku Latvijā, jo
tajā ir noteiktas tādas tiesības un pienākumi, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, veic ārvalsts
tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā. Šajā daļā
minēto pielāgošanu veic tikai tajos gadījumos, kad tas paredzēts Eiropas Savienības tiesību normās
vai Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos.
(2) Ārvalsts tiesas nolēmumā noteiktās tiesības un pienākumus pielāgo īstenošanai Latvijā,
cik vien iespējams tās pielāgojot attiecīgiem tiesību institūtiem, kas pazīstami Latvijas tiesību aktos
un kam ir līdzvērtīgas tiesiskās sekas, mērķi un nolūki. Ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību
un pienākumu pielāgošana nedrīkst radīt tādas tiesiskās sekas, kas pārsniedz attiecīgās ārvalsts
tiesību aktos noteiktās tiesiskās sekas.
(3) Ja jautājums par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu
īstenošanai Latvijā ir saistīts ar jautājumu par šā nolēmuma atzīšanu vai atzīšanu un izpildīšanu,
jautājumus izskata vienlaikus, piemērojot šā likuma 77. un šīs nodaļas noteikumus. Ja ārvalsts tiesas
nolēmums ir izpildāms šajā likumā noteiktajā kārtībā, neprasot ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu
un ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes pasludināšanu, jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmumā
noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā izskata kā atsevišķu jautājumu,
piemērojot tikai šīs nodaļas noteikumus.
651.3 pants. Pieteikuma iesniegšana
(1) Pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu
īstenošanai Latvijā iesniedz izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesā pēc nolēmuma izpildīšanas vietas
vai arī pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc atbildētāja dzīvesvietas vai
juridiskās adreses.
(2) Pieteikumā norāda šā likuma 638. panta otrajā daļā minētās ziņas, kā arī pieteicēja lūgumu
pielāgot ārvalsts tiesas nolēmumā noteiktās tiesības vai pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas
tiesību aktos, attiecīgiem tiesību institūtiem, kas pazīstami Latvijas tiesību aktos.
(3) Ja jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu
īstenošanai Latvijā izskata kā atsevišķu jautājumu, pieteikumā nenorāda pieteicēja lūgumu atzīt vai
atzīt un izpildīt ārvalsts tiesas nolēmumu pilnā apjomā vai kādā tā daļā.
(4) Pieteikumam pievieno:
1) attiecīgo ārvalsts tiesas nolēmumu vai pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un
noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;
2) attiecīgā ārvalsts likuma tekstu, kas nosaka ārvalsts tiesas nolēmumā noteiktās
tiesības vai pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, un noteiktā kārtībā
apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;
14

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2015. gada 28. maijā

3)

dokumentu, kas apstiprina attiecīgā ārvalsts likuma saturu, kurš nosaka ārvalsts
tiesas nolēmumā minētās tiesības vai pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas tiesību
aktos, un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;
4) dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un
apmērā.
(5) Lietās par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to
īstenošanai Latvijā saskaņā ar Padomes regulas Nr. 606/2013 11. pantu šā panta ceturtās daļas 2. un
3. punktā minētos dokumentus nepievieno.
(6) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis,
pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu
griezties ar šo pieteikumu tiesā.
(7) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
(8) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota
pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.
Lēmums nav pārsūdzams.
651.4 pants. Pieteikuma atstāšana bez virzības
Ja pieteikums neatbilst šā likuma 651.3 panta otrās un ceturtās daļas prasībām vai ja no
pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar
šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133. pantā paredzētās
sekas.
651.5 pants. Pieteikuma izlemšana
(1) Lēmumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to
īstenošanai Latvijā vai lēmumu par pieteikuma noraidīšanu pieņem tiesnesis vienpersoniski uz
iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata 10 dienu laikā pēc lietas ierosināšanas,
neaicinot puses.
(2) Padomes regulas Nr. 606/2013 11. pantā noteiktajos gadījumos šā panta pirmajā daļā
minēto lēmumu tiesnesis pieņem nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas, neaicinot puses.
Lēmumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai
Latvijā saskaņā ar Padomes regulas Nr. 606/2013 11. pantu paziņo atbildētājam atbilstoši minētās
regulas 11. panta 4. punktam.
(3) Ja, izvērtējot objektīvos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši — lietas sarežģītības un
apjomīguma pakāpi, tiesnesis uzskata par neiespējamu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu
pieņemt 10 dienu laikā, viņš to pieņem pēc iespējas tuvākajā laikā.
651.6 pants. Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmuma spēkā stāšanās,
izpildāmība un pārsūdzēšana
(1) Par pirmās instances tiesas lēmumu lietā par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību
un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesai, bet
apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību.
(2) Lietas dalībnieks, kura deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta vai juridiskā
adrese ir Latvijā, šā panta pirmajā daļā minēto blakus sūdzību var iesniegt 30 dienu laikā no lēmuma
noraksta izsniegšanas dienas, bet lietas dalībnieks, kura deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, —
dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav Latvijā, — 60 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas
dienas.
(3) Pirmās instances tiesas lēmums un apelācijas instances tiesas lēmums stājas likumīgā spēkā
pēc tam, kad notecējis tā pārsūdzēšanas termiņš, skaitot no vēlākā lēmuma noraksta izsniegšanas
datuma, un blakus sūdzība nav iesniegta.
(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā nav saņemts attiecīgs apstiprinājums par
lēmuma noraksta izsniegšanu, lēmums stājas likumīgā spēkā sešus mēnešus pēc tā pasludināšanas.
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(5) Pirmās instances tiesas lēmums un apelācijas instances tiesas lēmums lietā par ārvalsts
tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā saskaņā ar
Padomes regulas Nr.606/2013 11. pantu ir izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas.
651.7 pants. Apgabaltiesas kompetence
(1) Apgabaltiesai, izskatot blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā un izlemt jautājumu par ārvalsts tiesas
nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā;
3) grozīt lēmumu.
(2) Tiesa var pieprasīt no pusēm paskaidrojumus vai arī papildu ziņas no ārvalsts tiesas, kas
pieņēmusi nolēmumu.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 23. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 12. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2015., Nr. 91.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

123. 79L/12

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1999, 14. nr.; 2001, 16. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 14. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2010, 102., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 69., 190. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1. panta otro daļu ar 2.2 un 2.3 punktu šādā redakcijā:
“22) kvalifikācijas prakse — attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas
(profesionālo iemaņu un prasmju) apguves noslēdzošā daļa pirms valsts pārbaudījuma profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai;
23) mācību prakse — attiecīgās profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguve
izglītības iestādē vai ārpus tās, izņemot kvalifikācijas praksi;”.
2. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un
profesionālās tālākizglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.”
3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
“5. pants. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi
Profesionālās kvalifikācijas līmeņi ir šādi:
1) pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība,
kas dod iespēju veikt vienkāršus uzdevumus noteiktā praktiskās darbības sfērā
(atbilst otrajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);
2) otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība,
kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu (atbilst trešajam Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);
3) trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība
un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus,
kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana (atbilst ceturtajam
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);
4) ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība,
kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu
speciālistu darbu (atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);
5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista
augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības
darbu attiecīgajā nozarē (atbilst sestajam un septītajam Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmenim).”
4. 6. pantā:
aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdus “daļēji apguvis” ar vārdiem “pilnībā vai daļēji apguvis”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošos dokumentos norāda arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.”
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5. 7. pantā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) nosaka profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai
neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes
kārtību, kā arī institūciju, kas izstrādā un aktualizē nozares kvalifikāciju struktūru;”;
papildināt 4. punktu pēc vārdiem “mācību prakses” ar vārdiem “un kvalifikācijas prakses”;
izslēgt 8. punktu;
papildināt pantu ar 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:
“14) nosaka kārtību, kādā tiek izveidotas un darbojas nozaru ekspertu padomes;
15) nosaka darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību;
16) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar profesionālo izglītību saistītās
funkcijas.”
6. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Nozaru ekspertu padomju, arodbiedrību un citu biedrību vai nodibinājumu
kompetence
(1) Nozaru ekspertu padomju darbības mērķis ir sekmēt attiecīgās nozares profesionālās
izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba
devēju un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos
un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.
(2) Nozaru ekspertu padomes:
1) sniedz priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās
izglītības iestādēs;
2) piedalās profesionālās izglītības iestāžu tīkla attīstības un profesionālās izglītības
programmu plānošanā;
3) piedalās nozares kvalifikāciju struktūras izveidē, saskaņojot to ar darba tirgus
prasībām, un sniedz priekšlikumus par attiecīgajai nozarei nepieciešamām
profesijām un atbilstošām specializācijām;
4) izvērtē un sniedz atzinumu par profesiju standartiem un izstrādā priekšlikumus par
profesionālās kvalifikācijas prasībām, deleģē nozares ekspertus profesiju standartu,
profesionālās kvalifikācijas prasību, profesionālās izglītības programmu satura un
profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu satura izstrādei;
5) deleģē nozares ekspertus dalībai profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru
un profesionālās izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā un profesionālās
kvalifikācijas eksāmenos, sniedz atzinumus lēmumu pieņemšanai par profesionālās
izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju;
6) koordinē un veicina komersantu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm
izglītības programmu īstenošanas jautājumos, tai skaitā darba vidē balstītu mācību
atbalstīšanā, mācību un kvalifikācijas prakses organizēšanā;
7) risina jautājumus, kas saistās ar nodarbinātību, pieprasījumu un piedāvājumu
attiecīgās nozares darba tirgū.
(3) Nozaru ekspertu padomēm ir tiesības ierosināt izmaiņas profesionālās izglītības iestāžu
darbībā.
(4) Nozaru ekspertu padomju sastāvā var iesaistīt nozaru nevalstisko organizāciju (tai skaitā
darba devēju, darbinieku un nozaru profesionālo nevalstisko organizāciju), kā arī publisko personu
(tai skaitā valsts institūciju, pašvaldību un augstskolu) pārstāvjus un citus nozares ekspertus.
18

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2015. gada 28. maijā

(5) Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares ekspertu padomes darbību koordinē
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome. Citu nozaru ekspertu padomju darbību koordinē
Latvijas Darba devēju konfederācija. Kārtību, kādā tiek koordinēta nozaru ekspertu padomju
darbība, nosaka Ministru kabinets.
(6) Arodbiedrības un citas biedrības vai nodibinājumi savas kompetences ietvaros veicina
profesionālās izglītības attīstību.
(7) Šā panta noteikumi neattiecas uz valsts aizsardzības jomu.
(8) Šā panta noteikumi par nozaru ekspertu padomju kompetenci piemērojami tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes darbību.”
7. 15.1 pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno tikai mākslas, mūzikas vai dejas profesionālās
vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un
papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus
formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, ir tiesīga
iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā, ja tā
atbilst kritērijiem, kādus Ministru kabinets noteicis attiecīgā statusa noteikšanai.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas iegūt profesionālās izglītības kompetences
centra statusu, iesniedz par to iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijai. Iesniegumu
profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai mākslas, mūzikas vai dejas jomā
profesionālās izglītības iestāde iesniedz Kultūras ministrijai. Iesniegumam pievieno dokumentus,
kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šā panta pirmajā vai 1.1 daļā minētajiem Ministru kabineta
noteiktajiem kritērijiem.”;
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “Izglītības un zinātnes ministrija” ar vārdiem “vai Kultūras
ministrija”;
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “vai
Kultūras ministrijas”.
8. Papildināt 17. pantu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71) izglītības iestādes pārvaldes institūcijas un padomdevējas institūcijas;”.
9. Papildināt likuma III nodaļu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:
“17.1 pants. Profesionālās izglītības iestādes konvents
(1) Valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, izveido koleģiālu
padomdevēju institūciju — konventu, kura mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestādes
attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām.
(2) Konventu izveido un tā nolikumu izdod profesionālās izglītības iestādes vadītājs, nosakot
konventa funkcijas, uzdevumus, sastāvu un darba organizāciju.
(3) Konventa sastāvā ir pieci līdz septiņi padomnieki. Konventa sastāvā iekļauj profesionālās
izglītības iestādes vadītāju, tās ministrijas pārstāvi, kuras padotībā ir profesionālās izglītības iestāde,
un attiecīgās pašvaldības, kā arī darba devēju un to apvienību pārstāvjus. Konventa sastāvā var
iekļaut attiecīgā plānošanas reģiona pārstāvi. Konventa priekšsēdētājs ir darba devēju vai attiecīgās
pašvaldības pārstāvis.
19

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2015. gada 28. maijā

(4) Konventa lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
(5) Konvents:
1) sniedz priekšlikumus profesionālās izglītības iestādes vadītājam attīstības stratēģijas
jautājumos un profesionālās izglītības plānošanas dokumentu izstrādē;
2) piedalās profesionālās izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku (administrācijas)
atlases un novērtēšanas procesā;
3) sniedz priekšlikumus par profesionālās izglītības iestādes izstrādāto profesionālās
izglītības programmu pirms tās iesniegšanas licences saņemšanai;
4) veicina profesionālās izglītības iestādes sadarbību ar reģiona komersantiem mācību
prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanā.
(6) Šā panta noteikumi attiecas tikai uz tām profesionālās izglītības iestādēm mākslas, mūzikas
vai dejas jomā, kuras ieguvušas profesionālās izglītības kompetences centra statusu.
(7) Uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm šā panta
noteikumi attiecas tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Valsts
policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes darbību.
(8) Šā panta noteikumi neattiecas uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošām profesionālās
izglītības iestādēm.”
10. Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:
“22. pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti
Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:
1) valsts profesionālās izglītības standarts;
2) profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas prasības (ja profesijai neapstiprina
profesijas standartu);
3) nozares kvalifikāciju struktūras apraksts, kuru izstrādā un aktualizē Ministru
kabineta noteikta institūcija, saskaņojot ar nozares ekspertu padomi;
4) profesionālās izglītības programma.”
11. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Profesijas standarts
Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus
un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un
profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.”
12. Papildināt likumu ar 24.1 un 24.2 pantu šādā redakcijā:
“24.1 pants. Profesionālās kvalifikācijas prasības
Profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka zināšanas, prasmes, attieksmes, profesionālās
kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai attiecīgās nozares saistītajās profesijās
un specializācijās.
24.2 pants. Nozares kvalifikāciju struktūra
Nozares kvalifikāciju struktūra ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares
profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās
kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām.”
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13. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:
“25. pants. Profesionālās izglītības programma
(1) Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments,
kas atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam un profesijas
standartam vai profesionālās kvalifikācijas prasībām (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu)
nosaka:
1) profesionālās izglītības programmas mērķi un sasniedzamos rezultātus;
2) profesionālās izglītības programmas saturu;
3) profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu;
4) prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;
5) profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā;
6) profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, finanšu
un materiālos līdzekļus.
(2) Profesionālās izglītības programmu izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās dibinātāju.”
14. Papildināt 28. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) darba vidē balstītas mācības.”
15. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“21. Ministru kabinets līdz 2015. gada 30. novembrim izdod šā likuma 7. panta 14. un
15. punktā minētos noteikumus un līdz 2015. gada 31. decembrim — 7. panta 2. punktā minētos
noteikumus.
22. Līdz šo pārejas noteikumu 21. punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu par
profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas
standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtību izdošanai, bet ne vēlāk kā līdz
2015. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 27. februāra noteikumi
Nr. 149 “Profesiju standartu izstrādes kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
23. Ministru kabinets līdz 2015. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 15.1 panta 1.1 daļā minētos
noteikumus par kritērijiem profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai mākslas,
mūzikas vai dejas jomā.
24. Šā likuma 5. panta jaunā redakcija (par profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem) un 25. panta pirmās daļas 5. punkts (par norādi
uz profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā) stājas spēkā
vienlaikus ar Izglītības likumā izdarītajiem grozījumiem, kuros noteikts regulējums attiecībā uz
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.
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25. Šā likuma 6. panta astotā daļa (par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa norādīšanu
valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju
apliecinošos dokumentos) stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 15. maijā.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 23. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 12. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2015., Nr. 91.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

124. 80L/12

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003,
23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:
“23) pasažieru neregulārie pārvadājumi — regulāro pārvadājumu (arī speciālo regulāro
pārvadājumu) definīcijai neatbilstoši pasažieru pārvadājumi, kuros pārvadā pasažieru grupas,
kas izveidotas pēc pasūtītāja vai paša pārvadātāja iniciatīvas. Šie pārvadājumi zaudē neregulāro
pārvadājumu statusu un iegūst regulāro pārvadājumu statusu, ja pasažieru pārvadājumi tiek
veikti ar noteiktu regularitāti pa to pašu vai līdzīgu pasažieru regulārā pārvadājuma maršrutu un
funkcionāli apkalpo tos pašus pasažierus, kurus uzņem vai izlaiž līniju būvēs vai sabiedriskajam
transportam paredzētajās joslās;
24) pasažieru regulārie pārvadājumi — pasažieru pārvadāšana ar piemērotiem
transportlīdzekļiem saskaņā ar noteiktiem kustības sarakstiem regulāri pa noteiktu maršrutu par
iepriekš noteiktu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu, kā arī pasažieru pārvadājumi, kuros
pasažieri tiek uzņemti vai izlaisti līniju būvēs;”.
2. Papildināt likumu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:
“34.1 pants. Iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un iekšzemes pasažieru
speciālie regulārie pārvadājumi
Kārtību, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un iekšzemes pasažieru
speciālie regulārie pārvadājumi, un kārtību, kādā veicama samaksa par iekšzemes pasažieru
neregulārajiem pārvadājumu pakalpojumiem un iekšzemes pasažieru speciālajiem regulārajiem
pārvadājumu pakalpojumiem Latvijas teritorijā, nosaka Ministru kabinets.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 23. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 12. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2015., Nr. 91.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

125. 81L/12

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2.,
14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013,
186., 232. nr.; 2014, 257. nr.) šādus grozījumus:
1. 18. panta piektajā daļā:
aizstāt 2. punkta “a” apakšpunktā vārdus “par pastāvīgām pļavām, ganībām vai aramzemē
sētiem ilggadīgajiem zālājiem” ar vārdiem “par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto stiebrzāļu, vai
lopbarības zālaugu maisījuma platībām (turpmāk šajā pantā — zālāju platības)”;
aizstāt 3. punkta “c” un “d” apakšpunktā vārdus “pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē
sētie ilggadīgie zālāji” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zālāju platības” (attiecīgā locījumā).
2. Izteikt pārejas noteikumu 76. punktu šādā redakcijā:
“76. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 14. panta papildināšanu ar 2.2 daļu un grozījumi šā
likuma 18. panta piektajā un 6.2 daļā stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā, izņemot šajos grozījumos
ietverto nosacījumu par attiecīgo naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), fiskālo marķieri un
krāsvielu, kurš stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī. Grozījumi šā likuma 28. panta pirmajā un
ceturtajā daļā stājas spēkā 2015. gada 30. oktobrī. Lai ar 2015. gada 1. jūliju nodrošinātu šā likuma
18. panta piektās daļas 3. punkta piemērošanu attiecībā uz tajā noteikto sadalījumu atkarībā no
audzējamās kultūras, Lauku atbalsta dienests veic tam nepieciešamās darbības līdz 2015. gada
30. jūnijam.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 7. maijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 20. maijā
Publikācija“Latvijas Vēstnesī” 20.05.2015., Nr. 97.
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126. 82L/12

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 5. nr.;
2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 8., 24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 2007, 3.,
12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 131.,
178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 2012, 44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 234. nr.;
2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42. nr.) šādus grozījumus:
1. 9. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu
sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu
vākšanas vai nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) —
ieguves, ja tie nepārsniedz 3000 euro gadā, ņemot vērā šā panta 3.1, 3.2 un 3.5 daļas
nosacījumus;”;
aizstāt pirmās daļas 35.1 punkta ievaddaļā skaitli “2016.” ar skaitli “2017.”;
izslēgt pirmās daļas 35.1 punkta “b” apakšpunktā vārdus un skaitļus “līdz 2009. gada
1. janvārim”;
izslēgt pirmās daļas 35.1 punkta “c” apakšpunktu;
papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:
“10.1 Šā likuma piemērošanā uzskata, ka galvotājam nerodas ienākums, ja viņš galvota
aizdevuma (kredīta) dzēšanas vai samazināšanas rezultātā tiek atbrīvots no saistības vai saistība
tiek samazināta, neatkarīgi no tā, vai galvotājam saistības izpildes pienākums iestājies, pamatojoties
uz tiesas nolēmumu vai pušu panākto vienošanos par izlīgumu.”
2. 10. pantā:
papildināt pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem “izglītības iegūšanu” ar vārdiem “tai skaitā
interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem”;
papildināt pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam
ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai
partijai vai politisko partiju apvienībai un kas kopā taksācijas gada laikā nepārsniedz
to attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu summu (apmēra ierobežojumu),
kuru Ministru kabinets noteicis šīs daļas 2. punkta piemērošanai.”;
1
aizstāt 1. daļā skaitli un vārdu “3. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “3. vai 8. punktā”;
aizstāt 1.3 daļā vārdus un skaitli “un 6. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “6. un 8. punktā”;
aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli “un 6. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “6. un 8. punktā”;
aizstāt piektajā daļā vārdus un skaitli “un 6. punktā” ar vārdiem un skaitļiem “6. un 8. punktā”.
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3. Izteikt 11. panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“13. Maksātājs, kas gūst ienākumu no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības,
vai no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas
indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) — ieguves, ja minētie ienākumi saskaņā ar šā likuma
9. panta pirmās daļas 1. punktu nepārsniedz 3000 euro gadā, var nereģistrēties kā saimnieciskās
darbības veicējs. Lai noteiktu dienu, kad šajā panta daļā minētie taksācijas gada ienākumi sasniedz
3000 euro, maksātājs rakstveidā veic ienākumu uzskaiti brīvi izraudzītā formā, summējot gūtos
ienākumus.”
4. 17. pantā:
aizstāt trešās daļas 1. punktā vārdus “pamatdarba vietā (vietā, kur iesniegta grāmatiņa)” ar
vārdiem “darbavietā, kur iesniegta grāmatiņa”;
aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdus “papildu darba vietā” ar vārdiem “darbavietā, kur nav
iesniegta grāmatiņa”;
izteikt desmitās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām,
medījumiem un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu savvaļā iegūto
produkciju, izņemot atlīdzību, kas gūta no sēņošanas, ogošanas, savvaļas ārstniecības
augu un ziedu vākšanas vai nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix
pomatia) — ieguves;”.
5. Papildināt 17.2 panta otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) pēc darījuma būtības var secināt, ka tā mērķis ir aizstāt darba tiesiskās attiecības
ar cita veida tiesiskajām attiecībām, lai samazinātu par darbiniekiem budžetā
maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
apmēru. Par šādu mērķi īpaši var liecināt apstāklis, ka persona — mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāja darbinieks — pēdējo 12 mēnešu laikā no dienas, kad uzsākta
pakalpojuma sniegšana, ir bijusi darba tiesiskajās attiecībās ar personu, kuras labā
tā sniedz pakalpojumu (veic darbu), vai arī šīs personas vārdā ir nodrošinājusi
pakalpojuma sniegšanu un pārstāvējusi to.”
6. Papildināt 19. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Deklarācijā neuzrāda šā likuma 8. panta 4.1 daļā minēto ienākumu.”
7. Papildināt pārejas noteikumus ar 116. un 117. punktu šādā redakcijā:
“116. Grozījums šā likuma 10. panta pirmās daļas 2. punktā, 10. panta pirmās daļas 8. punkts,
kā arī grozījumi 10. panta 1.1, 1.3, trešajā un piektajā daļā stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
117. Likuma 17.2 panta otrās daļas 5. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā. Attiecībā uz
līgumiem, kas noslēgti līdz 2015. gada 30. jūnijam, 17.2 panta otrās daļas 5. punktu piemēro ar
2016. gada 1. jūliju.”
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 30. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 20. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.05.2015., Nr. 97.
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127. 83L/12

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības
likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 23. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 12. nr.;
2008, 3., 15. nr.; 2009, 2., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 103. nr.; 2012, 59. nr.; 2013,
126. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus “navigācijas līdzeklis” (attiecīgā
skaitlī un locījumā) ar vārdiem “navigācijas tehniskais līdzeklis” (attiecīgā skaitlī un locījumā).
2. 2. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Likumu, ja tajā nav noteikts citādi, piemēro visiem Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk —
Kuģu reģistrs) reģistrētajiem kuģošanas līdzekļiem neatkarīgi no to atrašanās vietas, ārvalsts karoga
kuģiem, kuri atrodas Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos (turpmāk — Latvijas ūdeņi), ostām, ostu
iekārtām un visām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī citiem tiesību subjektiem saistībā ar
jūras drošību, kas garantējama atbilstoši starptautisko līgumu prasībām un ietver personāla, kravas,
kuģošanas un kuģu drošību.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” reģistrā reģistrētajiem
kuģošanas līdzekļiem piemēro šā likuma 26. panta ceturto daļu, 42., 43. un 48.1 pantu.”
3. 6. pantā:
papildināt pirmās daļas 3. punkta “c” apakšpunktu ar vārdiem “kā arī izdod un reģistrē kuģa
žurnālus”;
papildināt pirmo daļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
“131) apstiprina testēšanas pakalpojuma sniedzējus, kas novērtē kuģa spēju strādāt
Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmā (LRIT);”;
izteikt pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:
“14) uzrauga bāku, boju un citu kuģošanas drošībai nepieciešamo navigācijas tehnisko
līdzekļu (turpmāk — navigācijas tehniskie līdzekļi), kā arī to sistēmas izveidošanu
un darbību Latvijas ūdeņos;”;
papildināt pirmo daļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:
“151) atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko informāciju iegūst, apkopo
un uztur Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) ģeotelpiskos datus un pamatdatus
(turpmāk — jūras ģeotelpiskā informācija);”;
papildināt pirmo daļu ar 20.1 un 20.2 punktu šādā redakcijā:
“201) no kuģošanas drošības viedokļa atbilstoši Jūras vides aizsardzības un pārvaldības
likumam izvērtē atbildīgās ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma
projektu par konkrētas jūras teritorijas (atļaujas vai licences laukuma jūrā)
noteikšanu, lai Latvijas jūras ūdeņos ierīkotu elektronisko sakaru tīklu jūras
kabeļlīniju, elektronisko tīklu kabeļlīniju, zemūdens elektropārvades kabeļlīniju
un zemūdens cauruļvadu, tai skaitā gāzesvadu, naftas un naftas produktu
cauruļvadu;
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202)

no kuģošanas drošības viedokļa saskaņo būvju (mākslīgo salu, būvju un iekārtu,
tai skaitā platformu un enerģijas ražošanai nepieciešamo iekārtu) būvniecību
Latvijas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā
zonā, kā tas noteikts atbilstoši Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumam
un Būvniecības likumam;”;
papildināt pirmās daļas 32. punktu ar vārdiem “(turpmāk — STCW konvencija)”;
aizstāt pirmās daļas 33. un 34. punktā skaitli un vārdus “1978. gada Starptautiskajā konvencijā
par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos” ar vārdiem
“STCW konvencijā”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Latvijas Jūras administrācijas pakalpojumiem, kas sniegti valsts pārvaldes uzdevumu
ietvaros, Publisko pakalpojumu likuma normas nepiemēro, ja šajā likumā nav noteikts citādi.”
4. 7. panta pirmajā daļā:
aizstāt 4. punktā vārdu “Kopienas” ar vārdu “Savienības”;
papildināt daļu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
“7) kontrolē Latvijas valsts karoga lietošanu uz kuģiem;
8) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai jūrnieks, atrodoties uz kuģa
Latvijas ūdeņos (jūras), ir lietojis alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās
vielas.”
5. 11. pantā:
izteikt pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:
“8) STCW konvencija;”;
papildināt pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12) 1995. gada Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošanas
un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk — STCW-F
konvencija);”;
papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka prasības kuģu radio un navigācijas
aprīkojuma izmantošanai un apkalpošanai.”
6. Izteikt 18. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Atzītā aizsardzības organizācija ir definēta SOLAS konvencijas XI-2 nodaļā. Ministru
kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka:
1) aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības prasības
un kārtību;
2) prasības atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības sertifikāta saņemšanai, kā arī tā
izsniegšanas un anulēšanas kārtību.”
7. Izteikt 19. panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka:
1) starptautiskajās tiesību normās noteikto kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas
iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību;
2) Latvijas Jūras administrācijas kuģu un ostu aizsardzības inspektoru tiesības un
pienākumus;
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3)

4)
5)
6)

prasības starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta, starptautiskā kuģa aizsardzības
pagaidu sertifikāta, ostas vai ostas iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājuma
saņemšanai, kā arī šo sertifikātu un apstiprinājuma izsniegšanas un anulēšanas
kārtību;
prasības ostas vai ostas iekārtas personāla apmācības programmu apstiprināšanai
un to apstiprināšanas kārtību;
pamatprasības kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības
apmācībai, vingrinājumiem un mācībām;
prasības kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību
izpildē iesaistīto institūciju sadarbībai un informācijas apmaiņai, kā arī sadarbības
un informācijas apmaiņas kārtību.”

8. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:
“21. pants. Kuģa žurnāli
(1) Uz komercdarbībā iesaistītiem Latvijas karoga kuģiem, izņemot zvejas laivas, kuģus bez
apkalpes un stāvkuģus, ir šādi kuģa žurnāli:
1) Kuģa žurnālu reģistrs. Tajā reģistrē katru uz kuģa lietoto kuģa žurnālu;
2) Kuģa žurnāls un Kuģa mašīnžurnāls. Uz kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par
500, šo žurnālu vietā var izmantot Apvienoto kuģa žurnālu;
3) citi kuģa žurnāli (piemēram, GMDSS radio žurnāls, Naftas operāciju žurnāls,
Atkritumu uzskaites žurnāls, Kravas operāciju žurnāls, ja kuģis pārvadā kaitīgo
šķidro vielu lejamkravas).
(2) Šā panta pirmajā daļā minētos kuģa žurnālus iegādājas Latvijas Jūras administrācijā.
(3) Latvijas Jūras administrācija reģistrē šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētos kuģa
žurnālus.
(4) Šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto kuģa žurnālu vietā atļauts lietot kuģa žurnālus,
kas nav iegādāti Latvijas Jūras administrācijā, ja tie atbilst starptautisko tiesību aktu prasībām.
(5) Ierakstus kuģa žurnālos izdara sistemātiski un iespējami drīzāk pēc veiktās darbības vai
notikuma, atspoguļojot veikto darbību vai notikumu norisi un precīzi formulējot faktus.
(6) Aizpildītus kuģa žurnālus glabā uz kuģa divus gadus, ja starptautiskajos tiesību aktos nav
noteikts citādi. Pēc tam kuģa žurnālus nodod glabāšanā kuģa īpašniekam vai kuģa menedžmenta
kompānijai, kura tos glabā vēl vismaz četrus gadus.
(7) Kuģa žurnālu lietošana, kas neatbilst šā panta prasībām, ir aizliegta.”
9. 24. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “STCW konvencijas” ar vārdiem “STCW-F konvencijas”;
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “STCW konvencijai” ar vārdiem “kā arī STCW-F
konvencijai”.
10. Papildināt 26. panta pirmās daļas otro teikumu ar vārdiem “kā arī jūrnieku profesionālās
sagatavošanas programmu īstenošanas nosacījumus”.
11. 29. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai
kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par
veselības atbilstību darbam uz kuģa.”;
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papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Izdevumus par atzīta jūrnieku ārsta veiktu veselības pārbaudi jūrniekam, kurš ir
nodarbināts uz Latvijas kuģa, sedz attiecīgā kuģa īpašnieks.”
12. Papildināt C sadaļas IV nodaļu ar 48.1 pantu šādā redakcijā:
“48.1 pants. Kuģošanas līdzekļu satiksme Latvijas iekšējos ūdeņos
(1) Ministru kabinets nosaka kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību Latvijas iekšējos ūdeņos,
tai skaitā prasības satiksmes dalībniekiem un izvietotajām navigācijas zīmēm un ugunīm.
(2) Pašvaldības domei ir tiesības savā administratīvajā teritorijā izdot saistošos noteikumus
par papildu nosacījumiem kuģošanas līdzekļu satiksmei Latvijas iekšējos ūdeņos. Pašvaldības
dome no Latvijas Jūras administrācijas pieprasa atzinumu par minēto saistošo noteikumu projektu
no kuģošanas drošības viedokļa un ņem to vērā.”
13. Izslēgt 56. panta otrās daļas otro teikumu.
14. Izteikt 57. pantu šādā redakcijā:
“57. pants. Navigācijas publikācijas
(1) Latvijas Jūras administrācija organizē šādu navigācijas publikāciju [elektroniski un (vai)
papīra formā] sagatavošanu, uzturēšanu un izplatīšanu:
1) Nr. 01 “Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos”;
2) Nr. 02 “Jūras navigācijas karšu un publikāciju katalogs”;
3) Nr. 03 “Latvijas jūras navigācijas karšu simboli un saīsinājumi”;
4) Nr. 04 “Baltijas jūras locija. Latvijas piekraste”;
5) “Paziņojumi jūrniekiem”;
6) Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) navigācijas kartes atbilstoši publikācijai Nr.02 “Jūras
navigācijas karšu un publikāciju katalogs”.
(2) Navigācijas publikācijas, ko izdod Latvijas Jūras administrācija atbilstoši šā panta pirmajai
daļai, ir oficiālas Latvijas Republikas navigācijas publikācijas.
(3) Latvijas Jūras administrācijas sagatavotās Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) elektroniskās
navigācijas kartes ir līdzvērtīgas papīra navigācijas kartēm, ja tās tiek izmantotas attiecīgi sertificētās
elektronisko navigācijas karšu attēlošanas un informācijas sistēmās (ECDIS).
(4) Hidrogrāfisko mērījumu dziļumus, tas ir, jūras virsmas augstumu (metros) virs jūras
gultnes, Latvijas ūdeņos pielīdzina vidējam ilggadējam jūras līmenim, kas piesaistīts Eiropas
Vertikālajai atskaites sistēmai (EVRS).”
15. Papildināt C sadaļu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:
“VIII nodaļa
Jūras ģeotelpiskā informācija
63. pants. Jūras ģeotelpiskās informācijas apraksts
Jūras ģeotelpiskā informācija, ko iegūst, apkopo un uztur Latvijas Jūras administrācija, aptver
vismaz šādus jūrā veicamās darbības aspektus:
1) jūras dziļumu mērījumi;
2) kuģu ceļi;
3) jūras navigācijas tehniskie līdzekļi;
4) militāro mācību poligoni;
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5) zemūdens kabeļu un cauruļvadu izvietojums;
6) kuģu vraki.
64. pants. 1984. gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēma WGS84
Apkopojot, uzturot un izmantojot jūras ģeotelpisko informāciju, izmanto 1984. gada pasaules
ģeodēzisko koordinātu sistēmu WGS84.”
16. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35. punktu šādā redakcijā:
“28. Ministru kabinets līdz 2015. gada 31. decembrim izdod šā likuma 11. panta desmitajā
daļā minētos noteikumus.
29. Ministru kabinets līdz 2015. gada 31. jūlijam izdod šā likuma 48.1 panta pirmajā daļā
minētos noteikumus.
30. Ministru kabinets līdz 2015. gada 31. decembrim izdod šā likuma 18. panta trešās daļas
1. un 2. punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā
līdz 2015. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumi
Nr. 767 “Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā”,
ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
31. Ministru kabinets līdz 2015. gada 31. decembrim izdod šā likuma 19. panta piektās daļas
1., 2., 3., 4. un 5. punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet
ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra
noteikumi Nr. 748 “Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības
funkciju izpildi un uzraudzību” un Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta noteikumi Nr. 682
“Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju
sadalījumu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
32. Grozījums šā likuma 7. pantā par tā pirmās daļas papildināšanu ar 8. punktu stājas spēkā
2015. gada 1. novembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam
atbilstošus noteikumus.
33. Grozījums šā likuma 26. pantā par pirmās daļas otrā teikuma papildināšanu ar vārdiem
“kā arī jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošanas nosacījumus” stājas spēkā
2015. gada 31. decembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam
atbilstošus noteikumus.
34. Grozījums šā likuma 60. panta trešajā daļā attiecībā uz vārdu “navigācijas līdzeklis”
(attiecīgā skaitlī un locījumā) aizstāšanu ar vārdiem “navigācijas tehniskais līdzeklis” (attiecīgā
skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2015. gada 31. decembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai
60. panta trešajā daļā ar terminu “navigācijas līdzeklis” (attiecīgā skaitlī un locījumā) saprot terminu
“navigācijas tehniskais līdzeklis” (attiecīgā skaitlī un locījumā). Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās
dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus noteikumus.
35. Grozījums šā likuma 6. pantā par tā papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā vienlaikus
ar Publisko pakalpojumu likumu.”
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17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9. punktu šādā
redakcijā:
“9) Padomes 2009. gada 16. februāra direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas
Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku
federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un
groza direktīvu 1999/63/EK.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 30. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 20. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.05.2015., Nr. 97.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

128. 84L/12

Grozījumi likumā “Par tiesu varu”

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13. nr.; 1995, 10.,
22. nr.; 1996, 3., 13. nr.; 1997, 5., 21. nr.; 1998, 22., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.;
2003, 14. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 8., 20. nr.; 2006, 7., 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10., 24. nr.; 2009,
2., 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99., 206. nr.; 2011, 99., 120. nr.; 2013, 128.,
201. nr.; 2014, 228. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 49.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulce
pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma var iecelt cita departamenta tiesnesi, kurš saņēmis
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu.”
2. Izslēgt pārejas noteikumu 67. punktu.
3. Papildināt pārejas noteikumus ar 74.1 —74.4 punktu šādā redakcijā:
“74.1 Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, vakantajā departamenta tiesneša amatā pārceļ
Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi, kas līdz 2014. gada 31. decembrim nav pārcelts departamenta
tiesneša amatā, vai Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Ja uz vienu vakanto amatu pretendē vairāki
tiesu palātas tiesneši, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, pieņemot
motivētu lēmumu, virza piemērotāko kandidātu.
74.2 Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja un tieslietu ministra kopīga
priekšlikuma uzdod Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesim un Augstākās tiesas
Civillietu tiesu palātas tiesnesim, kurš līdz ar attiecīgās palātas darbības termiņa beigām nav pārcelts
Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā, pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas
instances tiesā. Tiesnesis saņem mēnešalgu un izdienas piemaksu, kas viņam bija noteikta kā
Augstākās tiesas palātas tiesnesim.
74.3 Ja vakants tiesneša amats Augstākās tiesas departamentā rodas pēc Civillietu tiesu
palātas darbības termiņa beigām un šajā amatā netiek iecelts cita departamenta tiesnesis, Augstākās
tiesas priekšsēdētājs par vakanto amatu paziņo tiesnesim, kuram saskaņā ar šo pārejas noteikumu
74.2 punktu uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus citā apelācijas instances tiesā. Minētajam
tiesnesim ir priekšrocība tikt ieceltam vakantajā amatā šo pārejas noteikumu 74.1 punktā noteiktajā
kārtībā.
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74.4 Uz vakanto Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatu var izsludināt konkursu, ja
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija nevirza uz šo amatu tiesu palātas tiesnesi vai Augstākās tiesas tiesnesi,
kuram saskaņā ar šo pārejas noteikumu 74.2 punktu uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus citā
apelācijas instances tiesā.”
4. Izslēgt pārejas noteikumu 75. punktu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 30. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 20. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.05.2015., Nr. 97.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

129.

85L/12

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003,
14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009,
6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013,
61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 69. pantu šādā redakcijā:
“69. pants. Procentu likmes lielumu, procentu aprēķināšanas laika posmu un procentu
maksāšanas kārtību nosaka līgumā, kredītiestādei ar klientu savstarpēji vienojoties.”
2. Izslēgt 70. pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 7. maijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 20. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.05.2015., Nr. 97.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

130. 86L/12

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205. nr.; 2012,
59. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 66. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) bioloģiskie atkritumi — bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību,
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves
atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;”;
papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“121) atkritumu šķirošana — atsevišķu atkritumu veidu manuāla atdalīšana no kopējās
atkritumu plūsmas atkritumu rašanās vietā, manuāla vai automatizēta atdalīšana no kopējās
atkritumu plūsmas atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās, kā arī atkritumu reģenerācijas un
atkritumu apglabāšanas iekārtās.”
2. Izteikt 5. panta pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) veic atkritumu pārstrādi;”.
3. Izteikt 7. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) organizē atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna izstrādi, kā arī koordinē tā
īstenošanu;”.
4. 8. pantā:
izteikt pirmās daļas 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“1) organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus;
2) pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas,
šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un
infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošanu savā administratīvajā
teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem
plāniem;
3) izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves
atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai,
kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka
pašvaldības pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo
noteikumu ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;”;

36

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2015. gada 28. maijā

papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) uzrauga un kontrolē sadzīves atkritumu poligona slēgšanas, rekultivācijas,
monitoringa un slēgta poligona uzturēšanas iemaksas un izmaksas pēc poligona
slēgšanas.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Lai izstrādātu atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu un koordinētu tā īstenošanu,
apkopotu informāciju par sadzīves atkritumu plūsmu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas
reģionā, kā arī nodrošinātu to uzdevumu efektīvāku īstenošanu, kuri šajā likumā pašvaldībai
noteikti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā, pašvaldības var veidot kopīgas iestādes, kā
arī deleģēt pārvaldes uzdevumus privātpersonai un citai publiskai personai, ievērojot likuma “Par
pašvaldībām” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumus.”
5. 9. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam.
Atkritumu apsaimniekošanā ievēro atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus un pašvaldību
plānus, ja tādi ir apstiprināti.”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus”.
6. Izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības var izstrādāt atkritumu
apsaimniekošanas reģionālo plānu. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns stājas spēkā
pēc tam, kad to apstiprinājušas visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības.
Lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai
Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei.”
7. 12. pantā:
aizstāt pirmajā un 1.1 daļā vārdu “rekultivētas” ar vārdiem “slēgtas vai rekultivētas”;
izslēgt 1.1 daļā vārdu “rekultivētā”;
izslēgt otrās daļas 4. un 5. punktu;
izteikt otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
“6) kārtību, kādā izsniedzama un anulējama atļauja slēgtas vai rekultivētas atkritumu
izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai, atļaujā izvirzāmās prasības,
prasības izgāztuves atkārtotai rekultivācijai pēc tās atrakšanas un atkritumu
pāršķirošanas (tai skaitā prasības atkārtoti rekultivētās izgāztuves monitoringam un
uzturēšanai pēc rekultivācijas).”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas
atļaujas un slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un atkritumu pāršķirošanas
atļaujas izsniegšanu šā panta pirmajā daļā minētais atkritumu apsaimniekotājs maksā valsts nodevu.
Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
8. Izslēgt 12.1 pantā vārdus “kā arī kārtību, kādā atkritumu tirgotāji un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieki sniedz informāciju Valsts vides dienestam par veiktajām darbībām ar
atkritumiem, un šīs informācijas saturu”.
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9. Papildināt 16. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs, valdītājs vai šā panta otrajā daļā minētā persona
noslēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un
pārvadāšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.”
10. 18. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “reģionālajam plānam” ar vārdiem “valsts plānam un reģionālajam
plānam”;
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka minimālās prasības, ko pašvaldība iekļauj darba uzdevumā.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Šā panta sestajā daļā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz
uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem gadiem. Normatīvajos aktos
par publisko un privāto partnerību noteiktajā kārtībā līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par
20 gadiem.”;
izslēgt desmito daļu;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ministru kabinets nosaka pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja līguma būtiskos
noteikumus, kā arī atkritumu radītāja un atkritumu apsaimniekotāja līguma būtiskos noteikumus.”
11. Aizstāt 19. panta otrajā daļā vārdus “var veikt” ar vārdu “veic”.
12. Izteikt 22. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) veic pasākumus un sedz izdevumus, kas saistīti ar atkritumu poligona vai izgāztuves
slēgšanu un rekultivāciju, slēgta poligona monitoringu un uzturēšanu (slēgta
poligona teritorijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības prasībām un rekultivētā
poligona krātuves virskārtas izolējošā seguma uzturēšana atbilstoši normatīvajos
aktos par poligonu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām), kā arī ar atkritumu
reģenerācijas vai atkritumu apglabāšanas iekārtas darbības izbeigšanu.”
13. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Atkritumu apsaimniekotāji, kuri veic atkritumu savākšanu vai pārvadāšanu, atkritumu
sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, slēgtas vai
rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un atrakto atkritumu pāršķirošanu, atkritumu tirgotāji
un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki, bīstamo atkritumu radītāji, izņemot sadzīves bīstamo
atkritumu radītājus:
1) veic apsaimniekoto vai radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes,
savākšanas biežuma un pārvadāšanas uzskaiti, reģenerācijas vai apglabāšanas veidu
un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā un uzglabā šo informāciju ne mazāk kā trīs
gadus;
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2)

3)

4)

normatīvajos aktos par vides statistiku noteiktajā kārtībā sniedz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotai institūcijai informāciju par slēgtas vai
rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas rezultātā iegūto atkritumu daudzumu
(apjomu) un par to uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, sagatavošanu
reģenerācijai vai apglabāšanai, reģenerāciju vai apglabāšanu un uzglabā šo
informāciju ne mazāk kā trīs gadus;
pēc pašvaldības pieprasījuma vai atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un
sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, sniedz pašvaldībai informāciju par atkritumu
apsaimniekošanu, tai skaitā šīs daļas 1. punktā minēto informāciju un informāciju
par tās administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu),
uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu, kā arī sagatavošanu reģenerācijai vai
apglabāšanai un reģenerāciju vai apglabāšanu;
pēc pieprasījuma sniedz citām valsts institūcijām informāciju par atkritumu
apsaimniekošanu, tai skaitā šīs daļas 1. punktā minēto informāciju un citu vides
informāciju.”

14. 37. pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai bioloģisko atkritumu
kompostēšanai speciāli ierīkotās vietās vai pārstrādā citādā veidā, ja saņemta atļauja attiecīgās
darbības veikšanai.”
15. 39. pantā:
izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Atkritumu apsaimniekotājs, kuru atbilstoši šā likuma 18. pantam izvēlējusies pašvaldība,
nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu vākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu par
vienādu maksu visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas
zonā atbilstoši šajā likumā noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.”
16. 41. pantā:
izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
“6) izmaksas, kas saistītas ar slēgta atkritumu poligona monitoringu un uzturēšanu
vismaz 30 gadu ilgā laikposmā pēc poligona slēgšanas;”;
papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) izmaksas, kas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma
samazināšanu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerāciju.”;
2
izteikt 1. daļu šādā redakcijā:
“(12) Ministru kabinets paredz kārtību, kādā nosakāmas poligona slēgšanas un rekultivācijas
izmaksas, slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksas, kā arī kārtību, kādā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas sadzīves atkritumu poligons, uzrauga un
kontrolē atkritumu poligona slēgšanas kontā Valsts kasē ieskaitāmo līdzekļu iemaksas un izmaksas
pēc poligona slēgšanas.”;
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aizstāt otrajā daļā vārdu “monitoringa” ar vārdiem “monitoringa un uzturēšanas” un vārdu
“poligonu” ar vārdu “poligona”.
17. 42. pantā:
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atļauju
ievest atkritumus reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Atkritumu apsaimniekotājs, kas ieved Latvijas teritorijā vai izved no Latvijas teritorijas
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu
sūtījumiem (turpmāk — regula Nr. 1013/2006) 3. pantā vai Bāzeles konvencijā minētos atkritumus
šā panta trešajā daļā paredzētajiem mērķiem, atkritumu radītājs, kas pats izved no Latvijas teritorijas
atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai, līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz pārskatu
par atkritumiem par iepriekšējo kalendāra gadu saskaņā ar noteikumiem par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām.”;
papildināt 8.2 daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Valsts vides dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu, ka elektrisko un elektronisko iekārtu
sūtījums ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tiek sūtīti
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.”;
papildināt pantu ar 8.3 daļu šādā redakcijā:
“(83) Valsts vides dienesta pieņemtos lēmumus saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu
sūtījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”
18. Pārejas noteikumos:
izslēgt 3. punktā skaitli un vārdus “18. panta desmitajā daļā”;
izslēgt 10. punkta 2. apakšpunktu;
izslēgt 22. punkta 2. apakšpunktā skaitļus un vārdus “12. panta otrās daļas 6. punktā” un
skaitļus un vārdus “41. panta 1.2 un trešajā daļā”;
papildināt 22. punktu ar 3. un 4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3) līdz 2015. gada 1. decembrim izdod šā likuma 12. panta otrās daļas 6. punktā un
41. panta 1.2 un trešajā daļā minētos noteikumus;
4) līdz 2016. gada 1. martam izdod šā likuma 18. panta otrajā un vienpadsmitajā daļā
un 42. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:
“25. Līdz līgumā noteiktā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūnijam ir
spēkā līgums par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu, kuru sadzīves atkritumu radītājs noslēdzis un par kuru informējis
vietējo pašvaldību, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta desmito daļu,
kas bija spēkā līdz 2015. gada 31. maijam.
26. Šā likuma 12. panta trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem
grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
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27. Grozījumi šā likuma 23. panta pirmajā daļā attiecībā uz informācijas uzskaiti un sniegšanu
valsts institūcijām un pašvaldībām un grozījumi šā likuma 41. panta pirmajā daļā attiecībā uz
izmaksu, kas saistītas ar slēgta atkritumu poligona uzturēšanu, un izmaksu, kas saistītas ar bioloģiski
noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanu, iekļaušanu tarifā par atkritumu
apglabāšanu poligonos stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. jūnijā.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 30. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 20. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.05.2015., Nr. 97.
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131. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 14. maija sēdē nolēmusi uzdot Budžeta un finanšu
(nodokļu) komisijai, balstoties uz 10 019 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iesniegumu par
pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu apkurei, izvērtēt iespēju samazināt pievienotās
vērtības nodokļa likmi no 12 procentiem uz 5 procentiem siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību
vajadzībām un, ja to atzīst par iespējamu, lemt par attiecīga likumprojekta sagatavošanu.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedre I. Lībiņa-Egnere
Rīgā 2015. gada 14. maijā

132. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. maija sēdē iecēlusi Ēriku Kalnmeieru par
ģenerālprokuroru.
Lēmums stājas spēkā 2015. gada 12. jūlijā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2015. gada 21. maijā
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