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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2015. gada 23. jūlijā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

173. 112L/12

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 6. nr.;
2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112., 137., 194. nr.; 2014, 75. nr.)
šādus grozījumus:
1. 12. pantā:
papildināt pirmās daļas apzīmējuma “K” skaidrojumu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Ikgadējā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa noteikšanā piemēro apdrošināšanas iemaksu
algu summas reālā pieauguma robežu, kas nepārsniedz 15 procentus.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja atbilstoši šā panta pirmajai daļai pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais
apdrošināšanas iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli “1”, pensijas kapitāla aktualizācijai
piemēro indeksu “1”. Gadam, kurā pensijas kapitāla indeksācijai aprēķinātais indekss ir mazāks
par skaitli “1”, sekojošajos gados, kuros pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais indekss ir
lielāks par skaitli “1”, tas tiek aizstāts ar indeksu “1” līdz gadam, kad iepriekšējo gadu negatīvo
un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli “1”. Šajā gadā pensijas kapitāla
aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu, ko veido iepriekšējo gadu negatīvo
un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums.”
2. 16. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. punktā apzīmējuma “Vi” skaidrojuma trešajā teikumā vārdus “par
faktiski nostrādātajiem darba mēnešiem” ar vārdiem “par mēnešiem, kuros veiktas vai bija jāveic
apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai”;
aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitli “kas aprēķinātas saskaņā ar šā likuma
24. panta piekto daļu” ar vārdiem un skaitli “kas bija aprēķinātas līdz invaliditātes grupas maiņas
dienai saskaņā ar šā likuma 24. panta piekto daļu”;
papildināt ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja personai ir apdrošināšanas periods, kas uzkrāts pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas)
līdz iepriekšējam mēnesim, kurā mainās invaliditātes grupa, tad, mainoties invaliditātei uz I vai II
grupu, par šo apdrošināšanas periodu nosaka pensijas pārrēķina daļu atbilstoši šā likuma 24. panta
piektajai daļai un to pievieno šajā daļā noteiktajā kārtībā aprēķinātajai pensijai.”
3. Izteikt 24. panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pārrēķināto I un II grupas invaliditātes pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā)
pensija un pensijas pārrēķina daļa, kas tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
I grupas invalīdiem:
P1 = (Asi 1/Asie 1) x Vi 1 x 0,45
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II grupas invalīdiem:
P1 = (Asi 1/Asie 1) x Vi 1 x 0,4, kur
P1 — pensijas pārrēķina daļa;
Asi 1 — to mēnešu skaits, kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai
bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai;
Asie 1 — maksimāli iespējamais apdrošināšanas stāžs (izteikts mēnešos) no likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktā vecuma sasniegšanas līdz šā likuma 11. panta
pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanai;
Vi 1 — personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par papildinātajiem mēnešiem,
kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija jāveic sociālās
apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai.”
4. Izteikt 27. panta tekstu šādā redakcijā:
“Valsts pensiju pieprasa likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.”
5. Papildināt 28. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksāšanas noteikumus un kārtību
nosaka Ministru kabinets.”
6. 32. pantā:
papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “ES vai EEZ dalībvalsts teritorijā” ar
vārdiem “vai valstī, ar kuru noslēgts līgums sociālās drošības jomā”;
papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Ja vecuma pensiju piešķir pirms šā likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā vecuma
sasniegšanas, tās izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr vecuma pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka
pabalstu.”
7. Aizstāt 33. panta otrajā daļā vārdus “atlīdzina no turpmākās pensijas izmaksas” ar vārdiem
“atgūst atbilstoši likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam par pārmaksu atgūšanu”.
8. 34. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Valsts pensijas saņēmēja pienākums ir pārmaksātās pensijas summas, kas saskaņā ar
tiesību normām viņam nepienākas, atlīdzināt atbilstoši likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
noteiktajam par pārmaksu atgūšanu.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
9. 36. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“36. pants. Ieturējumi no valsts pensijas un pārmaksātās pensijas atgūšana”;
izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas amatpersonas
lēmumu, lai atgūtu tās pensijas summas, kas pensionāram pārmaksātas. Pārmaksātās
pensijas summas, kas saskaņā ar tiesību normām personai nepienācās, atgūst atbilstoši
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam par pārmaksu atgūšanu.”
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10. Pārejas noteikumos:
aizstāt 19. punkta otrajā teikumā vārdus “vienu mēnesi” ar vārdiem “četriem mēnešiem”;
papildināt 33. punktu pēc vārdiem un skaitļa “par 30 gadiem” ar vārdiem un skaitļiem “no
kuriem vismaz pieci gadi uzkrāti pēc 1996. gada 1. janvāra”;
aizstāt 39. punktā vārdus un skaitli “saskaņā ar šo pārejas noteikumu 29. punktu ļauj” ar
vārdiem “ļauj priekšlaicīgi”;
papildināt pārejas noteikumus ar 65., 66., 67., 68. un 69. punktu šādā redakcijā:
“65. Personām, kurām no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar šo
likumu piešķirta vai pārrēķināta vecuma, izdienas vai apgādnieka zaudējuma pensija, to pārskata,
pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu atbilstoši šā likuma 12. panta ceturtās
daļas noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:
1) pensijas tiek pārskatītas, sākot ar 2016. gada 1. janvāri;
2) konkrētos gados pārskatāmās pensijas un to pārskatīšanas nosacījumi tiek noteikti
ikgadējā valsts budžeta likumā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā, ievērojot
valsts budžeta iespējas;
3) pārrēķinot pensijas sākuma kapitālu un pensijas kapitālu, tā aktualizācijā
apdrošināšanas iemaksu algas indeksus 2009., 2010. un 2011. gadam aizstāj ar skaitli
“1” un pēc tam sekojošajos gados pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos indeksus,
kas ir lielāki par skaitli “1”, aizstāj ar indeksu “1” līdz gadam, kad iepriekšējo gadu
negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli “1”. Šajā
gadā pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro apdrošināšanas iemaksu algas indeksu,
ko veido iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums;
4) pensijas apmērs pēc tā pārskatīšanas nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemtās
pensijas apmēru.
66. Šā likuma 12. panta ceturtās daļas noteikumus pensijas kapitāla aktualizācijai piemēro,
sākot ar 2009. gadam noteikto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu.
67. Šā likuma 12. panta ceturtā daļa, pārejas noteikumu 65. un 66. punkts un grozījumi
šā likuma 12. panta pirmajā daļā saistībā ar to, ka apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā
pieauguma robeža, kas nepārsniedz 15 procentus, tiek piemērota ikgadējā apdrošināšanas iemaksu
algas indeksa noteikšanā, stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
68. Šā likuma 32. panta trīspadsmitā daļa, grozījumi 16. panta pirmajā daļā saistībā ar vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu, 33. panta otrajā daļā saistībā ar avansa pārmaksas
atgūšanu, pārejas noteikumu 19. punkta otrajā teikumā saistībā ar vecuma pensijas saglabāšanu
invaliditātes pensijas apmērā invaliditātes grupas atkārtotas noteikšanas gadījumā, ja invaliditātes
pārtraukuma laiks nav ilgāks par četriem mēnešiem, un grozījumi pārejas noteikumu 33. punktā
saistībā ar vecuma pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanu stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.
69. Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 28. panta trešajā daļā minētos
noteikumus.”
Likums stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 18. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2015., Nr. 122.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

174. 113L/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.; 2015, 97. nr.) šādus grozījumus:
1. 29. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Latvijas Republikā katras apgabaltiesas darbības teritorijā tiek izveidota vismaz viena
rajona (pilsētas) tiesa.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Rajona (pilsētas) tiesas, to tiesu namus un zemesgrāmatu nodaļas, kā arī rajona (pilsētas)
tiesu, to tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas nosaka Ministru kabinets.”
2. Papildināt likumu ar 33.4 pantu šādā redakcijā:
“33.4 pants. Rajona (pilsētas) tiesu reorganizācija
(1) Rajona (pilsētas) tiesu var pievienot citai rajona (pilsētas) tiesai, ja Tieslietu padome tam
piekritusi. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma apstiprina rajona (pilsētas) tiesas
reorganizācijas plānu.
(2) Lietas, kuru izskatīšana pēc būtības ir uzsākta reorganizētajā tiesā pirms rajona (pilsētas)
tiesas pievienošanas pabeigšanas, pēc tiesneša pārcelšanas darbā citā rajona (pilsētas) tiesā turpina
izskatīt tas pats tiesnesis. Lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodod tai rajona (pilsētas)
tiesai, kurai pievieno rajona (pilsētas) tiesu.
(3) Reorganizētajā rajona (pilsētas) tiesā izskatītu lietu, kurā apelācijas vai kasācijas instance
ir atcēlusi nolēmumu, nodod jaunai izskatīšanai tai rajona (pilsētas) tiesai, kurai pievienota
reorganizētā rajona (pilsētas) tiesa, ja likumā nav noteikts citādi.
(4) Ja reorganizētajā rajona (pilsētas) tiesā izskatītajā lietā ir izlemjami ar nolēmuma izpildi
saistīti jautājumi, tos nosūta izskatīšanai tai rajona (pilsētas) tiesai, kurai pievienota reorganizētā
rajona (pilsētas) tiesa, ja likumā nav noteikts citādi.
(5) Reorganizētās rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras
izbeidzas līdz ar tiesas reorganizācijas pabeigšanu.”
3. 35. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apgabaltiesu darbības teritorijas nosaka Ministru kabinets.”;
aizstāt trešajā daļā vārdu “namu” ar vārdiem “namus un to”.
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4. Papildināt likumu ar 73.2 pantu šādā redakcijā:
“73.2 pants. Tiesneša pārcelšana tiesas reorganizācijas gadījumā
Ja rajona (pilsētas) tiesa saskaņā ar šo likumu tiek reorganizēta, Tieslietu padome pēc tieslietu
ministra priekšlikuma lemj par rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pārcelšanu (arī bez viņa piekrišanas)
darbā citā rajona (pilsētas) tiesā tajā pašā apgabaltiesas darbības teritorijā. Tieslietu padome nosaka
kārtību, kādā tiek sagatavots un Tieslietu padomes sēdē izskatīts attiecīgais priekšlikums.”
5. Papildināt pārejas noteikumus ar 88. punktu šādā redakcijā:
“88. Grozījumi šā likuma 29. pantā attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu izveidošanu un darbības
teritorijas noteikšanu un grozījums 35. panta otrajā daļā attiecībā uz apgabaltiesu darbības teritoriju
noteikšanu stājas spēkā 2015. gada 1. augustā.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 18. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2015., Nr. 122.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

175. 114L/12

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
likumā

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2000, 13. nr.; 2001, 24. nr.; 2009, 2., 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010,
205. nr.; 2011, 169. nr.; 2012, 186. nr.; 2013, 183., 243. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“61) veikt Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un
noregulējuma likumā noteiktās funkcijas;”.
2. 23. pantā:
papildināt pirmo daļu ar jaunu 13. punktu šādā redakcijā:
“13) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku un citu dalībvalstu apdrošināšanas
un pārapdrošināšanas starpnieku filiāļu maksājumi atbilstoši Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā noteiktajam apmēram un kārtībai.”;
uzskatīt līdzšinējo 13. punktu par 14. punktu.
3. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Šā likuma 23. panta pirmās daļas 13. punkts (attiecībā uz Komisijas ieņēmumiem
no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku un citu dalībvalstu apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas starpnieku filiāļu maksājumiem) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem
grozījumiem Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 11. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2015., Nr. 122.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

176. 115L/12

Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 146. nr.; 2014, 21., 84., 144. nr.) šādus
grozījumus:
Pārejas noteikumos:
izslēgt 10. punktā skaitļus un vārdus “1. punkts — 2015. gada 1. jūlijā”;
papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
“10.1 Šā likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā, un tajā noteiktā
kompetence ir izpildāma tām būvniecības iecerēm, par kuru realizāciju būvatļaujas izdotas, sākot
no 2014. gada 1. oktobra. Būvdarbus, kas tiek veikti, pamatojoties uz būvatļauju, kas izdota līdz
2014. gada 30. septembrim, kontrolē un būvi ekspluatācijā pieņem iestāde, kas izsniegusi attiecīgo
būvatļauju.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 18. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2015., Nr. 122.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

177. 116L/12

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites
likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1. nr.; 2009, 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010,
205. nr.; 2012, 105. nr.; 2014, 199. nr.) šādus grozījumus:
1. 5. pantā:
papildināt pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem “un kārtību, kādā ierobežo vai aizliedz ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanu”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ministru kabinets var noteikt ierobežojumus vai aizliegumus Eiropas Savienībā atļautu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai:
1) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lai netiktu apdraudēta konkrētās teritorijas
bioloģiskā daudzveidība;
2) konkrētam ģenētiski modificētajam kultūraugam Latvijā vai atsevišķā tās
teritorijā, ievērojot vides politikas mērķus, lauksaimniecības politikas mērķus,
zemes izmantošanas politiku, teritorijas attīstības plānošanas dokumentus,
sociālekonomiskos apsvērumus, centienus izvairīties no ģenētiski modificēto
organismu klātbūtnes citos produktos vai citus iemeslus, kas izriet no valsts politikas.”
2. 6. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Zemkopības ministrija sagatavo un konkrēta ģenētiski modificētā kultūrauga audzēšanas
atļaujas piešķiršanas procesā iesniedz Eiropas Komisijai prasību izslēgt Latviju vai atsevišķu tās
teritoriju no attiecīgā ģenētiski modificētā kultūrauga audzēšanas atļaujas ģeogrāfiskās darbības
teritorijas.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
3. Aizstāt 22. panta pirmajā daļā vārdus “trešajai daļai” ar vārdiem “trešajai un ceturtajai
daļai”.
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Ministru kabinets līdz 2015. gada 30. septembrim izdara grozījumus Ministru kabineta
2009. gada 26. maija noteikumos Nr.457 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu
izplatīšanu”.”
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5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta direktīvas (ES) 2015/412, ar
ko direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai
aizliegt ģenētiski modificēto organismu audzēšanu savā teritorijā.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 18. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2015. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2015., Nr. 122.
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