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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

184. 330L/12 Par Līgumu starp Norvēģiju, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, 
Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un 
Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju 
saistībā ar Špicbergenu

1. pants. 1920. gada 9. februāra Līgums starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, 
Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras 
domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts 
un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija 
par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu 
izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 11. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 11.05.2016., Nr. 90.
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Neoficiāls tulkojums

Līgums starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, 
Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām un Zviedriju saistībā 

ar Špicbergenu, kas parakstīts Parīzē, 1920. gada 9. februārī.

Amerikas Savienoto Valstu prezidents; Viņa Majestāte Lielbritānijas un Īrijas un Lielbritānijas 
aizjūras domīniju karalis, Indijas imperators; Viņa Majestāte Dānijas karalis; Francijas Republikas 
prezidents; Viņa Majestāte Itālijas karalis; Viņa Majestāte Japānas imperators; Viņa Majestāte 
Norvēģijas karalis; Viņas Majestāte Nīderlandes karaliene; Viņa Majestāte Zviedrijas karalis,
vienlaikus atzīstot Norvēģijas valdījumu pār Špicbergenas arhipelāgu, tostarp Lāču salu, un 
vēloties redzēt šajās teritorijās nodrošinātu taisnīgu režīmu, lai garantētu to attīstību un mierīgu 
izmantošanu,
ir iecēluši turpmāk minētās attiecīgās pilnvarotās personas ar mērķi noslēgt līgumu šajā sakarā:
Amerikas Savienoto Valstu prezidents:
Hjū Kempbelu Volasu (Mr. Hugh Campbell Wallace), Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un 
pilnvaroto vēstnieku Parīzē;
Viņa Majestāte Lielbritānijas un Īrijas un Lielbritānijas aizjūras domīniju karalis, Indijas imperators:
R.H. Dārbijas grāfu, K.G., G.C.V.O., C.B., viņa ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Parīzē;
un
attiecībā uz Kanādas domīniju:  R.H. Seru Džordžu Helsiju Perliju (Sir George Halsey Perley), 
K.C.M.G., Kanādas Augsto komisāru Apvienotajā Karalistē;
attiecībā uz Austrālijas Savienību:
R.H. Endrū Fišeru (Andrew Fisher), Austrālijas Augsto komisāru Apvienotajā Karalistē;
attiecībā uz Jaunzēlandes domīniju:
R.H. Seru Tomasu Makenziju (Sir Thomas MacKenzie), K.C.M.G., Jaunzēlandes Augsto komisāru 
Apvienotajā Karalistē;
attiecībā uz Dienvidāfrikas Savienību:  Redžinaldu Endrū Blankenbergu (Mr. Reginald Andrew 
Blankenberg), O.B.E, Dienvidāfrikas Augstā komisāra Apvienotajā Karalistē vietas izpildītāju;
attiecībā uz Indiju:
R.H. Dārbijas grāfu, K.G., G.C.V.O., C.B.
Viņa Majestāte Dānijas karalis:
Hermanu Ankeru Bernhoftu (Mr. Herman Anker Bernhoft), Viņa Majestātes Dānijas karaļa 
ārkārtējo vēstnieku un pilnvaroto ministru Parīzē;
Francijas Republikas prezidents:
Aleksanderu Mijerā, (Mr. Alexandra Millerand), Padomes priekšsēdētāju, Ārlietu ministru;
Viņa Majestāte Itālijas karalis:
Godājamo Madžiorno Ferrāri (Maggiorino Ferraris), karalistes senatoru;
Viņa Majestāte Japānas imperators:
K. Matsuji (Mr. K. Matsui), Japānas imperatora ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Parīzē;
Viņa Majestāte Norvēģijas karalis:
Baronu Vedelu Jarlsbergu (Wedel Jarlsberg), Viņa Majestātes Norvēģijas karaļa ārkārtējo vēstnieku 
un pilnvaroto ministru Parīzē;
Viņas Majestāte Nīderlandes karaliene:
Džonu Londonu (Mr. John London), Viņas Majestātes Nīderlandes karalienes ārkārtējo vēstnieku 
un pilnvaroto ministru Parīzē;
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Viņa Majestāte Zviedrijas karalis:
Grāfu J.J.A. Ērensvērdu (J.-J.-A. Ehrensvärd), Viņa Majestātes Zviedrijas karaļa ārkārtējo vēstnieku 
un pilnvaroto ministru Parīzē;
Kuri, ir paziņojuši par savām pilnvarām, kas konstatētas pareizā un pienācīgā apmērā, ir vienojušies 
par turpmāk minēto:

1. pants
Ievērojot šā līguma nosacījumus, Augstās Līgumslēdzējas puses apņemas atzīt pilnīgu un absolūtu 
Norvēģijas valdījumu pār Špicbergenas arhipelāgu, kas ietver Lāču salu jeb Beeren-Eiland un visas 
salas, kas atrodas starp 10° un 35° ģeogrāfisko garumu uz austrumiem no Griničas un starp 74° un 
81° ziemeļu ģeogrāfisko platumu, jo īpaši Rietumu Špicbergenu, Ziemeļaustrumu zemi, Barenca 
salu, Edža salu, Vičes salas, Hopenas salu jeb Hopen-Eiland, un Prinča Čārlza zemesragu, kopā ar 
visām lielām vai mazām salām un klintīm, kas tajā ietilpst (skatīt pielikumā pievienoto karti).

2. pants
Visu Augsto Līgumslēdzēju pušu kuģiem un valstspiederīgajiem ir vienlīdzīgas tiesības uz zveju un 
medībām teritorijās, kas noteiktas 1. pantā, un to teritoriālajos ūdeņos.
Norvēģija var brīvi uzturēt un pieņemt piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu minēto reģionu 
un to teritoriālo ūdeņu faunas un floras saglabāšanu un, ja nepieciešams, atjaunošanu; ir skaidri 
saprotams, ka šie pasākumi vienmēr ir piemērojami vienlīdzīgi visiem Augsto Līgumslēdzēju 
pušu valstspiederīgajiem bez izņēmumiem, privilēģijām vai īpašas labvēlības, tiešām vai netiešām 
priekšrocībām kādai no tām.
Zemes iedzīvotājiem, kuru tiesības ir atzītas saskaņā ar 6. un 7. panta noteikumiem, ir ekskluzīvas 
medību tiesības savā zemē: 1) viņu dzīvesvietu, māju, veikalu, rūpnīcu un tādu konstrukciju, kas 
būvētas ar mērķi attīstīt savu īpašumu, apkārtnē saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti vietējās 
policijas noteikumos; 2) 10  kilometru rādiusā ap to darba vietu vai uzņēmuma galveno biroju; 
un abos gadījumos, vienmēr ievērojot Norvēģijas valdības noteikumus, atbilstoši šajā panta 
paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants
Visiem Augsto Līgumslēdzēju pušu valstspiederīgajiem ir vienlīdzīgas tiesības jebkāda iemesla vai 
mērķa dēļ piekļūt un ierasties 1. pantā noteiktās teritorijas ūdeņos, fjordos un ostās; ievērojot vietējo 
tiesību aktu noteikumus, un tur bez šķēršļiem veikt visa veida jūrniecības, rūpniecības, izrakteņu 
ieguves darbību un komercdarbību, pamatojoties uz absolūtas vienlīdzības principu.
Viņus ielaiž teritorijā ar vienlīdzīgiem nosacījumiem, lai veiktu un īstenotu visa veida jūrniecības, 
rūpniecības, izrakteņu ieguves darbību vai komercdarbību gan uz sauszemes, gan teritoriālajos 
ūdeņos, un nekāda iemesla dēļ netiek izveidots neviena uzņēmuma monopols.
Neatkarīgi no citiem noteikumiem attiecībā uz piekrastes tirdzniecību, kuri var būt spēkā Norvēģijā, 
Augsto Līgumslēdzēju pušu kuģiem, kas dodas uz 1. pantā noteiktajām teritorijām vai nāk no tām, 
ir tiesības ierasties Norvēģijas ostās pa ceļam uz teritorijām vai mājupceļā, lai uzņemtu vai izceltu 
krastā pasažierus vai kravu, kas dodas uz minētajām teritorijām vai nāk no tām, vai jebkāda cita 
nolūka dēļ.
Puses vienojas, ka visādā ziņā un jo īpaši attiecībā uz eksportu, importu un tranzītu, visu Augsto 
Līgumslēdzēju pušu valstspiederīgajiem, to kuģiem un precēm netiek noteikti nekādi maksājumi 
vai ierobežojumi, kas nav noteikti tās valsts valstspiedrīgajiem, kuģiem vai precēm, kurām Norvēģijā 
ir noteikts vislielākās labvēlības režīms; Norvēģijas valstspiederīgajiem, kuģiem un precēm, kas ir 
šim nolūkam pielīdzināti citu Augstās Līgumslēdzēju pušu pilsoņiem, kuģiem un precēm, un tiem 
nekādā ziņā nav noteikts labvēlīgāks režīms.
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Nekāda papildu maksa vai ierobežojumi netiks uzlikti preču izvešanai uz jebkuru no Līgumslēdzēju 
valstu teritorijām vai noteikti apgrūtinošāki nosacījumi, nekā līdzīgu preču izvešanai uz jebkuru 
citu Līgumslēdzējas valsts teritoriju (tostarp Norvēģiju) vai uz jebkuru citu galamērķi.

4. pants
Visas publisko bezvadu telegrāfijas stacijas, kuras izveidojusi Norvēģijas valdība vai ar tās atļauju 
tiks izveidotas 1.  pantā minētajās teritorijās, pamatojoties uz absolūtas vienlīdzības principu, 
vienmēr būs pieejamas saziņai jebkuras Augstās Līgumslēdzējas puses valstu karoga  kuģiem un to 
valstspiederīgajiem, saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz 1912. gada 5. jūlija Bezvadu telegrāfijas 
konvencija vai cita starptautiskā konvencija, kas varētu tikt pieņemta, lai to aizstātu.
Ievērojot starptautiskās saistības karastāvokļa gadījumā, zemes īpašnieki vienmēr varēs brīvi 
izveidot un savām vajadzībām izmantot bezvadu telegrāfijas iekārtas, pa kurām brīvi varēs sazināties 
privātos jautājumos ar fiksētajām vai mobilajām bezvadu stacijām, tostarp tām, kas atrodas uz 
kuģiem un lidaparātiem.

5. pants
Augstās Līgumslēdzējas puses atzīst starptautisko meteoroloģisko staciju izveidošanas lietderību 
1. pantā noteiktajās teritorijās, kuru izveidošana būs nākamās konvencijas līguma priekšmets.
Konvencijas jānoslēdz, paredzot arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem minētajās teritorijās varēs 
veikt zinātniskos pētījumus.

6. pants
Saskaņā ar šā panta noteikumiem tiks atzītas Augsto Līgumslēdzēju pušu valstspiederīgo iegūtās 
tiesības.
Prasības, kas izriet no zemes iegūšanas īpašumā vai tās apdzīvošanas pirms šā līguma noslēgšanas, 
izskata saskaņā ar šā līguma pielikumu, kam būs tāds pats spēks un ietekme kā šim līgumam.

7. pants
Attiecībā uz 1. pantā norādīto teritoriju īpašumtiesību, tostarp tiesību uz derīgajiem izrakteņiem 
iegādes metodēm un īpašumtiesību izmantošanu Norvēģija apņemas piešķirt tās visiem Augsto 
Līgumslēdzēju pušu valstspiederīgajiem, pamatojoties uz pilnīgas vienlīdzības principu un atbilstoši 
šā līguma noteikumiem.
Atsavināšanu var veikt tikai, pamatojoties uz sabiedrības vajadzībām un samaksājot pienācīgu 
kompensāciju.

8. pants
Norvēģija apņemas izdot izrakteņu ieguves noteikumus attiecībā uz 1. pantā minētajām teritorijām, 
jo īpaši attiecībā uz jebkāda veida nodokļiem, nodevām vai maksājumiem, un vispārējiem vai 
īpašiem darba apstākļiem, izslēdzot jebkādas privilēģijas, monopolstāvokli vai atbalstu par labu 
valstij vai jebkuras Augstās Līgumslēdzējas puses valstspiederīgajiem, tostarp Norvēģijai, un 
tajās nosaka garantijas visu kategoriju apmaksāta personāla atalgojumam un aizsardzībai, kas 
nepieciešama to fiziskajai, morālajai un intelektuālajai labklājībai.
Iekasētie nodokļi un nodevas paredzētas tikai un vienīgi minētajām teritorijām, un tās nepārsniedz 
to summu, kas nepieciešama šādiem mērķiem.
Tādējādi, jo īpaši, tā kā tas ir saistīts ar derīgo izrakteņu eksportu, Norvēģijas valdība ir tiesīga 
noteikt eksporta nodokli kas nepārsniedz 1 % no maksimālās eksportēto derīgo izrakteņu vērtības 
par apjomu līdz 100’000 tonnām, bet, ja tas pārsniedz šo daudzumu, nodoklis proporcionāli tiks 
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samazināts. Vērtību nosaka navigācijas sezonas beigās, aprēķinot iegūto vidējo franko uz kuģa.
Trīs mēnešus pirms izrakteņu ieguves noteikumu stāšanās spēkā Norvēģijas valdība nosūta 
noteikumu projektu pārējām Līgumslēdzējām valstīm. Ja šajā laikā viena vai vairākas minētās 
valstis ierosina grozīt šos noteikumus, pirms tie tiek piemēroti, šādi priekšlikumi Norvēģijas 
valdībai jānosūta citām Līgumslēdzējām valstīm, lai tos var iesniegt komisijai, ko veido viens 
pārstāvis no katras minētās valsts un kas to pārbauda un pieņem lēmumu. Minētā komisija sanāk 
pēc Norvēģijas valdības uzaicinājuma un pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā, skaitot no pirmās 
sanāksmes. Tā pieņem lēmumus ar balsu vairākumu.

9. pants
Saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Norvēģijas uzņemšanas Tautu Savienībā, 
Norvēģija apņemas neveidot un nedot atļauju veidot jebkādas jūras kara bāzes 1. pantā minētajās 
teritorijās un nebūvēt nekādus nocietinājumus minētajās teritorijās, ko var izmantot kara nolūkiem.

10. pants
Līdz brīdim, kad Augstās Līgumslēdzējas puses atzīs Krievijas valdību, tās ļauj Krievijai ievērot 
šā līguma nosacījumus; Krievijas valstspiederīgajiem un uzņēmumiem ir tādas pašas tiesības kā 
Augsto Līgumslēdzēju pušu valstspiedrīgajiem.
Prasības no 1. pantā noteiktajām teritorijām, ko tās varētu izvirzīt, iesniedz saskaņā ar šajā līgumā 
paredzētajiem nosacījumiem (6.  pants un pielikums) ar Dānijas valdības starpniecību, kas ir 
paziņojusi par savu gatavību būt par vidutāju šim mērķim.
Šis līgums, kura teksts franču un angļu valodā ir vienlīdz autentisks, ir jāratificē.
Ratifikācijas dokumentus nodod glabāšanā Parīzē cik ātri vien iespējams.
Valstis, kuru valdība atrodas ārpus Eiropas, var ierobežot savu rīcību, informējot Francijas 
Republikas valdību ar sava diplomātiskā pārstāvja Parīzē starpniecību, apliecinot, ka ratifikācija ir 
dota, un tādā gadījumā tā iespējami drīz nosūta ratifikācijas dokumentu.
Šis līgums stāsies spēkā, ciktāl tas attiecas uz 8. panta noteikumiem, dienā, kad to ir ratificējušas 
visas parakstītājas valstis; un attiecībā uz visiem pārējiem aspektiem – tajā dienā, kad stājas spēkā 
pantā paredzētie izrakteņu ieguves noteikumi.
Francijas Republikas valdība aicinās trešās valstis stingri ievērot šo attiecīgi ratificēto līgumu. 
Līguma ievērošanu īsteno ar paziņojumu, kas adresēts Francijas valdībai, kura apņemas par to 
paziņot citām Līgumslēdzējām pusēm.
To apliecinot, iepriekš minētās pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.
Sagatavots Parīzē, 1920.  gada devītajā februārī divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 
jānosūta Viņa Majestātes Norvēģijas karaļa valdībai, bet viens  – jānodod glabāšanā Francijas 
Republikas arhīvā; apstiprinātas kopijas tiks nosūtītas pārējām parakstītājām valstīm.

Pielikums:
1.
1) Paziņojumu par visām pretenzijām uz zemi, ko jebkura valdība ir izteikusi pirms šā līguma 
parakstīšanas, attiecīgās prasītājas valsts valdība triju mēnešu laikā pēc šā līguma spēkā stāšanās 
dienas nosūta komisāram, kura pārziņā ir šādu prasību izskatīšana. Komisārs būs tiesnesis vai 
jurists, Dānijas pilsonis, kam ir nepieciešamā kvalifikācija šāda uzdevuma veikšanai, un viņu ieceļ 
Dānijas valdība.
2) Paziņojumā jāiekļauj precīzas pieprasītās zemes robežas un jāpievieno karte mērogā, kas ir ne 
mazāks kā 1:1’000’000, un kurā pieprasītā zeme ir skaidri atzīmēta.
3) Papildus paziņojumam, jāveic naudas noguldījums viena pensa apmērā par katru akru (40 āriem) 
pieprasītās zemes, lai segtu izdevumus par prasību izskatīšanu.
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4) Komisāram būs tiesības pieprasīt no prasītājiem papildu dokumentus vai informāciju, ko viņš 
uzskata par nepieciešamu.
5) Komisārs pārbaudīs šādi iesniegtās prasības. Šajā nolūkā viņš ir tiesīgs saņemt tādu ekspertu 
palīdzību, kādu viņš uzskata par nepieciešamu, un nepieciešamības gadījumā varēs veikt 
izmeklēšanu uz vietas.
6) Komisāra atalgojumu nosaka, Dānijas valdībai vienojoties ar pārējām attiecīgajām valdībām. 
Komisārs nosaka atalgojumu saviem palīgiem, kādus viņš uzskata par vajadzīgiem pieņemt darbā.
7) Pēc prasību izskatīšanas komisārs sagatavo ziņojumu, precīzi norādot tās prasības, kas pēc viņa 
ieskatiem ir atzīstamas uzreiz, un tās, kuras ir apstrīdētas vai kāda cita iemesla dēļ pēc viņa ieskatiem 
ir jāiesniedz šķīrējtiesā saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem. Šā ziņojuma kopijas komisārs 
nosūta attiecīgajām valdībām.
8) Ja summas, kas noguldīta saskaņā ar 3. apakšpunktu, apjoms nav pietiekams, lai segtu izdevumus 
par prasības izskatīšanu, katrā gadījumā, kad komisārs uzskata, ka prasība būtu atzīstama, uzreiz 
jānosaka, kāda papildu summa prasītājam būtu jāsamaksā. Šīs summas aprēķina pamatā būs tās 
zemes platība, uz kuru prasītāja īpašumtiesības ir atzītas.
Ja summas, kas noguldītas saskaņā ar 3. apakšpunktu, pārsniedz izdevumus par prasības izskatīšanu, 
atlikums tiek novirzīts turpmāk paredzētās šķīrējtiesas izmaksām.
9) Trīs mēnešu laikā no dienas, kad ir izdots šā punkta 7.  apakšpunktā minētais ziņojums, 
Norvēģijas valdība veic nepieciešamos pasākumus, lai prasītājiem, kuru prasījumus komisārs ir 
atzinis, piešķirtu likumīgas īpašumtiesības, nodrošinot ekskluzīvas īpašumtiesības uz attiecīgo 
zemi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai tādiem, kas jāpieņem šā līguma 1. pantā 
minētajās teritorijās, un uz to attiecas šā līguma 8. pantā minētie izrakteņu ieguves noteikumi.
 Tomēr, ja atbilstoši šā punkta 8.  apakšpunktam nepieciešams veikt papildu maksājumu, tiek 
nodotas tikai pagaidu īpašumtiesības, kuras kļūst galīgas pēc prasītāja papildu summas maksājuma 
saņemšanas tādā pamatotā termiņā, kuru nosaka Norvēģijas valdība.

2.
Prasības, kuras komisārs, pamatojoties uz kādu no iepriekšējā punkta 1. apakšpunktā minētajiem 
iemesliem nav atzinis par pamatotām, tiks risinātas atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem:
1) trīs mēnešu laikā pēc iepriekšējā punkta 7.  apakšpunktā minētā ziņojuma izdošanas katra 
valdība, kuras pilsoņi ir iesnieguši prasības un kuras nav atzītas, ieceļ vienu šķīrējtiesnesi.
Komisārs būs šādi izveidotās tiesas priekšsēdētājs. Ja balsu sadalījums ir vienāds, viņam ir izšķirošā 
balss. Viņš izvirza sekretāru, kas saņems šā punkta 2. apakšpunktā minētos dokumentus, un veiks 
visus vajadzīgos pasākumus, kas nepieciešami tiesas sanāksmei.
2) Viena mēneša laikā pēc 1. apakšpunktā minētā sekretāra iecelšanas attiecīgie prasītāji ar viņu 
attiecīgās valdības starpnieka palīdzību nosūta viņam paziņojumus, precīzi norādot savas prasības, 
kopā ar dokumentiem un argumentiem, ko viņi varētu vēlēties iesniegt kā apliecinājumu.
3) Divu mēnešu laikā pēc 1. apakšpunktā minētā sekretāra iecelšanas tiesa sanāk Kopenhāgenā, lai 
izskatītu tai iesniegtās prasības.
4) Tiesas valoda ir angļu. Dokumentus vai argumentus ieinteresētās personas tiesai var iesniegt 
dzimtajā valodā, bet tādā gadījumā jābūt pievienotam tulkojumam angļu valodā.
5) Prasītājiem ir tiesības, ja viņi to vēlas, tikt uzklausītiem tiesā, vai nu personīgi vai ar pārstāvja 
palīdzību un tiesa ir tiesīga aicināt prasītāju iesniegt tādus papildu paskaidrojumus, dokumentus 
vai argumentus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem.
6) Pirms jebkuras lietas izskatīšanas tiesa pieprasa pusēm iemaksāt depozītu vai sniegt garantiju 
par tādu summu, kādu tā uzskata nepieciešamu, lai segtu katras puses tiesas izdevumu daļu. 
Nosakot šādas summas apmēru, tiesa pamatojas galvenokārt uz pieprasītās zemes platību. Tiesai ir 
arī tiesības pieprasīt papildu depozītu no pusēm gadījumos, kad iesaistīti īpaši izdevumi.



9

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2016. gada 26. maijā

7) Šķīrējtiesnešu honorāru aprēķina par mēnesi, un to nosaka attiecīgās valdības. Sekretāra un citu 
tiesas nodarbināto personu algu nosaka priekšsēdētājs.
8) Saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem tiesai ir visas pilnvaras reglamentēt savas procedūras.
9) Izskatot prasības, tiesa ņem vērā:
a) visus piemērojamos noteikumus un starptautiskos tiesību aktus; 
b) vispārējos taisnīguma un vienlīdzības principus;
c) šādus apstākļus:
i) datumu, kurā pieprasīto zemi pirmo reizi ir aizņēmis prasītājs vai viņa īpašumtiesību priekšteči;
ii) datumu, kad prasība tikusi paziņota prasītāja valdībai;
iii) apmēru, kādā prasītājs vai viņa īpašumtiesību priekšteči ir izstrādājuši un izmantojuši 
pieprasīto zemi. Saistībā ar šo tiesa ņem vērā apmēru, kādā 1914.–1919. gada kara radītie apstākļi 
vai ierobežojumi prasītājiem varētu būt traucējuši attīstīt darbību.
10) Visus tiesas izdevumus sadala starp prasītājiem tādās proporcijās, kā to lemj tiesa. Ja saskaņā ar 
6. apakšpunktu samaksāto summu apjoms ir lielāks par tiesas izdevumiem, atlikumu atdod pusēm, 
kuru prasījumi ir atzīti – tādās proporcijās, kā tiesa to uzskata par piemērotu.
11) Tiesa savus lēmumus paziņo attiecīgajām valdībām, tostarp jebkurā gadījumā Norvēģijas 
valdībai.
Norvēģijas valdība trīs mēnešu laikā pēc katra lēmuma saņemšanas veic nepieciešamos pasākumus, 
lai prasītājiem, kuru prasījumus tiesa ir atzinusi, piešķirtu likumīgas īpašumtiesības uz attiecīgo 
zemi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai tādiem, kas jāpieņem šā līguma 1. pantā 
minētajās teritorijās, un uz to attiecas šā līguma 8.  pantā minētie izrakteņu ieguves noteikumi. 
Tomēr šādi piešķirtās īpašumtiesības kļūst galīgas tikai pēc attiecīgā prasītāja tiesas izdevumu daļas 
samaksas tādā pamatotā termiņā, ko nosaka Norvēģijas valdība.
3.
Visas prasības, kas netiek paziņotas komisāram saskaņā ar 1. punkta 1. apakšpunktu, vai kuras viņš 
nav atzinis, saskaņā ar 2. punktu netiek iesniegtas šķīrējtiesai, tiek pilnībā anulētas.

/http://emeritus.lovdata.no/traktater/texte/tre-19200209-001. html/
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

185. 331L/12 Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu 
aprites likums

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) aromatizētājs — piedeva, kas rada smaržu vai garšu vai smaržu un garšu; 
2) augu smēķēšanas produkts — izstrādājums, kura pamatā ir augi, garšaugi vai augļi un 

kurš nesatur tabaku, un kuru var lietot, izmantojot degšanas procesu;
3) ārējais iepakojums — jebkāds iepakojums, kurā tabakas izstrādājums, augu smēķēšanas 

produkts, elektroniskā cigarete vai uzpildes flakons tiek laists tirgū un kurš ietver iepakojuma 
vienības vai iepakojuma vienību kopumu, izņemot caurspīdīgo apvalku;

4)  bezdūmu tabakas izstrādājums — tabakas izstrādājums, kura lietošana nav saistīta ar 
degšanas procesu, arī bezdūmu tabakas izstrādājums, kas paredzēts vienīgi košļāšanai (košļājamā 
tabaka), bezdūmu tabakas izstrādājums, ko var lietot caur degunu (šņaucamā tabaka), un visi orālai 
lietošanai paredzētie tabakas izstrādājumi, kuri pilnībā vai daļēji gatavoti no tabakas un ir pieejami 
pulvera vai smalku granulu veidā vai jebkādā šo veidu apvienojumā, īpaši tādi izstrādājumi, kas 
safasēti porciju maisiņos vai porainos maisiņos, izņemot izstrādājumus, kuri paredzēti ieelpošanai 
vai košļāšanai (orālai lietošanai paredzētā tabaka);

5) brīdinājums par ietekmi uz veselību — brīdinājums par izstrādājuma negatīvu ietekmi 
uz cilvēka veselību vai par citām nevēlamām tā lietošanas sekām, tostarp rakstveida brīdinājumi, 
kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, vispārīgi brīdinājumi un informatīvi uzraksti; 

6) darva — neapstrādāts ūdeni nesaturošs beznikotīna dūmu kondensāts;
7) elektroniskā smēķēšanas ierīce ir: 

a) elektroniskā cigarete, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, 
rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur 
iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas 
vai uzpildāma ar uzpildes flakonu un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas 
lietošanas kapsulām,

b) elektroniska ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, 
rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti 
ieelpotu nikotīnu nesaturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai 
uzpildāma ar elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertni un rezervuāru, vai 
uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām; 

8) elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertne ir:
a) uzpildes flakons, kurā iepildīts nikotīnu saturošs šķidrums, ko var izmantot, lai 

atkārtoti uzpildītu elektronisko cigareti,
b) tilpne, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti 

uzpildītu elektronisko smēķēšanas ierīci (izņemot elektronisko cigareti);
9) emisija — viela, kas izdalās, kad tabaku, tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko cigareti vai uzpildes flakonu izmanto tam paredzētajā veidā, piemēram, dūmos esošas 
vielas vai vielas, kas izdalās bezdūmu tabakas izstrādājumu lietošanas procesā;

10)  iepakojuma vienība — mazākais atsevišķais tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas 
produkta, elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakona iepakojums, ko laiž tirgū; 



11

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2016. gada 26. maijā

11)  importētājs — persona, kurai pieder Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts teritorijā ievestā tabaka, tabakas izstrādājumi, augu smēķēšanas produkti, 
elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakoni vai kurai ir tiesības ar tiem rīkoties; 

12)  jaunieviests tabakas izstrādājums — bezdūmu tabakas izstrādājums vai smēķēšanai 
paredzēts tabakas izstrādājums, kas neietilpst nevienā no šādām kategorijām — cigaretes, tinamā 
tabaka, pīpju tabaka, ūdenspīpju tabaka, cigāri, cigarillas, košļājamā tabaka, šņaucamā tabaka vai 
orālai lietošanai paredzētā tabaka — un kas laists tirgū pēc 2014. gada 19. maija;

13) kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību — brīdinājums par ietekmi uz veselību, 
kas sastāv no rakstveida brīdinājuma un attiecīga fotoattēla vai ilustrācijas;

14) laišana tirgū — neatkarīgi no izstrādājumu ražošanas vietas padarīt tos pieejamus 
patērētājiem, tajā skaitā mazumtirdzniecības vietās, par maksu vai bez tās, arī ar distances līgumu;

15) maisiņš — tinamās tabakas iepakojuma vienība, kura ir vai nu kā četrstūraina kabata ar 
pārloku, kas sedz atveri, vai arī kā maisiņš ar pamatni;

16) maksimālais emisiju līmenis — tabakas izstrādājumā esošas vielas maksimālais sastāvs 
vai emisijas miligramos, tostarp nulles apmērā;

17)  mazumtirdzniecības vieta — jebkura tirdzniecības vieta, kur laiž tirgū tabakas 
izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai elektroniskās 
smēķēšanas ierīces uzpildes tvertnes, tostarp ar fiziskās personas starpniecību; 

18) nikotīns — nikotīna alkaloīdi, spēcīga nervu sistēmu apdraudoša inde, kas izraisa 
pieradumu un atkarību no tās;

19) piedeva — viela, kas nav tabaka un kas ir pievienota tabakas izstrādājumam, tā iepakojuma 
vienībai vai jebkādam ārējam iepakojumam;

20) publiska ēka vai būve — ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50 procentus no kopējās platības 
aizņem publiskas telpas;

21) publiska telpa — sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā apmeklētāji var īslaicīgi 
uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus;

22) raksturīgs aromāts — izteikta smarža vai garša, kas nav tabakas smarža un garša un ko 
rada piedeva vai piedevu kombinācija, bet ne tikai, augļu, garšvielu, garšaugu, alkohola, konfekšu, 
mentola vai vaniļas, un kas ir sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas vai tās laikā;

23) ražotājs — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo izstrādājumu vai liek šo 
izstrādājumu izstrādāt vai ražot un laiž to tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

24) reklāma — jebkurā veidā izplatīta komerciāla komunikācija (piemēram, iespieddarbi, 
plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radioraidījumi un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas 
un videofilmas), kā arī darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, 
elektronisko cigarešu vai uzpildes flakonu pirkšanu vai patēriņu, tajā skaitā izstrādājumu izvietošana 
tirdzniecības vietās, izmantojot dažādus patēriņu veicinošus efektus [piemēram, vārdus (saukļus), 
formas, attēlus, krāsas, gaismas un skaņas efektus];

25) sastāvdaļa — tabaka, piedeva, kā arī visas vielas vai elementi, kas sastopami gatavā 
tabakas izstrādājumā, augu smēķēšanas produktā, elektroniskajā cigaretē vai uzpildes flakonā, 
tostarp papīrs, filtrs, krāsas, kapsulas un uzlīmes;

26) smēķēšana — smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta 
vai jaunieviesta tabakas izstrādājuma lietošana tādā veidā, ka to var ieelpot, kā rezultātā izdalās 
dūmi, vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, jaunieviesta tabakas izstrādājuma vai cita izstrādājuma 
(izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošana ar mērķi apzināti caur iemuti ieelpot nikotīnu vai citas 
ķīmiskas vielas saturošu tvaiku vai dūmus;

27)  smēķēšanai paredzētie tabakas izstrādājumi — tabakas izstrādājumi, kas nav 
bezdūmu tabakas izstrādājumi, arī cigaretes, cigarillas, cigāri, tabaka, ko var lietot, izmantojot 
degšanas procesu, un kas paredzēta vienīgi izmantošanai pīpē (pīpju tabaka), tabaka, ko patērētāji 
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vai mazumtirdzniecības vietas var izmantot cigarešu izgatavošanai (tinamā tabaka), tabakas 
izstrādājums, ko var lietot, izmantojot ūdenspīpi (ūdenspīpju tabaka). Ja izstrādājumu var izmantot 
gan ūdenspīpēs, gan kā tinamo tabaku, to uzskata par tinamo tabaku;

28) spēja izraisīt atkarību — vielas farmakoloģiskā spēja izraisīt atkarību — stāvokli, kas 
ietekmē indivīda spēju kontrolēt savu uzvedību, parasti radot apmierinājuma sajūtu vai atvieglojumu 
pēc abstinences simptomu novēršanas vai apmierinājuma sajūtu un atvieglojumu pēc abstinences 
simptomu novēršanas;

29) sponsorēšana — jebkāda veida kolektīvs vai personisks atbalsts kādam pasākumam, 
darbībai vai indivīdam ar mērķi tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu 
vai uzpildes flakonu pirkšanu un patēriņu;

30) tabaka — tabakas augu lapas un citas dabīgas pārstrādātas vai neapstrādātas daļas, tostarp 
tabaka ar palielinātu apjomu un atjaunota tabaka; 

31) tabakas izstrādājums — izstrādājums, ko var lietot un kas kaut vai daļēji sastāv no 
tabakas, kura ir vai nav ģenētiski modificēta;

32) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — smēķēšanai paredzēta atsevišķa telpa, kas ēkas 
tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa un ir aprīkota ar nosūces 
ventilāciju, lai smēķēšanas radītie dūmi vai tvaiks neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir attiecīgs 
informatīvs uzraksts vai simbols. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās 
personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi; 

33) toksicitāte — pakāpe, kādā viela var izraisīt kaitīgu ietekmi uz cilvēka organismu, tostarp 
ietekmi, kas rodas laika gaitā parasti pēc atkārtotas vai ilgstošas lietošanas vai iedarbības;

34) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu 
apzīmēta un ugunsdrošības noteikumu prasībām atbilstoši aprīkota teritorija ārpus ēkām brīvā 
dabā.

2. pants. Likuma mērķis, darbības joma un principi
(1) Šā likuma mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, tostarp cilvēku tiesības dzīvot tīrā un 

labvēlīgā, ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, 
kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē.

(2) Šis likums paredz: 
1) nosacījumus tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 

smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu laišanai tirgū, kā arī tabakas izstrādājumu, 
elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu reklāmas, sponsorēšanas un iepakojuma 
noformējuma nosacījumus;

2) pienākumu ražotājiem un importētājiem sniegt informāciju par tabakas 
izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes 
flakoniem un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem; 

3) smēķēšanas ierobežojumus publiskās un citās šajā likumā noteiktajās vietās;
4) kārtību, kādā tiek kontrolēta tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu aprite un smēķēšanas 
ierobežojumi publiskās un citās šajā likumā noteiktajās vietās.

(3) Šā likuma normu piemērošanā ievēro šādus principus: 
1) smēķētājs respektē citu cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā vidē, kas nav 

piesārņota ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas 
produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku; 

2) cilvēka tiesības elpot tīru un labvēlīgu gaisu, kas nav piesārņots ar smēķēšanai 
paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā 
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arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku, turklāt tiesības uz nepaaugstinātu 
smēķēšanas (tajā skaitā tabakas dūmu un elektronisko smēķēšanas ierīču radīta 
tvaika otrreizējas ieelpošanas) izraisītu slimību risku ir prioritāras salīdzinājumā ar 
smēķētāju ieinteresētību smēķēt. 

3. pants. Ierobežojumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko 
cigarešu un uzpildes flakonu laišanai tirgū 

(1) Aizliegts laist tirgū:
1) šņaucamo tabaku un košļājamo tabaku; 
2) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai;
3) tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, 

uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta 
informācija atbilstoši šā likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam;

4) tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes 
flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, kas neatbilst šā likuma prasībām; 

5) cigarešu iepakojuma vienības, kurās ir mazāk par 20 cigaretēm; 
6) tinamās tabakas iepakojuma vienības, kurās ir mazāk par 30 gramiem tabakas.  

(2) Aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, ja: 
1) to sastāvā ir vitamīni vai citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir 

labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu; 
2) to sastāvā ir kofeīns vai taurīns, vai citas piedevas un stimulējoši savienojumi, kas 

tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti; 
3) to sastāvā ir piedevas, kas ietekmē emisiju krāsu; 
4) smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu sastāvā ir piedevas, kas atvieglo 

ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu; 
5) to sastāvā ir piedevas, kam nesadedzinātām piemīt kancerogēnas, mutagēnas un 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības; 
6) tiem nav piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 

regulā Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu 
un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas regulu 
(EK) Nr.  1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 
91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un direktīvu 2000/21/EK 
paredzētie noteikumi;

7) tie satur piedevas tādā daudzumā, ka šo izstrādājumu lietošanas laikā ievērojami 
vai izmērāmi palielinās tabakas izstrādājuma toksiskā vai atkarību izraisošā ietekme 
vai tai piemītošās kancerogēnās, mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās 
īpašības, un tas ir zinātniski pamatots. 

(3) Aizliegts laist tirgū cigaretes, ja:
1) maksimālais darvas emisiju līmenis tajās pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē;
2) maksimālais nikotīna emisiju līmenis tajās pārsniedz vienu miligramu vienā cigaretē;
3) maksimālais oglekļa monoksīda emisiju līmenis tajās pārsniedz 10 miligramus vienā 

cigaretē.
(4) Aizliegts laist tirgū cigaretes un tinamo tabaku: 

1) ar raksturīgu aromātu. Aizliegums neattiecas uz piedevām, kas ir būtiskas cigarešu 
un tinamās tabakas ražošanai, ja vien šīs piedevas nerada raksturīgu aromātu un 
būtiski vai izmērāmi nepalielina izstrādājuma spēju radīt atkarību, toksicitāti vai 
kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības; 
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2) kuru filtri, papīri, iepakojums, kapsulas satur aromatizētājus vai jebkādus tehniskus 
elementus, kas var mainīt attiecīgo tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to 
dūmu intensitāti. Filtri, papīri vai kapsulas nesatur tabaku vai nikotīnu.  

(5) Elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un nikotīnu saturošu šķidrumu atļauts laist 
tirgū tikai tādā gadījumā, ja tie atbilst šādām prasībām: 

1) nikotīnu saturošs šķidrums ir pildīts īpaši tam paredzētos uzpildes flakonos, 
kuru maksimālais tilpums ir 10 mililitri, vai vienreizēji lietojamās elektroniskajās 
cigaretēs vai vienreiz lietojamās kapsulās un šādu kapsulu vai elektronisko cigarešu 
rezervuāru tilpums nepārsniedz divus mililitrus; 

2) maksimālā nikotīna koncentrācija nikotīnu saturošā šķidrumā ir 20 miligrami uz 
mililitru;

3) nikotīnu saturošs šķidrums nesatur šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktā 
norādītās piedevas; 

4) nikotīnu saturoša šķidruma ražošanā tiek izmantotas vienīgi augstas tīrības 
sastāvdaļas. Jebkuras citas vielas (izņemot vielas, kas ir elektroniskajā cigaretē 
vai uzpildes flakonā, vai izplūdēs, kuras rodas elektronisko cigarešu lietošanas 
rezultātā), par kurām nav paziņots saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmajā un otrajā 
daļā noteikto, nikotīnu saturošā šķidrumā ir vienīgi piejaukumu līmenī, ja ražošanā 
no tām nav tehniski iespējams izvairīties; 

5) nikotīnu saturošā šķidrumā tiek izmantotas vienīgi tādas sastāvdaļas, kuras nedz 
uzkarsētā, nedz neuzkarsētā veidā nerada apdraudējumu cilvēku veselībai. Šis 
punkts neattiecas uz nikotīnu;

6) elektroniskās cigaretes normālas lietošanas apstākļos izdala nikotīnu nemainīgās 
devās; 

7) elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ir droši bērniem un izturīgi pret 
manipulācijām, ir aizsargāti pret uzlaušanu un noplūdi, un tiem ir mehānisms, kas 
nodrošina uzpildi bez noplūdes. Uzpildes mehānisma tehniskos standartus nosaka 
Ministru kabinets. 

(6) Izdevumus, kas saistīti ar novērtējumu par to, vai cigaretes vai tinamā tabaka ir ar raksturīgo 
aromātu, vai tabakas izstrādājumos ir izmantotas aizliegtas piedevas vai aromatizētāji un vai 
tabakas izstrādājumi satur piedevas tādā daudzumā, kas ievērojami vai izmērāmi palielina attiecīgā 
tabakas izstrādājuma toksisko vai atkarību izraisošo ietekmi, vai piedevai piemīt kancerogēnās, 
mutagēnās un reproduktīvajai sistēmai toksiskās īpašības, sedz ražotāji un importētāji saskaņā ar 
Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi. Par tabakas izstrādājumu testēšanu akreditētā 
laboratorijā pēc Veselības inspekcijas pieprasījuma ražotāji un importētāji veic samaksu attiecīgajai 
laboratorijai.

4. pants. Cigarešu atbilstības novērtēšana
(1) Maksimālos nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda emisiju līmeņus cigaretēs mēra, 

pamatojoties uz:
1) standartu LVS ISO 10315:2013 “Cigaretes. Nikotīna satura noteikšana dūmu 

kondensātos. Gāzhromatogrāfiskā metode” nikotīnam; 
2) standartu LVS ISO 4387:2007 “Cigaretes. Mitrā dūmu kondensāta un beznikotīna 

sausā dūmu kondensāta noteikšana, izmantojot parasto analītisko izsmēķēšanas 
aparatūru” darvai; 

3) standartu LVS ISO 8454+A1:2011 “Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu 
dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode”.
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(2) Nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda daudzuma pareizību nosaka saskaņā ar standartu 
LVS ISO 8243:2013 “Cigaretes. Paraugu ņemšana”. 

(3) Šā likuma 3. panta trešajā daļā minēto vielu emisiju līmeņus ir tiesīgas pārbaudīt 
laboratorijas, kurās tabakas izstrādājumu ražotājiem, vairumtirgotājiem vai importētājiem (tabakas 
industrijai) nepieder kapitāla daļas (akcijas) vai kuras neatrodas to tiešā vai netiešā kontrolē un kuras 
ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības 
novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības 
dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotās laboratorijas tabakas izstrādājumu jomā.

(4) Cigarešu paraugus laboratorijas testē pēc Veselības inspekcijas pieprasījuma. Testēšanas 
laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Veselības inspekciju. Izdevumus, kas saistīti ar 
paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotāji un importētāji, veicot samaksu Veselības inspekcijai 
saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un attiecīgajai laboratorijai. Ja cigaretēm ar vienu zīmolu 
un veidu ir atšķirīgs nikotīna, darvas vai oglekļa monoksīda saturs vai cigaretes izgatavotas dažādās 
ražošanas vietās, Veselības inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai pārbaude tiktu veikta katram šādam 
cigarešu veidam.

5. pants. Ziņošana par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, 
elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem

(1) Ražotāji un importētāji sniedz Veselības inspekcijai informāciju par tabakas izstrādājumiem, 
elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kas jau laisti tirgū, un par tabakas izstrādājumiem, 
augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem un jaunieviestiem 
tabakas izstrādājumiem, kurus plānots laist tirgū vai kuriem tiek mainīts sastāvs, kā arī tad, ja 
ir jauna vai tiek aktualizēta iesniegtā informācija par jaunieviestiem izstrādājumiem.  Ražotāji 
un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par 
sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes 
flakoniem.

(2) Par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un 
to uzpildes flakoniem, kā arī par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamās informācijas 
apjomu, kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz šādu informāciju, kā arī prasības datu apstrādei, 
analizēšanai, uzglabāšanai un publicēšanai nosaka Ministru kabinets. 

(3) Elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražotāji, importētāji un izplatītāji izveido 
un uztur sistēmu, kurā apkopo informāciju par jebkādu šo izstrādājumu nevēlamu ietekmi uz 
cilvēku veselību, ja par to rodas aizdomas. Ja ražotājs, importētājs vai izplatītājs uzskata vai tam 
ir pamats uzskatīt, ka tā rīcībā esošās elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakoni, ko laiž tirgū vai 
paredzēts laist tirgū, nav droši vai neatbilst labas kvalitātes prasībām, vai kādā citā ziņā neatbilst šā 
likuma prasībām, tas nekavējoties veic nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai panāktu minētā 
izstrādājuma atbilstību šā likuma prasībām, izņemtu to no tirgus vai atsauktu. Vienlaikus ražotājs, 
importētājs vai izplatītājs par to informē Veselības inspekciju, it īpaši sniedzot informāciju par 
cilvēku veselības un drošības apdraudējumiem, kā arī par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem 
un to rezultātiem.  

(4) Ja elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni atbilst šā likuma prasībām, bet Veselības 
inspekcija uzskata vai tai ir iemesls uzskatīt, ka konkrētais izstrādājuma veids varētu izraisīt 
nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai, tā veic likumā noteiktos pasākumus un nekavējoties par 
to paziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas 
zonas valstu kompetentajām iestādēm, sniedzot visus pamatojuma datus un informāciju par 
veiktajiem pasākumiem. 
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6. pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un 
uzpildes flakonu noformējums un iepakojuma vienību izskats un saturs

(1) Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, jebkāda ārējā iepakojuma un paša tabakas 
izstrādājuma marķējumā aizliegts izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, 
nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas: 

1) popularizē tabakas izstrādājumu vai veicina tā patēriņu, radot kļūdainu iespaidu par 
attiecīgā tabakas izstrādājuma īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai 
emisijām; 

2) ietver informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu tabakas 
izstrādājumā;

3) liek domāt, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir nekaitīgāks par citiem vai ka ar 
to tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai ka tas palielina 
enerģiju un vitalitāti, vai ka tam ir ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, 
organiskas īpašības, vai ka tas citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu;

4) norāda uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem un citām piedevām vai to 
trūkumu;

5) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu; 
6) liek domāt, ka konkrētajam tabakas izstrādājumam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās 

spēja vai citas videi labvēlīgas īpašības. 
(2)  Uz tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma aizliegts 

izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas 
vai citas zīmes), kas rada ekonomiska ieguvuma iespaidu, piemēram, iekļaujot atlaižu kuponus, 
piedāvājot atlaides, informāciju par bezmaksas izplatīšanu, piedāvājumu iegādāties vairākas 
iepakojuma vienības par zemāku cenu un citus līdzīgus piedāvājumus.  

(3) Uz augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma aizliegts 
izvietot apgalvojumu, ka izstrādājums nesatur piedevas vai aromatizētājus, kā arī tādus elementus 
(piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas: 

1) popularizē augu smēķēšanas produktu vai veicina tā patēriņu, radot kļūdainu 
iespaidu par attiecīgā produkta īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai 
emisijām; 

2) ietver informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu; 
3) liek domāt, ka konkrētais augu smēķēšanas produkts ir nekaitīgāks par citiem vai ka 

ar to tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai ka tas palielina 
enerģiju un vitalitāti, vai ka tam ir ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, 
organiskas īpašības, vai ka tas citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu; 

4) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu. 
(4) Uz elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 

iepakojuma aizliegts izvietot tādus elementus (piemēram, uzrakstus, simbolus, nosaukumus, preču 
zīmes, grafiskas vai citas zīmes), kas:

1) popularizē elektroniskās cigaretes vai uzpildes flakonus vai veicina to patēriņu, 
radot kļūdainu iespaidu par attiecīgo elektronisko cigarešu vai uzpildes flakonu 
īpašībām, ietekmi uz veselību, apdraudējumiem vai emisijām. Marķējums neietver 
informāciju par nikotīna, darvas un oglekļa monoksīda saturu, izņemot informāciju 
par nikotīnu, kas norādīta saskaņā ar šā panta piektās daļas 1. punktu; 

2) liek domāt, ka konkrētā elektroniskā cigarete vai uzpildes flakons ir nekaitīgāks par 
citiem vai ka ar tiem tiecas samazināt atsevišķu kaitīgu dūmu sastāvdaļu ietekmi, vai 
ka tiem ir vitalizējošas, enerģizējošas, ārstnieciskas, jaunību saglabājošas, dabiskas, 
organiskas īpašības, vai ka tie citādi labvēlīgi ietekmē veselību vai dzīvesstilu; 
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3) atsaucas uz garšu, smaržu, jebkādiem aromatizētājiem vai citām piedevām vai to 
trūkumu, izņemot informāciju par aromatizētājiem, kas norādīta saskaņā ar šā 
panta piektās daļas 1. punktu; 

4) atgādina pārtikas vai kosmētikas produktu; 
5) liek domāt, ka konkrētajam izstrādājumam ir labāka bioloģiskās sadalīšanās spēja 

vai citas videi labvēlīgas īpašības. 
(5) Uz elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā 

iepakojuma ir norādāma šāda informācija: 
1) visu izstrādājumā iekļauto sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā un nikotīna saturs un 

daudzums izstrādājumā un katrā devā; 
2) partijas numurs; 
3) ieteikums izstrādājumu glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

(6) Katrai elektronisko cigarešu vienībai un uzpildes flakonam pievieno informatīvu lapiņu, 
kas satur: 

1) norādījumus par izstrādājuma lietošanu un glabāšanu, tostarp norādi, ka 
izstrādājumu nav ieteicams lietot jauniešiem un nesmēķētājiem; 

2) informāciju par kontrindikācijām; 
3) brīdinājumus īpašām riska grupām; 
4) informāciju par iespējamu nevēlamu iedarbību; 
5) informāciju par pieraduma izraisīšanu un toksiskumu; 
6) ražotāja vai importētāja un juridisko vai fizisko personu kontaktinformāciju Eiropas 

Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā. 
(7) Cigarešu iepakojuma vienībai ir taisnstūra paralēlskaldņa forma, un šī iepakojuma 

vienība ir izgatavota no kartona vai mīksta materiāla ar tādu atveri, ko pēc pirmās atvēršanas 
reizes nevar no jauna aizvērt vai noslēgt, izņemot atliecamu augšējo vāciņu un sānos piestiprinātu 
atvāžamu vāciņu. Paciņām ar atliecamu augšējo vāciņu un sānos piestiprinātu atvāžamu vāciņu tas 
ir piestiprināts tikai iepakojuma vienības aizmugurē.  

(8)  Tinamās tabakas iepakojuma vienībām ir taisnstūra paralēlskaldņa, cilindriska vai 
maisiņa forma. 

(9)  Uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma un augu smēķēšanas produkta 
iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir piestiprināta akcīzes nodokļa marka. Ja ir slēgts caurspīdīgs 
papildu apvalks, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem tā. Augu smēķēšanas produktu iepakojuma 
vienībām, ko laiž tirgū, akcīzes nodokļa marka var būt piestiprināta uz slēgtā caurspīdīgā papildu 
apvalka.

(10) Uz katras tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir izvietots: 
1) unikālais identifikators, kuru, lai nodrošinātu tā veselumu, drukā vai piestiprina tā, 

ka šo identifikatoru nevar noņemt, izdzēst un nekādā veidā noslēpt vai pārtraukt, 
tostarp izmantojot nodokļu markas vai cenu zīmes vai atverot iepakojuma vienību; 

2) redzams un neredzams drošības elements, kas ir drošs pret viltojumiem un kas 
piestiprināts vai drukāts tā, lai šo elementu nevarētu izdzēst un nekādā veidā noslēpt 
vai pārtraukt, tostarp izmantojot nodokļu markas un cenu zīmes vai citus tiesību 
aktos paredzētus elementus. 

(11)  Unikālo identifikatoru, informāciju, ko satur unikālais identifikators, izsekošanas un 
identificēšanas sistēmas izveides un darbības tehniskos standartus, prasības aprīkojumam, kas 
nepieciešams izsekošanas un identificēšanas sistēmas darbības nodrošināšanai, datu apstrādes un 
uzglabāšanas prasības un kārtību, kādā uz tabakas izstrādājumu vienībām izvietojams unikālais 
identifikators, nosaka Ministru kabinets. 
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7. pants. Uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un 
uzpildes flakonu iepakojuma izvietojamie brīdinājumi par ietekmi uz veselību

(1) Uz katras tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta, elektroniskās cigaretes 
un uzpildes flakona iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma, ko laiž tirgū, ir izvietoti 
brīdinājumi valsts valodā par ietekmi uz veselību.  

(2) Uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda 
ārējā iepakojuma ir drukāti šādi brīdinājumi par ietekmi uz veselību: 

1) vispārīgais brīdinājums: “Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!”; 
2) informatīvs uzraksts: “Tabakas dūmos ir vairāk nekā 70 vielu, kas izraisa vēzi”; 
3) kombinēts brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas papildināts ar šādu informāciju 

par smēķēšanas atmešanu: “Lūdz palīdzību! 67037333; www.spkc.gov.lv”.
(3) Uz katras bezdūmu tabakas izstrādājuma iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma 

ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: “Šis tabakas izstrādājums kaitē Jūsu veselībai 
un rada atkarību”. 

(4) Uz katras augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības, kā arī uz jebkāda ārējā 
iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: “Šī izstrādājuma smēķēšana kaitē 
Jūsu veselībai”. 

(5) Uz katras elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma vienības un ārējā 
iepakojuma ir drukāts šāds brīdinājums par ietekmi uz veselību: “Šis izstrādājums satur nikotīnu, 
kas ir stipru pieradumu izraisoša viela”.

(6) Ministru kabinets nosaka noformēšanas un novietošanas prasības uz tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma izvietojamiem 
brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, rakstveida brīdinājumus, uz smēķēšanai paredzēto tabakas 
izstrādājumu iepakojuma vienībām un ārējā iepakojuma izvietojamos kombinētos brīdinājumus 
par ietekmi uz veselību, kā arī kārtību, kādā ražotājs vai importētājs ziņo par šo kombinēto 
brīdinājumu izvietošanu.

8. pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas 
ierīču un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un 
elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes aizliegts pārdot:

1) valsts pārvaldes iestāžu telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus, kā arī 
ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie;

2) sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādēs, tajā skaitā izglītības iestāžu 
dienesta viesnīcās, kā arī šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;

3) veikalu nodaļās, kur notiek tirdzniecība ar bērnu precēm;
4) kultūras institūcijās;
5) sporta bāzēs un sporta organizāciju telpās;
6) mazumtirdzniecības vietās, kur tirdzniecība nav organizēta, individuāli apkalpojot 

katru pircēju, izņemot beznodokļu tirdzniecības veikalus, kas noteikti muitas jomu 
regulējošos normatīvajos aktos;

7) izmantojot tirdzniecības automātus;
8) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss. 

(2) Tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un 
iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

(3)  Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces 
un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas 
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par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, 
mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

(4) Personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus, augu 
smēķēšanas produktus, elektronisko smēķēšanas ierīci vai elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes 
tvertni, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, 
vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.  

(5)  Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces 
un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu 
mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda 
personu apliecinošu dokumentu.

(6) Pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas 
produkta, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertnes 
pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

(7)  Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 
elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu laišanā tirgū aizliegts iesaistīt personas, kuras ir 
jaunākas par 18 gadiem.

(8)  Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 
elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietās jābūt redzamam 
uzrakstam, kas brīdina, ka tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko 
smēķēšanas ierīču lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai.

(9) Komersants, kurš nodarbojas ar elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību, 
pirms šo izstrādājumu tirdzniecības uzsākšanas paziņo par to Veselības inspekcijai. Kārtību, kādā 
komersants pirms elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības 
uzsākšanas ziņo Veselības inspekcijai, nosaka Ministru kabinets.

9. pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un 
uzpildes flakonu reklāmas un sponsorēšanas ierobežojumi 

(1) Tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu reklāma ir atļauta tikai 
izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar šo izstrādājumu tirdzniecību, kā arī 
izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas 
Ekonomikas zonas valstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas 
zonas valstu tirgum. 

(2)  Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu ražošana vai 
tirdzniecība, ir aizliegta pasākumu vai darbību sponsorēšana, kas saistīta ar vairākām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, norisinās vairākās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai kam ir citāda pārrobežu ietekme. 
Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu ražošana 
vai tirdzniecība, ir aizliegta pasākumu, darbību vai indivīdu sponsorēšana, kas saistīta ar vairākām 
Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, norisinās vairākās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vai kam ir citāda pārrobežu ietekme.

(3) Audiālus un audiovizuālus komerciālus paziņojumus, kas saistīti ar tabakas 
izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, 
regulē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums.  

(4) Aizliegts:
1) reklāmā attēlot personas smēķējam;
2) reklāmas nolūkos izplatīt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, 

elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes 
tvertnes bez maksas.
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10. pants. Smēķēšanas ierobežojumi
(1) Darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbinātajam darba vietu, kas nav piesārņota ar 

tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem un elektronisko smēķēšanas ierīču 
tvaiku. Nodarbinātajam ir tiesības atteikties strādāt tādā darba vietā, kur citi nodarbinātie smēķē, 
un šādu atteikumu nedrīkst uzskatīt par darba disciplīnas vai civildienesta noteikumu pārkāpumu.

(2) Aizliegts smēķēt: 
1) bērna un grūtnieces klātbūtnē; 
2) izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās 

un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās; 
3) ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu 

telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, kā arī šo iestāžu 
teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Ieslodzījuma vietu 
telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, gadījumos, kad 
nav iespējams nodrošināt iespēju apcietinātajam smēķēt vietā, kas speciāli ierādīta 
smēķēšanai, ir atļauts smēķēt telpā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai; 

4) tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), 
kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 
50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai. Šajās vietās izliek 
informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;

5) sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem;
6) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;
7) uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas 

iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst;
8) darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpu, kas speciāli ierādīta 

smēķēšanai;
9) publiskās ēkās, būvēs un publiskās telpās. Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās 

esošajiem dzīvokļiem;
10) sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un tādu kuģu, kuri kā pakalpojumu 

īsteno pasažieru pārvadājumus, salonos, kabīnēs un kajītēs. Tālsatiksmes vilcienos 
un kuģos, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, var būt atsevišķi 
vagoni vai kajītes, kas paredzēti smēķētājiem;

11) valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļos;
12) sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, 

izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
13) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
14) parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
15) kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) 

kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
16) jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona 

pret to iebilst. 
(3) Viesnīcās un citās īslaicīgas apmešanās mītnēs var būt speciāli ierādītas guļamtelpas, 

kurās ir atļauts smēķēt.
(4) Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, vai atsevišķi 

nodalītā telpā, kas paredzēta smēķēšanai un kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā 
konstruktīvi nodalīta telpa, kura paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir 
aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem ne vairāk kā 50 procentus no kopējās publiskās 
telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas. Telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai 
simbols.  
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(5) Starptautiskās satiksmes lidostas izlidošanas publiskajās telpās aiz drošības kontroles 
punktiem var būt ierīkota telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai.

(6) Aizliegums smēķēt norādāms ar informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi “Smēķēt aizliegts” 
(balti burti uz sarkana fona), bet atļauja smēķēt — ar tādu pašu informatīvu uzrakstu, lietojot zīmi 
“Atļauts smēķēt” (balti burti uz zaļa fona) vai attiecīgu simbolu. Papildus informatīvajam uzrakstam 
“Atļauts smēķēt” vai lietotajam simbolam, kas norāda uz atļauju smēķēt, izvietojams informatīvs 
uzraksts “Smēķēšana nogalina — atmetiet tagad!”. 

(7) Kārtību, kādā izvietojami informatīvi uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai 
atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugus nosaka Ministru kabinets.

11. pants. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija
Ministru kabinets apstiprina Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikumu. 

Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sastāvu apstiprina veselības ministrs, iekļaujot komisijā 
vismaz vienu pārstāvi no:

1) Veselības ministrijas;
2) Finanšu ministrijas;
3) Ekonomikas ministrijas;
4) Izglītības un zinātnes ministrijas;
5) Iekšlietu ministrijas;
6) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;
7) Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālās koalīcijas;
8) Latvijas Pašvaldību savienības; 
9) Latvijas Ārstu biedrības; 
10) darba devēju organizācijas; 
11) darbinieku organizācijas.

12. pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence
(1) Valsts ieņēmumu dienests kontrolē: 

1) šā likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz 
tabakas izstrādājumiem un augu smēķēšanas produktiem, kā arī 5. un 6. punktā 
noteikto ierobežojumu izpildi; 

2) šā likuma 6. panta devītajā un desmitajā daļā noteikto prasību izpildi;
3) šā likuma 8. panta otrajā daļā noteikto prasību izpildi. 

(2) Veselības inspekcija:
1) kontrolē šā likuma 3. panta trešajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi; 
2) novērtē tabakas izstrādājumu atbilstību šā likuma 3. panta otrajā un ceturtajā daļā 

noteiktajām prasībām;
3) kontrolē šā likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktā noteikto ierobežojumu izpildi 

attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kā arī jaunieviestiem 
tabakas izstrādājumiem; 

4) kontrolē šā likuma 3. panta piektajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi;
5) saņem, uzglabā, apstrādā, analizē un publicē informāciju, kas iesniegta atbilstoši šā 

likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam;  
6) apstiprina un paziņo Eiropas Komisijai šā likuma 4. panta trešajā daļā minēto 

Latvijā akreditēto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus 
un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī informē Eiropas Komisiju par sarakstā 
izdarītajiem grozījumiem; 
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7) paziņo Eiropas Komisijai par visām mērīšanas metodēm, kas tiek izmantotas, lai 
mērītu citas cigarešu emisijas, kuras nav darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
emisijas, un emisijas no tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes; 

8) paziņo Eiropas Komisijai par maksimālo emisiju līmeni, kas noteikts citām cigarešu 
emisijām, kuras nav šā likuma 3. panta trešajā daļā noteiktās emisijas, un emisijām 
no tabakas izstrādājumiem, kuri nav cigaretes; 

9) veic nepieciešamās darbības atbilstoši šā likuma 5. panta trešajā un ceturtajā daļā 
noteiktajam; 

10) kontrolē šā likuma 6. panta piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā, kā arī 7. panta 
pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteikto prasību izpildi. 

(3) Valsts ieņēmumu dienests un Veselības inspekcija ir tiesīgi veikt tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, uzpildes flakonu un jaunieviestu tabakas 
izstrādājumu paraugu ņemšanu tirdzniecības vietās un akcīzes preču noliktavās.

(4) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs kontrolē šā likuma 6. panta pirmajā, otrajā, trešajā 
un ceturtajā daļā, kā arī 9. panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi, 
kuri saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta pirmo daļu ir uzskatāmi par papildu prasībām reklāmas 
jomā un kuru izpildes uzraudzība tiek veikta saskaņā ar Reklāmas likumu. 

(5) Valsts policija un pašvaldības policija kontrolē šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. un 
2. punktā, 8. panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā, kā arī 10. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, 
piektajā un sestajā daļā noteikto ierobežojumu izpildi.

(6) Valsts darba inspekcija kontrolē šā likuma 8. panta septītajā daļā un 10. panta pirmajā 
daļā noteikto ierobežojumu izpildi. 

(7) Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanas profilakses 
programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu 
darbavietās.

(8)  Veselības ministrijas pienākums ir izstrādāt uz starpsektoru sadarbību balstītu valsts 
politiku tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un ar 
tām saistītu izstrādājumu kaitīguma samazināšanas jomā un nodrošināt iespēju ārstēties no tabakas 
atkarības personām, kuras to vēlas. 

13. pants. Uzraudzības iestādes lēmums 
(1) Valsts ieņēmumu dienestam, Veselības inspekcijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, 

Valsts policijai un pašvaldības policijai (turpmāk — uzraudzības iestāde), konstatējot pārkāpumus, 
ir tiesības pieņemt šādus lēmumus: 

1) uzdot ražotājam vai importētājam noteiktā termiņā novērst neatbilstības, uz 
neatbilstību novēršanas laiku aizliedzot attiecīgā produkta vai produkta ražošanas 
partijas laišanu tirgū vai pārdošanu; 

2) ja produkts var radīt būtisku risku patērētāja veselībai vai ja tā ražošana un laišana 
tirgū ir aizliegta saskaņā ar šo likumu, aizliegt laist produktu tirgū un pārdot, uzdodot 
ražotājam vai izplatītājam izņemt produktu no tirgus, iznīcināt to piemērotos 
apstākļos vai atsaukt produktu no patērētājiem, kā arī informēt patērētājus par 
pastāvošajiem riskiem. Produktu atsaukšanu veic tikai kā galēju pasākumu. 

(2) Uzraudzības iestādes lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža.
(3)  Uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. 



23

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2016. gada 26. maijā

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, 
reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 
1997, 3. nr.; 1999, 22. nr.; 2003, 2., 23. nr.; 2004, 4., 18. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2007, 21. nr.; 2008, 
10. nr.; 2009, 1., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 34., 47., 205. nr.; 2014, 228. nr.).

2. Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus, kas ražoti vai laisti brīvā apgrozībā 
un marķēti saskaņā ar likumu “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas 
ierobežošanu” līdz 2016. gada 19. maijam, atļauts laist tirgū līdz 2017. gada 20. maijam.

3. Līdz 2017. gada 20. maijam atļauts laist tirgū arī tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes 
flakonus, kas neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni 
ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016. gada 20. novembrim.

4. Šā likuma 3. panta otrās un ceturtās daļas noteikumi attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, 
kuriem piemīt raksturīgs aromāts un kuru pārdošanas apjoms Eiropas Savienībā un Eiropas 
Ekonomikas zonā attiecīgā produktu kategorijā ir trīs procenti vai vairāk, piemērojami no 
2020. gada 20. maija.

5. Šā likuma 6. panta desmitā daļa attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku piemērojama no 
2019. gada 20. maija, bet attiecībā uz pārējiem tabakas izstrādājumiem — no 2024. gada 20. maija. 

6. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. decembrim izdod šā likuma 6. panta vienpadsmitajā 
daļā paredzētos noteikumus.

7.  Komersanti, kas elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību uzsākuši līdz 
2016. gada 19. maijam, paziņo par to Veselības inspekcijai līdz 2016. gada 20. novembrim šā likuma 
8. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

8. Šā likuma 10. panta piektās daļas prasība par informatīvā uzraksta “Smēķēšana 
nogalina — atmetiet tagad!” izvietošanu ieviešama ne vēlāk kā līdz 2017. gada 20. maijam.

9. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. martam izdod šā likuma 10. un 11. pantā paredzētos 
noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 
2017. gada 28. februārim ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā 
ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumi Nr. 976 “Noteikumi 
par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas 
aizliegumu un atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem”; 

2) Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumi Nr. 637 “Smēķēšanas 
ierobežošanas valsts komisijas nolikums”.
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Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija direktīvas 2003/33/EK par 

dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas 
izstrādājumu reklāmu un ar to saistīto sponsordarbību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/40/ES par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un 
saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ direktīvu 
2001/37/EK.

Likums stājas spēkā 2016. gada 20. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 21. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

186. 332L/12 Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 
2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 
251. nr.; 2016, 2. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 11. panta otro daļu ar 136. punktu šādā redakcijā:
“136) par atļaujas izsniegšanu kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, 

pagaidu izvešanai, kā arī mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai vai pagaidu 
izvešanai no Latvijas Republikas.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 21. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.



26

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2016. gada 26. maijā

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

187. 333L/12 Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā
Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādu grozījumu:

Papildināt kodeksu ar 15.2 pantu šādā redakcijā:
“15.2 pants. Notiesāto ievietošana īslaicīgās aizturēšanas vietā
Ar brīvības atņemšanu notiesāto, kas ir meklēšanā, pēc aizturēšanas var ievietot īslaicīgās 

aizturēšanas vietā līdz pārvietošanai uz brīvības atņemšanas iestādi. Īslaicīgās aizturēšanas vietā uz 
notiesāto attiecas īslaicīgās aizturēšanas vietas iekšējās kārtības noteikumi un viņam nodrošināmi 
īslaicīgās aizturēšanas vietas sadzīves apstākļi.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

188. 334L/12 Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības 
likumā

Izdarīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2005, 21. nr.; 2007, 11. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 167., 204. nr.) 
šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Meklēšanā esošās apcietinātās personas un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas pēc 

aizturēšanas var ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā līdz to pārvietošanai uz izmeklēšanas cietumu 
vai brīvības atņemšanas iestādi, bet ne ilgāk par septiņām darba dienām. Likumā noteiktajos 
gadījumos īslaicīgās aizturēšanas vietā var ievietot personas, kuras aizturētas Imigrācijas likumā 
noteiktajā kārtībā, izņemot mazāk aizsargātās personas.”

2. 2. pantā:
papildināt otrās daļas 5. punktu pēc vārda “laukumu” ar vārdiem un skaitli “ne mazāk kā 

15 kvadrātmetru platībā”;
papildināt otro daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10) telpu biometrijas datu iegūšanai un iekļaušanai biometrijas datu apstrādes sistēmā, 
kā arī aizturētā un tā sevišķo pazīmju fotografēšanai un kriminālistiskā raksturojuma 
sagatavošanai.”;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Īslaicīgās aizturēšanas vietā veic videonovērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(4) Higiēnas prasības īslaicīgās aizturēšanas vietā nosaka Ministru kabinets.”

3. Papildināt 4. pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā: 
“(51) Personas, kuras aizturētas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, izmitina atsevišķi no 

kriminālprocesuālā kārtībā aizturētām, apcietinātām un notiesātām personām.”

4. 5. pantā:
izslēgt trešās daļas 8. punktā vārdus “neatļautās vietās”;

papildināt ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvji.”;

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Tiem īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietotajiem ārvalstniekiem, kuri aizturēti, apcietināti 

vai notiesāti kriminālprocesuālā kārtībā, ir tiesības vienatnē bez ierobežojumiem tikties ar savas 
valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvi. Diplomātiskās vai konsulārās 
pārstāvniecības pārstāvis par īslaicīgās aizturēšanas vietas apmeklējumu iepriekš informē attiecīgās 
policijas struktūrvienības vadību.”

5. Aizstāt 7. panta septītajā daļā skaitli un vārdu “30 minūtes” ar vārdiem “vienu stundu”.
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6. Izslēgt 8. panta otro daļu.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4.  Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. oktobrim izdod šā likuma 2. panta ceturtajā daļā 

minētos noteikumus.”

8. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
22. oktobra direktīvas 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas 
apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo 
personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām 
iestādēm.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

189. 335L/12 Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā
Izdarīt Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 2006, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 117., 204. nr.; 2013, 
188. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 52. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3)  Pēc procesa virzītāja pieprasījuma apcietināto var ievietot īslaicīgās aizturēšanas 

vietā uz laiku, kas nepieciešams procesuālo darbību veikšanai un tiesas procesiem. Meklēšanā 
esošo apcietināto pēc aizturēšanas var ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā līdz pārvietošanai uz 
izmeklēšanas cietumu. Īslaicīgās aizturēšanas vietā uz apcietināto attiecināmi īslaicīgās aizturēšanas 
vietas iekšējās kārtības noteikumi un viņam nodrošināmi īslaicīgās aizturēšanas vietas sadzīves 
apstākļi.” 

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.

http://likumi.lv/ta/id/138990-apcietinajuma-turesanas-kartibas-likums
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

190. 336L/12 Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2004, 2., 14. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 
2. nr.; 2007, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr.; 2015, 127. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. pantā vārdu “likumā” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

2. Izslēgt 4. panta 4. punktā vārdus “attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par administratīvā 
pārkāpuma lietas vai materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai”.

3. 15. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja pārkāpumu ir izdarījis bērns vecumā no 11 līdz 14 gadiem, institūcija (amatpersona) 

pārbauda faktus par pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

4. Papildināt 16. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta pirmajā daļā minētie dokumenti ir pievienojami arī administratīvā pārkāpuma 

lietai vai pārkāpuma pārbaudes materiāliem, ja tiem ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Dokumentus 
pieprasa institūcija (amatpersona), kas pilnvarota uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā 
vai izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu.”

5. 21. pantā:
aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “inspektors” ar vārdu “pārstāvis”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Tiesas sēdē, kurā izskata administratīvās komisijas lūgumu par audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļa piemērošanu, obligāti piedalās bērns, viens no viņa vecākiem (aizbildnis) vai 
bāriņtiesas pārstāvis, administratīvās komisijas pārstāvis, tās pašvaldības institūcijas pārstāvis, kura 
veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem, un policijas pārstāvis.”;

izslēgt trešajā daļā vārdu “(pagasttiesas)”.

6. Aizstāt 24. panta ceturtajā daļā vārdus “pamatojoties uz bērna rakstveida paskaidrojumu” 
ar vārdiem “bez bērna klātbūtnes, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem”.

7. Aizstāt 25.2 panta trešajā daļā vārdus “par izlīgumu izdara ierakstu administratīvās komisijas 
sēdes protokolā” ar vārdiem “izlīgumu noformē rakstveidā”.
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8. 26. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) piemērot vienu no šajā likumā noteiktajiem pamata audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļiem vai pamata piespiedu līdzekli un papildu piespiedu līdzekli. Lēmumā 
norāda termiņu piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpildes 
uzsākšanai;”;

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) piemērot vienu no šajā likumā noteiktajiem pamata audzinoša rakstura piespiedu 

līdzekļiem vai pamata piespiedu līdzekli un papildu piespiedu līdzekli. Lēmumā 
norāda termiņu piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa izpildes 
uzsākšanai;”.

9. Izteikt 27. panta 6. punktu šādā redakcijā:
“6) līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir pagājuši divi mēneši, skaitot no administratīvā 

pārkāpuma lietas vai pārkāpuma pārbaudes materiālu saņemšanas dienas;”.

10. Izteikt 28. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Administratīvās komisijas lēmumu bērna likumiskie pārstāvji un cietušais (ja cietušais 

ir bērns, — viņa likumiskie pārstāvji) var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā 10 darbadienu laikā pēc 
tā pieņemšanas. Sūdzības izskatīšanai tiesā piemēro Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
normas.”

11. Papildināt 33. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja bērns apzināti izvairās no lēmuma par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa 

piemērošanu izpildes un administratīvā komisija ir izmantojusi iespējas piemērot stingrāku 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekli vai administratīvās komisijas rīcībā nav stingrāka audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekļa, ko varētu piemērot par konkrēto pārkāpumu, tā var iesniegt tiesā 
motivētu lūgumu piemērot bērnam tādu audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, kura piemērošana 
nav administratīvās komisijas kompetencē. Tiesa lietu izskata šā likuma IV nodaļā noteiktajā 
kārtībā. Izskatot lietu, tiesa vērtē, vai, piemērojot bērnam stingrāku audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekli, tiks sasniegti šajā likumā minētie audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu mērķi.”

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Pašvaldības administratīvā komisija var lemt par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu arī tajās lietās, kas uzsāktas līdz 2016. gada 31. maijam un nosūtītas administratīvajai 
komisijai administratīvā soda piemērošanai.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā. 

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

191. 337L/12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:
“12.1 pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem
Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu 

piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Administratīvo sodu nepilngadīgajam vecumā 
no 14 līdz 18 gadiem piemēro, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana konkrētajā 
gadījumā nav lietderīga.

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot arī nepilngadīgajiem vecumā no 
11 līdz 14 gadiem, ja viņi izdarījuši pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība.”

2. Papildināt kodeksu ar 51.4 pantu šādā redakcijā:
“51.4 pants. Lauksaimniecības zemes izmantošanas nosacījumu neievērošana
Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot 

normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes 
platība ir no viena līdz 20 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz sešdesmit euro, bet 
juridiskajai personai — līdz simt piecdesmit euro. 

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot 
normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes 
platība ir no 21 līdz 50 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no sešdesmit euro līdz trīssimt 
piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no simt piecdesmit euro līdz sešsimt piecdesmit euro. 

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot 
normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes 
platība ir no 51 līdz 100 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit euro līdz 
piecsimt euro, bet juridiskajai personai — no sešsimt piecdesmit euro līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot 
normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes 
platība pārsniedz 100 hektārus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt euro līdz septiņsimt 
euro, bet juridiskajai personai — no tūkstoš piecsimt euro līdz piectūkstoš euro.”

3. Papildināt 155. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“Par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem — 
uzliek naudas sodu pārdevējam no simt četrdesmit līdz simt septiņdesmit pieciem euro, bet 

juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.”

4. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa “51.2” ar skaitli “51.4”.
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5. Aizstāt 214. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “155. panta trešajā un ceturtajā” ar skaitli 
un vārdiem “155. panta trešajā, ceturtajā un astotajā”.

6. Aizstāt 231. panta pirmajā daļā skaitļus “51.—53.” ar skaitļiem “51.—51.3, 52., 53.”.

7. Izteikt 274. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“Ja administratīvo pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, institūcija (amatpersona) izvērtē 

jautājumu par administratīvā pārkāpuma lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai 
komisijai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai. Šādā gadījumā institūcija 
(amatpersona) pieņem lēmumu par personas atzīšanu par vainīgu administratīvā pārkāpuma 
izdarīšanā, nepiemērojot administratīvo sodu. Ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa 
piemērošana nepilngadīgajam konkrētajā gadījumā nav lietderīga, institūcija (amatpersona) lemj 
par administratīvā soda piemērošanu.”

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. un 33. punktu šādā redakcijā:
“32. Šā kodeksa 51.4 pantu piemēro fiziskajām un juridiskajām personām, kas likumā “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikto lauksaimniecības zemi iegādājušās īpašumā pēc 
2014. gada 1. novembra.

33. Šā kodeksa 12.1  pantā un 274. panta ceturtajā daļā noteiktie pienākumi piemērot 
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus un izvērtēt jautājumu par administratīvā pārkāpuma 
lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošanai attiecināmi uz administratīvo pārkāpumu lietām, kurās lēmumu par nepilngadīgā 
atzīšanu par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā pieņem, sākot ar 2016. gada 1. jūniju.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 21. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

192. 338L/12 Grozījumi likumā “Par policiju”
Izdarīt likumā “Par policiju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 

1991, 31./32. nr.; 1992, 37./38. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 
1994, 13., 23. nr.; 1995, 2., 24. nr.; 1996, 13. nr.; 1997, 2., 8., 23. nr.; 1999, 12., 23. nr.; 2000, 14. nr.; 
2001, 21. nr.; 2002, 2., 4., 16., 22. nr.; 2003, 2., 8., 14. nr.; 2004, 13. nr.; 2005, 2., 10., 22. nr.; 2006, 14., 
20. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 157., 183. nr.; 2011, 120. nr.; 2013, 27. nr.; 
2014, 57., 123., 214. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.” 

2. 12. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

“61) izpildot tiesas (tiesneša) vai prokurora lēmumu par personas piespiedu atvešanu, 
nogādāt personu uz tiesu vai prokuratūru, vai, ja nepieciešams, uz policijas iestādi 
un turēt policijas iestādē līdz personas nogādāšanai uz tiesu vai prokuratūru, bet ne 
ilgāk kā četras stundas;”;

aizstāt pirmās daļas 14.1 punktā vārdus “kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai 
transportlīdzekļus” ar vārdiem “atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus, 
kā arī, izmantojot tehniskos līdzekļus, novērot policijas iestāžu ēkas, telpas un teritoriju, policijas 
apsargājamos objektus, lai nodrošinātu policijas iestāžu ēku, telpu un teritorijas apsardzi, aizturēto 
personu un apsargājamo objektu drošību”;

izteikt pirmās daļas 31. punktu šādā redakcijā:
“31) pieprasīt un saņemt bez maksas no publiskām personām un privātpersonām 

informāciju, dokumentus un citus materiālus;”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicama policijas iestāžu ēku, telpu un teritorijas, 

publisku vietu un tajās esošo personu un policijas apsargājamo objektu novērošana, izmantojot 
tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādes noteikumus.”

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10. Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. oktobrim izdod šā likuma 10. panta piektajā 

daļā un 12. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.
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11. Līdz šā likuma 12. panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 1. oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa 
noteikumi Nr.  305 “Kārtība, kādā veicama publiskas vietas novērošana, izmantojot tehniskos 
līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un publiskošana”.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 28. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 12. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.05.2016., Nr. 91.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

193. 339L/12 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2006, 10. nr.; 2007, 6. nr.; 2009, 17. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91. nr.; 2012, 24., 109. nr.; 
2013, 129., 183., 194. nr.; 2014, 175., 204. nr.; 2015, 107., 242. nr.; 2016, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 14. punkta “c” apakšpunktā vārdus un skaitli “šā likuma 2. pielikumā 
minētie pakalpojumi” ar vārdiem un skaitli “pakalpojumu, kas nav minēti šā likuma 1. pielikumā, 
sniegšana”.

2. 8. pantā: 
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem un paredzamā 

līgumcena ir mazāka par 750 000 euro, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma 
procedūras, izņemot šā likuma 17. pantā, III nodaļā, 27. pantā, 30. panta pirmajā, ceturtajā un 
sestajā daļā, 32. pantā, 35. panta pirmajā daļā un 67. pantā paredzētās prasības. Pasūtītājs pirms 
iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par attiecīgo iepirkumu savā mājaslapā internetā, 
norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju 
iepirkuma dokumentiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par 10 darbdienām 
no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem 
pakalpojumiem un paredzamā līgumcena ir vienāda ar 750 000 euro vai lielāka, pasūtītājs piemēro 
šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras.”;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai vairāki iepirkuma veidi 

(būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes), piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami iepirkuma 
veidam, kurš ir attiecīgā iepirkuma līguma galvenais priekšmets. Iepirkuma līgumiem, kuru 
priekšmets daļēji ietver šā likuma 2. pielikumā minētos pakalpojumus un citus pakalpojumus vai 
daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes, galveno priekšmetu un piemērojamo iepirkuma procedūru 
nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā līgumcena ir visaugstākā.”

3. Izteikt 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) līgums tiek slēgts par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem;”.

4. Izteikt 23. panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(1) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā 
arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē iepirkuma dokumentācijas 
sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis un eksperts ir 
saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja  — pašreizējais vai 
bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī 
saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra, 
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka, prokūrista vai amatpersonas 
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tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, 
māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);

3) fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.
(2)  Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja (pasūtītāja amatpersonas vai darbinieka), 

iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī uz 
gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai 
juridiskās personas, ar kurām iepirkuma dokumentācijas sagatavotājam (pasūtītāja amatpersonai 
vai darbiniekam) vai iepirkuma komisijas loceklim, vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 1., 2. un 
3. punktā minētā saistība.

(3) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 
iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 
varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka 
viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē.”

5. Izteikt 25. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) publiskiem pakalpojumu līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo 

paredzamo līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā [ar 
atsauci uz iepirkumu nomenklatūru (CPV)], ja šo līgumu vai vispārīgo vienošanos 
kopējā paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu 
robežām vai lielāka;”.

6. Izteikt 27. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2. pielikumā minētie pakalpojumi, pasūtītājs paziņojumā 

par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt pilnīga šā paziņojuma publicēšanai.”

7. Papildināt 37. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents 

un kandidāts iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā 
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases 
prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama 
publiskajās datubāzēs.”

8. 39.1 pantā: 
izteikt pirmo, otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 

šādiem gadījumiem:
1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai 

padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir 
pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar 
tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem 
noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās 
šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 
neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma 
pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
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c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi 

vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 
vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk 
darbu;

3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts 
par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai 
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta 
vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;

5) ir konstatēts, ka kandidātam pieteikuma un pretendentam piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 
tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150  euro. 
Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs 
ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas 
sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 
datu aktualizācijas datumā;

6) iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu šā 
likuma 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta 
vai pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk 
kandidātu vai pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

7) kandidātam vai pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma 
procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma 
procedūras sagatavošanā saskaņā ar šā likuma 11. panta ceturto daļu un to nevar 
novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un kandidāts vai pretendents nevar 
pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras 
sagatavošanā neierobežo konkurenci;

8) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu 
atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un 
pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

9) uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir 
attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;

10) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai 
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pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā 
minētie nosacījumi;

11) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs 
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.

(2) Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā 
ar šā panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minētajiem 
pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs 
gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 
2. punkta “b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma 
vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

(3) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu 
izslēgšanas gadījumu esamību veic:

1) atklātā konkursā — attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām 
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības;

2) slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā, iepriekš publicējot 
paziņojumu par līgumu, — attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā 
par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms 
iesniegt piedāvājumu. Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu saskaņā 
ar šā likuma 37. panta sesto, septīto un astoto daļu, tas pārbaudi veic pirms kandidātu 
skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmās daļas 10. punktā 
noteiktā kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību veic attiecībā uz 
katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma 
izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

3) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, un šā likuma 
8. panta septītajā daļā minētā iepirkuma gadījumā (ja pasūtītājs iepirkuma 
dokumentos paredzējis piemērot šā panta pirmajā daļā minētos izslēgšanas 
nosacījumus) — attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības;

4) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu šā likuma 62. panta 
pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā, kad pasūtītājs var nepublicēt paziņojumu 
par līgumu, ja tas uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri 
iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā nav izslēgti saskaņā ar šā panta 
noteikumiem un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tā tiek piemērota 
pēc atklāta konkursa izbeigšanas, — attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis 
piedāvājumu atklātā konkursā un ir uzaicināts uz sarunu procedūru. Šo pārbaudi 
veic pirms sarunu uzsākšanas.

(4) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 63. panta otrās daļas 4. punktu piemēro sarunu 
procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, tas nepiemēro šā panta pirmās daļas 
4. punktu. Ja pasūtītājs slēdz līgumu par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem un 
paredzamā līgumcena ir vienāda ar 750 000 euro vai lielāka, pasūtītājs var nepiemērot šā panta 
pirmajā daļā minētos izslēgšanas nosacījumus. 
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(5) Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar 
Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas 
datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 
11. punktā minētajai personai pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī 
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas 
dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikuma un pretendentam 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā 
apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

(6) Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 9., 10. un 
11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta piektajā daļā minētajā 
termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:

1) apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

2) pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī 
dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas 
termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par 
nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu 
parādu neesamību.

(7) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma 
procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu 
dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī šā panta 
pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto 
informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un 
noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu 
reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 
(Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta 
pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir kandidāta 
vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, 
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas 
saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem — no 
Uzņēmumu reģistra;

3) par šā panta pirmās daļas 5. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu 
dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs 
saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto 
personu piekrišanu.

(8)  Ja pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu, publiska pakalpojuma 
vai publiska piegādes līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents 
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā 
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minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents nomaina attiecīgo 
personu. Ja kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 
nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras 
iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu 
un kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā.”;

izteikt desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes 

locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu 
vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai 
uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai šā panta pirmās daļas 
9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā 
panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā 
daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai 
padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo 
ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto 
personu neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs 
nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja 
attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to 
izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

(11) Šā panta desmito daļu nepiemēro tām šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā 
minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas 
kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic 
saskaņā ar šā panta septīto daļu.

(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai 
pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek 
izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai pretendentu 
neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu 
vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša kandidāta, pretendenta 
vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu 
varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas 
(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.”

9. Papildināt likumu ar 39.3 pantu šādā redakcijā:
“39.3 pants. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana
(1) Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts ir personālsabiedrība, atbilst šā 

likuma 39.1  panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, 
kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma 
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar 
izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 
pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos 
nākotnē. 

(2) Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst 
šā likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, 
pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai 
noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm 
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un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu 
savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(3) Ja kandidāts vai pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma 
39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

(4) Pasūtītājs izvērtē kandidāta, pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja kandidāts vai 
pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga 
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt attiecīgā 
noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par kandidāta 
vai pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu 
gadījumu novēršanai nākotnē. 

(5) Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai 
un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo kandidātu vai 
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem 
lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.”

10. Izteikt 41. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai, ja nepieciešams, finanšu 

apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim 
iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, 
ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. Gada minimālo 
finanšu apgrozījumu var noteikt ne lielāku par divām paredzamo līgumcenu 
vērtībām, izņemot gadījumu, kad iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar īpašiem 
riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ. Pasūtītājs sniedz 
pamatojumu izņēmuma piemērošanai iepirkuma procedūras dokumentos.”

11. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:
“44.1 pants. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
(1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto 
iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, 
tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents 
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju 
apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās 
dalībnieku.

(2) Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

(3) Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas 
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas 
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.”

12. Izteikt 62. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) iepirkuma priekšmets ir tādi pakalpojumi, kuru raksturs neļauj pietiekami precīzi 

paredzēt līguma izpildei nepieciešamās prasības, un tādēļ nav iespējams izvēlēties 
atbilstošāko piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā;”.
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13. Papildināt 63. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1. punktu, tas 

papildus publicē informāciju par sākotnēji noslēgtā līguma līgumcenu un kopējo līgumcenu, kā arī 
par līguma darbības laiku pēc izmaiņu izdarīšanas līgumā.” 

14. Izteikt 67. panta sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) tiek rīkots šā likuma 2. pielikumā noteikto pakalpojumu iepirkums pasūtītājam 

neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā;”.

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 64., 65. un 66. punktu šādā redakcijā:
“64. Šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētās iepirkuma procedūras, kas izsludinātas vai 

uzsāktas (ja nav publicējams paziņojums par līgumu) līdz 2016. gada 19. maijam, kā arī šā likuma 
8. panta septītajā daļā minētos iepirkumus, kas uzsākti līdz 2016. gada 19. maijam, un 8.2 pantā 
minētos iepirkumus, kas izsludināti vai uzsākti (ja nav publicējams paziņojums par plānoto līgumu) 
līdz 2016. gada 19. maijam, tajā skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, 
kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas vai uzsākšanas dienā vai iepirkuma 
izsludināšanas vai uzsākšanas dienā, ciktāl šo pārejas noteikumu 65. vai 66. punktā nav noteikts 
citādi.

65. Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 
135 000 euro vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 5 225 000 euro vai 
lielāka, šā likuma 39.1  panta pirmās daļas 5. punktu, piekto, sesto un astoto daļu un 39.3  pantu 
(redakcijā, kas stājas spēkā 2016. gada 20. maijā) piemēro attiecībā uz tādām šā likuma 8. panta 
pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, kuras izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams 
paziņojums par līgumu) laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 19. maijam, kā arī uz 
tādiem šā likuma 8. panta septītajā daļā minētajiem iepirkumiem (ja bija paredzēts piemērot šā 
likuma 39.1  panta noteikumus), kuri uzsākti laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 
19. maijam.

66. Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 
135 000 euro vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 5 225 000 euro vai 
lielāka, šā likuma 44.1 pantu (redakcijā, kas stājas spēkā 2016. gada 20. maijā) piemēro attiecībā 
uz tādām šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, kuras izsludinātas 
vai uzsāktas (ja nav publicējams paziņojums par līgumu) laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 
2016. gada 19. maijam, kā arī uz tādiem šā likuma 8. panta septītajā daļā minētajiem iepirkumiem, 
kuri uzsākti laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 19. maijam.”

16. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. punktu šādā 
redakcijā:

“10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas 2014/24/ES par 
publisko iepirkumu un ar ko atceļ direktīvu 2004/18/EK.”
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17. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Publisko iepirkumu likuma 
2. pielikums

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

Nr.
p. k.

Apraksts CPV kods

1. Veselības, sociālie un 
saistītie pakalpojumi

75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-
0, 79622000-0 (mājsaimniecību personāla 
nodrošināšanas pakalpojumi), 79624000-4 
(aprūpes personāla nodrošināšanas pakalpojumi), 
79625000-1 (medicīniskā personāla nodrošināšanas 
pakalpojumi), no 85000000-9 līdz 85323000-9, 
98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-
8 (privātas mājsaimniecības ar nodarbinātām 
personām), no 98513000-2 līdz 98514000-9 
(darbaspēka pakalpojumi mājsaimniecībām, 
aģentūru personāla pakalpojumi mājsaimniecībām, 
kalpotāju pakalpojumi mājsaimniecībām, pagaidu 
personāls mājsaimniecībām, mājas palīdzības 
pakalpojumi un mājas apkopes pakalpojumi)

2. Administratīvie, sociālie, 
izglītības, veselības 
aprūpes un kultūras 
pakalpojumi

85321000-5, 85322000-2, 75000000-6 (pārvaldes, 
aizsardzības un sociālā nodrošinājuma 
pakalpojumi), 75121000-0, 75122000-7, 75124000-
1, no 79995000-5 līdz 79995200-7, no 80000000-4 
(izglītības un mācību pakalpojumi) līdz 80660000-
8, no 92000000-1 līdz 92700000-8, 79950000-8 
(izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas 
pakalpojumi), 79951000-5 (semināru organizēšanas 
pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu 
organizēšanas pakalpojumi), 79952100-3 (kultūras 
pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 79953000-
9 (festivālu organizēšanas pakalpojumi), 79954000-
6 (sarīkojumu organizēšanas pakalpojumi),  
79955000-3 (modes skašu organizēšanas 
pakalpojumi), 79956000-0 (gadatirgu un izstāžu 
organizēšanas pakalpojumi)

3. Obligātās sociālās 
nodrošināšanas 
pakalpojumi

75300000-9

4. Pabalstu pakalpojumi 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 
75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 
75340000-1
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5. Citi kopienas, sociālie un 
personālie pakalpojumi, 
tostarp arodbiedrību, 
politisko organizāciju, 
jauniešu biedrību sniegtie 
pakalpojumi, un citi 
biedru organizāciju 
pakalpojumi

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8, 
98130000-3

6. Reliģiskie pakalpojumi 98131000-0
7. Viesnīcu un restorānu 

pakalpojumi
No 55100000-1 līdz 55410000-7, no 55521000-8 līdz 
55521200-0, 55521000-8 (ēdināšanas pakalpojumi 
privātajām mājsaimniecībām), 55521100-9 (ēdienu 
piegādes pakalpojumi veciem un slimiem cilvēkiem), 
55521200-0 (ēdienu piegādes pakalpojumi), 
55520000-1 (ēdināšanas pakalpojumi), 55522000-5 
(ēdināšanas pakalpojumi transporta uzņēmumiem), 
55523000-2 (ēdināšanas pakalpojumi citiem 
uzņēmumiem vai citām iestādēm), 55524000-
9 (skolas ēdināšanas pakalpojumi); 55510000-8 
(ēdnīcu pakalpojumi), 55511000-5 (ēdnīcu un citu 
slēgta veida kafetēriju pakalpojumi), 55512000-2 
(ēdnīcu vadības pakalpojumi), 55523100-3 (skolas 
ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojumi)

8. Juridiskie pakalpojumi No 79100000-5 līdz 79140000-7, 75231100-5
9. Citi administratīvie 

pakalpojumi un valdības 
pakalpojumi

No 75100000-7 līdz 75120000-3, 75123000-4, no 
75125000-8 līdz 75131000-3

10. Pakalpojumu sniegšana 
sabiedrībai

No 75200000-8 līdz 75231000-4

11. Ar cietumiem saistīti 
pakalpojumi, sabiedriskās 
drošības un glābšanas 
pakalpojumi, ja tie nav 
izslēgti saskaņā ar šā 
likuma 3. panta pirmās 
daļas 11. punktu

No 75231210-9 līdz 75231230-5, no 75240000-0 līdz 
75252000-7, 794300000-7, 98113100-9

12. Izmeklēšanas un 
apsardzes pakalpojumi

No 79700000-1 līdz 79721000-4 (izmeklēšanas un 
apsardzes pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi, 
signalizācijas uzraudzības pakalpojumi, apsargu 
pakalpojumi, novērošanas pakalpojumi, izsekošanas 
sistēmas pakalpojumi, bēgļu izsekošanas 
pakalpojumi, patrulēšanas pakalpojumi, 
identifikācijas kartes piegādes pakalpojumi, 
izmeklēšanas pakalpojumi un detektīvu 
aģentūras pakalpojumi), 79722000-1 (grafoloģijas 
pakalpojumi), 79723000-8 (atkritumu analīzes 
pakalpojumi)
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13. Starptautiskie 
pakalpojumi

98900000-2 (ārpusteritoriālo organizāciju un 
institūciju sniegtie pakalpojumi), 98910000-5 
(starptautiskām organizācijām un struktūrām 
raksturīgi pakalpojumi)

14. Pasta pakalpojumi 64000000-6 (pasta un telekomunikāciju 
pakalpojumi), 64100000-7 (pasta un kurjeru 
pakalpojumi), 64110000-0 (pasta pakalpojumi), 
64111000-7 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar 
avīzēm un periodiskajiem izdevumiem), 64112000-
4 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar vēstulēm), 
64113000-1 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar 
pakām), 64114000-8 (pasta iestādes pakalpojumi), 
64115000-5 (pastkastīšu noma), 64116000-2 
(pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma), 
64122000-7 (biroja iekšējā pasta un kurjera 
pakalpojumi)

15. Dažādi pakalpojumi 50116510-9 (riepu vulkanizēšanas pakalpojumi), 
71550000-8 (kalēja pakalpojumi)

Likums stājas spēkā 2016. gada 20. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 12. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 18. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 18.05.2016., Nr. 95.



47

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 10 • 2016. gada 26. maijā

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

194. 340L/12 Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likumā

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 
140. nr.; 2013, 188., 191. nr.; 2015, 107. nr.; 2016, 57. nr.) šādus grozījumus:

1.  Aizstāt 1. panta 2. punkta “c” apakšpunktā vārdus un skaitli “šā likuma 2. pielikumā 
minētie pakalpojumi” ar vārdiem un skaitli “pakalpojumu, kas nav minēti šā likuma 1. pielikumā, 
sniegšana”.

2. 11. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar šā panta 

trešās daļas 6. punktu, tas paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda informāciju 
par sākotnēji noslēgtā līguma līgumcenu un kopējo līgumcenu pēc izmaiņu izdarīšanas līgumā.”;

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem un paredzamā 

līgumcena nepārsniedz 1  000  000 euro, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nepiemērot šajā 
likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 20., 32., 56., 59. un 60. pantā noteiktās 
prasības. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms iepirkuma veikšanas publicē paziņojumu par 
attiecīgo iepirkumu savā mājaslapā internetā, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, 
kur pieejamas tehniskās specifikācijas. Ja līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem 
pakalpojumiem un paredzamā līgumcena pārsniedz 1  000  000 euro, sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs piemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras.

(6) Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai vairāki iepirkuma veidi 
(būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes), piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami iepirkuma 
veidam, kurš ir attiecīgā iepirkuma līguma galvenais priekšmets. Iepirkuma līgumiem, kuru 
priekšmets daļēji ietver šā likuma 2. pielikumā minētos pakalpojumus un citus pakalpojumus vai 
daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes, galveno priekšmetu un piemērojamo iepirkuma procedūru 
nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā līgumcena ir visaugstākā.”

3. Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:
“V1 nodaļa. Iepirkuma komisijas izveide un tās darbības pamatprincipi

27.1 pants. Iepirkuma komisijas izveide 
(1)  Iepirkuma procedūru veikšanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izveido iepirkuma 

komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku, vai kā 
pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta jomā, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma 
komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs locekļi. 

(2) Personas, kas savu darbību veic iepirkuma komisijā, kura tiek izveidota saskaņā ar šo 
likumu, nav uzskatāmas par valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” izpratnē.
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27.2 pants. Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi
(1) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona 

vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta 
intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē iepirkuma 
dokumentācijas sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), 
iepirkuma komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:

1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — pašreizējais vai 
bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja 
šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;

2) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra, 
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka, prokūrista vai amatpersonas 
tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, 
māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);

3) fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks. 
(2) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersonas 

vai darbinieka), iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu 
attiecas arī uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki 
ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām iepirkuma dokumentācijas sagatavotājam (sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja amatpersonai vai darbiniekam) vai komisijas loceklim, vai ekspertam ir šā 
panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētā saistība.

(3) Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona 
vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu 
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē 
vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē.

(4) Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas 
sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā 
minēto apliecinājumu parakstīšanu.

(5) Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās 
sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto 
rezultātu noapaļojot uz augšu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. 
Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 
Komisijas loceklis nedrīkst atturēties no lēmuma pieņemšanas.

(6) Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma 
procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, izņemot gadījumu, kad piedāvājumu 
salīdzināšanai un novērtēšanai tiek izmantota tikai cena. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīst to 
piedāvājumu, kurš, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.”

4. Izteikt 28. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) pakalpojumu līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo 

līgumcenu, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs gatavojas slēgt nākamo 
12 mēnešu laikā [ar atsauci uz iepirkumu nomenklatūru (CPV)], ja šo līgumu vai 
vispārīgo vienošanos kopējā paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta 
noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;”.

5. Izteikt 32. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja līguma priekšmets ir šā likuma 2. pielikumā minētie pakalpojumi, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem norāda, vai tas piekrīt 
pilnīga šā paziņojuma publicēšanai.”
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6. Papildināt 41. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs kā kvalifikācijas prasību kandidātam un 

pretendentam nosaka gada minimālo finanšu apgrozījumu, tas nedrīkst būt lielāks par divām 
paredzamo līgumcenu vērtībām, izņemot gadījumu, kad līguma izpilde ir saistīta ar īpašiem riskiem 
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
pamatojumu izņēmuma piemērošanai sniedz iepirkuma procedūras dokumentos.”

7. Papildināt 42. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām kandidāts 

vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 
4. vai 5. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents 
nomaina attiecīgo personu. Ja kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, 
uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs izslēdz attiecīgo pretendentu vai kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā.”

8. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:
“42.1 pants. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana 
(1) Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts ir personālsabiedrība, atbilst šā 

likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, kandidāts 
kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai 
noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm 
un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu 
savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

(2) Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, 
atbilst šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, 
pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai 
noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm 
un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu 
savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(3)  Ja kandidāts vai pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs izslēdz attiecīgo kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā 
kā atbilstošu šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajam izslēgšanas 
gadījumam.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtē kandidāta, pretendenta vai personālsabiedrības 
biedra, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, 
ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas 
kompetentām institūcijām atzinumus par kandidāta vai pretendenta veikto pasākumu pietiekamību 
uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. 

(5)  Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem 
uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt 
attiecīgo kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir 
nepietiekami, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu 
no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.”
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9. Papildināt likumu ar 45.1 pantu šādā redakcijā:
“45.1 pants. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
(1)  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies 
iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā 
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases 
prasībām, tas  iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

(2) Piegādātājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 
procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā 
iekļautā informācija ir pareiza.

(3) Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas 
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas 
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.”

10. Papildināt 47. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības 

prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā 
atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu 
un kandidātu atlases prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus 
un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs.”

11. Izteikt 86. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā informācijā neiekļauj informāciju par līgumiem, 

kas noslēgti par telekomunikāciju pakalpojumiem, kuru pozīcijas iepirkumu nomenklatūrā 
(CPV) atbilst CPC nomenklatūras uzskaites numuriem 7524, 7525 un 7526, un pētniecības un 
izstrādes pakalpojumiem, kuri atbilst iepirkumu nomenklatūras (CPV) kodiem no 73000000-2 
līdz 73436000-7 (izņemot 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0).”

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:
“19. Iepirkuma procedūras, kas izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams dalības 

uzaicinājums) līdz 2016. gada 19. maijam, kā arī šā likuma 11. panta piektajā daļā minētos 
iepirkumus, kas uzsākti līdz 2016. gada 19. maijam, pabeidz, tai skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā 
ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas vai 
uzsākšanas dienā vai iepirkuma uzsākšanas dienā, ciktāl šo pārejas noteikumu 20. vai 21. punktā 
nav noteikts citādi.

20.  Ja piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 418 000 euro vai 
lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 5 225 000 euro vai lielāka, šā likuma 42. panta 
sesto daļu un 42.1 pantu (redakcijā, kas stājas spēkā 2016. gada 20. maijā) piemēro attiecībā uz tādām 
iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams dalības uzaicinājums) 
laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 19. maijam, kā arī šā likuma 11. panta piektajā 
daļā minētajiem iepirkumiem (ja bija paredzēts piemērot šā likuma 42. panta noteikumus), kas 
uzsākti laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 19. maijam.

21.  Ja piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 418  000 euro 
vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 5  225  000 euro vai lielāka, šā likuma 
45.1  pantu (redakcijā, kas stājas spēkā 2016. gada 20. maijā) piemēro attiecībā uz tādām 
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iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas vai uzsāktas (ja nav publicējams dalības uzaicinājums) 
laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 19. maijam, kā arī šā likuma 11. panta piektajā 
daļā minētajiem iepirkumiem, kas uzsākti laikposmā no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 
19. maijam.”

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. punktu šādā 
redakcijā:

“7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas 2014/25/ES par 
iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta 
un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ direktīvu 2004/17/EK.”

14. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 
2. pielikums

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

Nr.
p. k.

Apraksts CPV kods

1. Veselības, sociālie un 
saistītie pakalpojumi

75200000-8, 75231200-6, 
75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 (mājsaimniecību personāla 
nodrošināšanas pakalpojumi), 79624000-4 (aprūpes personāla 
nodrošināšanas pakalpojumi), 79625000-1 (medicīniskā personāla 
nodrošināšanas pakalpojumi), no 85000000-9 līdz 85323000-9, 
98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 (privātas 
mājsaimniecības ar nodarbinātām personām), no 98513000-2 līdz 
98514000-9 (darbaspēka pakalpojumi mājsaimniecībām, aģentūru 
personāla pakalpojumi mājsaimniecībām, kalpotāju pakalpojumi 
mājsaimniecībām, pagaidu personāls mājsaimniecībām, mājas 
palīdzības pakalpojumi un mājas apkopes pakalpojumi)

2. Administratīvie, 
sociālie, izglītības, 
veselības aprūpes un 
kultūras pakalpojumi

85321000-5, 85322000-2, 75000000-6 (pārvaldes, aizsardzības un 
sociālā nodrošinājuma pakalpojumi), 75121000-0, 75122000-7, 
75124000-1, no 79995000-5 līdz 79995200-7, no 80000000-4 
(izglītības un mācību pakalpojumi) līdz 80660000-8, no 92000000-1 
līdz 92700000-8, 79950000-8 (izstāžu, gadatirgu un kongresu 
organizēšanas pakalpojumi), 79951000-5 (semināru organizēšanas 
pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 
79952100-3 (kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumi), 
79953000-9 (festivālu organizēšanas pakalpojumi), 79954000-6 
(sarīkojumu organizēšanas pakalpojumi), 79955000-3 (modes 
skašu organizēšanas pakalpojumi), 79956000-0 (gadatirgu un 
izstāžu organizēšanas pakalpojumi)

3. Obligātās sociālās 
nodrošināšanas 
pakalpojumi

75300000-9
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4. Pabalstu pakalpojumi 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 
75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

5. Citi kopienas, 
sociālie un personālie 
pakalpojumi, tostarp 
arodbiedrību, 
politisko 
organizāciju, jauniešu 
biedrību sniegtie 
pakalpojumi, un citi 
biedru organizāciju 
pakalpojumi

98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8, 98130000-3

6. Reliģiskie 
pakalpojumi

98131000-0

7. Viesnīcu un 
restorānu 
pakalpojumi

No 55100000-1 līdz 55410000-7, no 55521000-8 līdz 55521200-0, 
55521000-8 (ēdināšanas pakalpojumi privātajām mājsaimniecībām), 
55521100-9   (ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem 
cilvēkiem), 55521200-0 (ēdienu piegādes pakalpojumi),  
55520000-1 (ēdināšanas pakalpojumi), 55522000-5 (ēdināšanas 
pakalpojumi transporta uzņēmumiem), 55523000-2 (ēdināšanas 
pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm), 55524000-9 
(skolas ēdināšanas pakalpojumi), 55510000-8 (ēdnīcu pakalpojumi), 
55511000-5 (ēdnīcu un citu slēgta veida kafetēriju pakalpojumi), 
55512000-2 (ēdnīcu vadības pakalpojumi), 55523100-3 (skolas 
ēdināšanas nodrošināšanas pakalpojumi)

8. Juridiskie 
pakalpojumi

No 79100000-5 līdz 79140000-7, 75231100-5

9. Citi administratīvie 
pakalpojumi un 
valdības pakalpojumi

No 75100000-7 līdz 75120000-3, 75123000-4, no 75125000-8 līdz 
75131000-3

10. Pakalpojumu 
sniegšana sabiedrībai

No 75200000-8 līdz 75231000-4

11. Ar cietumiem 
saistīti pakalpojumi, 
sabiedriskās drošības 
un glābšanas 
pakalpojumi, ja 
tie nav izslēgti 
saskaņā ar šā likuma 
3. panta pirmās daļas 
11. punktu

No 75231210-9 līdz 75231230-5, no 75240000-0 līdz 75252000-7, 
794300000-7, 98113100-9

12. Izmeklēšanas 
un apsardzes 
pakalpojumi

No 79700000-1 līdz 79721000-4 (izmeklēšanas un apsardzes 
pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi, signalizācijas uzraudzības 
pakalpojumi, apsargu pakalpojumi, novērošanas pakalpojumi, 
izsekošanas sistēmas pakalpojumi, bēgļu izsekošanas pakalpojumi, 
patrulēšanas pakalpojumi, identifikācijas kartes piegādes 
pakalpojumi, izmeklēšanas pakalpojumi un detektīvu aģentūras 
pakalpojumi), 79722000-1 (grafoloģijas pakalpojumi), 79723000-8 
(atkritumu analīzes pakalpojumi)
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13. Starptautiskie 
pakalpojumi

98900000-2 (ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie 
pakalpojumi), 98910000-5 (starptautiskām organizācijām un 
struktūrām raksturīgi pakalpojumi)

14. Pasta pakalpojumi 64000000-6 (pasta un telekomunikāciju pakalpojumi), 64100000-7 
(pasta un kurjeru pakalpojumi), 64110000-0 (pasta pakalpojumi), 
64111000-7 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar avīzēm un 
periodiskajiem izdevumiem), 64112000-4 (pasta pakalpojumi, kas 
saistīti ar vēstulēm), 64113000-1 (pasta pakalpojumi, kas saistīti 
ar pakām), 64114000-8 (pasta iestādes pakalpojumi), 64115000-5 
(pastkastīšu noma), 64116000-2 (pasta pakalpojumi sūtījumiem 
pēc pieprasījuma), 64122000-7 (biroja iekšējā pasta un kurjera 
pakalpojumi)

15. Dažādi pakalpojumi 50116510-9 (riepu vulkanizēšanas pakalpojumi), 71550000-8 
(kalēja pakalpojumi)

Likums stājas spēkā 2016. gada 20. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 12. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 18. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 18.05.2016., Nr. 95.
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195. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. maija sēdē ar 2016. gada 13. augustu atbrīvojusi 

Mārtiņu Ābeli no Vidzemes apgabaltiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2016. gada 12. maijā

196. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. maija sēdē atsaukusi deputātu Jāni Ādamsonu no 

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un 
kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, 
kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās 
atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2016. gada 12. maijā

197. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. maija sēdē atsaukusi deputātu Jāni Ruku no 

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un 
kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, 
kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās 
atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2016. gada 12. maijā

198. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. maija sēdē noteikusi, ka ar 2017. gada 1. janvāri Latvijas 

Republikas Augstākajā tiesā ir 36 tiesneši.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2016. gada 12. maijā
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