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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

273. 392L/12

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas
starptautiskajiem līgumiem”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” (Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3. nr.; 2004, 7. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.;
2013, 128. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 9. panta 3. punktu šādā redakcijā:
“3) līgumi par ārvalstu bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos (kas nav saistīta
ar mācībām un manevriem) Latvijā, ja kopējais personāla skaits viena pasākuma
laikā pārsniedz 100 personas un uzturēšanās laiks ir ilgāks par sešiem mēnešiem,
izņemot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ietvaros, tostarp ar atsevišķām tās
dalībvalstīm slēgtās vienošanās par bruņoto spēku militāro formējumu uzturēšanos
Latvijā;”.
2. Papildināt 12. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“Kārtību, kādā nodrošina Latvijas interešu pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās, kā arī Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās funkcijas, tiesības un
to īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Kārtību, kādā nodrošina Latvijas interešu pārstāvību starptautisko ieguldījumu strīdu
izskatīšanā, kā arī strīdā iesaistīto institūciju sadarbības, lēmumu pieņemšanas un informācijas
aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
3. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:
“4. Ministru kabinets līdz 2016. gada 31. decembrim izdod šā likuma 12. panta otrajā daļā
minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta
2014. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 355 “Noteikumi par pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību
institūcijās”.
5. Ministru kabinets līdz 2016. gada 31. decembrim izdod šā likuma 12. panta trešajā daļā
minētos noteikumus.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

274. 393L/12

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo
personu sociālās aizsardzības likumā

Izdarīt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 20. nr.; 2004, 14. nr.; 2007, 7. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 86. nr.; 2013, 194. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:
“6.1 pants. Ja slimības izraisītās organisma morfoloģiskās pārmaiņas un funkcionālie
traucējumi pēc triju gadu novērošanas, skaitot no 1986. gada 26. aprīļa, uzskatāmi par
neatgriezeniskiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka invaliditāti vai darbspēju
zaudējuma pakāpi 10—25 procentu apmērā nosaka bez atkārtotas izmeklēšanas termiņa norādes,
ja vien šādu atkārtotu pārbaudi nelūdz pats Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks.”
2. 8. pantā:
aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus “kas bijuši tās apgādībā” ar vārdiem “kuri bijuši tās
apgādībā un kuriem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” ir piešķirta apgādnieka zaudējuma
pensija”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Uz kaitējuma atlīdzību nav tiesību personai, kura saņem citas valsts pensiju, izņemot
gadījumu, kad tā ir piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa
regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai saskaņā ar Latvijas
Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”
3. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:
“9. pants. (1) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajām
personām aprēķina pēc formulas:
KA = 50 % VS x DZ, kur
KA — kaitējuma atlīdzības apmērs,
VS — iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,
DZ — darbspēju zaudējuma pakāpe (procentos).
(2) Kaitējuma atlīdzību šā likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktā minētajām personām
aprēķina pēc formulas:
KA = 50 % VS x KĢL, kur
KA — kaitējuma atlīdzības apmērs,
VS — iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī,
KĢL — kaitējuma atlīdzības koeficients atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, kuriem ir piešķirta
apgādnieka zaudējuma pensija:
0,8 — ja ir viens apgādājamais,
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0,9 — ja ir divi apgādājamie,
1,0 — ja ir trīs un vairāk apgādājamo.
(3) Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija nosaka citus darbspēju
zaudējuma procentus vai mainās apgādājamo skaits, kaitējuma atlīdzību pārrēķina šā panta pirmajā
un otrajā daļā noteiktajā kārtībā no jauno darbspēju zaudējuma procentu noteikšanas dienas vai
apgādājamo skaita maiņas dienas.
(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kaitējuma atlīdzības apmēru pārskata reizi gadā
1. maijā, ņemot vērā iepriekšējā kalendāra gada vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī. Ja
iepriekšējā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir mazāka par algu, no kuras jau
aprēķināta kaitējuma atlīdzība, tad kaitējuma atlīdzības apmēru nepārskata.”
4. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Šā likuma 8. panta pirmajā daļā minētās personas vienlaicīgi var saņemt kaitējuma
atlīdzību un valsts pensiju, kas aprēķināta un piešķirta saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, vai
kaitējuma atlīdzību un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas piešķirts saskaņā ar Valsts sociālo
pabalstu likumu, vai kaitējuma atlīdzību un izdienas pensiju, kas piešķirta saskaņā ar speciālajiem
izdienas pensiju likumiem.”
5. Papildināt III nodaļu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:
“11.1 pants. Izmaksai aprēķinātās kaitējuma atlīdzības summas, kas nav izmaksātas līdz
personas nāvei, ir tiesības saņemt personas laulātajam, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem, bet
citai personai — uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.”
6. Pārejas noteikumos:
izslēgt 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:
“5. Invaliditātes pensijas, vecuma pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas
līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā, ar 2017. gada
1. janvāri aprēķina, ievērojot šādus noteikumus:
1) personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta līdz 1999. gada 31. decembrim un
kurām invaliditātes pensija piešķirta kaitējuma atlīdzības apmērā, šīs pensijas vietā
aprēķina invaliditātes pensiju, kāda tā būtu 2017. gada 1. janvārī, ja to noteiktu no
invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām”
normām, ņemot vērā no invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas līdz 2016. gada
31. decembrim pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas datumus, pensijas
aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību, minimālos pensijas apmērus, kā arī
likuma “Par valsts pensijām” 26. panta un pārejas noteikumu 15. un 15.1 punkta
noteikumus;
2) personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta līdz 1999. gada 31. decembrim un
kurām vecuma pensija saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā:
a) aprēķina invaliditātes pensiju, kāda tā būtu vecuma pensijas piešķiršanas
dienā, ja to noteiktu no invaliditātes pensijas piešķiršanas dienas saskaņā ar
likuma “Par valsts pensijām” normām, ņemot vērā no invaliditātes pensijas
piešķiršanas dienas līdz vecuma pensijas piešķiršanai pensijas piešķiršanas un
pārrēķināšanas datumus, pensijas aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību,
minimālos pensijas apmērus, kā arī likuma “Par valsts pensijām” 26. panta un
pārejas noteikumu 15. un 15.1 punkta noteikumus,
5

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 16 • 2016. gada 25. augustā

b)

invaliditātes laikā vecuma pensija tiek saglabāta aprēķinātās invaliditātes
pensijas apmērā, ja saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” aprēķinātās
invaliditātes pensijas apmērs ir lielāks par personai aprēķināto vecuma pensiju;
3) personām, kurām līdz 1999. gada 31. decembrim piešķirta apgādnieka zaudējuma
pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, šīs pensijas vietā aprēķina apgādnieka
zaudējuma pensiju, kāda tā būtu 2017. gada 1. janvārī, ja to noteiktu no apgādnieka
zaudējuma pensijas piešķiršanas dienas saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām”
normām, ņemot vērā no apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanas dienas līdz
2016. gada 31. decembrim pensijas piešķiršanas un pārrēķināšanas datumus,
pensijas aprēķināšanai iepriekš piemēroto kārtību, minimālos pensijas apmērus, kā
arī likuma “Par valsts pensijām” 26. panta un pārejas noteikumu 15. un 15.1 punkta
noteikumus;
4) šā punkta 1. un 2. apakšpunktā minētajām personām kaitējuma atlīdzību aprēķina
saskaņā ar šā likuma 9. panta pirmo daļu, bet šā punkta 3. apakšpunktā minētajām
personām kaitējuma atlīdzību aprēķina saskaņā ar šā likuma 9. panta otro daļu.
6. Ja šo pārejas noteikumu 5. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktā saskaņā ar likumu “Par valsts
pensijām” aprēķinātās invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensijas un saskaņā ar
šo pārejas noteikumu 5. punkta 4. apakšpunktu aprēķinātās kaitējuma atlīdzības kopējā summa
ir lielāka par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, tad no 2017. gada 1. janvāra
invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju pārrēķina un piešķir kaitējuma atlīdzību,
bet, ja kopējā aprēķinātās pensijas un kaitējuma atlīdzības summa ir mazāka, tad turpina izmaksāt
invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, vecuma pensiju, kas ir saglabāta invaliditātes
pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā, vai apgādnieka zaudējuma pensiju kaitējuma atlīdzības
apmērā.
7. Personām, kurām kaitējuma atlīdzība jau ir piešķirta līdz 2016. gada 31. decembrim,
kaitējuma atlīdzības apmēru pārrēķina saskaņā ar šā likuma 9. pantu. Ja pārrēķinātais kaitējuma
atlīdzības apmērs ir lielāks par iepriekš saņemto kaitējuma atlīdzības apmēru, tad no 2017. gada
1. janvāra pārrēķina kaitējuma atlīdzību atbilstoši šā likuma 9. pantam, bet, ja ir mazāks, tad
turpina izmaksāt iepriekšējo atlīdzības apmēru. Mainoties darbspēju zaudējuma procentiem,
kaitējuma atlīdzības apmērs pārrēķināms no darbspēju zaudējuma procentu atkārtotas noteikšanas
dienas atbilstoši šā likuma 9. pantam. Ja darbspēju zaudējuma procenti tiek mainīti no zemākiem
uz augstākiem vai tiek atjaunots iepriekš noteiktais augstākais darbspēju zaudējuma procents, tad
pārrēķinātais kaitējuma atlīdzības apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemto kaitējuma
atlīdzības apmēru.
8. Personām, kurām tiek turpināta pensijas izmaksa saglabātajā kaitējuma atlīdzības apmērā,
mainoties invaliditātes grupai, darbspēju zaudējuma procentiem vai apgādājamo skaitam, pārskata
pensijas apmēru un piešķir kaitējuma atlīdzību no invaliditātes grupas, darbspēju zaudējuma
procentu vai apgādājamo skaita maiņas dienas atbilstoši šo pārejas noteikumu 5. punktā noteiktajai
kārtībai. Ja invaliditātes grupa tiek mainīta no vieglākas uz smagāku vai ja darbspēju zaudējuma
procenti tiek mainīti no zemākiem uz augstākiem vai tiek atjaunota iepriekš noteiktā smagākā
invaliditātes grupa, vai tiek atjaunots iepriekš noteiktais augstākais darbspēju zaudējuma procents,
tad pārrēķinātais pensijas un kaitējuma atlīdzības kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš
saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā.
9. Personām, kurām piešķirta invaliditātes pensija vai apgādnieka zaudējuma pensija
kaitējuma atlīdzības apmērā, vai vecuma pensija, kas saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma
atlīdzības) apmērā, kā arī līdz 2016. gada 31. decembrim piešķirta kaitējuma atlīdzība, ar 2017. gada
1. janvāri pensiju pārrēķina atbilstoši šo pārejas noteikumu 5. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktam un
kaitējuma atlīdzību pārrēķina atbilstoši šā likuma 9. pantam. Ja šo pārejas noteikumu 5. punkta 1.,
2. un 3. apakšpunktā saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” aprēķinātās invaliditātes, vecuma vai
apgādnieka zaudējuma pensijas un saskaņā ar šā likuma 9. pantu aprēķinātās kaitējuma atlīdzības
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kopējā summa ir lielāka par iepriekš saņemtās pensijas kaitējuma atlīdzības apmērā un kaitējuma
atlīdzības summu, tad no 2017. gada 1. janvāra invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma
pensiju un kaitējuma atlīdzību pārrēķina, bet, ja kopējā aprēķinātās pensijas un kaitējuma atlīdzības
summa ir mazāka, tad turpina izmaksāt invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā, vecuma
pensiju, kas ir saglabāta invaliditātes pensijas (kaitējuma atlīdzības) apmērā, vai apgādnieka
zaudējuma pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā un iepriekš piešķirto kaitējuma atlīdzību.
Mainoties invaliditātes grupai, darbspēju zaudējuma procentiem vai apgādājamo skaitam,
pārskata pensijas apmēru atbilstoši šo pārejas noteikumu 5. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktam un
pārrēķina kaitējuma atlīdzību atbilstoši šā likuma 9. pantam no invaliditātes grupas, darbspēju
zaudējuma procentu vai apgādājamo skaita maiņas dienas. Ja invaliditātes grupa tiek mainīta no
vieglākas uz smagāku vai ja darbspēju zaudējuma procenti tiek mainīti no zemākiem uz augstākiem
vai tiek atjaunota iepriekš noteiktā smagākā invaliditātes grupa, vai tiek atjaunots iepriekš noteiktais
augstākais darbspēju zaudējuma procents, tad pārrēķinātais pensijas un kaitējuma atlīdzības
kopējais apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmērā un
kaitējuma atlīdzību.
10. Pensijas un kaitējuma atlīdzības atbilstoši šā likuma 9. pantā un šo pārejas noteikumu 5.,
6., 7., 8. un 9. punktā noteiktajai kārtībai pārrēķina no 2017. gada 1. janvāra un pārrēķināto apmēru
par periodu no 1. janvāra izmaksā ne vēlāk kā 2017. gada septembrī.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

275. 394L/12

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996,
1. nr.; 1997, 3. nr.; 2001, 1. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 8. nr.; 2007, 6., 11. nr.; 2008, 15. nr.;
2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 38., 206. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012,
190. nr.; 2013, 40., 92., 188. nr.; 2014, 214., 257. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 76. pantu šādā redakcijā:
“76. pants. Valsts augstskolu īpašums
(1) Valsts augstskolas, kas ir atvasināta publiska persona, īpašums var būt kustamais,
nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
(2) Valsts augstskolas, kas ir atvasināta publiska persona, īpašumu veido:
1) kustama un nekustama manta, kas tai dāvināta, ko tā mantojusi vai ko iegādājusies
par pašas līdzekļiem;
2) par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums ierakstāms
zemesgrāmatā kā augstskolas īpašums;
3) tās intelektuālais īpašums;
4) nekustamais īpašums, ko tai bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska persona
vai valsts;
5) kustama manta, ko tai bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska persona vai
valsts.
(3) Valsts augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu
tās satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. Šis īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā
nodotā valsts vai citas atvasinātas publiskas personas īpašuma.
(4) Valsts augstskolas, kas ir atvasināta publiska persona, satversmē noteiktajai lēmējinstitūcijai
ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma, ko tai bez atlīdzības nodevusi valsts, atsavināšanu Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar valsts augstskolas nekustamā
īpašuma attīstības plānu.”
2. Papildināt likumu ar 76.1 pantu šādā redakcijā:
“76.1 pants. Valsts augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plāns
(1) Valsts augstskola, kas ir atvasināta publiska persona, izstrādā valsts augstskolas nekustamā
īpašuma attīstības plānu (turpmāk — nekustamā īpašuma attīstības plāns), kurā atbilstoši augstskolas
attīstības stratēģijai nosaka valsts augstskolas nekustamā īpašuma, kā arī tās valdījumā vai lietošanā
esošā nekustamā īpašuma izmantošanu un attīstību atbilstoši tās satversmē noteiktajām augstskolas
pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamajām funkcijām.
(2) Nekustamā īpašuma attīstības plāna darbības termiņš ir pieci gadi.
(3) Nekustamā īpašuma attīstības plānu pieņem augstskolas satversmē noteiktā
lēmējinstitūcija. Ja nekustamā īpašuma attīstības plāns paredz nekustamā īpašuma, ko augstskolai
bez atlīdzības nodevusi valsts, atsavināšanu, nekustamā īpašuma attīstības plānu iesniedz
izskatīšanai Ministru kabinetam. Ministru kabinets apstiprina nekustamā īpašuma attīstības plānā
noteikto rīcību ar nekustamo īpašumu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts.
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(4) Ja augstskola plāno ierosināt nekustamā īpašuma, ko tai bez atlīdzības nodevusi valsts,
atsavināšanu, publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc attiecīgā nekustamā īpašuma
noskaidro nekustamā īpašuma attīstības plāna izstrādes ietvaros.
(5) Ministru kabinets nosaka nekustamā īpašuma attīstības plāna saturu, tā izstrādāšanas,
aktualizācijas un spēka zaudēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā nekustamā īpašuma attīstības plāna
ietvaros noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc nekustamā īpašuma attīstības
plānā iekļautā atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi
valsts.”
3. Pārejas noteikumos:
izslēgt 34. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 39. un 40. punktu šādā redakcijā:
“39. Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. novembrim izdod šā likuma 76.1 panta piektajā daļā
minētos noteikumus.
40. Valsts augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, saskaņā ar šā likuma 76.1 pantu
izstrādā valsts augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānu līdz 2017. gada 1. aprīlim.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

276. 395L/12

Grozījumi Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā

Izdarīt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 15. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007, 9., 14. nr.;
2008, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 155., 193. nr.; 2010, 178. nr.; 2011, 117. nr.;
2013, 128., 188., 232. nr.; 2015, 227. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt l. panta 6. punktu šādā redakcijā:
“6) nosacītā cena — nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, vai kustamās mantas
vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma
vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites
datiem;”.
2. Papildināt 4. pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Tāda nekustamā īpašuma atsavināšanu, kuru augstskolai, kas ir atvasināta publiska
persona, bez atlīdzības nodevusi valsts, var ierosināt, ja Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā
apstiprinātajā attiecīgās augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānā ir paredzēta šā īpašuma
atsavināšana. Citas publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc augstskolas nekustamā īpašuma
attīstības plānā minētā valsts nekustamā īpašuma noskaidro Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.”
3. 42. pantā:
izslēgt 2.4 daļas pirmajā teikumā vārdu “motivētu”;
izteikt 2.4 daļas 3. un 4. teikumu šādā redakcijā:
“Atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus
pēc faktisko atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita valsts budžetā un ar Ministru kabineta
rīkojumu nosaka, kādā apjomā, kādam mērķim un kura nekustamā īpašuma un ar to saistītās
infrastruktūras attīstībai atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ir piešķirami:
1) atvasinātai publiskai personai — nākamā gada valsts budžeta likumā;
2) atbildīgajai ministrijai pārskaitīšanai attiecīgajai valsts augstskolai, kas ir atvasināta
publiska persona, — gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā kārtībā, palielinot
apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem.”;
papildināt pantu ar 2.5 daļu šādā redakcijā:
“(25) Publiskas personas nekustamo īpašumu, kas nodots bez atlīdzības funkciju vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai, ir tiesības izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai
tikai tiktāl, ciktāl šī saimnieciskā darbība ir nepieciešama un saistīta ar funkcijas vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanu, kā arī ievērojot nosacījumus, kas izriet no Eiropas Savienības aktiem
komercdarbības atbalsta kontroles jomā.”;
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papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja publiskas personas kustamo mantu, kas nodota bez atlīdzības, izmanto saimniecisku
darbību veikšanai, ievēro komercdarbības atbalsta nosacījumus.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.

11

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 16 • 2016. gada 25. augustā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

277. 396L/12

Grozījumi Repatriācijas likumā

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1995, 22. nr.; 1998, 2., 23. nr.; 1999, 8. nr.; 2002, 22. nr.; 2005, 5. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 12. nr.; 2009,
2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2. pantā vārdus “viens no vecākiem vai vecvecākiem” ar vārdiem “viens no
radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā”.
2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:
“3. pants. Repatrianta ģimenes locekļi
Tiesības ieceļot Latvijas Republikā ir šādiem repatrianta ģimenes locekļiem:
1) repatrianta laulātajam, ja laulība noslēgta pirms repatrianta statusa pieprasīšanas;
2) repatrianta vai viņa laulātā bērnam vai laulāto kopīgajam bērnam;
3) personai, kura ir repatrianta vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā;
4) repatrianta vai viņa laulātā vecākam, kurš sasniedzis Latvijas normatīvajos aktos
noteikto vecuma pensijas vecumu vai ir repatrianta apgādībā un kuram iepriekšējā
mītnes valstī ir bijusi kopīga mājsaimniecība ar repatriantu vismaz gadu pirms
repatrianta statusa pieprasīšanas.”
3. Izteikt 6. panta 4. punktu šādā redakcijā:
“4) izskata repatriācijas dokumentus un pieņem lēmumu par repatrianta statusa un
repatrianta ģimenes locekļa statusa piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt
personai repatrianta statusu un repatrianta ģimenes locekļa statusu, izsniedz
repatrianta statusu un repatrianta ģimenes locekļa statusu apliecinošu dokumentu;”.
4. Izteikt 9. panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(1) Persona, kura vēlas iegūt repatrianta statusu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un
iesniedz:
1) iesniegumu par repatrianta statusa piešķiršanu;
2) ja persona nav Latvijas pilsonis, — dokumentu, kas apliecina tās latvisko vai lībisko
izcelsmi.
(2) Ārzemnieks, kurš vēlas iegūt repatrianta ģimenes locekļa statusu, uzrāda personu
apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu par repatrianta ģimenes locekļa statusa piešķiršanu;
2) laulību vai radniecību apliecinošu dokumentu;
3) dokumentu, kas apliecina aizbildnību vai aizgādnību šā likuma 3. panta 3. punktā
minētajā gadījumā;
4) dokumentu, kas apliecina kopīgas mājsaimniecības esamību šā likuma 3. panta
4. punktā minētajā gadījumā.
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(3) Ja repatrianta ģimenes loceklis vēlas ieceļot Latvijas Republikā vienlaikus ar repatriantu vai
divu gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par repatrianta statusa piešķiršanu, repatriants
iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka pirms repatrianta statusa pieprasīšanas viņš pastāvīgi dzīvojis
un uzturējies ārvalstī vismaz piecus gadus.”
5. 9.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Lēmumu par repatrianta statusa vai viņa ģimenes locekļa statusa piešķiršanu pieņem:
1) Latvijas pilsonim — mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas;
2) ārzemniekam — vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu par pastāvīgās uzturēšanās
apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, kuros noteikta pastāvīgās uzturēšanās apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās
atļaujas pieprasīšanas kārtība.”;
papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “pastāvīgās uzturēšanās atļaujas” ar
vārdiem “vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības”;
izslēgt trešo daļu.
6. Izteikt 9.2 pantu šādā redakcijā:
“9.2 pants. Uzturēšanās atļaujas izsniegšana
(1) Ārzemniekam — repatrianta ģimenes loceklim — ir tiesības ieceļot Latvijas Republikā
saskaņā ar šā likuma noteikumiem, ja viņš ieceļo vienlaikus ar repatriantu vai divu gadu laikā
no dienas, kad stājies spēkā lēmums par repatrianta statusa piešķiršanu, un ja repatriants pirms
repatrianta statusa pieprasīšanas pastāvīgi dzīvojis un uzturējies ārvalstī vismaz piecus gadus.
(2) Ārzemnieks, iesniedzot šā likuma 9. panta pirmajā vai otrajā daļā minētos dokumentus,
vienlaikus iesniedz arī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības
pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Imigrācijas likumā noteiktajām prasībām.
(3) Repatrianta ģimenes loceklim, kurš neizmanto tiesības ieceļot Latvijas Republikā šā
panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, ir tiesības pieprasīt uzturēšanās atļauju, ievērojot Imigrācijas
likumā noteikto kārtību.”
7. 10. pantā:
izslēgt pirmās daļas 7. punktu;
izteikt pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā:
“9) persona ar tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma
izdarīšanā Latvijas Republikā vai ārpus tās, par ko Latvijas Republikas likumā
paredzēts sods — brīvības atņemšana uz laiku, kas ir ilgāks par trim gadiem;”;
papildināt pirmo daļu ar 10., 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:
“10) neatbilst šā likuma 2. vai 3. pantā minētajiem nosacījumiem vai tai jau iepriekš ir
bijis piešķirts repatrianta statuss;
11) nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus;
12) sniegusi nepatiesas ziņas repatrianta statusa pieprasīšanai;
13) vai ja pastāv kāds no Imigrācijas likuma 34. panta pirmās daļas nosacījumiem,
saskaņā ar kuru ārzemniekam atsaka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanu,
vai Imigrācijas likuma 2.1 panta otrās daļas noteikumiem, uz kuru pamata atsaka
pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.”;
izslēgt otro daļu.
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8. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Repatrianta statusa zaudēšana
(1) Repatrianta statusu atņem, ja:
1) persona sniegusi nepatiesas ziņas repatrianta statusa pieprasīšanai;
2) repatriants izceļojis uz dzīvi citā valstī;
3) repatriants ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma
izdarīšanā;
4) pastāv kāds no Imigrācijas likuma 36. panta pirmās daļas nosacījumiem, saskaņā
ar kuru ārzemniekam anulē pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai Imigrācijas likuma
2.1 panta otrās daļas noteikumiem, uz kuru pamata anulē pastāvīgās uzturēšanās
apliecību.
(2) Ja repatrianta statusu ieguvušajai personai atņem piešķirto statusu, tās ģimenes locekļi
zaudē repatrianta ģimenes locekļa statusu. Pieņemot lēmumu par repatrianta statusa atņemšanu
vai ģimenes locekļa statusa zaudēšanu, vienlaikus anulē šīm personām izsniegtās uzturēšanās
apliecības vai uzturēšanās atļaujas, ievērojot Imigrācijas likumā noteikto kārtību.”
9. Izslēgt 17. pantu.
10. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā līdz
2016. gada 29. jūlijam iesniegtos repatrianta vai repatrianta ģimenes locekļa dokumentus un
iesniegumu izskata saskaņā ar likumu, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. augustā.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

278. 397L/12

Oficiālās elektroniskās adreses likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) oficiālā elektroniskā adrese — elementu kopums (unikāla ciparu vai ciparu un burtu
virkne), kas nodrošina adresāta sasniedzamību elektroniskajā vidē;
2) oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēma — identificējamam oficiālās
elektroniskās adreses konta lietotājam droša un uzticama elektroniskās saziņas un elektronisko
dokumentu aprites vide;
3) oficiālās elektroniskās adreses konts — oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā
uzturēta datu krātuve, kurā oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs var piekļūt viņam uz
oficiālo elektronisko adresi nosūtītajai elektroniskajai saziņai un nosūtītajiem elektroniskajiem
dokumentiem vai var sazināties un nosūtīt elektroniskos dokumentus;
4) oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs — valsts iestāde, tiesību subjekts, kas
reģistrēts Uzņēmumu reģistra reģistros (turpmāk — reģistri), reģistros nereģistrēta persona vai
fiziskā persona, kurai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
5) reģistros nereģistrēta persona — persona, kura nav reģistrēta reģistros, bet ir reģistrēta
Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā;
6) valsts iestāde — tiešās pārvaldes iestāde, valsts institūcija, kas nav padota Ministru
kabinetam, atvasināta publiska persona un tās iestāde, tiesu iestāde, prokuratūra, zvērināts tiesu
izpildītājs un maksātnespējas procesa administrators, kā arī privātpersona, kurai deleģēts valsts
pārvaldes uzdevums.
2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko
dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām.
3. pants. Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas statuss un pieejamība
Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās
pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Oficiālās elektroniskās adreses informācijas
sistēmas pieejamība tiek nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un citā
veidā, izmantojot programmsaskarni.
4. pants. Likuma darbības joma
(1) Likums attiecas uz elektronisko saziņu un jebkuru elektronisko dokumentu apriti,
izmantojot oficiālo elektronisko adresi, neatkarīgi no to juridiskā spēka.
(2) Likums neattiecas uz elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp:
1) privātpersonām;
2) valsts iestādēm, ja tā organizēta, izmantojot citu drošu elektronisko dokumentu
aprites sistēmu saziņai starp šīm iestādēm.
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5. pants. Oficiālās elektroniskās adreses izmantošana
(1) Oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta:
1) valsts iestādei;
2) reģistros reģistrētam tiesību subjektam;
3) rezerves karavīram.
(2) Oficiālo elektronisko adresi var izmantot:
1) Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta fiziskā persona no 14 gadu vecuma;
2) reģistros nereģistrēta persona.
II nodaļa
Oficiālās elektroniskās adreses izveide un oficiālās
elektroniskās adreses konta aktivizēšana
6. pants. Oficiālās elektroniskās adreses elementi
Oficiālā elektroniskā adrese sastāv:
1) valsts iestādei — no Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura, bet, ja tāda
nav, — no oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā piešķirtā identifikatora;
2) reģistros reģistrētajam tiesību subjektam — no Uzņēmumu reģistra piešķirtā
reģistrācijas numura;
3) reģistros nereģistrētai personai — no Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtā 11 zīmju
nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, bet, ja tāda nav, — no oficiālo elektronisko
adrešu informācijas sistēmā piešķirtā identifikatora;
4) fiziskajai personai — no personas koda.
7. pants. Oficiālās elektroniskās adreses izveide un oficiālās elektroniskās adreses konta
aktivizēšana
(1) Šā likuma 5. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minētajam tiesību subjektam oficiālā
elektroniskā adrese tiek izveidota un oficiālās elektroniskās adreses konts tiek aktivizēts automātiski.
(2) Šā likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktā un otrajā daļā minētās personas oficiālo
elektronisko adresi izveido, izmantojot oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā pieejamos
kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus un elektroniski piesakoties Valsts
pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Vienlaikus ar oficiālās elektroniskās adreses izveidi
personai tiek aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
(3) Ministru kabinets nosaka oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas drošības
un tehniskās prasības, prasības attiecībā uz saskarnēm un to izmantošanu, kārtību, kādā iestādes,
kuras reģistrē vai uztur informāciju par oficiālo elektronisko adrešu kontu lietotājiem, sniedz
oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinim oficiālās elektroniskās adreses izveidei
nepieciešamo informāciju, un šīs informācijas apjomu, kā arī kārtību, kādā tiek izveidota oficiālā
elektroniskā adrese un aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
8. pants. Oficiālo elektronisko adrešu katalogs
(1) Oficiālo elektronisko adrešu katalogs ir oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas
sastāvdaļa.
(2) Oficiālo elektronisko adrešu katalogā iekļauj informāciju par izveidotajām oficiālajām
elektroniskajām adresēm.
(3) No oficiālo elektronisko adrešu kataloga dzēš informāciju par deaktivizētajām un
anulētajām oficiālajām elektroniskajām adresēm.
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(4) Oficiālo elektronisko adrešu katalogā iekļautajai informācijai var piekļūt:
1) valsts iestādes atbilstoši to kompetencei — informācijai par visām oficiālajām
elektroniskajām adresēm;
2) privātpersonas — informācijai par valsts iestāžu oficiālajām elektroniskajām
adresēm.
(5) Ministru kabinets nosaka oficiālo elektronisko adrešu katalogā ietveramās informācijas
apjomu un aprites kārtību.
III nodaļa
Piekļuve oficiālās elektroniskās adreses kontam
9. pants. Piekļuve oficiālās elektroniskās adreses kontam
Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs oficiālās elektroniskās adreses kontam piekļūst,
izmantojot oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā pieejamos kvalificētus personas
elektroniskās identifikācijas līdzekļus.
10. pants. Piekļuves tiesību nodošana
Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs savā oficiālās elektroniskās adreses kontā var
norādīt un aktualizēt citu viņa kontam piekļūt tiesīgu lietotāju, norādot šā lietotāja vārdu, uzvārdu
un personas kodu vai oficiālās elektroniskās adreses kontu un piekļuves tiesību apjomu (apskatīt
vai sūtīt elektroniskos dokumentus, sazināties), kā arī atsaukt citam lietotājam piešķirtās piekļuves
tiesības.
11. pants. Oficiālās elektroniskās adreses anulēšana un oficiālās elektroniskās adreses
konta deaktivizēšana
(1) Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinis oficiālo elektronisko adresi
anulē šādos gadījumos:
1) pēc fiziskās personas miršanas fakta reģistrācijas Iedzīvotāju reģistrā;
2) valsts iestādei:
a) pēc tās reorganizācijas vai likvidācijas procesa pabeigšanas, ja ir izbeigta šīs
iestādes darbība,
b) pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja
atbrīvošanu vai atcelšanu no amata,
c) pēc maksātnespējas procesa administratora sertifikāta anulēšanas;
3) pēc reģistros reģistrēta tiesību subjekta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra;
4) pēc reģistros nereģistrētas personas darbības izbeigšanas.
(2) Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājam, kuram oficiālās elektroniskās adreses
lietošana nav obligāta, ir tiesības deaktivizēt oficiālās elektroniskās adreses kontu oficiālo elektronisko
adrešu informācijas sistēmā. Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājam ir tiesības oficiālās
elektroniskās adreses kontu deaktivizēt, arī iesniedzot attiecīgu iesniegumu oficiālo elektronisko
adrešu informācijas sistēmas pārzinim.
(3) Oficiālās elektroniskās adreses kontu oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā
fiziskajai personai deaktivizē uz laiku, kurā tā atrodas ieslodzījuma vietā, izņemot fizisko personu,
kura brīvības atņemšanas sodu izcieš atklātajā cietumā.
(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā anulē oficiālo elektronisko adresi un deaktivizē
oficiālās elektroniskās adreses kontu, kā arī dzēš attiecīgo informāciju no oficiālo elektronisko
adrešu kataloga.
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IV nodaļa
Elektroniskā saziņa un elektronisko dokumentu sūtīšana,
saņemšana un glabāšana
12. pants. Elektroniskā saziņa un elektronisko dokumentu sūtīšana
(1) Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona
elektroniski sazinās un nosūta elektronisko dokumentu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.
(2) Valsts iestāde var elektroniski sazināties un nosūtīt elektronisko dokumentu, izmantojot
atbilstošu valsts informācijas sistēmu, vienlaicīgi nodrošinot attiecīgās saziņas un dokumenta
pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā.
(3) Ja iestāde dokumentu saņēmusi papīra formā, nevis elektroniskā veidā un tas ir jāpārsūta,
šā panta pirmo daļu var nepiemērot.
(4) Dokumentu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir sūtāms uz elektroniskā pasta adresi,
nosūta uz oficiālo elektronisko adresi, ja tā ir aktivizēta.
(5) Šajā likumā paredzētā dokumentu sūtīšanas kārtība kriminālprocesā, civilprocesā,
administratīvajā procesā, administratīvo pārkāpumu procesā un Satversmes tiesas procesā ir
piemērojama tiktāl, ciktāl citos likumos nav noteikta cita dokumentu sūtīšanas kārtība.
13. pants. Paziņojums par elektroniskās saziņas un elektroniskā dokumenta saņemšanu
(1) Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs oficiālo elektronisko adrešu informācijas
sistēmā var aktivizēt pakalpojumu, kuru izmantojot tas saņems oficiālo elektronisko adrešu
informācijas sistēmas pārziņa uz oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā piedāvātajiem
komunikācijas kanāliem nosūtītu informatīva rakstura paziņojumu par elektroniskās saziņas vai
elektroniskā dokumenta saņemšanu oficiālajā elektroniskajā adresē.
(2) Ja ir aktivizēts šā panta pirmajā daļā minētais pakalpojums, oficiālo elektronisko
adrešu informācijas sistēmas pārzinis pēc sūtījuma saņemšanas oficiālajā elektroniskajā adresē
nekavējoties nosūta attiecīgu paziņojumu uz oficiālās elektroniskās adreses konta lietotāja norādīto
komunikācijas kanālu.
14. pants. Elektroniskās saziņas un elektroniskā dokumenta glabāšana un pieejamība
(1) Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinis nodrošina saņemtās un
nosūtītās elektroniskās saziņas, elektronisko dokumentu un to metadatu glabāšanu un pieejamību
oficiālās elektroniskās adreses kontā.
(2) Ministru kabinets nosaka uz oficiālo elektronisko adresi nosūtītās elektroniskās saziņas,
elektronisko dokumentu un to metadatu glabāšanas apjomu un termiņu, kā arī oficiālo elektronisko
adrešu informācijas sistēmas pārziņa rīcību, ja tiek pārsniegts elektronisko dokumentu un to
metadatu glabāšanas apjoms vai beidzas to glabāšanas termiņš.
V nodaļa
Pienākumi un atbildība
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15. pants. Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārziņa pienākumi
Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinim ir šādi pienākumi:
1) nodrošināt oficiālās elektroniskās adreses izveidošanu atbilstoši šajā likumā
noteiktajai kārtībai;
2) lietot drošas informācijas sistēmas un iekārtas, kā arī veikt procedūras, kas nodrošina
sūtījumu piegādi oficiālās elektroniskās adreses kontā, oficiālās elektroniskās
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adreses kontā esošas elektroniskās saziņas un elektroniskā dokumenta drošību un
nemainīgumu, kā arī elektroniskās saziņas un elektroniskā dokumenta nosūtīšanas
un saņemšanas fakta pierādījumu saglabāšanu;
3) nodrošināt oficiālās elektroniskās adreses anulēšanu un oficiālās elektroniskās
adreses konta aktivizēšanu vai deaktivizēšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos;
4) pastāvīgi tiešsaistes režīmā uzturēt informāciju oficiālo elektronisko adrešu katalogā;
5) nodrošināt informācijas pieejamību un konsultatīvo atbalstu oficiālās elektroniskās
adreses konta lietošanā;
6) informēt oficiālās elektroniskās adreses konta lietotāju par izmaiņām un
pārtraukumiem informācijas sistēmu pieejamībā;
7) strīda gadījumā izsniegt oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājam apliecinājumu
par elektroniskās saziņas vai elektroniskā dokumenta nosūtīšanas vai saņemšanas
faktu un laiku;
8) nodrošināt oficiālās elektroniskās adreses kontā esošās elektroniskās saziņas un
elektronisko dokumentu pieejamību un glabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajiem termiņiem;
9) izmantot informācijas sistēmas, kas nodrošina saņēmēja un sūtītāja identitātes
atpazīšanu;
10) pārbaudīt reģistros reģistrēto tiesību subjektu pārstāvības tiesības atbilstoši no
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas saņemtajai informācijai;
11) izstrādājot oficiālās elektroniskās adreses risinājumu, izveidot atvērtas
programmatūras saskarnes, lai nodrošinātu iespēju oficiālo elektronisko adrešu
informācijas sistēmu integrēt ar citām informācijas sistēmām.
16. pants. Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotāja pienākumi un atbildība
(1) Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas
oficiālās elektroniskās adreses kontā, izmantojot oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā
pieejamos kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.
(2) Ministru kabinets nosaka oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas lietošanas
kārtību.
Pārejas noteikumi
1. Valsts iestādei, izņemot zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru,
kā arī rezerves karavīram oficiālās elektroniskās adreses kontu aktivizē līdz 2018. gada 31. maijam
un šā likuma 5. panta pirmo daļu piemēro no 2018. gada 1. jūnija.
2. Zvērinātam tiesu izpildītājam, maksātnespējas procesa administratoram un tiesām, kas
izskata civillietas, krimināllietas, administratīvās lietas un administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī
Satversmes tiesai šā likuma 5. panta pirmo daļu piemēro no 2020. gada 1. janvāra.
3. Reģistros reģistrēts tiesību subjekts oficiālās elektroniskās adreses kontu aktivizē no
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim un šā likuma 5. panta pirmo daļu piemēro
no 2020. gada 1. janvāra. Ar reģistros reģistrētu tiesību subjektu, ja tam ir aktivizēts oficiālās
elektroniskās adreses konts, elektroniski sazinās un tam elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot
oficiālo elektronisko adresi.
4. Šā likuma 5. panta otrajā daļā minētās personas oficiālo elektronisko adresi izveido no
2018. gada 1. jūnija.
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5. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. augustam izdod šā likuma 7. panta trešajā daļā,
8. panta piektajā daļā, 11. panta ceturtajā daļā, 14. panta otrajā daļā un 16. panta otrajā daļā minētos
noteikumus.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. martā.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

279. 398L/12

Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17. nr.; 2003, 13. nr.; 2004,
9. nr.; 2005, 4. nr.; 2007, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80. nr.; 2013, 80., 187. nr.; 2014, 133. nr.)
šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “Ventspils brīvostas likumā” ar vārdiem “Latgales speciālās
ekonomiskās zonas likumā”;
papildināt otrās daļas 1. punktu ar “e” apakšpunktu šādā redakcijā:
“e) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas
kapitālsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu
atvieglojumus;”;
papildināt otrās daļas 6. punktu pēc vārdiem “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
kapitālsabiedrībai” ar vārdiem “Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai”;
izteikt otrās daļas 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8) zonas pārvalde — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas pārvalde un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;
9) zonas teritorija — saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas likumu vai Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu noteiktā
speciālās ekonomiskās zonas teritorija;”;
izteikt otrās daļas 11. punktu šādā redakcijā:
“11) zonas kapitālsabiedrība — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās
ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par komercdarbību
un ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās
zonas teritorijā, kā arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība, kas veic
komercdarbību Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un ir noslēgusi ar zonas pārvaldi
līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas teritorijā.”
2. 2. pantā:
papildināt 1. punktu pēc vārdiem “Ventspils brīvostā” ar vārdiem “Latgales speciālajā
ekonomiskajā zonā”;
papildināt 2. punktu pēc vārdiem “tiešo nodokļu atvieglojumi” ar vārdiem “Latgales speciālajā
ekonomiskajā zonā”.
3. 5. panta trešajā daļā:
papildināt daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Latgales speciālās ekonomiskās
zonas kapitālsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par ieguldījumu veikšanu;”;
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izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) tiesa pieņem nolēmumu par zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas
kapitālsabiedrības līguma par komercdarbības veikšanas atcelšanu zonas vai
brīvostas teritorijā un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas piemērot tiešo nodokļu
atvieglojumus anulēšanu;”;
papildināt daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) tiesa pieņem nolēmumu par Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un
Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības līguma par ieguldījumu
veikšanu atcelšanu un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas piemērot tiešo nodokļu
atvieglojumus anulēšanu;”.
4. 6. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem “un saskaņā ar šā panta 2.1 un 2.2 daļu izdotajos
pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikts citādi”;
papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides procentuālo apmēru
pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga samazināt, nosakot to ne zemāku kā 10 procentu
apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas. Izmantojot šajā panta
daļā paredzētās tiesības, pašvaldība vienlaikus nav tiesīga piemērot šā panta otro daļu.
(22) Pašvaldība, izdodot šā panta 2.1 daļā paredzētos saistošos noteikumus, ievēro šā likuma
nosacījumus, kā arī likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1 panta pirmajā daļā un otrās daļas
2. punktā paredzētos nodokļa atvieglojumu noteikšanas principus un publicē pieņemtos saistošos
noteikumus līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi” ar vārdiem “ņemot vērā saskaņā ar šā panta noteikumiem noteikto
nodokļa atlaidi”.
5. Aizstāt 8. panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā, 10. pantā, kā arī 11. panta pirmajā
un otrajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 6. panta pirmā un otrā daļa” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem un skaitļiem “šā likuma 6. panta pirmā daļa, pirmā un otrā daļa vai 2.1 daļa” (attiecīgā
locījumā)”.
6. 12. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus “Gada pārskatu likumā” ar vārdiem “Gada pārskatu un
konsolidēto gada pārskatu likumā”;
papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “Satiksmes ministrijai” ar vārdiem “Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai”.
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7. Izteikt 12.2 pantu šādā redakcijā:
“12.2 pants. Informācijas publicēšana par komercdarbības atbalstu, piemērojot tiešo
nodokļu atvieglojumus
Informācijas publicēšanu par šā likuma ietvaros sniegto komercdarbības atbalstu, piemērojot
tiešo nodokļu atvieglojumus, nodrošina attiecīgā zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde atbilstoši
Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktam. Informāciju publicē, ievērojot
Komisijas regulas Nr. 651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības.”
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 16. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 1. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.07.2016., Nr. 125.
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