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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

138. 542L/12

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2.,
14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013,
186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.; 2016, 100., 241. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1. panta otrās daļas 16. punktā skaitli “77.” ar skaitli “201.”.
2. 2. pantā:
aizstāt otrās daļas otrajā teikumā skaitli “25.” ar skaitli un vārdiem “25. pants, izņemot
septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdu “Kopienas” ar vārdu “Savienības”;
papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Speciāla atļauja (licence) nepieciešama šādām darbībām ar dabasgāzi:
1) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi (tajā skaitā sašķidrināto
dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes
pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem (turpmāk — apstiprināts noliktavas
turētājs darbībām ar dabasgāzi);
2) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai.”;
izteikt 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71) Ministru kabinets nosaka dabasgāzes aprites kārtību, tajā skaitā:
1) speciālas atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi izsniegšanas, pārreģistrācijas,
anulēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas
kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;
2) kārtību, kādā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators
un dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz Valsts ieņēmumu dienestam
informāciju par dabasgāzes aprites rādītājiem.”
3. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:
“6.1 pants. Ar nodokli apliekamā dabasgāze
(1) Ar nodokli apliekama galalietotājiem piegādātā dabasgāze, kura atbilst Kombinētās
nomenklatūras kodiem 2711 11 00 un 2711 21 00, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.
(2) Ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru galalietotājs:
1) izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;
2) izmanto divējādi atbilstoši šā likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;
3) izmanto mineraloģiskiem procesiem, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 20. decembra regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red.
saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK)
Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas
uz EEZ) (turpmāk — regula Nr. 1893/2006) I pielikuma C sadaļas “Apstrādes
rūpniecība” 23. nodaļā “Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana” minētajām
saimnieciskajām darbībām.
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(3) No nodokļa atbrīvo dabasgāzi, kuru galalietotājs:
1) izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu)
siltumapgādei atbilstoši regulas Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas
“Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība” 01. nodaļas 01.1. grupas
01.13. un 01.19. klasē un 01.2. grupas 01.25. un 01.28. klasē minētajām
saimnieciskajām darbībām;
2) izmanto rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei
atbilstoši regulas Nr. 1893/2006 I pielikuma A sadaļas “Lauksaimniecība,
mežsaimniecība un zivsaimniecība” 01. nodaļas 01.4. grupas 01.47. klasē minētajām
saimnieciskajām darbībām.
(4) Šā panta otrās daļas 1. punkts attiecas arī uz dabasgāzi, kuru vienotais dabasgāzes pārvades
un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes sadales sistēmas operators izlieto dabasgāzes
pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām.
(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:
1) ar nodokli apliek šā panta pirmajā daļā minēto dabasgāzi;
2) ar nodokli neapliek šā panta otrajā daļā minēto dabasgāzi;
3) no nodokļa atbrīvo šā panta trešajā daļā minēto dabasgāzi.”
4. 7. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi;”;
izslēgt 5. punktā vārdu “dabasgāzi”;
papildināt pantu ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:
“51) dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs un dabasgāzes sadales sistēmas operators,
ja minētās personas piegādā dabasgāzi galalietotājiem, vai dabasgāzes galalietotājs,
kas ieved dabasgāzi savam patēriņam Latvijas Republikā;
2
5 ) persona, kas citā dalībvalstī iegādājas, ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā
kā degvielu;”.
5. Izteikt 15.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Dabasgāzei nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:
1) izmantošanai par kurināmo — 1,65 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot
vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju;
2) izmantošanai par degvielu — 9,64 euro par vienu megavatstundu (MWh), ņemot
vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju;
3) izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos
procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu
darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās
ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās — 0,55 euro par vienu
megavatstundu (MWh), ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju.”
6. 20. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ievērojot šā panta otrās, trešās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās, desmitās un
vienpadsmitās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvotas akcīzes preces, kas tiek piegādātas:
1) diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;
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2)

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem
aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un šajā punktā minēto personu
ģimenes locekļiem, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.
Administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes
locekļiem — reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos piegādātajām
precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi paziņojumu par
attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā dienesta uzsākšanai;
3) starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām, ko par tādām atzinusi
Latvijas Republika, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kādi noteikti attiecīgo
organizāciju starptautiskajās dibināšanas konvencijās vai mītnes nolīgumos;
4) starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas
Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas pilsoņi vai
pastāvīgie iedzīvotāji;
5) Eiropas Savienības institūcijām saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par Eiropas
Kopienas privilēģijām un imunitātēm (Kopienas dibināšanas līguma E protokols);
6) tās valsts bruņotajiem spēkiem, kas ir Ziemeļatlantijas līguma puse, izņemot
dalībvalsti, kurā iekasē nodokli, — šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī
civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai
ēdnīcu vajadzībām;
7) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis,
vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās
vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts;
8) Apvienotās Karalistes bruņotajiem spēkiem, kas izvietoti Kiprā saskaņā ar Kipras
Republikas izveides 1960. gada 16. augusta līgumu, — šo bruņoto spēku patēriņam,
kā arī civilpersonālam, kas šos bruņotos spēkus pavada, vai šo bruņoto spēku
virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;
9) saskaņā ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto
spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās
virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina
Parīzes protokolu (turpmāk — Parīzes protokola papildu nolīgums):
a) Latvijas Republikā atzītam Sabiedroto spēku štābam (turpmāk — Sabiedroto
spēku štābs),
b) Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, ja šīs personas nav
Latvijas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.”;
aizstāt otrās daļas 1. punkta “a” apakšpunktā skaitli un vārdu “5. punktā” ar skaitli un vārdu
“6. punktā”;
papildināt ceturto daļu ar vārdiem “ievērojot šā panta sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un
desmitajā daļā noteikto”;
izteikt sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu piemēro par šādu maksimālo
akcīzes preču daudzumu:
1) degviela — 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijas
Republikā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 7. punktā minētā subjekta
vārda, kā arī uz šā panta pirmās daļas 6. un 8. punktā minētās civilpersonas vārda;
2) degviela — 250 litri mēnesī uz katru transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šā panta
pirmās daļas 9. punkta “b” apakšpunktā minēto subjektu vārda saskaņā ar Parīzes
protokola papildu nolīgumu;
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3)

alkoholiskie dzērieni, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie
subjekti:
a) alus, raudzētie dzērieni, vīns, starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz
15 tilpumprocentiem — 300 litri (kopā) kalendāra gadā,
b) starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem, pārējie
alkoholiskie dzērieni — 96 litri (kopā) kalendāra gadā;
4) tabakas izstrādājumi, ko iegādājas šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie
subjekti:
a) cigaretes — 7200 cigaretes kalendāra gadā,
b) smēķējamā vai karsējamā tabaka — 7200 grami kalendāra gadā,
c) cigāri un cigarillas — 1800 cigāri vai cigarillas kalendāra gadā;
5) elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, ko iegādājas šā panta pirmās
daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti, — 7200 miligrami nikotīna vai ne vairāk kā
7200 mililitri elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma kalendāra gadā;
6) alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un elektroniskajās cigaretēs
izmantojamais šķidrums — piemēro maksimālo daudzumu saskaņā ar Parīzes
protokola papildu nolīgumu uz vienu šā panta pirmās daļas 9. punkta “b” apakšpunktā
minēto subjektu, kurš nav jaunāks par 18 gadiem.
(7) Ja šā panta pirmās daļas 2. un 4. punktā minētie subjekti saskaņā ar Ārlietu ministrijā
saņemto paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā ierodas dienesta
uzsākšanai Latvijas Republikā attiecīgajā gadā pēc 30. jūnija, šā panta sestās daļas 3., 4. un 5. punktā
minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar divi.
(8) Šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem
un šo darbinieku ģimenes locekļiem, ja nav noslēgta speciāla vienošanās, reizi akreditācijas laikā par
pirmajos četros mēnešos iegādātajām precēm, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrija ir saņēmusi
paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā, šā panta sestās daļas 3., 4. un
5. punktā minēto maksimālo akcīzes preču daudzumu aprēķina, dalot to ar trīs.
(9) Šajā pantā noteikto nodokļa atbrīvojumu vai atmaksu nepiemēro par alkoholiskajiem
dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu:
1) ko iegādājas šā panta pirmās daļas 6. punktā minētie subjekti, kuri atrodas Latvijas
Republikā;
2) subjektam (fiziskajai personai), kurš ir jaunāks par 18 gadiem.”;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) No nodokļa ir atbrīvotas tās akcīzes preces, kuras tiek piegādātas Sabiedroto spēku
štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā, un degviela, kas tiek
piegādāta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un
konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam. Ministru kabinets nosaka
kārtību, kādā:
1) piemēro nodokļa atbrīvojumu:
a) akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā tiek piegādātas Sabiedroto spēku
štāba locekļiem un viņu apgādājamiem Sabiedroto spēku štāba veikalā saskaņā
ar Parīzes protokola papildu nolīguma nosacījumiem un ierobežojumiem,
b) naftas produktiem, kuri kā degviela naftas produktu (degvielas)
mazumtirdzniecības vietās Latvijas Republikā tiek piegādāti Amerikas
Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un tās diplomātiskajiem un
konsulārajiem aģentiem un administratīvi tehniskajam personālam saskaņā
ar Draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līguma starp Latviju un
Amerikas Savienotajām Valstīm XIX pantu;
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2)

nodokļu maksātājam atmaksā nodokli par Latvijas Republikā iegādātām akcīzes
precēm, par kurām nodoklis ir jau samaksāts un kuras, piemērojot nodokļa
atbrīvojumu, tas ir piegādājis šīs daļas 1. punktā minētajiem subjektiem.”

7. Izteikt 22. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Nodokli dabasgāzei aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka
dabasgāzes tilpums un augstākā siltumspēja ir noteikta standartapstākļos, kad dabasgāzes spiediens
ir 101,325 kPa un temperatūra 20 oC.”
8. 23. pantā:
izteikt astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(18) Persona par akcīzes precēm, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā vai kurām piemēro
muitas procedūru saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, samaksā nodokli, tiklīdz rodas
ievedmuitas vai nodokļa parāds, izņemot gadījumu, kad ievedmuitas nodokļa parāds nav iekasējams.
Minētā nodokļa samaksas kārtība nav attiecināma uz šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.”;
papildināt pantu ar 18.1 daļu šādā redakcijā:
“(181) Par akcīzes precēm, kuras Latvijas Republikā ievestas no ārvalsts, kura nav dalībvalsts,
vai no teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, nenogādājot tās muitas iestādē vai
neuzrādot muitas iestādēm, vai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai
nedeklarējot, vai izmantojot viltotus vai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, vai citādā
nelikumīgā veidā, nodokļa samaksas pienākums rodas brīdī, kad rodas ievedmuitas nodokļa
parāds.”;
izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā:
“(20) Nodokļa par dabasgāzi taksācijas periods apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām
ar dabasgāzi, dabasgāzes tirgotājam, publiskajam tirgotājam un dabasgāzes sadales sistēmas
operatoram, ja minētās personas piegādā dabasgāzi patērēšanai galalietotājiem, dabasgāzes
galalietotājam, kas ieved dabasgāzi savam patēriņam Latvijas Republikā vai personai, kas citā
dalībvalstī iegādājas, ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, ir viens kalendāra
mēnesis. Nodokli par dabasgāzi samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda
beigām.”;
izteikt divdesmit piekto daļu šādā redakcijā:
“(25) Dabasgāzes galalietotājs, kas ir saņēmis dabasgāzi, kurai piemērots nodokļa atbrīvojums
vai zemāka nodokļa likme, gadījumos, kad ir mainījies dabasgāzes izmantošanas mērķis, 15 dienu
laikā pēc taksācijas perioda beigām atbilstoši izmantošanas mērķim noteiktai nodokļa likmei
samaksā valsts budžetā nodokli par taksācijas periodā saņemto dabasgāzes daudzumu vai nodokļa
starpību, ja dabasgāzei tika piemērota zemāka nodokļa likme.”
9. Papildināt 25. pantu ar septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(17) Apstiprinātam noliktavas turētājam darbībām ar dabasgāzi atļauts atlikto nodokļa
maksāšanu piemērot dabasgāzei, ja dabasgāzi:
1) no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā:
a) pārvieto uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā,
b) pārvieto uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritoriju, kura minēta šā likuma 2. panta
3.1 daļā,
c) piegādā šā likuma 20. pantā minētajām personām vai organizācijām citā
dalībvalstī;
2) ieved Latvijas Republikā no citas ārvalsts (arī dalībvalsts) vai no teritorijas, kura
minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu Latvijas
Republikā.
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(18) Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, kas veic šā panta septiņpadsmitajā
daļā minētās darbības, nemaksā nodokli, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegti dokumenti
vai nodokļa deklarācijai pievienots apstiprināts to uzskaitījums, kas apliecina, ka dabasgāze atbilst
vienam no šādiem nosacījumiem:
1) dabasgāze saņemta akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā;
2) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;
3) dabasgāze izvesta no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz
teritoriju, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā;
4) dabasgāzi ir saņēmušas šā likuma 20. pantā minētās organizācijas citā dalībvalstī.”
10. Izteikt 32. panta septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Lai nodrošinātu nodokļa nomaksu šā likuma 23. panta astoņpadsmitajā daļā minētajā
gadījumā, akcīzes precēm piemērojot muitas procedūru (izņemot laišanu brīvā apgrozībā) vai
pagaidu uzglabāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, Ministru kabinets:
1) paredz gadījumus, kad galvojums nav jāiesniedz, un nosacījumus, kurus izpildot
nodokļa maksātājam var samazināt galvojuma summu;
2) nosaka kārtību, kādā iesniedz, administrē un dzēš galvojumus.”
11. Izteikt 33. panta septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm neatkarīgi no to izcelsmes, neievērojot
normatīvajos aktos noteikto (tajā skaitā ieved akcīzes preces no ārvalsts, kura nav dalībvalsts, vai no
teritorijas, kura minēta šā likuma 2. panta 3.1 daļā, Latvijas Republikā, nenogādājot tās muitas iestādē
vai neuzrādot muitas iestādēm, vai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai
nedeklarējot, vai izmantojot viltotus vai nepatiesu informāciju saturošus dokumentus, vai citādā
nelikumīgā veidā, vai neievērojot normatīvajos aktos noteikto akcīzes preču ievešanas un nodokļa
maksāšanas kārtību, vai neizpildot attiecīgās muitas procedūras; veic akcīzes preču nereģistrētu
vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes
preces; veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav
iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai galvojums, vai kuras nav marķētas ar akcīzes
nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts
budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī
nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”
12. Papildināt pārejas noteikumus ar 97. punktu šādā redakcijā:
“97. Grozījumi šā likuma 20. pantā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. martā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 21. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.03.2017., Nr. 59.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

139. 543L/12

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1996, 14. nr.; 1997, 20. nr.; 2001, 2. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 4. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 194., 205. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 85., 196. nr.; 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 11. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Satversmes tiesas tiesnesim, kura pilnvaras izbeidzas sakarā ar pilnvaru termiņa
notecējumu vai šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanu, pilnvaras uzskatāmas
par pagarinātām līdz sprieduma pasludināšanai Satversmes tiesas lietās, kuru izskatīšana tiesas sēdē
uzsākta ar viņa piedalīšanos, izņemot lietās, kuru izskatīšana tiesas sēdē uzsākta ar attiecīgā tiesneša
piedalīšanos un kurās pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, lai uzdotu Eiropas Savienības
Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normas spēkā esamību un interpretāciju.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Šā likuma 11. panta ceturtajā daļā paredzētais izņēmums (attiecībā uz lietām, kurās
pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, lai uzdotu Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par
Eiropas Savienības tiesību normas spēkā esamību un interpretāciju) attiecināms arī uz tiesnesi,
kurš bija tiesas sastāvā, kas līdz 2017. gada 30. martam pieņēma šādu lēmumu, un attiecīgā tiesneša
pilnvaras izbeidzas 2017. gada 31. martā.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 30. martā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. martā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 21. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.03.2017., Nr. 59.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

140. 544L/12

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas
Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību
aizsardzības jomā

1. pants. 2017. gada 12. janvārī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas
Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību aizsardzības jomā (turpmāk — Līgums) ar šo
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.
3. pants. Līguma 12. panta 1. punktā noteiktās tiesības atsaukt atteikšanos no kriminālās
jurisdikcijas Ģenerālprokuratūra var izmantot kriminālprocesos, kas uzsākti par smaga un sevišķi
smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī tad, ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kurā ir cietušais.
4. pants. Līgums stājas spēkā tā 30. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
5. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu
izsludināms Līgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2017., Nr. 64.
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LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
UN
AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS

LĪGUMS PAR SADARBĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ
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SATURS
Preambula
Darbības joma un mērķis
I
Definīcijas
II
Piekļuve saskaņotajiem objektiem un teritorijām, to izmantošana
III
Aizsardzības aprīkojuma, krājumu un materiāltehnisko līdzekļu iepriekšēja
IV
izvietošana
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Latvijas Republikas valdība (turpmāk – “Latvija”) un Amerikas Savienoto Valstu valdība
(turpmāk – “Amerikas Savienotās Valstis”) un kopā dēvētas par “Pusēm”, bet katra atsevišķi – par
“Pusi”,
apzinoties tiesības un pienākumus, kas izriet no Ziemeļatlantijas līguma;
ņemot vērā, ka ASV spēki, to apgādājamie un ASV līgumdarba izpildītāji var atrasties Latvijas
teritorijā un šādas atrašanās mērķis ir sekmēt Pušu centienus veicināt mieru un drošību kopīgu
interešu un labuma jomās, tai skaitā piedalīties kopējos aizsardzības pasākumos;
atzīstot, ka ASV spēku klātbūtne palīdz stiprināt Latvijas un reģiona drošību un stabilitāti;
vēloties dalīt atbildību par atbalsta sniegšanu tiem ASV spēkiem, kas var atrasties Latvijas
teritorijā;
atzīstot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku
statusu, kas noslēgts Londonā 1951. gada 19. jūnijā un stājās spēkā 1953. gada 23. augustā
(turpmāk – “NATO SOFA”), tostarp tā nosacījumu par atsevišķām vienošanām, kas papildina šo
līgumu;
atzīstot Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta
vienošanos par savstarpējiem pirkumiem un pakalpojumiem, kas parakstīta Rīgā 2008. gada
1. oktobrī un Štutgartē 2008. gada 15. oktobrī un stājās spēkā 2008. gada 15. oktobrī (turpmāk –
“ACSA”);
atzīstot nepieciešamību paaugstināt to kopējo drošību, veicināt starptautisko mieru un
stabilitāti un padziļināt sadarbību aizsardzības un drošības jomās un
vēloties noslēgt līgumu par ciešāku sadarbību starp Amerikas Savienotajām Valstīm un
Latviju,
ir vienojušās par turpmāko.
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I PANTS
DARBĪBAS JOMA UN MĒRĶIS
Šajā līgumā noteikts ietvars ciešākai partnerībai un sadarbībai aizsardzības, un drošības jomā starp
Amerikas Savienotajām Valstīm un Latviju, un ar to tiek papildināti NATO SOFA noteikumi, kas
reglamentē ASV spēku un to apgādājamo klātbūtni Latvijas teritorijā un īpašos gadījumos, kas
noteikti šajā līgumā, arī ASV līgumdarba izpildītāju klātbūtni un darbības Latvijā.

II PANTS
DEFINĪCIJAS
Turpmāk ir sniegtas šajā līgumā izmantoto terminu definīcijas:
1. “ASV spēki” ir vienība, kas sastāv no spēkiem un civilās sastāvdaļas, kā arī visa ASV bruņoto spēku
īpašuma, aprīkojuma un materiāltehniskajiem līdzekļiem (tostarp sauszemes transportlīdzekļi,
kuģošanas līdzekļi un gaisa kuģi, kurus ekspluatē Amerikas Savienotās Valstis vai kuri tiek
ekspluatēti to vajadzībām), kas atrodas Latvijas teritorijā.
2. “Spēki” tiek lietots NATO SOFA I panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajā nozīmē.
3. Ja vien šā līguma XII, XIII un XV pantā nav noteikts citādi, termins “civilā sastāvdaļa” tiek lietots
NATO SOFA I panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajā nozīmē, un tas ietver arī: a) Latvijai
nepiederošu nekomerciālu organizāciju darbiniekus, kuriem ir ASV valstspiederība vai kuri
pastāvīgi dzīvo ASV un kuri pastāvīgi nedzīvo Latvijā un pavada ASV spēkus Latvijas teritorijā
vienīgi ar nolūku palīdzēt uzturēt šo spēku dzīves apstākļus, morālo stāvokli un izglītību, un b)
apgādājamos, ko nodarbina ASV spēki, tostarp ar šā līguma XXI un XXII pantā noteiktajiem militārā
dienesta apkalpošanas pasākumiem saistītām vajadzībām, un šajā punktā minētās nekomerciālās
organizācijas.
4. “ASV līgumdarba izpildītāji” ir fiziskas personas, juridiskas personas un to darbinieki, kuriem
nav Latvijas valstspiederības un kuri noslēguši līgumu vai apakšlīgumu ar ASV Aizsardzības
departamentu.
5. “Apgādājamais” tiek lietots nozīmē, kāda tam piešķirta NATO SOFA I panta 1. punkta
c) apakšpunktā, un par apgādājamo uzskata arī spēku vai civilās sastāvdaļas dalībnieka ģimenes
locekli, kurš: a) ir finansiāli, juridiski vai ar veselību saistītu iemeslu dēļ atkarīgs no šīs personas
un kurai šī persona sniedz atbalstu; b) dzīvo ar šo personu vienā dzīvesvietā un c) atrodas Latvijas
teritorijā ar spēku vadītāju piekrišanu.
6. “Saskaņotie objekti un teritorijas” ir objekti un teritorijas Latvijā, kas norādītas šā līguma
A pielikumā, un citi objekti un teritorijas Latvijā, ko Latvija var nodrošināt nākotnē un par kurām
panākta Pušu Pārstāvju vienošanās un kurām ASV spēkiem, ASV līgumdarba izpildītājiem,
apgādājamajiem un citām personām saskaņā ar Pušu Pārstāvju vienošanos ir piekļuve to
izmantošanai atbilstoši šim līgumam.
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7. “Pārstāvis” no Amerikas Savienoto Valstu puses ir ASV Aizsardzības departaments, bet no
Latvijas puses – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, vai attiecīgi to pilnvarotas personas.
III PANTS
PIEKĻUVE SASKAŅOTAJIEM OBJEKTIEM UN TERITORIJĀM UN TO IZMANTOŠANA
1. ASV spēki, ASV līgumdarba izpildītāji, apgādājamie un sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas
līdzekļi un gaisa kuģi, ko ekspluatē ASV spēki vai kas konkrētajā brīdī tiek ekspluatēti ASV spēku
labā, drīkst netraucēti piekļūt Saskaņotajiem objektiem un teritorijām un izmantot tās vizītēm,
apmācībai, mācībām, manevriem, tranzītam, atbalsta pasākumiem un saistītiem pasākumiem,
degvielas uzpildei gaisa kuģī, degvielas iepildīšanai kuģu tvertnēs, gaisa kuģu nosēdināšanai un
evakuēšanai, sauszemes transportlīdzekļu, kuģošanas līdzekļu un gaisa kuģu īslaicīgiem apkopes
pasākumiem, personāla izmitināšanai, saziņai, vajadzībām, kas saistītas ar spēku un materiāli
tehnisko līdzekļu izvietošanu un izvēršanu, aprīkojuma, krājumu un materiāli tehnisko līdzekļu
iepriekšējai izvietošanai, palīdzības un sadarbības pasākumu īstenošanai drošības jomā, kopējiem
un apvienotajiem apmācības pasākumiem, humanitārajiem un katastrofu seku likvidēšanas
pasākumiem, neparedzētu ārkārtas situāciju operācijām, būvniecības pasākumiem, kas tiek
veikti to darbību atbalstam, par kurām panākta savstarpēja vienošanās, un citām vajadzībām, par
kurām Puses vai to Pārstāvji var vienoties, tostarp tām, kas tiek īstenotas Ziemeļatlantijas līguma
ietvaros. Šādi Latvijas nodrošināti Saskaņotie objekti un teritorijas, to daļas, var būt paredzētas vai
nu ekskluzīvai ASV spēku izmantošanai, vai arī ASV spēku un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
kopīgai izmantošanai.
2. Šādu darbību un mērķu atbalstam, Latvija drošības un aizsardzības nolūkā pilnvaro ASV spēkus
kontrolēt iekļūšanu tajos Saskaņotajos objektos un teritorijās, vai to daļās, kas piešķirtas ekskluzīvai
izmantošanai ASV spēkiem, un koordinēt ar Latvijas iestādēm iekļūšanu tajos Saskaņotajos objektos
un teritorijās, ko ASV spēki izmanto kopā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
3. Pēc attiecīga pieprasījuma Latvijas Pārstāvis, ievērojot normatīvo aktu prasības, sekmē ASV
spēku un ASV līgumdarba izpildītāju īslaicīgu piekļuvi citiem valsts zemes īpašumiem un
objektiem (tostarp ceļiem, ostām un lidlaukiem), kas nav Saskaņotie objekti un teritorijas, tostarp
tiem īpašumiem un objektiem, kas pieder vai ko pārvalda Latvija vai pašvaldības, un privātiem
zemes īpašumiem un objektiem (tostarp ceļiem, ostām un lidlaukiem) izmantošanai ASV spēku
atbalstam.
4. Nodrošinot Saskaņoto objektu un teritoriju pieejamību, Latvija pienācīgi ņem vērā ASV spēku
operacionālos un drošības apsvērumus.
5. Latvija dara pieejamus ASV spēkiem bez nomas vai līdzīgām maksām visus Saskaņotos objektus
un teritorijas, tostarp tos, ko ASV spēki izmanto kopā ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem.
6. ASV spēki un ASV līgumdarba izpildītāji var veikt būvdarbus Saskaņotajos objektos un
teritorijās un pārveidot un uzlabot tos, īstenojot šā līguma III panta 1. punktā noteiktos pasākumus
un vajadzības. ASV spēki apspriežas ar Latvijas kompetentajām iestādēm par šādiem būvdarbiem,
pārveidojumiem un uzlabojumiem, ievērojot Pušu kopīgo vēlmi nodrošināt, ka katra šāda ASV
spēku vai to vārdā veikta projekta tehniskajām prasībām un būvnormatīviem vajadzētu atbilst
abu Pušu prasībām un standartiem. ASV spēki var īstenot šādus būvdarbus, pārveidojumus un
uzlabojumus ar spēku dalībniekiem.
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7. Ja vien nav citādas vienošanās, ASV spēki uzņemas to Saskaņoto objektu un teritoriju, kas
piešķirtas ASV spēkiem ekskluzīvai izmantošanai, būvniecības un uzlabošanas pasākumu izmaksas,
un to darbības un uzturēšanas izmaksas.
8. Ja vien nav citādas vienošanās, Puses proporcionāli Saskaņoto objektu un teritoriju izmantošanai
uzņemas to Saskaņoto objektu un teritoriju darbības un uzturēšanas izmaksas, kas piešķirtas
kopīgai izmantošanai vai ko ASV spēki un Latvijas Nacionālie bruņotie spēki citādi kopīgi izmanto.
9. ASV spēku īstenoto būvniecības projektu finansēšana notiek saskaņā ar ASV normatīvajiem
aktiem, kas reglamentē finanšu līdzekļu izmantošanu.
10. Latvijas Pārstāvis atbalsta ASV spēkus šo pasākumu īstenošanā, iegūstot nepieciešamās Latvijas
atļaujas būvniecībai, pārveidojumiem un uzlabojumiem, ko veic ASV spēki vai kas tiek veikti ASV
spēku vārdā.
11. Puses sadarbojas jautājumos, kas saistīti ar izmantošanas un attīstības plānošanu ap Saskaņotajiem
objektiem un teritorijām un to tuvumā, lai nodrošinātu šā līguma ilgtermiņa īstenošanu.
IV PANTS
AIZSARDZĪBAS APRĪKOJUMA, KRĀJUMU UN MATERIĀLI TEHNISKO LĪDZEKĻU
IEPRIEKŠĒJA IZVIETOŠANA
1. ASV spēki var transportēt, iepriekšēji izvietot un glabāt aizsardzības aprīkojumu, krājumus
un materiāltehniskos līdzekļus (turpmāk – “iepriekš izvietojamie materiāltehniskie līdzekļi”)
Saskaņotajos objektos un teritorijās, to daļās, vai citās vietās, par ko panākta Pārstāvju savstarpēja
vienošanās. ASV spēki iepriekš informē Latvijas Nacionālos bruņotos spēkus par šādu iepriekš
izvietojamu materiāltehnisko līdzekļu veidiem, daudzumu un piegādes grafikiem, ko ASV spēki
plāno transportēt un iepriekšēji izvietot Latvijas teritorijā, kā arī par ASV līgumdarba izpildītājiem,
kas veiks šādas piegādes.
2. ASV spēku iepriekš izvietojamie materiāltehniskie līdzekļi un objekti, to daļas, kuri noteikti to
glabāšanai, ir ASV spēku ekskluzīvā izmantošanā. ASV spēkiem ir ekskluzīva kontrole pār piekļuvi
šādiem iepriekš izvietojamiem materiāltehniskiem līdzekļiem, to izmantošanu un izvietošanu, un
tiem ir neierobežotas tiesības jebkurā laikā izvest šādus iepriekš izvietojamus materiāltehnisko
līdzekļus no Latvijas teritorijas.
3. ASV spēkiem un ASV līgumdarba izpildītājiem ir neierobežotas tiesības piekļūt glabātavām
un izmantot tās saistībā ar iepriekš izvietojamu materiāltehnisko līdzekļu iepriekšēju izvietošanu
un glabāšanu, tostarp šādu materiāltehnisko līdzekļu piegādei, apsaimniekošanai, pārbaudei,
izmantošanai, uzturēšanai un pārvietošanai, neatkarīgi no tā, vai šīs glabātavas ir Saskaņotie
objekti un teritorijas. ASV spēku ekspluatētajiem gaisa kuģiem, sauszemes transportlīdzekļiem
un kuģošanas līdzekļiem ir piešķirta pieeja Latvijas lidlaukiem, jūras ostām un citām vietām, par
kurām panākta vienošanās, ASV spēku iepriekš izvietojamu materiāltehnisko līdzekļu piegādei,
glabāšanai un uzturēšanai Latvijas teritorijā un izvešanai no Latvijas teritorijas.
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V PANTS
ĪPAŠUMTIESĪBAS
1. Visas ēkas, nepārvietojamas būves un konstrukcijas, kas atrodas uz Saskaņoto objektu un
teritoriju zemes, tostarp tās, ko ASV spēki pārveidojuši vai uzlabojuši, paliek Latvijas īpašumā.
Visas šādas ēkas, būves un konstrukcijas, ko uzbūvējuši ASV spēki, kļūst par Latvijas īpašumu
pēc to uzbūvēšanas, taču ASV spēki tās izmanto līdz brīdim, kad ASV spēkiem tās vairs nav
nepieciešamas.
2. ASV spēki nodod jebkuru Saskaņoto objektu vai teritoriju vai jebkuru tās daļu, tostarp ASV
spēku uzbūvētas ēkas, nepārvietojamas būves un konstrukcijas, kā nedalītu un neapgrūtinātu
Latvijas īpašumu pēc tam, kad ASV spēki ir pārtraukuši to izmantošanu, ar nosacījumu, ka
Amerikas Savienotās Valstis nesedz ar to saistītās izmaksas. Puses vai to Pārstāvji apspriežas par
jebkura Saskaņotā objekta vai teritorijas nodošanas nosacījumiem, tostarp par Amerikas Savienoto
Valstu veikto uzlabojumu vai būvniecības atlikušās vērtības atlīdzināšanu.
3. ASV spēki un ASV līgumdarba izpildītāji saglabā īpašumtiesības uz visu aprīkojumu,
materiāltehniskajiem līdzekļiem, krājumiem, pārvietojamām būvēm un citu kustamu mantu, ko
tie ir ieveduši vai ieguvuši Latvijas teritorijā saistībā ar šo līgumu, līdz brīdim, kad tie atsakās no
šādām īpašumtiesībām.
4. Puses vai to pilnvarotās personas var apspriesties par tā ASV spēku aprīkojuma nodošanu vai
pārdošanu, kas pārsniedz Amerikas Savienoto Valstu vajadzības, atbilstīgi tam, kā tas atļauts ASV
normatīvajos aktos.

VI PANTS
DROŠĪBA
1. Latvija veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ASV spēku, ASV līgumdarba izpildītāju,
apgādājamo, iepriekš izvietojamo materiāltehnisko līdzekļu aizsargāšanu, drošību un aizsardzību,
un ASV oficiālās informācijas aizsardzību un drošību. Šā pienākuma izpildē Latvijas un ASV
militārās iestādes cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka tiek sniegta drošība un aizsardzība.
2. Ar šo Latvija atļauj ASV spēkiem īstenot visas tiesības un pilnvaras, kas ASV spēkiem
nepieciešamas, lai izmantotu, ekspluatētu, aizsargātu vai pārvaldītu Saskaņotos objektus un
teritorijas, tostarp veikt atbilstīgus pasākumus, lai uzturētu vai atjaunotu kārtību un aizsargātu
ASV spēkus, ASV līgumdarba izpildītājus un apgādājamos. Amerikas Savienotās Valstis apņemas
koordinēt šādus pasākumus ar Latvijas kompetentajām iestādēm.
3. Puses savstarpēji vienojas par to, ka Latvija saglabā galveno atbildību par aizsardzību ārpus
Saskaņotajiem objektiem un teritorijām.
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VII PANTS
IECEĻOŠANA UN IZCEĻOŠANA
1. Latvija nepieprasa līdzparakstīt NATO SOFA III panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktās
pārvietošanās pavēles.
2. Saskaņā ar NATO SOFA Latvija nepieprasa pases un vīzas ieceļošanai Latvijā un izceļošanai no
tās spēku dalībniekiem, kuri pēc Latvijas iestāžu pieprasījuma uzrāda personas identitātes karti
un derīgu pārvietošanās pavēli. Turklāt Latvija nepieprasa vīzas ieceļošanai Latvijā un izceļošanai
no tās civilās sastāvdaļas dalībniekiem, apgādājamajiem un ASV līgumdarba izpildītājiem, kuri
pēc Latvijas iestāžu pieprasījuma uzrāda derīgu pasi un ASV Aizsardzības departamenta personas
apliecību, pārvietošanās pavēli vai Amerikas Savienoto Valstu kompetentas iestādes izdotu
pilnvarojuma vēstuli. Latvijas iestādes izdara Latvijas normatīvajos aktos paredzētās atzīmes civilās
sastāvdaļas dalībnieku, ASV līgumdarba izpildītāju un apgādājamo pasēs.
3. Attiecībā uz ASV spēkiem, ASV līgumdarba izpildītājiem un apgādājamajiem nepiemēro
noteikumus, kas reglamentē ārzemnieku reģistrāciju un kontroli.
4. Ja ASV spēku dalībnieks mirst vai tiek pārvietots ārpus Latvijas teritorijas, šīs personas
apgādājamajiem turpina piemērot apgādājamo statusu saskaņā ar šo līgumu 90 dienas pēc nāves
iestāšanās vai pārvietošanas. Gadījumos, kad apgādībā esoši bērni tiek uzņemti izglītības iestādēs
Latvijas teritorijā pirms spēku dalībnieka nāves vai pārvietošanas, uz apgādājamajiem turpina
attiecināt apgādājamā statusu ne mazāk kā 30 kalendārās dienas pēc mācību gada beigām vai
mācību līguma pārtraukšanas.

VIII PANTS
LOĢISTIKAS ATBALSTS
1. Latvija dara visu iespējamo, ņemot vērā tās iekšējās valsts prasības un iespējas, lai pēc pieprasījuma
nodrošinātu ASV spēkiem loģistikas atbalstu šajā līgumā noteikto pasākumu īstenošanai.
2. Ja vien nav citas vienošanās, loģistikas atbalsts tiek sniegts un atlīdzība tiek veikta saskaņā ar
ACSA vai turpmākiem līgumiem.
3. Ja tiek sniegts loģistikas atbalsts, uz kuru nav attiecināms šā panta 2. punkts, ASV spēki un ASV
līgumdarba izpildītāji sedz pamatotas izmaksas par pieprasīto un saņemto loģistikas atbalstu. Šajā
saistībā Latvija izturas pret ASV spēkiem ne mazāk labvēlīgi, kā tā izturas pret Latvijas Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem, tostarp attiecībā uz ASV spēkiem un ASV līgumdarba izpildītājiem piemēro
tarifus, kas nav mazāk izdevīgi par tiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki maksā par līdzīgu
loģistikas atbalstu, atskaitot nodokļus, nodevas un līdzīgus maksājumus.
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IX PANTS
MEHĀNISKIE TRANSPORTLĪDZEKĻI
1. Latvijas iestādes atzīst ASV spēku, ASV līgumdarbu izpildītāju un apgādājamo mehānisko
transportlīdzekļu un treileru īpašumtiesības apliecinošos dokumentus un reģistrācijas dokumentus,
ko izsniegušas ASV militārās un civilās iestādes. Pēc ASV militāro iestāžu pieprasījuma Latvijas
iestādes reģistrē un izdod bez maksas militārās numura zīmes tiem ASV spēku oficiālajiem
transportlīdzekļiem, kuri nav taktiskie transportlīdzekļi, saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas
attiecībā uz Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet ASV spēku dalībnieku, ASV
līgumdarba izpildītāju un apgādājamo privātajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem – numura
zīmes, kas neatšķiras no Latvijas iedzīvotājiem izdotajām numura zīmēm.
2. ASV militārās iestādes veic atbilstīgus drošības pasākumus attiecībā uz mehāniskajiem
transportlīdzekļiem un treileriem, kas ir to īpašumā un ko tās ir reģistrējušas, vai ko ASV spēki
izmanto Latvijas teritorijā.
3. ASV spēku dalībnieku, ASV līgumdarba izpildītāju un apgādājamo pienākums ir ievērot Latvijas
normatīvos aktus attiecībā uz automašīnu civilās atbildības apdrošināšanas segšanu viņu privātajiem
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kamēr tie atrodas Latvijā.

X PANTS
LICENCES
1. Licence vai cita atļauja, ko ASV iestādes izdod ASV spēku dalībniekam vai ASV līgumdarba
izpildītājam un kas pilnvaro tās turētāju ekspluatēt spēku sauszemes transportlīdzekļus, kuģošanas
līdzekļus vai gaisa kuģus, ir derīgas šādai ekspluatēšanai Latvijas teritorijā.
2. Latvijas iestādes bez braukšanas prasmes pārbaudes vai nodevas piemērošanas atzīst par derīgām
vadītāja apliecības, ko Amerikas Savienotās Valstis, to pavalstis vai politiskās apakšvienības
izdevušas ASV spēku dalībniekiem, to apgādājamajiem un ASV līgumdarba izpildītājiem privāto
mehānisko transportlīdzekļu vadīšanai. Starptautiskās vadītāju apliecības netiek pieprasītas.
3. Latvija nepieprasa ASV spēku dalībniekiem un ASV līgumdarba izpildītājiem saņemt Latvijas
izdotas profesionālās licences attiecībā uz pakalpojumiem, ko šīs personas sniedz, izpildot savus
dienesta vai līgumā noteiktos pienākumus, ASV spēkiem un to apgādājamajiem vai ASV līgumdarba
izpildītājiem, ne arī citām personām, par kurām panākta savstarpēja vienošanās. Ja vien Pārstāvji
nav vienojušies savādāk, visos citos gadījumos ASV profesionālās licences nav derīgas.

XI PANTS
GAISA KUĢU, KUĢOŠANAS LĪDZEKĻU UN SAUSZEMES
TRANSPORTLĪDZEKĻU KUSTĪBA
1. Gaisa kuģi, kuģošanas līdzekļi un sauszemes transportlīdzekļi, kurus ekspluatē ASV spēki
vai kuri tiek ekspluatēti vienīgi ASV spēku labā, var ieceļot Latvijas teritorijā, izceļot no tās un
brīvi pārvietoties pa to, ievērojot attiecīgos gaisa satiksmes drošības, kuģošanas drošības un ceļu
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satiksmes drošības un kustības noteikumus. ASV valdības gaisa kuģi un civilās aviācijas gaisa kuģi,
kas konkrētajā brīdī tiek ekspluatēti vienīgi atbilstīgi līgumam ar ASV Aizsardzības departamentu,
ir pilnvaroti pārlidot Latvijas teritoriju, veikt degvielas uzpildīšanu lidojuma laikā virs Latvijas
teritorijas, nosēsties Latvijas teritorijā un pacelties no tās, ievērojot attiecīgos lidojumu drošības
un navigācijas noteikumus. Attiecībā uz ASV valdības gaisa kuģiem, kuģošanas līdzekļiem un
sauszemes transportlīdzekļiem nepiemēro pārmeklēšanu un pārbaudi bez ASV iestāžu piekrišanas.
2. Attiecībā uz ASV valdības gaisa kuģiem un civilās aviācijas gaisa kuģiem, kas konkrētajā brīdī
tiek ekspluatēti vienīgi atbilstīgi līgumam ar ASV Aizsardzības departamentu, netiek piemērotas
aeronavigācijas nodevas, nodokļi vai citi maksājumi (piemēram, maksa par pārlidojumu,
maršrutlidojuma maksa vai termināļa navigācijas maksa), un attiecībā uz šādiem gaisa kuģiem
nepiemēro maksu par gaisa kuģu nosēdināšanu un novietošanu stāvēšanai valstij piederošos un
valsts pārvaldītos lidlaukos Latvijas teritorijā. Attiecībā uz kuģošanas līdzekļiem, kurus ekspluatē
ASV spēki vai kuri tiek ekspluatēti vienīgi ASV spēku labā, valstij piederošās un valsts pārvaldītās
ostās Latvijas teritorijā nepiemēro maksu par loča pakalpojumiem un ostas maksu, lihtera maksu,
ostas nodokļus un līdzīgus maksājumus. ASV spēki un ASV līgumdarba izpildītāji, kas darbojas ASV
spēku vārdā, maksā samērīgu maksu par pieprasītajiem un saņemtajiem pakalpojumiem atbilstīgi
tādiem tarifiem, kas nav mazāk izdevīgi par tiem, kādus maksā Latvijas Nacionālie bruņotie spēki,
atskaitot nodokļus un līdzīgus maksājumus.
XII PANTS
KRIMINĀLĀ JURISDIKCIJA
1. Latvija atzīst būtisko nozīmi, kāda piemīt ASV militāro iestāžu disciplinārajai kontrolei pār
ASV spēkos ietilpstošajām personām, un šādas kontroles ietekmi uz operatīvo gatavību. Līdz ar
to pēc Amerikas Savienoto Valstu pieprasījuma, īstenojot savu apņemšanos nodrošināt abpusēju
aizsardzību, Latvija ar šo izmanto savas suverēnās izvēles tiesības atteikties no primārajām
tiesībām realizēt kriminālo jurisdikciju atbilstīgi tam, kā tas paredzēts NATO SOFA VII panta
3. punkta c) apakšpunktā. Konkrētās lietās, kas ir īpaši būtiskas Latvijai, Latvijas Republikas
Ģenerālprokuratūra var atsaukt šo atteikšanos, sniedzot kompetentajām ASV militārajām iestādēm
rakstisku paziņojumu ne vēlāk kā 21 dienu pēc šā panta 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas.
2. Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra informē ASV spēkus par kriminālprocesa uzsākšanu
pret spēku dalībniekiem, civilo sastāvdaļu vai apgādājamajiem, un ASV spēki informē Latvijas
Republikas Ģenerālprokuratūru par katru gadījumu, kas atbilst šī panta 1. punkta nosacījumiem.
Gadījumos, kad Latvija izvēlas neatsaukt šī panta 1. punktā minēto atteikšanos, un kriminālprocess
ir uzsākts, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra sūta lietas materiālus tieši ASV iestādei. Lietas
materiālu tulkojums netiek nodrošināts.
3. Šī panta mērķiem termins “civilā sastāvdaļa” neiekļauj apgādājamos, kuri ir Latvijas valstspiederīgie
vai pastāvīgie iedzīvotāji.
4. Spēku dalībnieki, civilā sastāvdaļa vai apgādājamie tiek tiesāti Latvijas vispārējās jurisdikcijas
tiesā.
5. Spēku dalībniekus, civilo sastāvdaļu un apgādājamos netiesā in absentia, ja vien viņi ļaunprātīgi
neizvairās no tiesas pēc saņemta paziņojuma par tiesas datumu, kas pienācīgā veidā nosūtīts un
viņi ir izvairījušies no ASV militārajām iestādēm.
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6. Lai noteiktu, vai atbilstoši NATO SOFA VII panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļai iespējamais
noziedzīgais nodarījums ir izdarīts darbības vai bezdarbības rezultātā, ASV spēkos ietilpstošai
personai pildot dienesta pienākumus, Amerikas Savienoto Valstu militārās iestādes apliecinājums,
ka šāda darbība vai bezdarbība notikusi, pildot dienesta pienākumus, ir uzskatāms par šāda fakta
noteicošu apstiprinājumu.
XIII PANTS
BRĪVĪBAS ATŅEMŠANA UN PIEKĻUVE
1. Latvijas iestādes nekavējoties informē ASV militārās iestādes par to, ka Latvijas iestādes ir
aizturējušas vai apcietinājušas spēku dalībnieku, civilo sastāvdaļu vai apgādājamo. ASV militārajām
iestādēm ir ātra piekļuve jebkurai šādai personai vienmēr, kad šīs iestādes to pieprasa, un tās
drīkst piedalīties visās procesuālajās darbībās, tostarp Latvijas iestāžu veiktā šādas personas vai
apgādājamā nopratināšanā.
2. Šī panta mērķiem termins “civilā sastāvdaļa” neiekļauj apgādājamos, kuri ir Latvijas
valstspiederīgie vai pastāvīgie iedzīvotāji.
3. Spēku dalībnieks, civilā sastāvdaļa vai apgādājamais, attiecībā uz kuru Latvijas iestādes veic
pirmstiesas izmeklēšanu vai iztiesāšanas laikā, paliek ASV militāro iestāžu kontrolē, ja šīs militārās
iestādes to pieprasa, līdz brīdim, kad ir pabeigta tiesvedība (tostarp apelācija). Šādos gadījumos
ASV militārās iestādes veic visu iespējamo, lai nodrošinātu attiecīgās spēku dalībnieka, civilās
sastāvdaļas vai apgādājamā ierašanos Latvijas iestādēs procesuālo darbību veikšanai, kurās var būt
nepieciešama šādas personas klātbūtne. Ja tiesvedība Latvijas tiesās netiek pabeigta viena gada laikā
pēc iztiesāšanas uzsākšanas, ASV militārās iestādes tiek atbrīvotas no šajā punktā noteiktajiem
pienākumiem. Izņēmuma gadījumos šo laika posmu var pagarināt atbilstoši tam, kā par to
vienojušās ASV militārās iestādes un kompetentās Latvijas iestādes.
4. Laiks, kas pavadīts Latvijas iestāžu piemērotā ieslodzījumā vai ASV militāro iestāžu piemērotā
apcietinājumā, ir ieskaitāms tajā pašā lietā piespriestās brīvības atņemšanas termiņā.
5. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, brīvības atņemšana, ko Latvijas tiesa piespriedusi spēku
dalībniekam, civilai sastāvdaļai vai apgādājamajam, tiek izpildīta vienā vai vairākās Latvijas
brīvības atņemšanas iestādēs, ko šādiem mērķiem noteikušas Puses. ASV militārajām iestādēm
un ģimenes locekļiem ļauts apmeklēt šādas personas parastajās apmeklējuma stundās. Saskaņojot
ar attiecīgajām Latvijas iestādēm ASV militārajām iestādēm šādas personas atļauts apmeklēt ārpus
parastajām apmeklējuma stundām. Saskaņojot ar attiecīgajām Latvijas iestādēm ASV militārajām
iestādēm un ģimenes locekļiem atļauts sniegt šādām personām palīdzību, tostarp veselības aprūpes,
dzīves apstākļu un morālā stāvokļa jomā, piemēram, nodrošināt apģērbu, pārtiku, gultas veļu,
medicīnisko aprūpi un zobārstniecību un reliģisko atbalstu.
XIV PANTS
DISCIPLĪNA
ASV militārās iestādes ir atbildīgas par disciplīnas uzturēšanu ASV spēkos un var izveidot militārās
policijas vienības tajos Saskaņotajos objektos un teritorijās, kurās izvietoti ASV spēki. ASV militārās
iestādes var arī atļaut šādu vienību izmantošanu teritorijās to militāro objektu un zonu tuvumā,
kuros izvietoti ASV spēki, sadarbībā ar Latvijas amatpersonām.
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XV PANTS
PRASĪBAS
1. Attiecībā uz spēku un civilās sastāvdaļas dalībniekiem neierosina civilprasības un nepiemēro
administratīvos sodus par šādām personām piedēvējamu darbību vai bezdarbību, kas notikusi, šīm
personām pildot dienesta pienākumus. Šādas prasības var iesniegt attiecīgajām Latvijas iestādēm
un izskatīt saskaņā ar NATO SOFA VIII panta noteikumiem.
2. Saistībā ar šo pantu termins “civilā sastāvdaļa” ietver visas personas neatkarīgi no to valstspiederības
vai dzīvesvietas, kuras ir nodarbinātas ASV valdības sektorā un pilda dienesta pienākumu, ko tiem
uzdevuši ASV spēki, taču tas neietver ASV līgumdarba izpildītājus, citus līgumdarba izpildītājus un
līgumdarba izpildītāju vai nekomerciālu organizāciju darbiniekus neatkarīgi no to valstspiederības
un dzīvesvietas.
3. Attiecībā uz spēkos un civilajā sastāvdaļā ietilpstošām personām netiek pieņemti spriedumi
bez viņu klātbūtnes vai darbības, kas kaitē to interesēm, kad dienesta pienākumu vai pienācīgi
attaisnotas prombūtnes dēļ šīs personas īslaicīgi nespēj piedalīties nekriminālā tiesvedībā.
4. Lai noteiktu, vai iespējamā civiltiesiskā prasība ir radusies darbības vai bezdarbības rezultātā,
spēku vai civilās sastāvdaļas dalībniekam pildot dienesta pienākumus, atbilstīgas Amerikas
Savienoto Valstu militārās iestādes Latvijā apliecinājums, ka šāda darbība vai bezdarbība notikusi,
personai pildot dienesta pienākumus, ir noteicošs fakta apstiprinājums.

XVI PANTS
NODOKĻU ATBRĪVOJUMI OFICIĀLĀM VAJADZĪBĀM
1. Atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN), tirdzniecības nodokļiem, izmantošanas
nodokļiem, akcīzes nodokļa vai līdzīgiem vai turpmākiem nodokļiem piemēro, ja ASV spēki
iegādājas vai to vārdā tiek iegādāti materiāltehniskie līdzekļi, krājumi, pakalpojumi, aprīkojums
un cita manta, kas paredzēta a) ASV spēku gala patēriņam; b) patērēšanai, izpildot tādu līgumu,
kas noslēgts ar ASV spēkiem vai ASV spēku vārdā, vai c) iekļaušanai ASV spēku izmantotos
priekšmetos vai objektos. ASV spēki sniedz kompetentajām Latvijas iestādēm abpusēji saskaņotu
atbilstīgu sertifikātu, ka šādi materiāltehniskie līdzekļi, krājumi, pakalpojumi, aprīkojums un cita
manta paredzēta ASV spēkiem.
2. Atbrīvojumu piemēro iegādes brīdī, ja darījums tiek apstiprināts, pamatojoties uz atbilstīgo
sertifikātu, kas minēts šā panta 1. punktā. Ja precēm ir piemērojams akcīzes nodoklis, atbrīvojumu
iegādes brīdī piemēro tikai, ja pirkums ir veikts akcīzes preču noliktavā un pirkumu apstiprina ar
augstākminēto atbilstīgo sertifikātu. Citos gadījumos atbrīvojumu piemēro savlaicīgi atmaksājot
nomaksātos nodokļus, vai saskaņā ar citu savstarpējo vienošanos.
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XVII PANTS
NODOKĻU ATBRĪVOJUMI PERSONĪGĀM VAJADZĪBĀM
1. ASV spēku dalībnieki un to apgādājamie, izņemot apgādājamos, kas ir Latvijas valstspiederīgie
vai pastāvīgie iedzīvotāji, tiek atbrīvoti no jebkādiem nodokļiem, nodevām, licences maksām vai
līdzīgiem maksājumiem, tostarp PVN, Latvijas teritorijā par tāda materiāla kustama īpašuma
turēšanu īpašumā, turēšanu valdījumā, izmantošanu, nodošanu starp personām vai pārvietošanu
saistībā ar bojāeju, kas tiek ievests vai iegādāts Latvijā personīgai izmantošanai. Atbrīvojumus
piemēro saskaņā ar kopīgi noteiktām procedūrām. ASV spēku dalībnieki un to apgādājamie,
kuru rīcībā Latvijas teritorijā ir skaņas un televīzijas apraidi uztverošas iekārtas un iekārtas, ar
ko iespējams lietot internetu, vai kuri izmanto šādas iekārtas Latvijas teritorijā, tiek atbrīvoti no
nodokļiem, nodevām, licences maksām un līdzīgiem maksājumiem par šādu izmantošanu vai
turēšanu valdījumā. ASV spēku dalībniekiem un to apgādājamajiem piederošus mehāniskos
transportlīdzekļus atbrīvo no Latvijas ceļa nodokļiem, reģistrācijas un licences maksas un līdzīgiem
maksājumiem, taču ne no tās maksas par ceļu, tiltu un tuneļu izmantošanu, kas tiek piemērota
attiecībā uz visiem sabiedrības locekļiem.
2. Šajā pantā noteiktais neliedz nodokļu atmaksu preču eksporta gadījumos.
3. NATO SOFA X pantā noteikto atbrīvojumu no ienākumu nodokļa piemēro arī attiecībā uz
ienākumiem, ko ASV spēku dalībnieki, apgādājamie un ASV līgumdarba izpildītāji saņem no
algota darba II panta 3. punktā minētajās organizācijās, darbībā, kas izklāstīta šā līguma XXI un
XXII pantā, un no avotiem ārpus Latvijas.
4. Latvijas normatīvo aktu noteikumus attiecībā uz darba devēja un pašnodarbinātas personas
pienākumu ieturēt vai iepriekš samaksāt ienākumu nodokļus un sociālās drošības iemaksas,
nepiemēro attiecībā uz ienākumiem, kas atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli Latvijā.

XVIII PANTS
IEVEŠANA UN IZVEŠANA OFICIĀLĀM VAJADZĪBĀM
1. Atsaucoties uz NATO SOFA XI pantu, Latvijā var ievest materiāltehniskos līdzekļus, krājumus,
aprīkojumu un citu mantu, a) ko ieved ASV spēki, b) gala patēriņam ASV spēkos vai to labā,
tostarp šā līguma XXI un XXII pantā noteikto militārā dienesta apkalpošanas pasākumu atbalstam,
c) ko paredzēts izmantot vai patērēt ar ASV spēkiem vai to vārdā noslēgta līguma izpildē vai
d) ko paredzēts iekļaut ASV spēku izmantotos priekšmetos vai objektos. Attiecībā uz šādu ievešanu
nepiemēro nodokļus, ievešanas un reģistrācijas nodevas un līdzīgus maksājumus, tostarp arī
izmantošanas nodokļus, akcīzes nodokļus un PVN. Puses sadarbojas atbilstīgi vajadzībai, lai
nodrošinātu, ka ievesto materiāltehnisko līdzekļu, krājumu, aprīkojuma un citu mantu daudzums
ir pamatots. ASV spēki sniedz Latvijas iestādēm atbilstīgu apliecinājumu, ka attiecībā uz šādiem
materiāli tehniskajiem līdzekļiem, krājumiem, aprīkojumu un citu mantu ir piemērojams šajā
punktā noteiktais atbrīvojums. Latvijas muitas iestādes pieņem šī apliecinājuma iesniegšanu (kā
noteikts NATO SOFA XI panta 4. punktā) preču muitas deklarācijas vietā. Ja materiāltehniskos
līdzekļus, krājumus, aprīkojumu un citu mantu saskaņā ar šo punktu ieved līgumdarba izpildītāji,
ASV spēki uzdod līgumdarba izpildītājiem izmantot šīs preces vienīgi ar ASV spēkiem noslēgto
līgumu izpildei.
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2. Attiecībā uz materiāltehniskajiem līdzekļiem, krājumiem, aprīkojumu un citu mantu, kas minēta
šā panta 1. punktā, nepiemēro nodokli vai citu maksājumu, kas citādi tiktu aprēķināts attiecībā uz
šādu mantu pēc tās ievešanas vai iegādes.
3. Attiecībā uz materiāltehnisko līdzekļu, krājumu, aprīkojuma un citas šā panta 1. punktā minētas
mantas izvešanu nepiemēro Latvijas izvedmuitas nodokļus.

XIX PANTS
IEVEŠANA UN IZVEŠANA PERSONĪGĀM VAJADZĪBĀM
1. ASV spēki, apgādājamie un ASV līgumdarba izpildītāji sava norīkojuma laikā var ievest Latvijas
teritorijā personiskās mantas, mēbeles, vienu privāto mehānisko transportlīdzekli uz katru personu,
kas nav jaunāka par 18 gadiem, un citas preces, kas paredzētas personīgai lietošanai vai lietošanai
vai patērēšanai mājsaimniecībā, nemaksājot muitas nodevas un nodokļus. Šīs privilēģijas attiecas
ne tikai uz šādām personām piederošām precēm, bet arī uz precēm, kas nosūtītas šīm personām
kā dāvanas vai kas piegādātas tām, izpildot līgumus, kuri noslēgti ar Latvijas Republikas teritorijā
pastāvīgi nedzīvojošu personu vai personām saskaņā ar kopīgi noteiktām procedūrām. Šāds imports
nedrīkst pārsniegt personīgām vajadzībām nepieciešamo daudzumu un šo preču raksturs un
daudzums nedrīkst norādīt, ka preces tiek importētas komerciālos nolūkos. Alkohola izstrādājumi,
tabaka un tabakas izstrādājumi netiks importēti, izmantojot militārā pasta pakalpojumus.
2. Preces, kas minētas šā panta 1. punktā, un citas preces, kas iegādātas, nemaksājot par tām
nodokļus un/vai nodevas, nevar pārdot vai citādi nodot personām Latvijā, kurām nav tiesības ievest
šādas preces, nemaksājot nodokļus, ja vien šādu nodošanu nav atļāvušas kompetentās Latvijas
iestādes. Šāda atļauja nav nepieciešama attiecībā uz labdarībai paredzētām dāvanām. Par to, lai
tiktu samaksāti visi nodokļi, kas jāmaksā saistībā ar darījumiem ar personām, kurām nav tiesības
ievest šādas preces, atbild šādu preču galīgais saņēmējs. ASV spēku dalībnieki, apgādājamie un ASV
līgumdarba izpildītāji var brīvi nodot šā panta 1. punktā minēto mantu savā starpā, un attiecībā uz
šādu nodošanu nepiemēro nodokli un/vai nodevu. Latvijas iestādes pieņem pienācīgi aizpildītus
policijas ziņojumus kā noteicošu apstiprinājumu tam, ka ar nodevu un nodokli neapliekama ASV
spēku dalībnieku, apgādājamo un ASV līgumdarba izpildītāju preces ir nozagtas, kas atbrīvo
personas no pienākuma samaksāt nodokli vai nodevu. ASV spēki veic šādu ar nodokli vai nodevu
neapliktu preču zādzību vai zaudējumu, kā arī nodošanas uzskaiti. Šādu uzskaiti Latvijas Republikas
iestādes atzīst par apliecinājumu šādai nodošanai.

XX PANTS
MUITAS PROCEDŪRAS
1. Latvija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu preču ievešanas un izvešanas
neapgrūtinātu un ātru muitošanu. Muitas pārbaudes veic paātrinātā kārtībā. Šajā līgumā noteiktās
muitas pārbaudes, kas tiek veiktas saskaņā ar procedūrām, par kādām vienojušās kompetentās
Latvijas iestādes un ASV spēki.
2. Latvijas muitas iestādes veic ASV spēku ieceļojošo un izceļojošo dalībnieku vai apgādājamo
personīgo mantu pārbaudi personas dzīvesvietā, kad šī manta tiek piegādāta vai tiek izvesta, vai arī
saskaņā ar kopīgi noteiktām procedūrām.
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3. ASV spēku klasificēto informāciju var ievest Latvijā un izvest no Latvijas, neveicot muitas
pārbaudi. Termina “klasificētā informācija” nozīme ir noteikta Latvijas Republikas valdības
un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par drošības pasākumiem klasificētas militāras
informācijas aizsardzībai, kas parakstīts Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā 1998. gada 15. janvārī un
stājās spēkā 1998. gada 15. janvārī, 3. pantā vai turpmākajos līgumos.
4. ASV militārās iestādes nosaka nepieciešamos pasākumus objektos, kur atrodas ASV spēki, lai
novērstu NATO SOFA un šā līguma muitas noteikumos piešķirto tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.
ASV militārās iestādes un Latvijas iestādes sadarbojas iespējamo muitas noteikumu pārkāpumu
izmeklēšanā.

XXI PANTS
MILITĀRĀ DIENESTA APKALPOŠANAS PASĀKUMI
1. ASV spēki var izveidot vietās Latvijā, par kurām panākta savstarpēja vienošanās, militārā
dienesta veikalus un citas tirdzniecības vietas, atvērt ēdnīcas, sociālos un izglītības centrus, atpūtas
pakalpojumu zonas ASV spēku dalībnieku, apgādājamo un citu personu, par kurām vienojušies
Pārstāvji, vajadzībām. ASV militārās iestādes var organizēt un uzturēt iepriekš minētos militārā
dienesta apkalpošanas pasākumus tieši vai pastarpināti, noslēdzot līgumu ar citām organizācijām.
Šādu militārā dienesta apkalpošanas pasākumu veikšanai Latvijā nav nepieciešama licence, atļauja,
pārbaude vai citi regulējoši kontroles pasākumi.
2. ASV spēki var slēgt līgumus ar finanšu iestādēm, lai nodrošinātu banku un citas finansiālas
darbības Latvijā vienīgi ASV spēku dalībnieku, ASV līgumdarba izpildītāju un apgādājamo
vajadzībām.
3. Attiecībā uz šajā pantā minētajiem pasākumiem un organizācijām piemēro tādus pašus nodokļu
un muitas atbrīvojumus, kādus piemēro attiecībā uz ASV spēkiem. Šādi pasākumi un organizācijas
tiek uzturēti un vadīti saskaņā ar piemērojamajiem ASV noteikumiem. Šādiem pasākumiem un
organizācijām nav pienākums iekasēt vai maksāt nodokļus vai citus maksājumus par aktivitātēm,
kas saistītas ar to darbību.
4. ASV spēki izstrādā atbilstošus pasākumus, lai novērstu, ka preces un manta, kas Latvijas teritorijā
tiek ievesta vai iegādāta šā panta 1. un 2. punktā minētajos pasākumos vai ko ieved vai iegādājas
šajos punktos minētās organizācijas, tiek pārdota personām, kurām nav atļauts apmeklēt šādus
pasākumus vai organizācijas.

XXII PANTS
MILITĀRĀ PASTA NODAĻAS
1. Amerikas Savienotās Valstis var izveidot, uzturēt un vadīt militārā pasta nodaļas, kas paredzētas
ASV spēku, apgādājamo un ASV līgumdarba izpildītāju vajadzībām.
2. Uz šādās pasta nodaļās nosūtītajiem pasta sūtījumiem var būt ASV zīmogi.
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3. ASV spēku oficiālie pasta sūtījumi netiek pakļauti muitas pārbaudēm, pārmeklēšanai un netiek
konfiscēti.
4. ASV militārās iestādes militārajās pasta nodaļās nosaka atbilstošus nepieciešamos pasākumus,
lai nepieļautu, ka ASV spēku dalībnieki, apgādājamie un ASV līgumdarba izpildītāji veic preču
neatbilstīgu importēšanu Latvijas teritorijā.
5. Muitas pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar procedūrām, par kurām vienojušās kompetentās
Latvijas iestādes un ASV spēki.

XXIII PANTS
VALŪTA UN VALŪTAS MAIŅA
1. ASV spēkiem ir tiesības jebkurā apmērā ievest, izvest un izmantot ASV valūtu vai finanšu
instrumentus, kas izteikti Amerikas Savienoto Valstu valūtā.
2. ASV militārās iestādes var izplatīt ASV spēku dalībniekiem un apgādājamajiem vai apmainīt šo
personu vajadzībām tādu valūtu un šajā valūtā denominētus finanšu instrumentus, kas derīga:
a) Amerikas Savienotajās Valstīs;
b) Latvijas Republikā;
c) euro zonā un
d) citā valstī, ciktāl tas nepieciešams oficiāliem braucieniem, tostarp atvaļinājuma
braucieniem.
3. ASV spēkos ietilpstošas personas un apgādājamie var:
a) ievest un izvest ASV valūtu un ASV valūtā denominētus finanšu instrumentus un
b) izvest no Latvijas jebkuru valūtu vai šādā valūtā denominētus finanšu instrumentus,
ja šādas personas ir ievedušas šādu valūtu vai instrumentus Latvijā vai saņēmušas
šādu valūtu vai instrumentus no ASV spēkiem.
4. ASV militārās iestādes, konsultējoties ar Latvijas iestādēm, veic attiecīgus pasākumus, lai
novērstu jebkādu šajā pantā noteikto tiesību pārkāpumu un ievērotu Latvijas ārvalstu valūtas
apmaiņas noteikumus, ciktāl tie attiecas uz šajā līgumā minēto personālu. ASV spēku dalībnieku
un to apgādājamo pienākums ir ievērot Pušu noteiktos ārvalstu valūtas apmaiņas nosacījumus.

XXIV PANTS
DARBASPĒKS
1. ASV spēki un organizācijas, kas nodrošina šā līguma XXI un XXII pantā noteiktos militārā
dienesta apkalpošanas pasākumus, var pieņemt darbā un nodarbināt apgādājamos, kā arī personas,
kuras drīkst nodarbināt Latvijas teritorijā, un var administrēt šos darba ņēmējus saskaņā ar šo
pantu. Apgādājamajiem nav nepieciešama darba atļauja.

26

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 7 • 2017. gada 13. aprīlī

2. Nodarbinātības noteikumus un nosacījumus nosaka ASV spēki un šādas organizācijas saskaņā
ar piemērojamajiem ASV normatīvajiem aktiem, ņemot vērā pastāvošo Latvijas algu līmeni un
darba tiesību aktu noteikumus. Algas, pabalsti, papildmaksājumi un šādu maksājumu pieaugums
atbilst ASV normatīvajiem aktiem. Vietējiem civilajiem darbiniekiem, ko nodarbina ASV spēki,
nav tiesības streikot.

XXV PANTS
LĪGUMU SLĒGŠANAS PROCEDŪRAS
1. ASV spēki var slēgt līgumus par jebkuru materiāltehnisko līdzekļu, krājumu, aprīkojuma un
pakalpojumu (tostarp būvniecības) nodrošināšanu un sniegšanu Latvijā bez ierobežojumiem
attiecībā uz līgumdarba izpildītāju, piegādātāju vai šādus materiāltehnisko līdzekļu, krājumus,
aprīkojumu vai pakalpojumu nodrošinošās personas izvēli. Šādi līgumi tiek piedāvāti, slēgti un
administrēti saskaņā ar ASV normatīvajiem aktiem. ASV ņem vērā Latvijas iestāžu par līgumdarba
izpildītājiem sniegtajai informācijai
2. Preču, pakalpojumu un komunālo pakalpojumu iepirkšanas jomā Latvija pret ASV spēkiem
izturēsies ne mazāk labvēlīgi kā pret Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
3. Nekas šajā līgumā nekavē Latvijas valstspiederīgos un juridiskās personas darboties atbilstīgi šim
līgumam kā līgumdarba izpildītājiem, to apakšuzņēmējiem vai darbiniekiem.

XXVI PANTS
LĪGUMDARBA IZPILDĪTĀJU STATUSS
Latvijas normatīvie akti netiek piemēroti attiecībā uz ASV līgumdarba izpildītāju nodarbinātības
nosacījumiem, kad viņi strādā, pamatojoties uz līgumiem ar ASV spēkiem, un attiecībā uz
uzņēmumu un sabiedrību licencēšanu un reģistrēšanu, ko veic ar vienīgo nolūku nodrošināt preces
un pakalpojumus ASV spēkiem Latvijā. Saistībā ar preču un pakalpojumu piegādi ASV spēkiem
un objektu būvniecību ASV spēku vajadzībām šādus līgumdarba izpildītājus arī atbrīvo no visiem
uzņēmumu un akcīzes nodokļiem. Latvija vai tās politiskās apakšvienības arī nepiemēro nekādus
ienākuma vai peļņas nodokļus attiecībā uz ienākumu vai peļņas daļu, ko šādi līgumdarba izpildītāji
gūst, pildot ar ASV spēkiem noslēgta līguma vai apakšlīguma nosacījumus.

XXVII PANTS
VIDES AIZSARDZĪBA
Puses apņemas īstenot šo līgumu ievērojot dabiskās vides un cilvēka veselības un drošības
aizsardzību. Amerikas Savienotās Valstis apliecina apņemšanos savu pasākumu izpildē ievērot
attiecīgos Latvijas vides, veselības aizsardzības un drošības likumus, noteikumus un standartus.
Latvija apņemas īstenot vides, veselības aizsardzības un drošības likumus, noteikumus un
standartus, pienācīgi ņemot vērā ASV spēku, apgādājamo un ASV līgumdarba izpildītāju veselības
aizsardzības un drošības apsvērumus.
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XXVIII PANTS
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI UN SAKARI
1. ASV spēki un ASV līgumdarba izpildītāji drīkst izmantot ūdeni, elektrību un citus komunālos
pakalpojumus saskaņā ar tādiem pat nosacījumiem, tostarp tarifiem un maksājumiem, kas
piemērojami Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem vai Latvijas valdībai līdzīgos apstākļos,
atskaitot nodokļus vai citas valsts nodevas vai maksājumus. ASV spēku izmaksas ir proporcionāli
atbilstošas šādu komunālo pakalpojumu izmantošanai.
2. Puses atzīst, ka ASV spēkiem var būt nepieciešams izmantot radiofrekvenču spektru. ASV
spēkiem ir atļauts izmantot savas telekomunikāciju sistēmas (terminu “telekomunikācijas” lietojot
nozīmē, kas tam piešķirts 1992. gada Starptautiskās Telekomunikāciju savienības konstitūcijā un
konvencijā). Tas ietver tiesības izmantot šādus līdzekļus un pakalpojumus pēc nepieciešamības,
lai nodrošinātu pilnīgu telekomunikāciju sistēmas izmantošanu, un tiesības ASV bez maksas
izmantot visu šiem mērķiem nepieciešamo radiofrekvenču spektru. ASV spēki, lai izvairītos no
abpusēji kaitīgiem radiotraucējumiem, koordinēs frekvenču izmantošanu ar Latvijas Pārstāvi. Ja
neatliekama operacionālā nepieciešamība nepieļauj šādu koordinēšanu, Latvijas Pārstāvis tiks
informēts par frekvenču izmantošanu pēc iespējas ātrāk.

XXIX PANTS
ĪSTENOŠANA UN DOMSTARPĪBAS
1. Visas šajā līgumā noteiktās saistības ir atkarīgas no šīm vajadzībām pieejamiem finanšu līdzekļiem.
2. Nepieciešamības gadījumā Puses vai to Pārstāvji var noslēgt izpildes vienošanās, lai īstenotu šī
līguma nosacījumus.
3. Puses vai to Pārstāvji tiekas reizi gadā savstarpēji noteiktā vietā, lai apspriestos par aizsardzības
attiecībām, darbībām, kas veiktas saskaņā ar šo līgumu, un citiem abpusēji interesējošiem
jautājumiem.
4. Pārstāvji apspriežas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, lai nodrošinātu šī līguma
pienācīgu īstenošanu. Pārstāvji izstrādā procedūras apspriedēm starp to attiecīgajiem darbiniekiem
par visiem jautājumiem, kas attiecas uz šī līguma efektīvu īstenošanu.
5. Domstarpības tiek risinātas zemākajā iespējamajā līmenī un nepieciešamības gadījumā tiek
nodotas izskatīšanai un risināšanai Pārstāvjiem. Domstarpības, kuras nespēj atrisināt Pārstāvji,
attiecīgā gadījumā nodod apspriešanai un risināšanai Pusēm.
6. Domstarpības un citus jautājumus, kuri nodoti apspriešanai saskaņā ar šo līgumu, nenodod
izskatīšanai valsts tiesās vai starptautiskajā tiesā, tribunālā vai līdzīgā institūcijā, ne arī izšķiršanai
kādai trešajai personai.
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XXX PANTS
STĀŠANĀS SPĒKĀ, GROZĪJUMI UN TERMIŅŠ
1. Šis līgums stājas spēkā pēdējās diplomātiskās notas datumā, ar kurām Puses apmainās, apliecinot,
ka katra Puse ir pabeigusi savas iekšējās procedūras, kas nepieciešams, lai šis līgums stātos spēkā.
2. Līdz ar šī līguma stāšanos spēkā, tas aizstāj Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto
Valstu valdības nolīgumu par piekļuvi aprīkojumam, telpām un teritorijām, kas atrodas Latvijas
Republikā, un to lietošanu, kas tika noslēgts notu apmaiņas ceļā Rīgā 2015. gada 19. jūnijā un
15. jūlijā.
3. Šo līgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos.
4. Šī līguma sākotnējais darbības termiņš ir desmit gadi. Pēc sākotnējā darbības termiņa beigām tas
turpina būt spēkā, bet jebkura Puse var izbeigt tā darbību, vienu gadu iepriekš sniedzot otrai Pusei
rakstisku paziņojumu pa diplomātiskiem kanāliem.
5. Šā līguma A pielikums ir šā līguma neatņemama daļa, un to var grozīt ar Pārstāvju rakstisku
vienošanos.

TO APLIECINOT, attiecīgo valdību pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo līgumu.

Parakstīts Rīgā, 2017. gada 12. janvārī divos eksemplāros latviešu un angļu valodā, abiem tekstiem
ir vienāds spēks.

Latvijas Republikas
valdības vārdā:

Amerikas Savienoto Valstu
valdības vārdā:

Aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis

ASV Vēstniece Latvijā
Nensija Bikofa Petita
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A PIELIKUMS
Saskaņotie objekti un teritorijas

•
•
•
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Lielvārdes gaisa spēku aviācijas bāze;
Ādažu militārā bāze un poligons;
Garkalnes dzelzceļa līnijas galapunkts.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

141. 545L/12

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2000, 19. nr.; 2001, 9. nr.; 2002, 14., 23. nr.; 2003, 12. nr.; 2005, 10. nr.; 2006, 20., 24. nr.;
2007, 13. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 40., 174. nr.; 2014,
113. nr.; 2015, 68. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 3. panta otrajā daļā vārdus “Valsts tiesu ekspertīžu birojā”.
2. 37. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ierēdni, kurš pilda amata pienākumus Aizsardzības ministrijā vai tās padotībā esošajā
iestādē, uz laiku, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem valsts interesēs var pārcelt uz Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem profesionālā dienesta karavīra amatā, uzdodot pildīt atsevišķus karavīra
amata pienākumus, kuri nav saistīti ar profesionālā dienesta karavīra statusu. Profesionālā dienesta
karavīru amatus, kurus var ieņemt ierēdņi, profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes
kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonas, kuras ir tiesīgas piemērot
disciplinārsodu, nosaka Ministru kabinets.”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ierēdnis, kurš pārcelts profesionālā dienesta karavīra amatā, ir tiesīgs saņemt tikai tās sociālās
garantijas, kuras var piešķirt ierēdņiem.”
3. 37.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“37.1 pants. Norīkošana dienestā starptautiskajā organizācijā valsts interesēs”;
papildināt pirmo teikumu ar vārdu “ārvalstīs”.
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:
“20. Grozījumi šā likuma 37. pantā par ierēdņa pārcelšanu uz Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem profesionālā dienesta karavīra amatā stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2017., Nr. 64.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

142. 546L/12

Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā

Izdarīt Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 15. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
2. 7. pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvo
sabiedrību norāda ziņas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību dibināšanu
un darbību un akciju sabiedrību apvienošanos un pārveidošanu, kā arī par Uzņēmumu reģistra
žurnāla vešanu, ciktāl regula Nr. 1435/2003 un šis likums nenosaka citādi.”;
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai par Eiropas kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no
Uzņēmumu reģistra žurnāla likvidators apliecina, ka Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai nav
nenokārtotu parādsaistību, likvidācija veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atlikusī
manta sadalīta atbilstoši regulas Nr. 1435/2003 75. pantam.
(12) Pieteikumam ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par Eiropas kooperatīvās
sabiedrības pārveidi par kooperatīvo sabiedrību pievieno biedru sapulces protokolu, regulas
Nr. 1435/2003 76. panta 3. punktā minētos pārveides noteikumus, kooperatīvās sabiedrības statūtus
un neatkarīgā eksperta atzinumu.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2017., Nr. 64.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

143. 547L/12

Grozījumi Eiropas komercsabiedrību likumā

Izdarīt Eiropas komercsabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2005, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 15. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
2. 5. pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Pieteikumā ieraksta izdarīšanai komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību norāda ziņas
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz akciju sabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl
Regulā Nr. 2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pieteikumā Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai komercreģistrā norāda Eiropas
komercsabiedrības izveidošanas veidu, ievērojot Regulā Nr. 2157/2001 noteiktos nosacījumus, un
darbības nozari.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2017., Nr. 64.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

144. 548L/12

Grozījumi Eiropas ekonomisko interešu
grupu likumā

Izdarīt Eiropas ekonomisko interešu grupu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2004, 14. nr.) šādus grozījumus:
1. 4. pantā:
izslēgt otrās daļas otro teikumu;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Grupas reģistrēšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā (arī pārceļot grupas
juridisko adresi no citas Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju) iesniedz pieteikumu, kurā norāda
šādas minētajā reģistrā par grupu ierakstāmās ziņas:
1) grupas nosaukums;
2) katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, —
dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums,
valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un galvenā darbību veikšanas vieta,
bet juridiskajai personai — nosaukums (firma), juridiskā forma, reģistrācijas vieta,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tās vadības atrašanās vieta vai, ja saskaņā
ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai
nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu;
3) grupas juridiskā adrese;
4) grupas izveides mērķis;
5) ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, — laiks, uz kādu tā nodibināta;
6) katra grupas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas
koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas
datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), kā arī norāde uz to, vai
grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi.”;
izslēgt ceturtās daļas 3. un 4. punktu;
izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grupas
filiāles atvēršanu norāda ziņas, kas ierakstāmas komercreģistrā par komersanta filiāli vai, ja grupa
reģistrēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, par ārvalsts komersanta filiāli.
(6) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grupas
maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu norāda šā likuma 5. panta otrās daļas
9. punkta “a” apakšpunktā minētās ziņas, ja tiek pasludināts maksātnespējas process, iecelts vai
atcelts maksātnespējas procesa administrators.”;
papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai par izmaiņām Eiropas ekonomisko interešu grupu
reģistra ierakstos un citās regulas 7. un 10. pantā minētajās ziņās norāda ziņas par izmaiņu būtību
un jaunās ziņas, kas par grupu ierakstāmas Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā. Ja izmaiņas
veiktas dibināšanas līgumā norādītajās ziņās, pieteikumam pievieno dibināšanas līguma grozījumu
tekstu, kā arī pilnu šā līguma tekstu jaunajā redakcijā.

34

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 7 • 2017. gada 13. aprīlī

(8) Pieteikumā ieraksta izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā par grupas
darbības izbeigšanu norāda šā likuma 5. panta otrās daļas 8. punktā minētās ziņas un kreditoru
prasījumu pieteikšanas vietas adresi.
(9) Pieteikumā par grupas izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra norāda
pamatojumu grupas izslēgšanai no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra.”
2. 5. pantā:
aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”;
izteikt otrās daļas 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
“5) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas “d” punktā minētās ziņas, norāda katra grupas
vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un
institūciju, kas dokumentu izdevusi), kā arī norādi uz to, vai grupas vadītāji drīkst
pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi;
6) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas “e” punktā minētās ziņas, ja biedrs ir nodevis
savas biedra tiesības vai to daļu citam grupas biedram vai trešajai personai, norāda:
a) šā biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, —
dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas
datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) vai, ja biedrs ir juridiskā
persona, — nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja saskaņā ar citas
Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav
nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu,
b) cita grupas biedra tiesības vai to daļu saņēmušā grupas biedra vai trešās personas
vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti
un institūciju, kas dokumentu izdevusi) vai, ja biedrs vai trešā persona ir
juridiskā persona, — nosaukumu (firmu), juridisko formu, reģistrācijas vietu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās vietu vai, ja
saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai
personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās
vietu;”;
izteikt otrās daļas 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas “g” punktā minētās ziņas, norāda likvidatora
vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un
institūciju, kas dokumentu izdevusi);
9) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas “h” punktā minētās ziņas, ja ir ierosināts
maksātnespējas process, norāda:
a) tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu par
administratora iecelšanu vai atcelšanu, kā arī administratora vārdu, uzvārdu,
personas kodu un darbības vietu,
b) tiesas nosaukumu, tiesas sprieduma pieņemšanas datumu un tiesas lēmumu
par grupas maksātnespējas pasludināšanu, kreditoru sapulces lēmuma
pieņemšanas datumu un lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu;”;
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izteikt otrās daļas 12. punktu šādā redakcijā:
“12) ierakstot regulas 7. panta otrās daļas “j” punktā minētās ziņas, norāda:
a) ja biedrs ir fiziskā persona, — tā biedra vārdu, uzvārdu un personas kodu
(ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša
dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu
izdevusi), kurš atbrīvots no saistībām, kas radušās pirms viņa uzņemšanas
grupā,
b) ja biedrs ir juridiskā persona, — nosaukumu (firmu), juridisko formu,
reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tās vadības atrašanās
vietu vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem
aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, — tikai tās
vadības atrašanās vietu;”.
3. Pārejas noteikumā:
aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;
uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Līdz 2017. gada 31. maijam Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara Eiropas ekonomisko
interešu grupu reģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no Eiropas ekonomisko interešu grupu
reģistra, kuras satur informāciju par personas dzīvesvietu, nepieņemot atsevišķu lēmumu un
neiesniedzot ierakstu publicēšanai.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2017., Nr. 64.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

145. 549L/12

Grozījums Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000,
11. nr.; 2001, 3., 8., 15. nr.; 2002, 6. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 8. nr.; 2008, 12. nr.; 2009,
3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68. nr.; 2011, 99., 107. nr.; 2012, 104., 199. nr.; 2013, 97., 119., 194.,
232. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 107. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 3. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Attiecībā uz nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām šā likuma noteikumi
piemērojami tiktāl, ciktāl Nacionālās drošības likums nenosaka citādi.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2017., Nr. 64.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

146. 550L/12

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 3. nr.; 2002, 1., 12. nr.; 2007, 9., 10., 16. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 76. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 105., 114. nr.; 2016, 48., 249. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 10. panta pirmo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) lemj par personas ietekmes saglabāšanu vai atļauju ietekmes iegūšanai nacionālajai
drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās, kā arī par atļauju kritiskās infrastruktūras
nodošanai valdījumā vai īpašumā citai personai.”
2. Papildināt 22.2 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Šā panta otrās daļas 1. vai 2. punktā vai trešajā daļā minētās kritiskās infrastruktūras
nodošanai valdījumā vai īpašumā citai personai ir nepieciešama Ministru kabineta atļauja.”
3. Papildināt likumu ar VI nodaļu šādā redakcijā:
“VI nodaļa
Nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību ierobežojumi
37. pants. Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības
Šajā nodaļā noteiktie ierobežojumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētu komercsabiedrību,
kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
1) ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram noteiktas tarifu
regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības Elektronisko sakaru likumā
paredzētajā kārtībā;
2) ir audiāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kura programmas aptveršanas zona,
izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz
60 procenti no tās teritorijas, vai ir audiovizuāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis,
kura programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus,
atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides
atļaujai ir Latvija vai vismaz 95 procenti no tās teritorijas;
3) ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai vai
tai pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu;
4) ir elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, kura uzstādītā faktiskā jauda
pārsniedz 50 megavatus;
5) ir siltumenerģijas pārvades un sadales operators, kuram pieder siltumtīkli vismaz
100 kilometru garumā;
6) ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci elektroenerģijas pārvadei.
38. pants. Ierobežojumi ietekmes iegūšanai
(1) Lai novērstu nacionālo drošību apdraudošu vai potenciāli apdraudošu ietekmi nacionālajai
drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā, Ministru kabinets nosaka nacionālajai drošībai nozīmīgām
komercsabiedrībām šajā nodaļā minētos pienākumus un lemj par atļauju šādām darbībām:
1) attiecībā uz kapitālsabiedrībām:
a) būtiskas līdzdalības iegūšana,
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b)
c)
d)

izšķirošas ietekmes iegūšana,
uzņēmuma pāreja,
akcionāra vai dalībnieka statusa saglabāšana vai tiesību izmantot netiešo
līdzdalību (balsstiesības) saglabāšana, ja mainās patiesā labuma guvējs;
2) attiecībā uz personālsabiedrībām:
a) jauna biedra iestāšanās,
b) biedra statusa saglabāšana, ja mainās patiesā labuma guvējs.
(2) Šajā likumā jēdziens “būtiska līdzdalība” atbilst būtiskas līdzdalības jēdzienam Finanšu
instrumentu tirgus likuma izpratnē, ja citā likumā nav noteikts mazāks līdzdalības īpatsvars vai citi
papildu nosacījumi; jēdziens “izšķiroša ietekme” atbilst izšķirošas ietekmes jēdzienam Koncernu
likuma izpratnē; jēdziens “patiesā labuma guvējs” atbilst patiesā labuma guvēja jēdzienam
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.
39. pants. Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusa iegūšanas
tiesiskās sekas
(1) Komercsabiedrība piecu darba dienu laikā no dienas, kad tā atbilst kādam no šā likuma
37. pantā minētajiem nosacījumiem:
1) iesniedz komercreģistra iestādei paziņojumu par savu atbilstību nacionālajai
drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem;
2) izdara akcionāru vai dalībnieku reģistrā ierakstu par kapitālsabiedrības statusu;
3) informē attiecīgās kapitālsabiedrības dalībniekus vai akcionārus un personas, kuras
izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai personālsabiedrības biedrus par tās
atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem;
4) informē Ministru kabineta noteikto institūciju par tās dalībniekiem, akcionāriem
un personām, kuras izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai par biedriem, kā
arī patiesajiem labuma guvējiem — fiziskajām personām, kurām tieši vai netieši ir
būtiska līdzdalība šajā komercsabiedrībā.
(2) Komercreģistra iestāde informāciju par komercsabiedrības atbilstību nacionālajai drošībai
nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem publicē komercreģistra iestādes mājaslapā internetā.
(3) Ja patiesā labuma guvēji ir:
1) attiecīgās valsts kompetentās finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijas
uzraudzīta finanšu institūcija, ieguldījumu fonds, alternatīvo ieguldījumu fonds
un tiem pielīdzināmu nodibinājumu ieguldītāji, — informācijā par patiesā labuma
guvējiem var ietvert tikai ziņas par attiecīgo finanšu institūciju un tās darbības
politiku;
2) biedrība vai nodibinājums, — informācijā par patiesā labuma guvēju ietver ziņas
par attiecīgo biedrību vai nodibinājumu un tās darbības mērķi;
3) tādas akciju sabiedrības akcionāri, kuras akcijas iekļautas regulētā tirgū, —
informāciju sniedz tikai par tiem akcionāriem, kuri pārsniedz 10 procentus no
attiecīgās akciju sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.
(4) Ministru kabinets nosaka institūciju, kurai iesniedzama šā panta pirmās daļas 4. punktā
noteiktā informācija, iesniedzamās informācijas apjomu un tās iesniegšanas kārtību.
40. pants. Atļaujas saņemšana būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanai
(1) Ministru kabineta atļauja ir nepieciešama, pirms persona vai vairākas personas, kas
rīkojas saskaņoti, iegūst būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā
komercsabiedrībā vai kļūst par šādas komercsabiedrības biedru, vai arī iegūst ietekmi Latvijas
Republikā reģistrētā kapitālsabiedrībā, kura ir nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības
biedrs.
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(2) Ja citā likumā noteikts tiešs aizliegums konkrētiem tiesību subjektiem iegūt konkrēta
veida līdzdalību kādā no nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām, šis aizliegums ir
piemērojams neatkarīgi no Ministru kabineta atļaujas.
(3) Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz persona, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību vai
izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā.
41. pants. Patiesā labuma guvēja maiņa
(1) Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības dalībniekam, akcionāram, personai,
kura izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai biedram ir jāsaņem atļauja saglabāt līdzdalību
vai palikt par biedru komercsabiedrībā, ja mainās tās patiesā labuma guvējs.
(2) Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz attiecīgais nacionālajai drošībai nozīmīgās
komercsabiedrības dalībnieks, akcionārs, persona, kas izmanto netiešo līdzdalību (balsstiesības),
vai biedrs piecu darba dienu laikā no dienas, kad notikusi patiesā labuma guvēja maiņa.
(3) Ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka pienākumu šā panta otrajā
daļā minētajai personai noteiktā termiņā attiecīgi atsavināt pamatkapitāla daļas vai akcijas vai
izbeigt netiešo līdzdalību (balsstiesības), vai izstāties no komercsabiedrības.
(4) Ja persona nav veikusi darbības, kas noteiktas šā panta trešajā daļā minētajā lēmumā, tā
nākamajā dienā pēc noteiktā termiņa nav tiesīga izmantot balsstiesības attiecīgajā kapitālsabiedrībā
vai nav tiesīga pārstāvēt personālsabiedrību un kārtot lietvedību.
42. pants. Uzņēmuma pāreja
(1) Ministru kabineta atļauja ir nepieciešama katrai uzņēmuma pārejai, kuras rezultātā cita
persona iegūst īpašumā tādu uzņēmumu no nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības,
kurā ietilpst aktīvi, kas tiek izmantoti šā likuma 37. pantā minētās darbības veikšanai.
(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz nacionālajai
drošībai nozīmīga komercsabiedrība.
43. pants. Ietekmes iegūšanas ierobežojumu izņēmumi
Ministru kabineta atļauja nav nepieciešama, ja:
1) likumā noteiktajos gadījumos pamatkapitāla daļas vai akcijas iegūst pati
kapitālsabiedrība;
2) tiek pārvaldītas valsts kapitālsabiedrības un valsts kapitāla daļas vai akcijas saskaņā
ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu;
3) uzņēmums, pamatkapitāla daļas vai akcijas pāriet publiskas personas, publiskas
personas kapitālsabiedrības vai publiski privātas kapitālsabiedrības īpašumā;
4) Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā procesa virzītājs lemj par pamatkapitāla
daļu vai akciju atdošanu likumīgajam īpašniekam;
5) Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā tiesa lemj par pamatkapitāla daļu vai
akciju konfiskāciju.
44. pants. Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtība
(1) Šā likuma 22.2 panta septītajā daļā, 40. panta pirmajā daļā, 41. panta trešajā daļā un
42. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos Ministru kabineta lēmums tiek pieņemts mēneša laikā
no pieteikuma saņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem.
(2) Pieņemot lēmumu šajā nodaļā minētajos gadījumos, Ministru kabinets izvērtē personas
tiesību ierobežojumu, tā samērīgumu ar nacionālās drošības interesēm un valsts drošības iestādes
atzinumu, kā arī atbilstību tiesiskās paļāvības principam.
(3) Šā likuma 22.2 panta septītajā daļā, 40. panta pirmajā daļā, 41. panta trešajā daļā un
42. panta pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo tā adresātam un nosūta paziņojumu par pieņemto
lēmumu attiecīgajai nacionālajai drošībai nozīmīgai komercsabiedrībai, ja tā nav lēmuma adresāts.
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(4) Ministru kabineta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(5) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā.
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.
(6) Ja tiesai lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai ir nepieciešams pārbaudīt valsts
noslēpumu saturošu informāciju, tad ar šādu informāciju iepazīstas un to izvērtē tikai tiesa.
Nolēmumā tiesa norāda, ka šī informācija ir izvērtēta.
(7) Ja Ministru kabinets šajā pantā noteiktajā termiņā nav pieņēmis lēmumu, tad uzskatāms,
ka pēc termiņa izbeigšanās atļauja ir dota.
(8) Ministru kabinets nosaka institūciju, kurai iesniedzams pieteikums šā likuma 22.2 panta
septītajā daļā, 40. panta pirmajā daļā, 41. panta pirmajā daļā un 42. panta pirmajā daļā minēto
atļauju saņemšanai, iesniedzamās informācijas apjomu, tās iesniegšanas un izvērtēšanas, kā arī
lēmuma par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt pieņemšanas un lēmuma par šā likuma
41. panta trešajā daļā minēto pienākumu noteikšanu pieņemšanas un paziņošanas kārtību un
paziņojumā par pieņemto lēmumu iekļaujamo informāciju.
45. pants. Ierobežojuma neievērošanas tiesiskās sekas
(1) Ja persona vai vairākas personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst būtisku līdzdalību vai izšķirošu
ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā vai kļūst par šādas komercsabiedrības
biedru, nesaņemot šā likuma 40. pantā minēto atļauju, tad Latvijā slēgts darījums vai veiktā rīcība,
kas bija par pamatu minēto tiesību iegūšanai, nav spēkā esoša no noslēgšanas vai veikšanas
brīža. Neatkarīgi no darījuma noslēgšanas vai rīcības vietas nacionālajai drošībai nozīmīga
komercsabiedrība nav tiesīga veikt izmaiņas akcionāru vai dalībnieku reģistrā, ja nav saņemta šā
likuma 40. pantā noteiktā atļauja.
(2) Ja uzņēmuma pārejas rezultātā cita persona iegūst īpašumā tādu uzņēmumu no
nacionālajai drošībai nozīmīgas kapitālsabiedrības, kurā ietilpst aktīvi, kas tiek izmantoti šā likuma
37. pantā minētās darbības veikšanai, nesaņemot šā likuma 42. pantā minēto atļauju, pāreja nav
spēkā.
(3) Nav spēkā nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības dalībnieku vai akcionāru
sapulces lēmumi, par kuriem balsojuši dalībnieki vai akcionāri, kuru līdzdalībai vai patiesā labuma
guvēju maiņai Ministru kabinets nav devis atļauju, vai lēmumi, kuri pieņemti, pārkāpjot šajā nodaļā
noteikto balsstiesību aizliegumu. Nav spēkā arī jebkāda biedra rīcība, ko tas veicis nacionālajai
drošībai nozīmīgas komercsabiedrības vārdā, tādējādi pārkāpjot šajā likumā noteiktos pārstāvības
un lietvedības kārtošanas ierobežojumus.
(4) Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos Ministru kabinets pieņem lēmumu, ar kuru
uzliek par pienākumu konkrētiem attiecīgo:
1) kapitālsabiedrību dalībniekiem vai akcionāriem atsavināt pamatkapitāla daļas vai
akcijas vai izbeigt netiešo līdzdalību (balsstiesības) un aizliedz līdz šā pienākuma
izpildei izmantot balsstiesības attiecīgajā kapitālsabiedrībā;
2) personālsabiedrību biedriem izstāties no sabiedrības un aizliedz līdz šā pienākuma
izpildei pārstāvēt sabiedrību un kārtot tās lietvedību.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:
“14. Komercsabiedrības, kuras līdz ar šā likuma 37. panta spēkā stāšanos atbilst nacionālajai
drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem, līdz 2017. gada 1. jūnijam izpilda šā likuma
39. panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus.
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15. Komercreģistra iestāde informācijas par nacionālajai drošībai nozīmīgām
komercsabiedrībām publicēšanu komercreģistra iestādes mājaslapā internetā (39. panta otrā daļa)
nodrošina no 2017. gada 15. jūnija.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. martā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 28. martā
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147. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 6. aprīļa sēdē ar 2017. gada 23. septembri atbrīvojusi
Juri Andersonu no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 6. aprīlī

148. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 6. aprīļa sēdē apstiprinājusi Madaru Ābeli par apgabaltiesas
tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 6. aprīlī
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