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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

325. 672L/12

Grozījums Finanšu nodrošinājuma likumā

Izdarīt Finanšu nodrošinājuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2005, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 59. nr.) šādu grozījumu:
Aizstāt 3. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus “Latvijas Centrālais depozitārijs, citas
dalībvalsts centrālais depozitārijs” ar vārdiem “centrālais vērtspapīru depozitārijs”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

326. 673L/12

Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu
maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu
sistēmās”

Izdarīt likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu
sistēmās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 101. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt I nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:
“7.1 pants. (1) Latvijas Banka veic sistēmu pārraudzību.
(2) Sistēmas uzturētājam (operatoram) ir pienākums sniegt Latvijas Bankai sistēmas
pārraudzības vajadzībām nepieciešamo informāciju.”
2. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:
“10. pants. (1) Sistēmas noteikumos nosaka brīdi, kad pārveduma rīkojumu nevar vienpusēji
atsaukt.
(2) Sadarbībspējīgās sistēmās katras sistēmas noteikumos nosaka brīdi, kad pārveduma
rīkojumu nevar vienpusēji atsaukt. Vienas sistēmas noteikumus attiecībā uz neatsaucamības brīdi
neietekmē citas sistēmas noteikumi, ja vien tas nav paredzēts visu iesaistīto sistēmu noteikumos.
(3) Pārveduma rīkojums ir neatsaucams un norēķins ir galīgs pēc brīža, kas noteikts attiecīgās
sistēmas noteikumos.”
3. Papildināt 17. pantu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
“81) brīdis, kad pārveduma rīkojums ir neatsaucams un norēķins ir galīgs;”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

327. 674L/12

Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā

Izdarīt Ieguldītāju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 24. nr.; 2004, 2. nr.; 2007, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.) šādu grozījumu:
Aizstāt pārejas noteikumu 2. punktā vārdus “Latvijas Centrālais depozitārijs” ar vārdiem
“Centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas ir Latvijas Centrālā depozitārija tiesību un saistību
pārņēmējs”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

328. 675L/12

Grozījumi Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas
un konsultēšanās likumā

Izdarīt Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā (Latvijas Vēstnesis,
2011, 82. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 3. panta trešo daļu.
2. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:
“30.1 pants. Īpašie noteikumi jūrniecības jomā
(1) Ja speciālās sarunu grupas locekļi, Eiropas Darbinieku padomes locekļi un darbinieku
pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros ir jūras kuģa apkalpes locekļi, viņiem
ir tiesības piedalīties speciālās sarunu grupas, Eiropas Darbinieku padomes vai citas informēšanas
un konsultēšanās kārtības ietvaros organizētā sanāksmē, ja viņi attiecīgās sanāksmes laikā nav jūrā
vai citas valsts (tādas valsts, kurā neatrodas kuģošanas komercsabiedrības centrālā vadība) ostā.
(2) Ja speciālās sarunu grupas locekļi, Eiropas Darbinieku padomes locekļi un darbinieku
pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros ir jūras kuģa apkalpes locekļi, šā
panta pirmajā daļā minētās sanāksmes, ja iespējams, plāno tā, lai atvieglotu viņu dalību tajās. Ja
speciālās sarunu grupas loceklis, Eiropas Darbinieku padomes loceklis un darbinieku pārstāvis
citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros nevar piedalīties minētajās sanāksmēs, pēc
iespējas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.”
3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija direktīvas (ES) 2009/38/EK par
to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai
un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu
grupās;
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2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra direktīvas (ES) 2015/1794,
ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas
2008/94/EK, 2009/38/EK un 2002/14/EK un Padomes direktīvas 98/59/EK un
2001/23/EK.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 10. oktobrī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

329. 676L/12

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2010, 183. nr.; 2011, 120. nr.; 2012, 189. nr.; 2014, 204., 257. nr.; 2015, 11., 118., 248. nr.) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1. un 2. pantu šādā redakcijā:
“1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) izlīguma process — starpnieka organizēta un vadīta brīvprātīga un strukturēta saruna,
kurā piedalās cietušais un probācijas klients;
2) izlīgums — pēc izlīguma procesa noslēgta rakstveida vienošanās, kurā noteikti izlīguma
nosacījumi un sekas;
3) probācija — kriminālsoda — piespiedu darbs — un audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildes, kā arī probācijas klientu uzraudzības un sociālās
uzvedības korekcijas pasākumu sistēma, kas izveidota, lai novērstu atkārtota noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu;
4) probācijas klients — nosacīti notiesāta persona; nosacīti pirms termiņa no soda
izciešanas atbrīvota persona; persona, pret kuru izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot no
kriminālatbildības; ar piespiedu darbu notiesāta persona; persona, kurai piemērots sabiedriskais
darbs; persona, kurai ar prokurora priekšrakstu par sodu noteikts piespiedu darbs; persona, par
kuru tiesa, prokurors vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija ir pieprasījusi izvērtēšanas
ziņojumu; persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu un rakstveidā ir piekritusi iesaistīties
izlīguma procesā ar cietušo; ar probācijas uzraudzību notiesāta persona vai persona, kurai ar
prokurora priekšrakstu par sodu noteikts papildsods — probācijas uzraudzība;
5) probācijas programma — sociālās uzvedības korekcijas līdzeklis;
6) riska un vajadzību novērtēšana — strukturēta metode, ko izmanto, lai noteiktu noziedzīga
nodarījuma izdarīšanas cēloņus, atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanas risku un faktorus,
kas attur probācijas klientu no atkārtota noziedzīga nodarījuma izdarīšanas;
7) sociālās uzvedības korekcija — sociāli atbalstāmas un tiesiskas uzvedības veicināšana,
veidošana un attīstīšana;
8) starpnieks — Valsts probācijas dienesta amatpersona, kas organizē un vada izlīguma
procesu, vai brīvprātīgā darba veicējs, kas ir apmācīts un sertificēts izlīguma procesa organizēšanai
un vadīšanai.
2. pants. Likuma darbības joma
(1) Likums nosaka probācijas principus, Valsts probācijas dienesta kompetenci un funkcijas,
Valsts probācijas dienesta personāla tiesisko statusu, tiesības un pienākumus, kā arī probācijas
klienta tiesības un pienākumus.
(2) Valsts probācijas dienesta un brīvprātīgā darba veicēja tiesiskajās attiecībās piemērojamas
Brīvprātīgā darba likuma normas, ciktāl to nenosaka šis likums.”
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2. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:
“4. pants. Valsts probācijas dienests
(1) Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde,
kas īsteno valsts politiku sabiedrības drošības jomā šajā likumā minēto funkciju ietvaros.
(2) Valsts probācijas dienestu finansē no valsts budžeta.
(3) Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības un to darbības teritoriju nosaka
Valsts probācijas dienesta vadītājs.”
3. Izteikt 6. panta 6. punktu šādā redakcijā:
“6) organizēt un vadīt izlīguma procesu kriminālprocesā un lietās par audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;”.
4. Izteikt 8. panta 4. punktu šādā redakcijā:
“4) piedalīties Valsts probācijas dienesta piedāvātajos sociālās uzvedības korekcijas
pasākumos;”.
5. Papildināt III nodaļu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu tiesības
(1) Ja probācijas klientam, kas atbrīvots no kriminālatbildības nosacīti, ir noteikts pienākums
nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas, šim klientam ir tiesības, attiecīgi
pamatojot, lūgt atļauju Valsts probācijas dienestam mainīt dzīvesvietu.
(2) Valsts probācijas dienests pieņem lēmumu neatļaut probācijas klientam mainīt dzīvesvietu,
ja attiecīgā klienta dzīvesvietas maiņa:
1) var apdraudēt sabiedrības drošību;
2) var sekmēt jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
3) var padarīt prokurora uzlikto pienākumu izpildi neiespējamu.
(3) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu probācijas klients var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu Valsts probācijas dienesta vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav
pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.”
6. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:
“13. pants. Izlīguma process
(1) Valsts probācijas dienests nodrošina iespēju cietušajam un personai, kura izdarījusi
noziedzīgu nodarījumu, brīvprātīgi iesaistīties izlīguma procesā, lai mazinātu noziedzīga
nodarījuma radīto kaitējumu.
(2) Lai nodrošinātu izlīguma procesa organizēšanu un vadīšanu, Valsts probācijas dienests:
1) apmāca brīvprātīgā darba veicējus;
2) informē procesa virzītāju par izlīguma procesa mērķiem un tā organizēšanas un
vadīšanas iespējām;
3) sniedz sabiedrībai informāciju par izlīguma procesa mērķiem un tā organizēšanas
un vadīšanas iespējām;
4) var piesaistīt valsts, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvjus izlīguma
procesa mērķa sasniegšanai.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada
izlīguma procesu, izlīguma pieprasījuma, ierosinājuma vai iesnieguma saturu, kā arī probācijas
klienta un cietušā tiesības un pienākumus izlīguma procesā.
10
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(4) Noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam radīto zaudējumu atlīdzināšana ar probācijas
klienta darbu cietušā labā neveido darba tiesiskās attiecības Darba likuma izpratnē.”
7. 15. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja saņemts šā panta pirmajā daļā minētais pieprasījums un probācijas klients atsakās
no pārrunām ar Valsts probācijas dienestu vai pārrunas ar attiecīgo klientu nav iespējamas, Valsts
probācijas dienests nosūta izvērtēšanas ziņojuma pieprasītājam Valsts probācijas dienesta rīcībā
esošo informāciju, ja tādu bija iespējams iegūt no citiem informācijas avotiem.”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas gaitā izmanto probācijas klienta riska un vajadzību
novērtējumu.”
8. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:
“16. pants. Valsts probācijas dienesta informācijas sistēma
(1) Valsts probācijas dienesta informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis
ir Valsts probācijas dienests un kurā Valsts probācijas dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai
iekļauj informāciju par:
1) probācijas klientu;
2) notiesāto, kurš piedalās probācijas programmā brīvības atņemšanas soda izciešanas
laikā;
3) cietušo;
4) probācijas klienta vai cietušā likumisko pārstāvi;
5) juridisko personu, ar kuru noslēgta vienošanās par probācijas klienta nodarbināšanu
piespiedu vai sabiedriskajā darbā, un tās pārstāvi;
6) citu fizisko personu vai juridiskās personas pārstāvi, kas sniedz informāciju šā
likuma 6. pantā minēto funkciju izpildes ietvaros.
(2) Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt informācijas
apstrādi Valsts probācijas dienesta funkciju kvalitatīvai izpildei, tādējādi veicinot sabiedrības
drošību, iespēju operatīvi kontrolēt probācijas klientu lietu virzības gaitu, nodrošinot efektīvu
starpinstitucionālo sadarbību funkciju izpildes ietvaros un atvieglojot zinātniskos, analītiskos un
statistiskos pētījumus.
(3) Ministru kabinets nosaka Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās
informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību.
(4) Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā ievadītā informācija ir ierobežotas
pieejamības informācija.”
9. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:
“16.1 pants. Elektroniskās uzraudzības informācijas sistēma
(1) Elektroniskās uzraudzības informācijas sistēma ir informācijas sistēma, kuras pārzinis
ir Valsts probācijas dienests un kurā apstrādā datus par tāda probācijas klienta atrašanos noteiktā
vietā un laikā, kurš ir nosacīti pirms termiņa atbrīvots no soda izciešanas un kuram ir noteikta
elektroniskā uzraudzība.
(2) Elektroniskās uzraudzības informācijas sistēmas mērķis ir, apstrādājot šā panta pirmajā
daļā minēto informāciju, nodrošināt tāda probācijas klienta pārvietošanās intensīvu un operatīvu
kontroli, kurš ir nosacīti pirms termiņa atbrīvots no soda izciešanas un kuram ir noteikta
elektroniskā uzraudzība.
11
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(3) Elektroniskās uzraudzības informācijas sistēmā apstrādātā informācija ir ierobežotas
pieejamības informācija.”
10. 18.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Valsts probācijas dienests triju darbdienu laikā pēc probācijas klienta reģistrācijas dienas
vai dienas, kad saņemta informācija par šāda klienta dzīvesvietas maiņu, nosūta bāriņtiesai, kuras
teritorijā atrodas probācijas klienta jaunā dzīvesvieta, informāciju par attiecīgo klientu, kas ir
sodīts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret
dzimumneaizskaramību un tikumību.”;
izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu,
uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura viņš sodīts, soda veidu un apmēru, plānoto
uzraudzības ilgumu, prokurora uzliktos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, kā arī
deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko dzīvesvietu, norāda gan
deklarēto, gan faktisko adresi.
(4) Valsts probācijas dienests nekavējoties nosūta bāriņtiesai informāciju par probācijas
klientu, ja iegūtās ziņas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas
attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir
bērni.
(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajā informācijā norāda probācijas klienta vārdu, uzvārdu,
personas kodu, Krimināllikuma pantu, pēc kura viņš sodīts, soda veidu un apmēru, plānoto
uzraudzības ilgumu, prokurora uzliktos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus,
informāciju, kas norāda uz iespējamu bērna apdraudējumu, un deklarētās dzīvesvietas adresi. Ja
deklarētā dzīvesvieta nesakrīt ar faktisko dzīvesvietu, norāda gan deklarēto, gan faktisko adresi.”
11. Papildināt 18.2 pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts probācijas dienests iegūst informāciju
par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem, kā arī šīs informācijas saturu, apjomu un tās
apstrādes un glabāšanas kārtību.
(4) Šajā pantā minētā mērķa sasniegšanai apstrādājamā informācija par bijušajiem un
esošajiem probācijas klientiem ir ierobežotas pieejamības informācija.”
12. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“V nodaļa
Valsts probācijas dienesta konsultatīvās padomes un
starpinstitūciju sadarbības organizēšana”.
13. Izslēgt 20. panta 5. punktā vārdu “pārvaldes”.
14. Izslēgt 21. panta 1. punktā vārdu “republikas”.
15. Papildināt V nodaļu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:
“21.1 pants. Starpinstitūciju sadarbības organizēšana
Lai mazinātu atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, Valsts probācijas dienests var
organizēt starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, nodrošinot to metodisko vadību.”
12
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16. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VI nodaļa
Valsts probācijas dienesta ierēdņu, darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju tiesiskais statuss”.
17. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:
“23. pants. Brīvprātīgā darba veicēja atlases kritēriji un starpnieka sertificēšana
(1) Brīvprātīgā darba veicēju var iesaistīt uzdevumu izpildē, lai nodrošinātu Valsts probācijas
dienesta funkciju īstenošanu, kā arī izpētes un analītiskajā darbā.
(2) Par brīvprātīgā darba veicēju var būt persona, kura:
1) ir izteikusi vēlēšanos būt par brīvprātīgā darba veicēju;
2) ir sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai nav nodibināta aizgādnība;
3) prot valsts valodu;
4) ir saņēmusi Valsts probācijas dienesta vadītāja pilnvarotas personas rakstveida
atzinumu, ka spēj veikt līgumā par brīvprātīgo darbu paredzamos uzdevumus;
5) ir noslēgusi ar Valsts probācijas dienestu līgumu par brīvprātīgo darbu.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā brīvprātīgā darba veicējs saņem izdevumu
kompensāciju par līgumā noteikto uzdevumu izpildi, un izdevumu kompensācijas apmēru.
(4) Brīvprātīgā darba veicējs drīkst būt starpnieks izlīguma procesā, ja:
1) viņam ir pietiekamas zināšanas un prasmes izlīguma procesa organizēšanā un
vadīšanā;
2) viņš nav sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir reabilitēts vai sodāmība
viņam ir noņemta (dzēsta);
3) viņš ir saņēmis Valsts probācijas dienesta izsniegtu sertifikātu.
(5) Brīvprātīgā darba veicējs, kas brīvprātīgo darbu veic iestādēs, kurās uzturas nepilngadīgas
personas, vai pasākumos, kuros piedalās nepilngadīgas personas, atbilst normatīvo aktu prasībām
bērnu tiesību aizsardzības jomā.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts probācijas dienests apmāca un sertificē
brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai, kā arī anulē sertifikātu.
(7) Starpnieka sertifikātu var anulēt, ja starpnieks sertifikāta darbības laikā ir pārkāpis izlīguma
organizēšanas un vadīšanas noteikumus vai Valsts probācijas dienesta vadītāja apstiprinātos
starpnieka ētikas principus vai sniedzis par sevi nepatiesas ziņas.
(8) Ja starpnieka sertificēšanas komisijas lēmums par sertifikāta anulēšanu tiek apstrīdēts vai
pārsūdzēts, apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”
18. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:
“23.1 pants. Brīvprātīgā darba veicēja tiesības un pienākumi
(1) Brīvprātīgā darba veicējam ir šādas tiesības:
1) saņemt līgumā par brīvprātīgo darbu noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju un atbalstu no Valsts probācijas dienesta amatpersonām;
2) iesniegt priekšlikumus šā likuma 6. pantā minēto Valsts probācijas dienesta funkciju
īstenošanas uzlabošanai.
(2) Brīvprātīgā darba veicējam ir šādi pienākumi:
1) iepazīties ar Valsts probācijas dienesta iekšējiem normatīvajiem aktiem un
rīkojumiem, kas attiecas uz tā darbības jomu, ievērot šos normatīvos aktus un
rīkojumus, kā arī ētikas principus;
13
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2)
3)
4)

organizējot un vadot izlīguma procesu, sazināties ar cietušo un personu,
kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, izmantojot Valsts probācijas dienesta
amatpersonas sniegtos datus;
godprātīgi, ievērojot paredzētos termiņus, pildīt noslēgto līgumu par brīvprātīgo
darbu;
piedalīties Valsts probācijas dienesta organizētajās apmācībās vai citās kvalifikācijas
celšanas apmācībās saistībā ar savu darbības jomu.”

19. 24. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“24. pants. Valsts probācijas dienesta ierēdņu, darbinieku un brīvprātīgā darba veicēju
apliecības”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Brīvprātīgā darba veicējiem izsniedz Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā darba veicēja
apliecību.”

14

20. 25. pantā:
izteikt 1.1 daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) saņemt informāciju par kriminālprocesa uzsākšanu pret probācijas klientu,
par probācijas klientam piemērotajiem drošības līdzekļiem, probācijas klienta
meklēšanu un dalību personu vai sabiedrības drošību apdraudējušajos notikumos;”;
1
izteikt 1. daļas 9. punktu šādā redakcijā:
“9) saņemt informāciju par cietušā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datiem un dzīvesvietu, kā
arī sazināties ar cietušo, lai iegūtu informāciju izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai,
izlīguma organizēšanai un vadīšanai, prokurora uzlikto pienākumu izpildes
kontrolei vai pienākumu noteikšanai uzraudzības ietvaros, kā arī probācijas klienta
parādsaistību jautājuma risināšanai uzraudzības ietvaros;”;
papildināt 1.1 daļu ar 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:
“11) iepazīties ar tās notiesātās personas lietas materiāliem, kura atrodas brīvības
atņemšanas iestādē un ir pieteikusies dalībai probācijas programmā;
12) pieprasīt un saņemt no brīvības atņemšanas iestādes informāciju par veicamo un
veikto resocializācijas darbu ar notiesāto;
13) saņemt informāciju par probācijas klientam piemērotajiem līdzekļiem pagaidu
aizsardzībai pret vardarbību;
14) ja probācijas klients ir nepilngadīgs, saņemt informāciju par:
a) nepilngadīgā probācijas klienta mantas pārvaldīšanu,
b) vecāka aprūpē esoša nepilngadīgā probācijas klienta nodošanu citas personas
aprūpē Latvijā vai ārvalstī,
c) vecāku domstarpībām nepilngadīgā probācijas klienta audzināšanas jautājumos,
d) vecāku aprūpē esoša nepilngadīgā probācijas klienta nosūtīšanu pie speciālista
konsultācijas saņemšanai,
e) atļauju nepilngadīgajam probācijas klientam šķērsot valsts robežu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni;
15) saņemt informāciju par nepilngadīgu probācijas klientu, kas ir cietis noziedzīga
nodarījuma dēļ;
16) saņemt informāciju par probācijas klientam sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem
un sniegto sociālo palīdzību;
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17) saņemt informāciju par probācijas klienta izglītību;
18) saņemt informāciju par probācijas klienta invaliditāti;
19) saņemt informāciju par probācijas klienta nodarbinātību, ienākumiem un apgādībā
esošām personām;
20) saņemt informāciju par probācijas klienta laulāto, vecākiem un bērniem;
21) saņemt informāciju par probācijas klienta nāvi.”;
papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Šā likuma 18.2 panta pirmajā daļā minētā uzdevuma izpildes ietvaros Valsts probācijas
dienesta ierēdņiem un darbiniekiem ir tiesības par bijušajiem probācijas klientiem saņemt un
apstrādāt šādus datus:
1) šā panta 1.1 daļas 1. un 2. punktā minēto informāciju;
2) ziņas par personas nāvi.”;
papildināt otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) saņemt informāciju par nepilngadīgā probācijas klienta vecāku vai personas, kas
viņus aizstāj, sodāmību.”;
papildināt 2.1 daļu ar 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“7) identificēt probācijas klientu, izmantojot elektroniskajās ierīcēs iebūvētu pirkstu
nospiedumu lasītāju, kas skenē personas pirkstu nospiedumus;
8) bez probācijas klienta piekrišanas tikties ar viņa iespējamā dzīvesvietā dzīvojošajām
personām, lai noskaidrotu šo personu attieksmi pret elektroniskās uzraudzības
noteikšanu un elektronisko ierīču uzstādīšanu;
9) saņemt probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā dzīvojošo personu atļauju
elektronisko ierīču izvietošanai šajā dzīvesvietā probācijas klienta elektroniskās
uzraudzības īstenošanai;
10) veikt probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas atbilstības izvērtēšanu elektroniskās
uzraudzības noteikšanai;
11) bez probācijas klienta piekrišanas tikties ar viņa iespējamās dzīvesvietas īpašnieku,
lai noskaidrotu šīs dzīvesvietas pastāvīgumu;
12) bez probācijas klienta piekrišanas tikties ar viņa iespējamo darba devēju, lai
noskaidrotu plānotās nodarbinātības paredzēto ietekmi uz elektroniskās uzraudzības
īstenošanu.”;
izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Vērtējot elektroniskās uzraudzības piemērošanu probācijas klientam, Valsts probācijas
dienesta ierēdņiem papildus ir šā panta 2.1 daļas 8., 9., 10., 11. un 12. punktā minētās tiesības.”;
papildināt piekto daļu pēc vārda “narkotiskās” ar vārdu “toksiskās”.
21. Izteikt 26. panta 2. punktu šādā redakcijā:
“2) nodrošināt saņemtās ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu neizpaušanu;”.
22. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:
“14. Grozījumi šā likuma 25. panta 1.1 daļas 2. punktā un grozījumi attiecībā uz šīs daļas
papildināšanu ar 14. un 15. punktu stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
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15. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 13. panta trešajā daļā,
16. panta trešajā daļā, 18.2 panta trešajā daļā un 23. panta trešajā un sestajā daļā minētos noteikumus.
Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl
tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumi Nr. 782 “Kārtība, kādā Valsts
probācijas dienests sertificē brīvprātīgos probācijas darbiniekus, kuri ir starpnieki
izlīgumā”;
2) Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumi Nr. 803 “Noteikumi par Valsts
probācijas dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas
iekļaušanas un izmantošanas kārtību”;
3) Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumi Nr. 266 “Noteikumi par kārtību,
kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu
izpildi saņem atlīdzību, un atlīdzības apmēru”;
4) Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumi Nr. 973 “Probācijas klienta
lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un
glabāšanas kārtība”.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

330. 677L/12

Grozījums Mediācijas likumā

Izdarīt Mediācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 108. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 20. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) divus dažādu tiesu instanču tiesnešus;”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

331. 678L/12

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2000, 9. nr.; 2005, 20. nr.; 2006, 24. nr.; 2009, 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 194. nr.; 2010, 102., 205. nr.; 2011, 169., 201. nr.; 2012, 200. nr.; 2013, 232. nr.; 2015, 201. nr.)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 4. panta 2. punktā vārdu “sarakstus” ar vārdiem “veidu sarakstus, kā arī īpaši
aizsargājamo meža, krūmāju un purvu biotopu raksturojošās pazīmes”.
2. Aizstāt 5. panta 16. punktā vārdu “sarakstu” ar vārdiem “veidu sarakstu, kā arī īpaši
aizsargājamo meža, krūmāju un purvu biotopu raksturojošās pazīmes”.
3. Izteikt 8. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu veidu sarakstos iekļauj apdraudētas, izzūdošas vai retas
sugas un biotopu veidus vai sugas, kas apdzīvo specifiskus biotopus.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:
“17. Dabas datu pārvaldības sistēmā līdz 2017. gada 20. jūnijam reģistrēto īpaši aizsargājamo
meža, krūmāju un purvu biotopu atbilstību normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo biotopu
veidu sarakstu noteiktajām biotopus raksturojošajām pazīmēm izvērtē un aktualizē līdz 2020. gada
31. decembrim.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

332. 679L/12

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās un piemērošanas kārtību”

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 1999, 7., 23. nr.; 2000, 14. nr.;
2002, 12., 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2007, 6., 12. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009,
193. nr.; 2010, 178. nr.; 2011, 167., 199. nr.; 2012, 121. nr.; 2013, 38., 92. nr.; 2014, 123. nr.; 2015,
104., 227. nr.; 2016, 31., 71. nr.; 2017, 36., 124. nr.) šādus grozījumus:
2. pielikumā:
papildināt II nodaļas 4. punktu ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6)

U-51754

121279-74-1

2-(3,4-dihlorfenil)-N-[2(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilacetamīds

0,1 g

1 g”

1g

100 g”

izslēgt II nodaļas 6. punktu;
izteikt II nodaļas 7. punkta 4. apakšpunkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:
“e)

izžāvēts augu maisījums, kas satur 7. punkta 4. apakšpunkta
“b” apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā

papildināt II nodaļas 7. punkta 4. apakšpunktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:
“h)

nežāvēts augu maisījums, kas satur 7. punkta 4. apakšpunkta
“a” apakšpunktā minēto vielu jebkurā attiecībā

5g

1 kg”

0,2 g

10 g”

papildināt II nodaļas 8.3. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7)

dihlorpāns

146725-34-0

Metil-3-(3,4-dihlorfenil)8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4karboksilāts
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izteikt II nodaļas 8.5. punkta 3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3)

Amfetamīni
1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums,
kas atvasināts no tiem:
a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus
pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai
iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;
b) nomainot “a” apakšpunktā minētajos savienojumos benzola
gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu
struktūru, kas var būt aizvietota;
c) aizvietojot “a” apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža
atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai
dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola
gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;
d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus
jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu
vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola
gredzenu vai “b” apakšpunktā minētu ciklisku struktūru
papildinošu ciklisku struktūru;
e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem
ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu
vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

0,02 g

2 g”

0,001 g

1 g”

izteikt II nodaļas 8.5. punkta 9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9)

1-Arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni
1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu) un (1-arilcikloheksil)
metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola
vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā
aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa
atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai
aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai
alkilgrupu

papildināt II nodaļas 8.5. punktu ar 23., 24. un 25. apakšpunktu šādā redakcijā:
“23)

20

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi
Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie
indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu
alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:
• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku
ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu,
heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu,
un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros
hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu, vai
aizvietoti indolin-2-ona ciklā

0,001 g

0,002 g
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24)

25)

Gamma-karbolin-1-oni
Jebkurš savienojums, kas atvasināts no
2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:
a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai
aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;
b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai
aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu
aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus
aizvietots karbolīna ciklā
Acetilfentanili
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš
savienojums, kas atvasināts no
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens
vai vairāki šādi nosacījumi:
a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai
abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai
dažādiem halogēna atomiem vai alkoksigrupām;
b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna
cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;
c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar
neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;
d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā
ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām),
alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā,
kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;
e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;
f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar
aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;
g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola
gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu
struktūru, kas var būt aizvietota;
h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu,
no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots

0,003 g

1g

0,001 g

1 g”

0,001 g

1 g”

papildināt II nodaļas 8.6. punktu ar 7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7)

vielu maisījums, kas satur 8.5. punkta 25. apakšpunktā minēto
vielu jebkurā daudzumā
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izteikt III nodaļas 10., 11., 12. un 12.1 punktu šādā redakcijā:
“10. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par
narkotiskajām vielām I un II sarakstam un grozījumiem, kuri izdarīti saskaņā ar 1972. gada
Protokolu par grozījumiem 1961. gada 30. marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām:

Nr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
22

Vielas nosaukums
acetildihidrokodeīns
acetilmetadols
alfentanils
allilprodīns
alfameprodīns
alfametadols
alfaprodīns
anileridīns
benzetidīns
benzilmorfīns
betacetilmetadols
betameprodīns
betametadols
betaprodīns
benzitramīds
dekstromoramīds
dekstropropoksifēns
diampromīds
dietiltiambutēns
difenoksīns
dihidrokodeīns
dihidromorfīns
dimenoksadols
dimefeptanols
dimetiltiambutēns
dioksafetilbutirāts
difenoksilāts
dipipanons
drotebanols
ekgonīns un tā atvasinājumi
etilmetiltiambutēns
etilmorfīns
etokseridīns
etonitazēns
fenadoksons
fenampromīds

CAS Nr.
3861-72-1
509-74-0
71195-58-9
25384-17-2
468-51-9
17199-54-1
77-20-3
144-14-9
3691-78-9
14297-87-1
17199-59-6
468-50-8
17199-55-2
468-59-7
15301-48-1
357-56-2
469-62-5
552-25-0
86-14-6
28782-42-5
125-28-0
509-60-4
509-78-4
545-90-4
524-84-5
467-86-7
915-30-0
467-83-4
3176-03-2
481-37-8
441-61-2
76-58-4
469-82-9
911-65-9
467-84-5
129-83-9

Apmērs,
līdz kuram
daudzumi
atzīstami par
nelieliem
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,02 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g

Apmērs,
sākot ar kuru
daudzumi
atzīstami par
lieliem
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
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37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

fenazocīns
fenomorfāns
fenoperidīns
fentanils
folkodīns
furetidīns
hidrokodons
hidromorfinols
hidromorfons
hidroksipetidīns
izometadons
ketobemidons
klonitazēns
kodeīns
kodoksīms
kokaīns
levofenacilmorfāns
levometorfāns
levomoramīds
levorfanols
metadons
metadona starpprodukts
metazocīns
metildezorfīns
metildihidromorfīns
metopons
moramīda starpprodukts
morferidīns
morfīns
morfīna metobromīds
morfīna-N-oksīds
mirofīns
nikokodīns
nikodikodīns
nikomorfīns
noracimetadols
norkodeīns
norlevorfanols
normetadons
normorfīns
norpipanons
oksikodons
oksimorfons
opijs

127-35-5
468-07-5
562-26-5
437-38-7
509-67-1
2385-81-1
125-29-1
2183-56-4
466-99-9
468-56-4
466-40-0
469-79-4
3861-76-5
76-57-3
7125-76-0
50-36-2
10061-32-2
125-70-2
5666-11-5
77-07-6
76-99-3
125-79-1
3734-52-9
16008-36-9
509-56-8
143-52-2
3626-55-9
469-81-8
57-27-2
125-23-5
639-46-3
467-18-5
3688-66-2
808-24-2
639-48-5
1477-39-0
467-15-2
1531-12-0
467-85-6
466-97-7
561-48-8
76-42-6
76-41-5
nav noteikts

0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,001 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,1 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,01 g
0,2 g
0,1 g
0,2 g
0,2 g
0,01 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,01 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,1 g

10 g
10 g
10 g
1g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
1g
10 g
10 g
10 g
5g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
23
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81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)

petidīns
petidīna starpprodukts A
petidīna starpprodukts B
petidīna starpprodukts C
piminodīns
piritramīds
proheptazīns
properidīns
propirāms
racemetorfāns
racemoramīds
racemorfāns
sufentanils
tebakons
tebaīns
tilidīns
trimeperidīns (promedols)
dihidroetorfīns
remifentanils

57-42-1
3627-62-1
77-17-8
3627-48-3
13495-09-5
302-41-0
77-14-5
561-76-2
15686-91-6
510-53-2
545-59-5
297-90-5
56030-54-7
466-90-0
115-37-7
20380-58-9
64-39-1
14357-76-7
132875-61-7

0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,1 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,001 g
0,2 g
0,2 g
0,2 g
0,03 g
0,2 g
0,2 g

10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
5g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
1g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g

11. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropajām
vielām II sarakstam:

Nr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vielas nosaukums

cipeprols
fenciklidīns (PCP)
fenmetrazīns
meklokvalons
metakvalons
metilfenidāts
sekobarbitāls
dronabinols
(delta-9-tetrahidrokanabinols un
tā stereoķīmiskie varianti)
9) gammahidroksibutirskābe (GHB)
10) metilmorfenāts

24

CAS Nr.
34758-83-3
77-10-1
134-49-6
340-57-8
72-44-6
113-45-1
76-73-3
1972-08-3 (CAS
Nr. norādīts vielai
“dronabinols”)
591-81-1
231299-92-6

Apmērs,
līdz kuram
daudzumi
atzīstami par
nelieliem
0,2 g
0,001 g
0,1 g
0,2 g
0,05 g
0,2 g
0,2 g

Apmērs,
sākot ar kuru
daudzumi
atzīstami par
lieliem
10 g
1g
5g
10 g
5g
10 g
10 g

0,2 g
0,6 g
0,2 g

10 g
10 g
10 g
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12. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropajām
vielām III sarakstam:

Nr.

Vielas nosaukums

1)
2)
3)
4)
5)

amobarbitāls
buprenorfīns
butalbitāls
ciklobarbitāls
heksenāls

6)
7)
8)
9)
10)

flunitrazepāms
glutetimīds
pentazocīns
pentobarbitāls
heksobarbitāls

CAS Nr.
57-43-2
52485-79-7
77-26-9
52-31-3
505-57-7 (CAS Nr. norādīts
vielai “2-heksenāls”)
1622-62-4
77-21-4
359-83-1
76-74-4
56-29-1

Apmērs,
līdz kuram
daudzumi
atzīstami par
nelieliem
0,1 g
0,001 g
0,1 g
0,1 g

Apmērs,
sākot ar kuru
daudzumi
atzīstami par
lieliem
10 g
1g
10 g
10 g

0,1 g
0,01 g
1,5 g
0,03 g
0,1 g
0,1 g

10 g
5g
15 g
5g
10 g
10 g

12.1 Narkotiskā viela, kuras nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību:
Nr.
1)

Vielas nosaukums
tapentadols

CAS Nr.
175591-09-0

Apmērs, līdz
Apmērs, sākot ar
kuram daudzumi kuru daudzumi
atzīstami par
atzīstami par
nelieliem
lieliem
0,1 g
10 g”

izteikt IV nodaļas 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropajām
vielām IV sarakstam:

Nr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Vielas nosaukums
allobarbitāls
alprazolams
amfepramons
aminorekss
barbitāls
benzfetamīns
bromazepāms
brotizolams
butobarbitāls
cefedrīns
triheksifenidils

CAS Nr.
52-43-7
28981-97-7
90-84-6
2207-50-3
57-44-3
156-08-1
1812-30-2
57801-81-7
77-28-1
67055-59-8
144-11-6

Apmērs,
līdz kuram
daudzumi
atzīstami par
nelieliem
0,6 g
0,001 g
0,1 g
0,01 g
0,5 g
0,6 g
0,4 g
0,01 g
0,6 g
0,5 g
0,01 g

Apmērs,
sākot ar kuru
daudzumi
atzīstami par
lieliem
10 g
1g
10 g
5g
10 g
10 g
10 g
5g
10 g
10 g
10 g
25
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
26

delorazepāms
diazepāms
efedrīns
estazolams
ethlorvinols
etinamāts
etilloflazepāts
fenatīns
fenazepāms
fenkamfamīns
fendimetrazīns
fenobarbitāls
fludiazepāms
flurazepāms
tofizopāms
halazepāms
haloksazolams
hlordiazepoksīds
kamazepāms
ketazolams
klobazāms
kloksazolāms
klonazepāms
klorazepāts
klotiazepāms
lefetamīns (SPA)
loprazolāms
lorazepāms
lormetazepāms
mazindols
medazepāms
meprobamāts
metilfenobarbitāls
metiprilons
mezokarbs
midazolāms
nimetazepāms
nitrazepāms
nordazepāms
oksazepāms
oksazolāms
pemolīns
pinazepāms
pipradrols

2894-67-9
439-14-5
299-42-3
29975-16-4
113-18-8
126-52-3
29177-84-2
139-68-4
51753-57-2
1209-98-9
634-03-7
50-06-6
3900-31-0
17617-23-1
22345-47-7
23092-17-3
59128-97-1
58-25-3
36104-80-0
27223-35-4
22316-47-8
24166-13-0
1622-61-3
23887-31-2
33671-46-4
7262-75-1
61197-73-7
846-49-1
848-75-9
22232-71-9
2898-12-6
57-53-4
115-38-8
125-64-4
34262-84-5
59467-70-8
2011-67-8
146-22-5
1088-11-5
604-75-1
24143-17-7
2152-34-3
52463-83-9
467-60-7

0,6 g
0,1 g
0,6 g
0,02 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,05 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,05 g
0,6 g
0,5 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,06 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,02 g
0,6 g
0,6 g
0,5 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,1 g
0,6 g
0,5 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g

10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
5g
10 g
10 g
10 g
10 g
5g
10 g
10 g
5g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
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56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

pirovalerons
3563-49-3
prazepāms
2955-38-6
pseidoefedrīns
90-82-4
sekbutabarbitāls
125-40-6
propanidīds
1421-14-3
temazepāms
846-50-4
tetrazepāms
10379-14-3
triazolāms
28911-01-5
vinilbitāls
2430-49-1
zolpidēms
82626-48-0
zopiklons
43200-80-2
tramadols
27203-92-5
alprazolāma
triazolbenzofenona
atvasinājums
nav pieejams
dezhloretizolāms
40054-73-7
metizolāms
40054-68-0
nitrazolāms
28910-99-8
pirazolāms
39243-02-2

0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,5 g
0,5 g
0,6 g
0,001 g
0,6 g
0,6 g
0,06 g
0,5 g

10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
10 g
1g
10 g
10 g
5g
6g

0,001 g
0,01 g
0,01 g
0,001 g
0,001 g

1g
5g
5g
1g
1 g”

izteikt V nodaļas 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:
“14. Pirmās kategorijas prekursori:

Nr.

Vielas nosaukums

CAS Nr.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

N-acetilantranilskābe
efedrīns
ergometrīns
ergotamīns
1-fenil-2-propanons
izosafrols (cis + trans)
lizergīnskābe
3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons
norefedrīns
piperonāls
pseidoefedrīns
safrols
alfa-fenilacetoacetonitrils
(1R,2S)-(-)-hlorefedrīns
(1S,2R)-(+)-hlorefedrīns
(1S,2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns
(1R,2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns

89-52-1
299-42-3
60-79-7
113-15-5
103-79-7
120-58-1
82-58-6
4676-39-5
14838-15-4
120-57-0
90-82-4
94-59-7
4468-48-8
110925-64-9
1384199-95-4
73393-61-0
771434-80-1

Apmērs,
līdz kuram
daudzumi
atzīstami par
nelieliem
50 g
0,6 g
50 g
50 g
50 g
50 g
10 g
50 g
0,6 g
50 g
0,6 g
50 g
10 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g
0,6 g

Apmērs,
sākot ar kuru
daudzumi
atzīstami par
lieliem
1 kg
10 g
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
100 g
1 kg
10 g
1 kg
10 g
1 kg
100 g
10 g
10 g
10 g
10 g
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15. Otrās kategorijas prekursori:
Nr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vielas nosaukums
antranilskābe
etiķskābes anhidrīds
feniletiķskābe
gamma-butirolaktons
kālija permanganāts
piperidīns

Apmērs, līdz
Apmērs, sākot ar
kuram daudzumi kuru daudzumi
CAS Nr.
atzīstami par
atzīstami par
nelieliem
lieliem
118-92-3
1 kg
5 kg
108-24-7
1 kg
5 kg
103-82-2
1 kg
5 kg
96-48-0
1 kg
5 kg
7722-64-7
1 kg
5 kg
110-89-4
1 kg
5 kg

16. Trešās kategorijas prekursori:
Nr.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vielas nosaukums
acetons
etilēteris
metiletilketons (MEK)
sālsskābe
sērskābe
toluols

Apmērs, līdz
Apmērs, sākot ar
kuram daudzumi kuru daudzumi
CAS Nr.
atzīstami par
atzīstami par
nelieliem
lieliem
67-64-1
5 kg
20 kg
60-29-7
5 kg
20 kg
78-93-3
5 kg
20 kg
7647-01-0
5 kg
20 kg
7664-93-9
5 kg
20 kg
108-88-3
5 kg
20 kg”

Likums stājas spēkā 2017. gada 16. oktobrī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. septembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.09.2017., Nr. 194.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

333. 680L/12

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009,
7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.;
2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “obligātā informācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “regulētā
informācija” (attiecīgā locījumā).
2. 1. pantā:
papildināt pirmās daļas 47. punktu pēc skaitļa “7.” ar vārdu un skaitli “un 19.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Likumā lietotais termins “saistītā puse” atbilst Komisijas 2008. gada 3. novembra regulas
(EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) pielikumā
minētajā 24. SGS “Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm” lietotajam terminam.”
3. 3. panta 1.1 daļā:
papildināt 9. punktu ar vārdiem un skaitli “(turpmāk — Regula Nr. 909/2014)”;
papildināt daļu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra regula (ES) Nr. 1286/2014
par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu
(PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
(turpmāk — Regula Nr. 1286/2014);
12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regula (ES) Nr. 2015/2365
par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko
groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Regula
Nr. 2015/2365).”
4. Izteikt 54. panta piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Kapitālsabiedrības, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, valde ir atbrīvota no
Komerclikumā noteiktā pienākuma publicēt paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu
Komerclikumā noteiktajā kārtībā.”
5. Papildināt D sadaļas III nodaļu ar 59.1 pantu šādā redakcijā:
“59.1 pants. Netipiska un nozīmīga apjoma darījuma ar saistīto pusi noslēgšana un
atklāšana
(1) Šā panta noteikumi attiecas uz kapitālsabiedrību, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū.
(2) Netipisks darījums šā panta izpratnē ir kapitālsabiedrības darījums, kas nav slēgts
kapitālsabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst parastajiem tirgus
nosacījumiem.
(3) Netipisku darījumu ar saistīto pusi slēdz Komerclikumā noteiktajā kārtībā par darījuma
slēgšanu ar saistīto personu.
29

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 19 • 2017. gada 12. oktobrī

(4) Pirms tiek noslēgts netipisks darījums ar saistīto pusi, valde par darījumu sniedz revīzijas
komitejai (ja tāda ir izveidota) šādu informāciju:
1) ziņas par saistīto pusi (fiziskajai personai — vārds, uzvārds; juridiskajai personai —
nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts);
2) darījuma nepieciešamības pamatojumu;
3) darījuma noteikumus;
4) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības komercdarbību un darbības
finansiālajiem rezultātiem;
5) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības akcionāriem, kuri attiecībā
uz minēto darījumu nav uzskatāmi par saistītajām pusēm.
(5) Kapitālsabiedrības padome var lūgt revīzijas komitejas (ja tāda ir izveidota) viedokli
vai pieaicināt neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai par paredzēto netipisko darījumu ar
saistīto pusi. Lemjot par revīzijas komitejas vai neatkarīga eksperta pieaicināšanu, ieinteresētajam
kapitālsabiedrības padomes loceklim (Komerclikuma izpratnē) nav balsstiesību, un tas ierakstāms
padomes sēdes protokolā. Eksperta piesaistes izmaksas sedz no kapitālsabiedrības līdzekļiem.
(6) Kapitālsabiedrība izstrādā iekšējo procedūru, saskaņā ar kuru tā konstatē, vai darījums ar
saistīto pusi ir netipisks. Vismaz reizi gadā kapitālsabiedrība izvērtē, vai ir identificēti tās netipiskie
darījumi, kas noslēgti ar saistītajām pusēm, un ievērota šo darījumu noslēgšanas un atklāšanas
kārtība. Kapitālsabiedrība nodrošina, ka minēto izvērtējumu neveic tās valdes vai padomes locekļi
vai citi tās darbinieki, ar kuriem vai ar kuru saistītajām pusēm izvērtējamie darījumi ir slēgti.
(7) Nozīmīga apjoma darījums šā panta izpratnē ir kapitālsabiedrības darījums, kura rezultātā
samaksātā vai saņemamā naudas summa, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtība vai kapitālsabiedrības
saistības, kuras izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, ir vismaz 10 procenti no
kapitālsabiedrības pamatkapitāla vai vismaz 10 procenti no kapitālsabiedrības pašu kapitāla saskaņā
ar pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu (ja tāds tiek sagatavots) — atkarībā
no tā, kurš no rādītājiem ir mazāks, bet ne mazāk par 35 000 euro. Kapitālsabiedrības statūtos
vai padomes lēmumā var noteikt stingrākus kritērijus, saskaņā ar kuriem darījums uzskatāms par
nozīmīga apjoma darījumu.
(8) Par nozīmīga apjoma darījumu šā panta izpratnē uzskatāmi arī vairāki darījumi, kurus
kapitālsabiedrība 12 mēnešu periodā noslēgusi ar vienu un to pašu saistīto pusi vai vienas un tās
pašas saistītās puses interesēs un kuru kopējā vērtība atbilst šā panta septītajā daļā noteiktajai.
(9) Pirms tiek noslēgts nozīmīga apjoma darījums ar saistīto pusi, valde sniedz revīzijas
komitejai (ja tāda ir izveidota) šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju par darījumu.
(10) Informāciju par netipisku vai nozīmīga apjoma darījumu ar saistīto pusi kapitālsabiedrība
pēc darījuma noslēgšanas vai pēc tādu apstākļu iestāšanās, kad sasniegti šā panta septītajā vai astotajā
daļā noteiktie kritēriji, nekavējoties izplata šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā. Kapitālsabiedrība
sniedz vismaz informāciju par:
1) saistīto pusi (fiziskajai personai — vārds, uzvārds; juridiskajai personai — nosaukums,
reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts);
2) kapitālsabiedrības un saistītās puses attiecību veidu;
3) darījumā saņemamo vai maksājamo naudas summu, iegūto vai atsavināto aktīvu
vērtību vai par kapitālsabiedrības saistībām, kuras izveidojušās darījuma rezultātā
vai var izveidoties nākotnē, kā arī par samaksas noteikumiem un maksājumu
grafiku (ja tāds ir), tai skaitā par naudas summu, ko paredzēts saņemt vai samaksāt
nākamajos periodos, par darījuma vai saistību izpildes termiņu, kā arī saņemamiem
vai maksājamiem procentiem (ja tādi paredzēti);
4) darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības komercdarbību un darbības finansiālajiem
rezultātiem;
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5)

darījuma ietekmi uz kapitālsabiedrības akcionāriem, kuri minētajā darījumā nav
uzskatāmi par saistītajām pusēm;
6) to, vai ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis vai neatkarīga eksperta atzinums (ja
tāds tika prasīts).
(11) Papildus šā panta desmitajā daļā minētajai informācijai kapitālsabiedrības pienākums ir
sniegt arī citu informāciju par darījumu, ja tā ir būtiska vai var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības
finansiālo stāvokli vai iespējas veikt noteikta veida komercdarbību vai ja tās atklāšana var būtiski
ietekmēt regulētajā tirgū iekļauto kapitālsabiedrības akciju novērtējumu, tādējādi nodrošinot
ieguldītāju aizsardzību vai nevainojamu tirgus darbību.”
6. Papildināt 74. panta desmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Akcijas cenu norāda Komisijas izdotajā administratīvajā aktā.”
7. Papildināt likumu ar 74.1 pantu:
“74.1 pants. Akcionāra tiesības prasīt akciju atpirkšanu obligātā akciju atpirkšanas
piedāvājuma neizteikšanas gadījumā
(1) Ja persona vai personas, kas rīkojas saskaņoti, ir samazinājušas no akcijām izrietošo
balsstiesību daudzumu līdz tādam apmēram, kas nesasniedz vai nepārsniedz šā likuma 66. panta
ceturtās daļas 1. punktā noteikto, pēc tam, kad Komisija izdevusi šā likuma 74. panta desmitajā daļā
minēto administratīvo aktu (turpmāk šajā pantā — administratīvais akts), pārējiem akcionāriem ir
tiesības prasīt, lai šī persona vai personas atpērk viņiem piederošās akcijas.
(2) Akciju atpirkšanu var prasīt akcionārs, kuram piederēja akcijas Komisijas administratīvā
akta izdošanas dienā. Akcionārs var prasīt akciju atpirkšanu tādā apmērā, kas nepārsniedz akciju
apmēru, kāds viņam piederēja Komisijas administratīvā akta izdošanas dienā. Akciju atpirkšanas
cenu nosaka atbilstoši šā likuma 74. pantam, cenas noteikšanas periodu rēķinot no administratīvā
akta izdošanas dienas.
(3) Akcionārs var prasīt akciju atpirkšanu astoņpadsmit mēnešu laikā no Komisijas izdotā
administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
(4) Ja administratīvajā aktā minētais pienākums ir personām, kas rīkojas saskaņoti, tās ir
solidāri atbildīgas par akciju atpirkšanu.”
8. Aizstāt 102. panta 2.1 daļā skaitļus un vārdus “2., 3., 4., 5. un 8. punktā” ar skaitļiem un
vārdiem “2., 3., 4., 5., 7. un 8. punktā”.
9. 148. pantā:
aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus “Latvijas Centrālajā depozitārijā” ar vārdiem “centrālajā
vērtspapīru depozitārijā”;
aizstāt četrpadsmitajā daļā vārdus un skaitli “(izņemot Regulu Nr. 575/2013)” ar vārdiem “(ja
šajā likumā nav noteikts citādi)”;
izslēgt piecpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus “piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas”;
papildināt pantu ar deviņpadsmito, divdesmito un divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:
“(19) Komisija ir tiesīga atbilstoši Regulas Nr. 1286/2014 24. pantam par šīs regulas
pārkāpumiem piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:
1) izteikt brīdinājumu, kurā norādīta atbildīgā persona un pārkāpuma būtība;
2) aizliegt komplektētu privāto ieguldījumu produktu izplatīšanu;
3) uzlikt par pienākumu uz laiku apturēt komplektētu privāto ieguldījumu produktu
izplatīšanu;
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4)

aizliegt sniegt pamatinformācijas dokumentu, kas neatbilst Regulas Nr. 1286/2014
6., 7., 8. vai 10. pantā noteiktajām prasībām, un dot rīkojumu publicēt jaunu šai
regulai atbilstošu pamatinformācijas dokumentu;
5) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro vai līdz trim procentiem
no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas
revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības
meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus
saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo
apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā
ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā,
ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā
mātes sabiedrības vadības struktūra;
6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 700 000 euro;
7) kā alternatīvu šīs daļas 5. vai 6. punktā noteiktajam uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma
rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram;
8) uzlikt par pienākumu personai, kas ir komplektēta privāto ieguldījumu produkta
izveidotājs vai sniedz konsultācijas par to, vai to pārdod, informēt savu privāto
klientu, kura tiesības un intereses ir aizskartas, par piemēroto sankciju vai
uzraudzības pasākumu un to, kur klients var iesniegt sūdzību vai kur var vērsties,
lai uzsāktu ārpustiesas strīdu risināšanu, kā arī par viņa tiesībām ar prasību vērsties
tiesā.
(20) Komisija ir tiesīga atbilstoši Regulas Nr. 909/2014 63. pantam par regulas 63. panta
1. punktā minētajiem pārkāpumiem piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:
1) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko
personu un pārkāpuma būtību;
2) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs vai par pārkāpumu atbildīgā persona
nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību un turpmāk atturas no šādas darbības
atkārtošanas;
3) noteikt pagaidu vai par atkārtotiem būtiskiem pārkāpumiem pastāvīgu aizliegumu
centrālā vērtspapīru depozitārija valdes vai padomes loceklim vai citai fiziskajai
personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos pienākumus centrālajā
vērtspapīru depozitārijā;
4) anulēt atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar Regulas Nr. 909/2014 16. vai 54. pantu;
5) uzlikt juridiskajai personai soda naudu līdz 20 000 000 euro vai līdz 10 procentiem
no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas
revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības
meitas sabiedrība, kas sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus
saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo
apgrozījumu veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā
ar attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā,
ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi galvenā
mātes sabiedrības vadības struktūra;
6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro;
7) kā alternatīvu šīs daļas 5. vai 6. punktā noteiktajam uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma
rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo zaudējumu divkāršam apmēram.
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(21) Komisija ir tiesīga atbilstoši Regulas Nr. 2015/2365 22. pantam par regulas 4. un 15. pantā
minētajiem pārkāpumiem piemērot šādas sankcijas un uzraudzības pasākumus:
1) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona nekavējoties izbeidz attiecīgo darbību
un turpmāk atturas no šādas darbības atkārtošanas;
2) izteikt publisku paziņojumu, norādot par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko
personu un pārkāpuma būtību;
3) par pārkāpumu atbildīgajai personai uz laiku apturēt vai anulēt licenci;
4) noteikt pagaidu aizliegumu par pārkāpumu atbildīgās personas valdes loceklim
vai citai fiziskajai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, veikt tai noteiktos
pienākumus;
5) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz 5 000 000 euro;
6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai juridiskajai personai:
a) par Regulas Nr. 2015/2365 4. panta pārkāpumiem — soda naudu līdz
5 000 000 euro vai līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar
pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja juridiskā
persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas
sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes
dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu
veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar
attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā,
ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi
galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra,
b) par Regulas Nr. 2015/2365 15. panta pārkāpumiem — soda naudu līdz
15 000 000 euro vai līdz 10 procentiem no kopējā gada apgrozījuma saskaņā
ar pēdējo pieejamo minētās juridiskās personas revidēto gada pārskatu. Ja
juridiskā persona ir mātes sabiedrība vai mātes sabiedrības meitas sabiedrība, kas
sagatavo konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu likumu vai konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar izcelsmes
dalībvalsts attiecīgo normatīvo aktu prasībām, attiecīgo kopējo apgrozījumu
veido kopējais gada apgrozījums vai atbilstoša veida ienākumi saskaņā ar
attiecīgiem izcelsmes dalībvalsts normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā,
ņemot vērā pēdējo pieejamo konsolidēto gada pārskatu, ko apstiprinājusi
galvenā mātes sabiedrības vadības struktūra;
7) uzlikt soda naudu līdz pārkāpuma rezultātā gūto ienākumu vai novērsto iespējamo
zaudējumu trīskāršam apmēram, pat ja uzliktās soda naudas apmērs pārsniedz šīs
daļas 5. vai 6. punktā minētās summas.”
10. 150. pantā:
izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju par šā likuma 148. panta septiņpadsmitajā,
astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā, divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā noteiktajām sankcijām
un uzraudzības pasākumiem Komisijai ir tiesības nepubliskot, ja tā pēc iepriekšēja izvērtējuma
veikšanas konstatē, ka publicēšana apdraudētu finanšu tirgus stabilitāti vai šādas informācijas
publicēšana nav samērīga ar izdarīto pārkāpumu.”;
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izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Komisijas mājaslapā internetā ievietotā informācija par
šā likuma 148. panta piecpadsmitajā, septiņpadsmitajā, astoņpadsmitajā, deviņpadsmitajā,
divdesmitajā un divdesmit pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem ir pieejama piecus gadus no tās
ievietošanas dienas.”;
papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(7) Komisija informē Eiropas Uzraudzības iestādi par sankcijām un uzraudzības pasākumiem,
kas piemēroti par šā likuma 148. panta deviņpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem.
(8) Komisija reizi gadā informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par sankcijām un
uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti par šā likuma 148. panta divdesmitajā un divdesmit
pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem.”
11. Papildināt pārejas noteikumus ar 59. punktu šādā redakcijā:
“59. Šā likuma 74.1 pantā minētās tiesības akcionārs var izmantot, ja Komisijas administratīvais
akts, kurā tā konstatē, ka personai saskaņā ar šā likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punkta
noteikumiem ir pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, izdots ne agrāk kā
nākamajā dienā pēc 74.1 panta spēkā stāšanās.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 3. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 03.10.2017., Nr. 196.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

334. 681L/12

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009,
7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.;
2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115., 254. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. panta pirmajā daļā:
izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:
“17) piedāvātājs — persona vai personu grupa, kura izsaka obligāto vai brīvprātīgo akciju
atpirkšanas piedāvājumu vai veic galīgo akciju atpirkšanu vai kurai ir pienākums izteikt obligāto
akciju atpirkšanas piedāvājumu;
18) centrālais vērtspapīru depozitārijs — kapitālsabiedrība Eiropas Parlamenta un
Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu
Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem direktīvās 98/26/EK
un 2014/65/ES un regulā (ES) Nr. 236/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk — Regula
Nr. 909/2014) 2. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē;”;
papildināt daļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
“181) centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieks — dalībnieks likuma “Par norēķinu
galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” 1. panta pirmās daļas 6. punkta
izpratnē;”;
aizstāt 19. punktā vārdus “Latvijas Centrālais depozitārijs” ar vārdiem “centrālais vērtspapīru
depozitārijs”;
papildināt 29. punktu pēc vārdiem “personas, kurām pieder viena vai vairāku emitentu
emitētie finanšu instrumenti” ar vārdiem “(turpmāk arī — finanšu instrumentu īpašnieki)”;
izteikt 64. punktu šādā redakcijā:
“64) ieraksta datums — tās darbdienas datums, pēc kuras līdz akcionāru sapulcei atliek
vēl piecas darbdienas un kuras beigās tiek fiksēti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem
piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē, vai emitenta vai piedāvātāja
noteikts datums, kurā tiek noteiktas tiesības uz labumiem, kas tiks gūti finanšu instrumentu
notikumu rezultātā;”;
papildināt daļu ar 72. punktu šādā redakcijā:
“72) finanšu instrumentu notikums — jebkurš fakts vai apstāklis, kas iespaido finanšu
instrumentu nominālvērtību vai citus raksturlielumus, kā arī emitenta rīcība, izpildot saistības pret
personu, kurai ir tiesības uz labumiem finanšu instrumentu notikumu rezultātā (dividenžu izmaksa,
procentu izmaksa, emisijas sadalīšana, emisijas apvienošana un citi līdzīgi fakti vai apstākļi).”
2. Izteikt 3. panta 1.1 daļas 9. punktu šādā redakcijā:
“9) Regula Nr. 909/2014;”.
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3. Papildināt likumu ar 3.4 pantu šādā redakcijā:
“3.4 pants. Finanšu instrumentiem piemērojamais likums
(1) Tiesību jautājumiem attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuri ir pārvedami ar ierakstu
(grāmatojumu) finanšu instrumentu kontā vai reģistrā, piemēro tās valsts likumu, kurā ir reģistrēts
attiecīgā finanšu instrumentu konta vai reģistra uzturētājs. Norāde uz attiecīgās valsts likumu
nozīmē tādu valsts likuma normu piemērošanu, kuras nav starptautisko privāto tiesību normas.
(2) Ja finanšu instrumentu konta vai reģistra uzturētājam ir filiāle citā valstī, ar kuras
starpniecību tiek uzturēts finanšu instrumentu konts, attiecīgo filiāli uzskata par finanšu instrumentu
konta vai reģistra uzturētāju šā panta pirmās daļas izpratnē.
(3) Ja finanšu instrumentus tur ar vairāku finanšu instrumentu kontu vai reģistru uzturētāju
starpniecību, piemērojamo likumu tiesību jautājumiem attiecībā uz šiem finanšu instrumentiem
nosaka atsevišķi katram finanšu instrumentu kontam vai reģistram, kurā šie finanšu instrumenti ir
iegrāmatoti.
(4) Par finanšu instrumentu konta vai reģistra uzturētāju šā panta izpratnē uzskata
kredītiestādi, ieguldījumu brokeru sabiedrību un citu personu, kura sniedz finanšu instrumentu
konta vai reģistra uzturēšanas un finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumus, kā arī centrālo
vērtspapīru depozitāriju.
(5) Par finanšu instrumentu konta turētāju šā panta izpratnē uzskata personu, uz kuras vārda
ir atvērts finanšu instrumentu konts.
(6) Šā panta pirmajā daļā minēto kārtību piemēro šādiem tiesību jautājumiem:
1) finanšu instrumentu tiesiskais statuss un piederība;
2) finanšu instrumentu iegūšana un atsavināšana, kā arī iegūšanas un atsavināšanas
spēkā esamība;
3) atsavinātāja vai ieguvēja tiesības uz dividendēm vai citu ienākumu finanšu
instrumentu atpirkšanas, dzēšanas vai citā gadījumā;
4) vairāku personu tiesību uz finanšu instrumentiem savstarpējā prioritāte, tai skaitā
finanšu instrumentu ieguvēja labticības noskaidrošana;
5) finanšu instrumentu konta vai reģistra uzturētāja pienākumi pret personu, kas
nav finanšu instrumentu konta turētājs un kas vienlaikus ar finanšu instrumentu
konta turētāju vai citu personu prasa atzīt tās tiesības uz finanšu instrumentu kontā
iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem;
6) nodrošinājuma (izņemot finanšu nodrošinājumu) izmantošanas noteikumi;
7) tiesības uz finanšu instrumentiem, ja ir uzsākts finanšu instrumentu konta vai
reģistra uzturētāja likvidācijas, maksātnespējas, reorganizācijas process vai tiem
līdzīgs process saskaņā ar attiecīgās valsts likumu.”
4. 4. panta ceturtajā daļā:
izslēgt 5. punktā vārdus “Latvijas Centrālajā depozitārijā”;
papildināt daļu ar 5.1, 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:
“51) ierobežot centrālā vērtspapīru depozitārija tiesības sniegt pakalpojumus;
52) anulēt centrālajam vērtspapīru depozitārijam izsniegto atļauju;
53) pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta kontroli ieguvušo personu ietekme
centrālajā vērtspapīru depozitārijā;”;
aizstāt 6. punktā vārdus “Latvijas Centrālā depozitārija” ar vārdiem “centrālā vērtspapīru
depozitārija”;
izslēgt 7. punktā vārdus “Latvijas Centrālajā depozitārijā”;
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papildināt daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71) aizliegt izmantot balsstiesības personai, kas ieguvusi kontroli centrālajā vērtspapīru
depozitārijā;”;
izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
“11) noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrības un centrālā vērtspapīru depozitārija
valdes vai padomes loceklim vai citai par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai
pagaidu aizliegumu veikt tai noteiktos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā
vai centrālajā vērtspapīru depozitārijā;”;
papildināt daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“121) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs vai par pārkāpumu atbildīgā persona
nekavējoties izbeidz Regulas Nr. 909/2014 63. panta 1. punktā minēto pārkāpumu;”.
5. Izslēgt 7., 9., 10., 11. un 12. pantā vārdus “Latvijas Centrālais depozitārijs” (attiecīgā
locījumā).
6. Izteikt 27. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Garantiju fonda līdzekļus, kas pieder tirgus organizētāja biedriem, tirgus organizētājs
tur šķirti no saviem naudas līdzekļiem. Garantiju fonda līdzekļus tirgus organizētājs tur kontā
dalībvalsts vai ārvalsts centrālajā bankā, ja tā sniedz šādu pakalpojumu, vai kredītiestādē, informējot
attiecīgo iestādi, ka kontā esošie līdzekļi ir Garantiju fonda līdzekļi.”
7. Izteikt 50. panta astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu regulētajā tirgū tirgus organizētājs
nekavējoties nosūta emitentam vai personai, kas lūdz pārvedamu vērtspapīru iekļaušanu regulētajā
tirgū, un centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kas nodrošina norēķinus par regulētajā tirgū
noslēgtiem darījumiem.”
8. 53. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Finanšu instrumentu tirdzniecību regulētajā tirgū drīkst uzsākt tikai pēc to iegrāmatošanas
centrālajā vērtspapīru depozitārijā.”;
izslēgt trešo daļu.
9. Izteikt 54. panta 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Šā likuma 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 un 54.6 pants attiecas uz akciju sabiedrību, kuras akcijas ir
iekļautas regulētajā tirgū, un tās akcionāriem.”
10. Aizstāt 54.3 panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Centrālais depozitārijs” ar vārdiem “centrālais
vērtspapīru depozitārijs”.
11. Izteikt 65. pantu šādā redakcijā:
“65. pants. Šīs nodaļas darbības joma
Šīs nodaļas noteikumi par obligātā un brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma (turpmāk
abi kopā — akciju atpirkšanas piedāvājums) un galīgās akciju atpirkšanas izpildi un obligātā akciju
atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanas sekām attiecas uz personām, kuras izsaka vai kurām ir
pienākums izteikt mērķa sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu, un personām, kuras veic
galīgo akciju atpirkšanu.”
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12. Izteikt 69. panta ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņā vai veicot galīgo akciju atpirkšanu
nedrīkst:”.
13. 71. pantā:
aizstāt 4. punktā vārdus “Latvijas Centrālais depozitārijs” ar vārdiem “centrālais vērtspapīru
depozitārijs”;
izslēgt 5. punktā vārdus “vai galīgais”;
izteikt 7. punktu un 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“7) piedāvājuma termiņu un termiņu, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti;
8) kārtību, kādā mērķa sabiedrības akcionāri var pieņemt piedāvājumu un atsaukt
pieņemto piedāvājumu, atsevišķi norādot kārtību, kādā piedāvājumu var pieņemt:”.
14. Izteikt 72. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pēc tam kad pieņemts lēmums par atļauju izteikt piedāvājumu, Komisija par to vienlaikus
informē piedāvātāju, attiecīgo tirgus organizētāju, kura regulētajā tirgū iekļautas akcijas, un centrālo
vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, un elektroniskā veidā
nosūta akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu regulētā tirgus organizētājam un centrālajam
vērtspapīru depozitārijam. Centrālais vērtspapīru depozitārijs akciju atpirkšanas piedāvājuma
prospektu elektroniskā veidā nosūta visiem centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekiem, kuru
kontos centrālajā vērtspapīru depozitārijā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas.”
15. 73. pantā:
papildināt trešo daļu ar vārdiem “kā arī iesniedz informāciju par piedāvājumu centrālajam
vērtspapīru depozitārijam, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, centrālā vērtspapīru
depozitārija noteiktajā apjomā un kārtībā”;
papildināt ceturto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) ievērojot prospektā norādītos piedāvājuma un maksājuma termiņus, — datumus,
kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks
norēķini.”
16. 75. pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par atļauju grozīt akciju atpirkšanas piedāvājuma noteikumus Komisija nekavējoties
informē arī attiecīgo tirgus organizētāju un centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas
mērķa sabiedrības akcijas, un elektroniskā veidā nosūta tiem akciju atpirkšanas piedāvājuma
prospekta grozījumu tekstu. Centrālais vērtspapīru depozitārijs akciju atpirkšanas piedāvājuma
prospekta grozījumu tekstu elektroniskā veidā nosūta visiem centrālā vērtspapīru depozitārija
dalībniekiem, kuru kontos centrālajā vērtspapīru depozitārijā ir iegrāmatotas attiecīgās akcijas.”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Piedāvātājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu
par atļauju grozīt piedāvājuma noteikumus, informāciju par piedāvājuma noteikumu grozīšanu
publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”
17. Izteikt 76. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lēmumu par akciju atpirkšanas piedāvājuma atcelšanu Komisija nekavējoties paziņo
piedāvātājam, attiecīgajam tirgus organizētājam un centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurā ir
iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas.”
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18. Aizstāt 77. panta astotajā, devītajā un desmitajā daļā vārdus “izteikt galīgo akciju
atpirkšanas piedāvājumu” ar vārdiem “veikt galīgo akciju atpirkšanu”.
19. Papildināt 79. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda “Piedāvātājs” ar vārdiem
“nekavējoties, bet ne vēlāk kā”.
20. 80. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ieguldītājs, kurš nolēmis pieņemt akciju atpirkšanas piedāvājumu un akciju atpirkšanas
termiņā iesniedzis attiecīgu iesniegumu, ir tiesīgs atsaukt iesniegumu līdz termiņam, kuru
piedāvātājs ir norādījis akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā.”;
izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Akciju atpirkšana vai maiņa veicama pēc iespējas tuvāk akciju atpirkšanas piedāvājuma
termiņa beigu dienai, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma
termiņa beigu dienas.
(5) Publiskajā apgrozībā esošo akciju atpirkšana vai maiņa notiek atbilstoši kārtībai, kādu
noteicis centrālais vērtspapīru depozitārijs, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas. Veicot
akciju atpirkšanu vai maiņu, tiek nodrošināts, ka akcijas tiek aizskaitītas no akciju atsavinātāja
konta tikai pēc tam, kad centrālais vērtspapīru depozitārijs ir pārliecinājies, ka centrālā vērtspapīru
depozitārija norādītajā naudas vai finanšu instrumentu kontā ir ieskaitīta visa atpirkšanai vai maiņai
nepieciešamā naudas summa vai finanšu instrumenti.”
21. Izteikt 81., 82. un 83. pantu šādā redakcijā:
“81. pants. Galīgā akciju atpirkšana
(1) Persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, ir ieguvusi mērķa sabiedrības akcijas
tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju
kopskaita, vai kura akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus, saskaņā ar kuriem
tā tiešā veidā iegūs no akcijām izrietošās balsstiesības tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz
95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita, var atpirkt no pārējiem akcionāriem tiem piederošās
mērķa sabiedrības akcijas bez minēto akcionāru piekrišanas. Šāda akciju atpirkšana uzskatāma par
galīgo akciju atpirkšanu.
(2) Ja 95 procentus no balsstiesīgo akciju kopskaita personai nodrošina gan tiešā, gan netiešā
līdzdalība, galīgo akciju atpirkšanu šī persona ir tiesīga veikt tikai tad, ja tā šajā likumā noteiktajā
kārtībā un termiņos ir ziņojusi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu netiešā veidā.
(3) Galīgo akciju atpirkšanu šā panta pirmajā daļā minētā persona ir tiesīga veikt triju mēnešu
laikā no dienas, kad tā ieguvusi akcijas tādā daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus
no balsstiesīgo akciju kopskaita, vai, ja tā nav veikusi galīgo akciju atpirkšanu iepriekš minētajā
termiņā, — triju mēnešu laikā no dienas, kad beidzies termiņš šīs personas no jauna izteiktajam
obligātajam akciju atpirkšanas piedāvājumam vai brīvprātīgajam akciju atpirkšanas piedāvājumam,
kas izteikts visiem mērķa sabiedrības akcionāriem par visām mērķa sabiedrības akcijām.
(4) Galīgo akciju atpirkšanu drīkst veikt pēc tam, kad pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu
no regulētā tirgus. Ja akcionāru sapulcē par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus ir balsojis vairākums
akcionāru un viens no tiem ir šā panta pirmajā daļā minētā persona, šī persona var apvienot obligāto
akciju atpirkšanas piedāvājumu ar galīgo akciju atpirkšanu un tiem akcionāriem, kuri balsojuši par
akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, bet neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, nav
pienākuma izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu. Šādā gadījumā piedāvātājs ne vēlāk
kā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad akcionāru sapulcē pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no
regulētā tirgus, iesniedz Komisijai iesniegumu par galīgo akciju atpirkšanu.
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(5) Akciju atpirkšanas cenu šā panta pirmajā un ceturtajā daļā minētajos gadījumos nosaka
saskaņā ar šā likuma 74. panta pirmās daļas prasībām. Ja persona iegūst šā panta pirmajā daļā
noteikto balsstiesību daudzumu brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā, tā ir
tiesīga veikt galīgo akciju atpirkšanu par cenu, kāda bija noteikta brīvprātīgajā akciju atpirkšanas
piedāvājumā.
(6) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos pārējiem akcionāriem piederošās mērķa
sabiedrības akcijas atsavina galīgās akciju atpirkšanas prospektā noteiktajā kārtībā.
(7) Ieraksta datums galīgās akciju atpirkšanas gadījumā nedrīkst būt vēlāks par 10 darbdienām
pēc šā likuma 82. panta septītajā daļā minētās informācijas publikācijas datuma.
82. pants. Galīgās akciju atpirkšanas dokumentu izskatīšana
(1) Ja piedāvātājs nolemj veikt galīgo akciju atpirkšanu, tas sagatavo galīgās akciju atpirkšanas
prospektu un iesniedz to Komisijai vienlaikus ar iesniegumu un šā likuma 70. panta otrās daļas 2.,
3. un 4. punktā minētajiem dokumentiem.
(2) Ja persona, kas veic galīgo akciju atpirkšanu, daļu līdzdalības ieguvusi netiešā veidā, tā
vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā norādītajiem dokumentiem iesniedz Komisijai arī līgumus,
pilnvaras un citus dokumentus, kas apliecina tās tiesības uz netiešo līdzdalību.
(3) Galīgās akciju atpirkšanas prospektā ietver vismaz šā likuma 71. panta 1., 2., 4., 5. un
6. punktā minēto informāciju, kā arī informāciju par kārtību, kādā tiks noteikts ieraksta datums.
(4) Komisija 10 darbdienu laikā pēc visu šajā pantā minēto atbilstoši normatīvo aktu prasībām
sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas izskata iesniegumu un galīgās akciju atpirkšanas
prospektu un pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu veikt galīgo akciju atpirkšanu. Komisija
nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā informē piedāvātāju par pieņemto lēmumu.
(5) Par atļauju veikt galīgo akciju atpirkšanu Komisija nekavējoties informē attiecīgo tirgus
organizētāju un elektroniskā veidā nosūta tam galīgās akciju atpirkšanas prospektu. Tirgus
organizētājs galīgās akciju atpirkšanas prospektu nekavējoties ievieto savā mājaslapā internetā.
(6) Komisija nekavējoties elektroniskā veidā nosūta centrālajam vērtspapīru depozitārijam,
kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, lēmumu par atļauju veikt galīgo akciju atpirkšanu un
galīgās akciju atpirkšanas prospektu. Centrālais vērtspapīru depozitārijs galīgās akciju atpirkšanas
prospektu elektroniskā veidā nosūta visiem centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekiem, kuru
kontos centrālajā vērtspapīru depozitārijā ir iegrāmatotas attiecīgās akcijas.
(7) Piedāvātājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis Komisijas lēmumu par atļauju veikt
galīgo akciju atpirkšanu, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un iesniedz centrālajam
vērtspapīru depozitārijam, kurā ir iegrāmatotas mērķa sabiedrības akcijas, šādu informāciju par
galīgo akciju atpirkšanu:
1) šā likuma 71. panta 1., 2. un 5. punktā minēto informāciju;
2) prospektā norādīto informāciju par ieraksta un maksājuma datuma noteikšanu, kā
arī ieraksta un maksājuma datumus;
3) vietu un laiku, kur un kad iespējams iepazīties ar galīgās akciju atpirkšanas prospektu
vai to saņemt.
83. pants. Akciju atsavināšana par labu personai, kas veic galīgo akciju atpirkšanu
(1) Galīgās akciju atpirkšanas prospektā noteiktajā ieraksta datumā akcijas tiek bloķētas
akcionāra kontos un akcionārs zaudē tiesības rīkoties ar tām. Par akciju bloķēšanu ir atbildīgs
centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieks.
(2) Centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieks akcijas bloķē, pamatojoties uz galīgās akciju
atpirkšanas prospektu, kas saņemts no centrālā vērtspapīru depozitārija.
(3) Nākamajā darbdienā pēc galīgās akciju atpirkšanas ieraksta datuma, kas noteikts prospektā
un publicēts atbilstoši šā likuma 82. panta septītās daļas prasībām, piedāvātājs ieskaita centrālā
vērtspapīru depozitārija naudas kontā tādu naudas summu euro, kas atbilst kopējai vēl neatpirkto
akciju vērtībai saskaņā ar galīgās akciju atpirkšanas prospektā noteikto vienas akcijas vērtību.
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(4) Pēc tam kad šā panta trešajā daļā noteiktā naudas summa pilnā apmērā ieskaitīta centrālā
vērtspapīru depozitārija naudas kontā, centrālais vērtspapīru depozitārijs pārskaita visas sākotnējā
reģistrā un centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieku centrālajā vērtspapīru depozitārijā atvērtajos
kontos iegrāmatotās attiecīgās akciju sabiedrības akcijas uz tās personas kontu, kura atpērk akcijas,
vienlaikus veicot naudas pārvedumus uz attiecīgo centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieku
naudas kontiem un nosūtot pieprasījumu centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekiem dzēst
attiecīgās akciju sabiedrības akcijas šā panta pirmajā daļā minēto akcionāru finanšu instrumentu
kontos.
(5) Centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieks vienas darbdienas laikā pēc naudas
saņemšanas no centrālā vērtspapīru depozitārija šo naudas summu atbilstoši iegrāmatoto akciju
daudzumam ieskaita to personu naudas kontos, kuru finanšu instrumentu kontos galīgās akciju
atpirkšanas prospektā noteiktā ieraksta datuma norēķinu dienas beigās bija iegrāmatotas attiecīgās
akciju sabiedrības akcijas.
(6) Atlīdzību tiem akcionāriem, kuru akcijas galīgās akciju atpirkšanas ieraksta datuma
norēķinu dienas beigās atrodas centrālā vērtspapīru depozitārija sākotnējā reģistrā, ieskaita centrālā
vērtspapīru depozitārija naudas kontā.”
22. Aizstāt 83.1 pantā vārdus “izteikts galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums” ar vārdiem
“veikta galīgā akciju atpirkšana”.
23. Izteikt E sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“E sadaļa
Centrālais vērtspapīru depozitārijs”.
1
24. Izteikt 92. un 92. pantu šādā redakcijā:
“92. pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija darbība
Centrālais vērtspapīru depozitārijs darbojas saskaņā ar Regulu Nr. 909/2014, šo likumu
un citiem likumiem, Komisijas normatīvajiem noteikumiem un attiecīgā centrālā vērtspapīru
depozitārija statūtiem.
92.1 pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija darbības nepārtrauktība
(1) Ja centrālais vērtspapīru depozitārijs nevar sniegt Regulas Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā
minētos pakalpojumus maksātnespējas, likvidācijas vai citu iemeslu dēļ, centrālais vērtspapīru
depozitārijs informāciju (tai skaitā uzskaites un reģistru datus), kas nepieciešama, lai nodrošinātu
pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekiem un
emitentiem, nodod citam centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kurš saņēmis Komisijas atļauju
centrālā vērtspapīru depozitārija darbībai vai Regulas Nr. 909/2014 23. pantā noteiktajā kārtībā
ieguvis tiesības sniegt centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumus Latvijas Republikā.
(2) Centrālais vērtspapīru depozitārijs turpina sniegt pakalpojumus un Komisija veic centrālā
vērtspapīru depozitārija uzraudzību līdz brīdim, kad cits centrālais vērtspapīru depozitārijs sāk
sniegt attiecīgos depozitārija pakalpojumus.”
25. Papildināt likumu ar 92.2 pantu šādā redakcijā:
“92.2 pants. Noapaļošana finanšu instrumentu notikumu rezultātā
Ja finanšu instrumentu notikumu rezultātā tiek reģistrēta jauna emisija vai vairākas
jaunas emisijas, apvienojot vairākas esošas finanšu instrumentu emisijas vai sadalot esošu
finanšu instrumentu emisiju, tad finanšu instrumentu skaits, kas pienākas ieguldītājam šādas
reorganizācijas rezultātā, tiek noapaļots uz leju līdz veselam skaitlim. Šādas noapaļošanas rezultātā
radītie zaudējumi personām, kurām pieder finanšu instrumenti, tiek kompensēti kārtībā, kas
noteikta attiecīgā emitenta pārvaldes institūcijas pieņemtajā lēmumā par emisiju apvienošanu vai
sadalīšanu.”
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26. Izteikt 93. pantu šādā redakcijā:
“93. pants. Informēšana par personām, kurām pieder finanšu instrumenti, un par finanšu
instrumentu notikumiem
(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm, kuras finanšu instrumentu kontus
savu un klientu finanšu instrumentu turēšanai nav atvērušas centrālajā vērtspapīru depozitārijā, bet
centrālajā vērtspapīru depozitārijā iegrāmatoto finanšu instrumentu turēšanu nodrošina ar citas
ieguldījumu brokeru sabiedrības vai kredītiestādes starpniecību, ir pienākums pēc tās ieguldījumu
brokeru sabiedrības vai kredītiestādes pieprasījuma, kuras kontos tās tur centrālajā vērtspapīru
depozitārijā iegrāmatotos finanšu instrumentus, un šīs ieguldījumu brokeru sabiedrības vai
kredītiestādes noteiktajā termiņā:
1) sniegt informāciju par personām, kurām pieder vai kuru turējumā atrodas finanšu
instrumenti;
2) izplatīt klientiem informāciju par finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēm un
vismaz tādiem finanšu instrumentu notikumiem, kad emitents ir noteicis finanšu
instrumentu īpašnieku izvēles tiesības attiecībā uz saņemamiem labumiem;
3) iesniegt šai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei to personu finanšu
instrumentu bloķēšanas uzdevumu, kurām pieder finanšu instrumenti un kuras
vēlas piedalīties finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēs.
(2) Centrālais vērtspapīru depozitārijs līgumā ar tā dalībnieku paredz, ka tā dalībnieks,
dalībnieka klienti un citas personas, kas tur attiecīgajā centrālajā vērtspapīru depozitārijā
iegrāmatotus finanšu instrumentus trešo personu labā, savstarpējos līgumos ietver šā panta pirmajā
daļā noteiktos pienākumus, ciktāl tas nav pretrunā ar attiecīgās valsts piemērojamiem tiesību
aktiem.”
27. Izslēgt 94. un 95. pantu.
28. Papildināt likumu ar 95.1, 95.2 un 95.3 pantu šādā redakcijā:
“95.1 pants. Būtiskas izmaiņas licencēšanai iesniegtajā informācijā
(1) Regulas Nr. 909/2014 16. panta 4. punktā minētajā gadījumā Komisija izvērtē plānoto
izmaiņu atbilstību centrālā vērtspapīru depozitārija darbību reglamentējošu normatīvo aktu
prasībām. Komisijai ir tiesības izteikt iebildumus pret plānotajām izmaiņām 20 darbdienu laikā pēc
to saņemšanas, ja tā konstatē plānoto izmaiņu neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja Komisijai
ir pienākums konsultēties ar citām uzraudzības vai pārraudzības iestādēm saskaņā ar sadarbības
līgumu, kas noslēgts uz Regulas Nr. 909/2014 24. panta 4. punkta pamata, Komisija ir tiesīga šo
termiņu pagarināt līdz 40 darbdienām, nosūtot attiecīgu paziņojumu centrālajam vērtspapīru
depozitārijam.
(2) Ja Komisija šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos nav izteikusi iebildumus, centrālais
vērtspapīru depozitārijs ir tiesīgs ieviest plānotās izmaiņas.
95.2 pants. Kontrole centrālajā vērtspapīru depozitārijā
(1) Par centrālā vērtspapīru depozitārija akcionāru var būt persona, kas atbilst Regulas
Nr. 909/2014 27. panta 6. punktam.
(2) Kontroles iegūšanu un maiņu centrālajā vērtspapīru depozitārijā īsteno, ievērojot Regulas
Nr. 909/2014 27. panta 7. un 8. punktu.
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(3) Komisija pēc Regulas Nr. 909/2014 27. panta 7. punktā minētās informācijas saņemšanas
izvērtē personas finansiālo stabilitāti un plānotās kontroles iegūšanas finansiālo pamatotību, lai
nodrošinātu tā centrālā vērtspapīru depozitārija noturīgu un rūpīgu pārvaldību, kurā plānots iegūt
kontroli, kā arī personas iespējamo ietekmi uz centrālā vērtspapīru depozitārija vadību un darbību.
Izvērtēšanas procesā Komisija ņem vērā arī šādus kritērijus:
1) personas nevainojama reputācija un atbilstība centrālā vērtspapīru depozitārija
akcionāriem noteiktajām prasībām;
2) tās personas nevainojama reputācija un profesionālā pieredze, kura plānotās
kontroles iegūšanas rezultātā vadīs centrālā vērtspapīru depozitārija darbību;
3) personas finanšu stabilitāte, it īpaši saistībā ar veiktās vai plānotās saimnieciskās
darbības veidu centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kurā plānots iegūt kontroli;
4) vai centrālais vērtspapīru depozitārijs spēs pildīt normatīvajos aktos noteiktās
regulējošās prasības un vai tās uzņēmumu grupas struktūra, kuras sastāvā centrālais
vērtspapīru depozitārijs iekļausies, neierobežo Komisijas iespējas veikt tai likumā
noteiktās uzraudzības funkcijas, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp
uzraudzības institūcijām un noteikt uzraudzības institūciju uzraudzības pilnvaru
sadalījumu;
5) vai nepastāv pamatotas aizdomas, ka saistībā ar plānoto kontroles iegūšanu ir veikta
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana vai mēģināts veikt
šādas darbības vai ka plānotā līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādu risku.
(4) Komisijai Regulas Nr. 909/2014 27. panta 8. punktā noteiktajā vērtēšanas periodā, bet ne
vēlāk kā vērtēšanas perioda piecdesmitajā darbdienā ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par
šajā pantā minētajām personām, lai izvērtētu šo personu atbilstību šā panta pirmajā un trešajā daļā
noteiktajam.
(5) Pieprasot šā panta ceturtajā daļā minēto papildu informāciju, Komisijai ir tiesības vienu
reizi pārtraukt vērtēšanas periodu līdz dienai, kad šī informācija tiek saņemta, bet ne ilgāk kā uz
30 darbdienām. Ja Komisija ir pārtraukusi vērtēšanas periodu, šo pārtraukuma laiku vērtēšanas
periodā neieskaita.
(6) Komisija nosaka prasības attiecībā uz informāciju, kuru persona, kas vēlas iegūt kontroli
centrālajā vērtspapīru depozitārijā, sniedz Komisijai, lai varētu izvērtēt šīs personas atbilstību šā
panta pirmās un trešās daļas kritērijiem.
(7) Personas, kuras ir ieguvušas kontroli centrālajā vērtspapīru depozitārijā, neievērojot
šajā pantā noteikto kārtību, nevar izmantot visu tām piederošo akciju balsstiesības, bet akcionāru
sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas
brīža, un uz šo lēmumu pamata nedrīkst lūgt ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un citos publiskos
reģistros. Komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus un centrālo vērtspapīru
depozitāriju.
95.3 pants. Paziņojums par izmaiņām pēc licences saņemšanas
Septiņu dienu laikā pēc izmaiņām centrālā vērtspapīru depozitārija valdes vai padomes
sastāvā centrālais vērtspapīru depozitārijs iesniedz Komisijai paziņojumu par notikušajām
izmaiņām. Vienlaikus ar paziņojumu centrālais vērtspapīru depozitārijs iesniedz jaunieceltā valdes
vai padomes locekļa dokumentus, kas minēti Komisijas 2016. gada 11. novembra deleģētās regulas
(ES) 2017/392, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz
regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām
prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (turpmāk — Regula Nr. 2017/392) 13. pantā.”

43

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 19 • 2017. gada 12. oktobrī

29. Izteikt 96. pantu šādā redakcijā:
“96. pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldes institūcijas un to pienākumi
(1) Par centrālā vērtspapīru depozitārija valdes un padomes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem
centrālais vērtspapīru depozitārijs nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc attiecīgās
valdes vai padomes sēdes informē Komisiju. Centrālais vērtspapīru depozitārijs iesniedz Komisijai
šo sēžu protokolus, tiklīdz tie ir parakstīti.
(2) Centrālā vērtspapīru depozitārija attiecīgajai pārvaldes institūcijai ir pienākums pašai
vai pēc Komisijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata valdes vai padomes locekļus, ja tie
neatbilst Regulas Nr. 909/2014 27. panta prasībām.
(3) Centrālā vērtspapīru depozitārija lietotāju komiteju un citu komiteju izveidošanas un
darbības kārtību, kā arī to sastāvu apstiprina centrālā vērtspapīru depozitārija padome.”
30. Izslēgt 97., 98. un 99. pantu.
31. Izteikt 99.1 pantu šādā redakcijā:
“99.1 pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija naudas līdzekļu konti
(1) Centrālais vērtspapīru depozitārijs ir tiesīgs atvērt naudas līdzekļu kontus dalībvalsts
vai ārvalsts centrālajā bankā, ja tā sniedz šādu pakalpojumu, vai kredītiestādē, lai nodrošinātu
naudas līdzekļu norēķinus par finanšu instrumentu norēķinu sistēmā iesniegtajiem pārveduma
rīkojumiem, kā arī naudas līdzekļu norēķinus par finanšu instrumentu notikumiem. Šajos naudas
līdzekļu kontos ieskaitītos līdzekļus centrālais vērtspapīru depozitārijs tur šķirti no saviem naudas
līdzekļiem.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētos naudas līdzekļus nedrīkst izmantot centrālā vērtspapīru
depozitārija kreditoru prasījumu apmierināšanai. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad
centrālajam vērtspapīru depozitārijam pasludināts maksātnespējas process.”
32. Papildināt likumu ar 99.2 pantu šādā redakcijā:
“99.2 pants. Sākotnējais reģistrs
(1) Sākotnējo reģistru uztur centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas ir Latvijas Centrālā
depozitārija tiesību un saistību pārņēmējs.
(2) Sākotnējā reģistrā bez finanšu instrumentiem var tikt uzskaitītas arī tiesības uz naudas
līdzekļiem, kuri ir saņemti finanšu instrumentu atpirkšanas un finanšu instrumentu notikumu
rezultātā un kuri ir attiecināmi uz personām, kurām pieder sākotnējā reģistrā uzskaitītie finanšu
instrumenti.
(3) Centrālais vērtspapīru depozitārijs šā panta otrajā daļā minētos naudas līdzekļus tur šķirti
no saviem naudas līdzekļiem. Šos naudas līdzekļus centrālais vērtspapīru depozitārijs tur Latvijas
Bankā vai kredītiestādē, informējot attiecīgo iestādi, ka šie naudas līdzekļi ir centrālā vērtspapīru
depozitārija turējumā esoša trešo personu manta.
(4) Centrālais vērtspapīru depozitārijs ir tiesīgs šā panta otrajā daļā minētos naudas
līdzekļus izvietot augsti likvīdos zema riska parāda vērtspapīros un izmantot ienākumus (turpmāk
šajā pantā — augļi), kas iegūti no šā ieguldījuma, ieskaitot tos savos ieņēmumos. Ja, ieguldot šā
panta otrajā daļā minētos naudas līdzekļus, rodas zaudējumi, centrālais vērtspapīru depozitārijs
tos sedz no saviem līdzekļiem, bet ne vairāk kā pēdējos 10 gados saņemto augļu apmērā. Šos
parāda vērtspapīrus centrālais vērtspapīru depozitārijs tur šķirti no saviem aktīviem. Ja centrālais
vērtspapīru depozitārijs šādus vērtspapīrus tur kontā pie trešās personas, šis konts tiek identificēts
kā nominālais konts.
(5) Par parāda vērtspapīriem, kuri ir augsti likvīdi un kuriem ir zema riska pakāpe, tiek
uzskatīti tādi parāda vērtspapīri, kas atbilst Regulas Nr. 909/2014 46. panta 3. un 6. punkta prasībām.
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(6) Šā panta otrajā daļā minētos naudas līdzekļus un šā panta ceturtajā daļā minētos vērtspapīrus
nedrīkst izmantot centrālā vērtspapīru depozitārija kreditoru prasījumu apmierināšanai. Šī prasība
attiecas arī uz gadījumiem, kad centrālais vērtspapīru depozitārijs likumā noteiktajā kārtībā atzīts
par maksātnespējīgu.
(7) Centrālais vērtspapīru depozitārijs ir tiesīgs no sākotnējā reģistrā uzskaitītajiem naudas
līdzekļiem ieturēt izdevumus, kas saistīti ar šo līdzekļu glabāšanu.”
33. Izslēgt 100. pantu.
34. Papildināt E sadaļu ar 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 100.10 un
100. pantu šādā redakcijā:
“100.1 pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija konti
(1) Centrālais vērtspapīru depozitārijs nodrošina vismaz šādus finanšu instrumentu kontus
finanšu instrumentu norēķinu sistēmā, kurai ir piemērojami Latvijas normatīvie akti:
1) dalībnieka konts — finanšu instrumentu konts, kurā uzskaita centrālā vērtspapīru
depozitārija dalībniekam piederošos finanšu instrumentus;
2) dalībnieka klientu konts — finanšu instrumentu konts, kurā kopīgi uzskaita centrālā
vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientiem piederošos vai to turējumā esošos
finanšu instrumentus;
3) individuālais konts — finanšu instrumentu konts, kurā ar vai bez dalībnieka
klienta identificēšanas uzskaita centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka vienam
klientam piederošos vai tā turējumā esošos finanšu instrumentus.
(2) Par šā likuma F sadaļas prasību izpildi attiecībā uz dalībnieka klientu, uz kura vārda ir
atvērts individuālais konts, ir atbildīga tā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, ar kuras
starpniecību individuālais konts ir atvērts un ar kuru dalībnieka klients ir noslēdzis līgumu par
individuālā konta apkalpošanu.
100.2 pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka konta apkalpošana pēc
dalībnieka darbības apturēšanas
(1) Ja centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekam ir sākta maksātnespējas procedūra likuma
“Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” 1. panta pirmās
daļas 11. punkta izpratnē, centrālais vērtspapīru depozitārijs nekavējoties, tiklīdz šī informācija ir
kļuvusi tam zināma, aptur šā dalībnieka darbību finanšu instrumentu norēķinu sistēmā.
(2) Ja centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka darbība finanšu instrumentu norēķinu
sistēmā ir apturēta šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, centrālais vērtspapīru depozitārijs
pabeidz to pārveduma rīkojumu norēķinus, kas ir spēkā saskaņā ar likumu “Par norēķinu galīgumu
maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”, un pēc tam šāda dalībnieka kontā finanšu
instrumentu norēķinu sistēmā izpilda tikai tādus pārveduma rīkojumus, kuru rezultātā samazinās
šā dalībnieka un šā dalībnieka klientu kontu atlikums.
100.3 pants. Ziņošana par iespējamiem un faktiskiem Regulas Nr. 909/2014 pārkāpumiem
(1) Ikviena juridiskā vai fiziskā persona var ziņot Komisijai par iespējamiem un faktiskiem
Regulas Nr. 909/2014 pārkāpumiem.
(2) Komisija izveido un uztur efektīvu un uzticamu ziņošanas sistēmu, kas ietver vismaz
šādus elementus:
1) ziņojumu par pārkāpumiem saņemšanas un turpmākās rīcības kārtību;
2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību — tādas
personas datu aizsardzību, kura ziņo par pārkāpumu, kā arī tādas fiziskās personas
datu aizsardzību, kura, iespējams, ir atbildīga par pārkāpuma izdarīšanu;
3) tās personas konfidencialitātes nodrošināšanas noteikumus, kura ziņo par
pārkāpumu.
11
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(3) Kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par iespējamiem un faktiskiem Regulas Nr. 909/2014
pārkāpumiem un veicama Komisijas ziņošanas sistēmā saņemto ziņojumu apstrāde, nosaka
Komisijas normatīvie noteikumi.
(4) Ziņošana saskaņā ar šā panta pirmo daļu, kuru veic centrālā vērtspapīru depozitārija
darbinieki, nav uzskatāma par līgumā un jebkurā normatīvajā aktā noteiktā informācijas izpaušanas
aizlieguma pārkāpumu, un persona nav atbildīga par šādu ziņošanu. Pret centrālā vērtspapīru
depozitārija darbiniekiem, kuri ziņo par pārkāpumiem centrālajā vērtspapīru depozitārijā, nedrīkst
vērst diskriminējošas vai citas netaisnīgas darbības.
100.4 pants. Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība
(1) Papildus Regulā Nr. 909/2014 un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā noteiktajām
tiesībām Komisijai uzraudzības funkciju veikšanai ir šādas tiesības:
1) iepazīties ar visiem centrālā vērtspapīru depozitārija dokumentiem, grāmatvedības
reģistriem un datu bāzēm, kā arī izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot norakstus
(kopijas);
2) prasīt centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldes institūciju lēmumu atcelšanu, ja
tie neatbilst Regulai Nr. 909/2014, citiem centrālā vērtspapīru depozitārija darbību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, centrālā vērtspapīru depozitārija statūtiem
vai citiem dokumentiem vai var būtiski ietekmēt centrālā vērtspapīru depozitārija
finansiālo stāvokli;
3) ierobežot centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir
nepieciešams, lai nodrošinātu stabilu finanšu tirgus funkcionēšanu, tai skaitā
pieprasīt izbeigt darbības, kas ir pretrunā ar Regulu Nr. 909/2014, šo likumu un
citiem normatīvajiem aktiem;
4) ja tas ir pamatots ar šīs daļas 3. punktā norādītajiem apstākļiem, pieprasīt, lai
centrālais vērtspapīru depozitārijs:
a) ierobežo vai aptur uzturētās finanšu instrumentu norēķinu sistēmas dalībnieka
darbību sistēmā,
b) ierobežo, aptur vai izbeidz saikni Regulas Nr. 909/2014 2. panta 29. punkta izpratnē
ar citu centrālo vērtspapīru depozitāriju;
5) izdot normatīvos noteikumus, kas nosaka informāciju, ko centrālais vērtspapīru
depozitārijs sniedz Komisijai par tā sniegtajiem pakalpojumiem un tā darbību,
tai skaitā pārskatus prudenciālai uzraudzībai, pārskatus par aktivitātēm finanšu
instrumentu norēķinu sistēmās, kuras uztur centrālais vērtspapīru depozitārijs, kā
arī šīs informācijas sniegšanas kārtību un termiņus.
(2) Ja akcionārs ieguvis kontroli centrālajā vērtspapīru depozitārijā, neievērojot šā likuma
2
95. pantā noteikto kārtību, un ir izmantojis savas balsstiesības akcionāru sapulcē centrālā
vērtspapīru depozitārija padomes locekļu ievēlēšanai, Komisijai ir tiesības apturēt centrālā
vērtspapīru depozitārija valdes un padomes locekļu darbību un pilnvarot Komisijas pārstāvjus
veikt centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldes institūciju funkcijas līdz brīdim, kad tiek novērsti
visi pārkāpumi.
(3) Centrālais vērtspapīru depozitārijs nekavējoties informē Komisiju, ja tam ir kļuvis
zināms vai radušās aizdomas, ka tā dalībnieks sistemātiski neievēro darbībai centrālajā vērtspapīru
depozitārijā noteiktās prasības.
100.5 pants. Centrālajam vērtspapīru depozitārijam piemērojamie ierobežojumi
(1) Ja Komisija konstatē, ka centrālais vērtspapīru depozitārijs neievēro, vai Komisijai ir
pamats uzskatīt, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad tā pieņēmusi lēmumu par šajā pantā minēto
darbību īstenošanu, tas neievēros prasības, kas noteiktas šajā likumā, Regulā Nr. 909/2014, minētajai
regulai pakārtotos tieši piemērojamos Eiropas Savienības institūciju izdotos normatīvajos aktos
vai Komisijas lēmumos vai normatīvajos noteikumos, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 100.4 panta
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pirmās daļas 5. punktu, vai ja centrālā vērtspapīru depozitārija darbība apdraud tā stabilitāti vai
maksātspēju, Latvijas finanšu sektora drošību vai stabilitāti, draud nodarīt ievērojamus zaudējumus
valsts tautsaimniecībai, tad Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šādas
darbības:
1) dot centrālā vērtspapīru depozitārija valdes un padomes locekļiem saistošus
rakstveida norādījumus, kas nepieciešami šādas situācijas novēršanai;
2) noteikt centrālā vērtspapīru depozitārija tiesību un darbības ierobežojumus, tai
skaitā pilnīgi vai daļēji apturēt centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumu
sniegšanu, kā arī noteikt saistību izpildes ierobežojumus;
3) iecelt centrālajā vērtspapīru depozitārijā vienu vai vairākus Komisijas pilnvarniekus;
4) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs samazina vai neveic peļņas sadali vai
procentu maksājumus akcionāriem, ja tas nerada saistību neizpildi;
5) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs sniedz papildu pārskatus vai biežāk
sniedz pārskatus, tai skaitā pārskatus par centrālā vērtspapīru depozitārija kapitāla
un likviditātes pozīcijām un pārskatus par sākotnējā reģistra pozīcijām;
6) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs pēc nodokļu nomaksas novirza
peļņu pašu kapitāla stiprināšanai;
7) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs nosaka tādu ierobežojumu
amatpersonu un darbinieku atalgojuma mainīgajai daļai, kurš izteikts procentos no
tīrajiem ieņēmumiem un ļauj centrālajam vērtspapīru depozitārijam uzturēt stabilu
kapitāla bāzi;
8) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs pilnveido savu stratēģiju, procedūras
un pasākumus, kas veicami Regulas Nr. 909/2014 prasību izpildei;
9) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs izstrādā plānu Regulas Nr. 909/2014
un citu normatīvo aktu prasību ievērošanas atjaunošanai, nosakot plānā iekļauto
pasākumu izpildes termiņus;
10) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs samazina tā darbībai, pakalpojumiem
vai sistēmām piemītošos riskus;
11) pieprasīt, lai centrālais vērtspapīru depozitārijs sašaurina vai ierobežo komercdarbību
vai atsakās no darbības jomām, kas pārmērīgi apdraud tā stabilitāti.
(2) Komisija ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šā panta pirmajā daļā minētās darbības arī
tad, ja centrālā vērtspapīru depozitārija konsolidācijas grupā esošas komercsabiedrības darbība
apdraud vai var apdraudēt centrālā vērtspapīru depozitārija stabilu darbību.
100.6 pants. Pilnvarnieka iecelšana centrālajā vērtspapīru depozitārijā
(1) Pilnvarnieku ieceļ Komisija uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu gadu. Ja gada laikā no
pilnvarnieka iecelšanas nav novērsti šā likuma 100.5 panta pirmajā daļā minētie apstākļi, Komisija šo
termiņu var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu. Personu nevar iecelt par pilnvarnieku
bez tās rakstveida piekrišanas.
(2) Komisijas lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu tiek noteikts pilnvarnieka darbības mērķis,
uzdevumi un funkcijas, pilnvaru apjoms un termiņš, pilnvarnieka atalgojuma apmērs, pilnvarnieka
uzdevumu veikšanai pieļaujamo izdevumu apmērs, kā arī citi noteikumi, kurus Komisija uzskata
par būtiskiem.
(3) Ja tiek iecelti vairāki pilnvarnieki, tad papildus šā panta pirmajā daļā minētajam lēmumā
par pilnvarnieka iecelšanu tiek noteikts pilnvarnieku pilnvaru apjoma sadalījums un viņu savstarpējā
pakļautība.
(4) Pilnvarnieka iecelšana centrālajā vērtspapīru depozitārijā neierobežo Komerclikumā
noteiktās akcionāru tiesības.
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100.7 pants. Prasības pilnvarniekam
(1) Par pilnvarnieku centrālajā vērtspapīru depozitārijā var būt:
1) fiziskā persona, kura atbilst šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam;
2) kapitālsabiedrība, kuras valdes locekļi atbilst šā panta trešajā daļā noteiktajam un
kuras valdes locekļu vairākums atbilst šā panta otrajā daļā noteiktajam.
(2) Par pilnvarnieku centrālajā vērtspapīru depozitārijā var iecelt fizisko personu, kurai ir:
1) valsts atzīta otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai augstākā akadēmiskā
izglītība un atbilstoša kvalifikācija;
2) atbilstoša kompetence un pietiekama profesionālā darba pieredze;
3) nevainojama reputācija.
(3) Par pilnvarnieku centrālajā vērtspapīru depozitārijā nevar iecelt fizisko personu:
1) kura ir atzīstama par centrālā vērtspapīru depozitārija saistīto pusi šā likuma 1. panta
ceturtās daļas izpratnē;
2) pret kuru kā pret parādnieku ir pabeigta vai ierosināta maksātnespējas lieta vai kura
ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi maksātnespējas lietā un šī lieta nav izbeigta;
3) kura ir bijusi notiesāta par noziegumu pret valsti, noziedzīgu nodarījumu pret
īpašumu, vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, pārvaldes kārtību vai jurisdikciju
vai noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā neatkarīgi
no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
4) pret kuru ir uzsākta kriminālvajāšana vai kura ir kriminālprocesā aizdomās turētais;
5) kura ir notiesāta par šīs daļas 3. punktā noteiktā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,
kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;
6) pret kuru kriminālprocess par šīs daļas 3. punktā noteiktā noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu ir izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju;
7) kurai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā ir ierobežotas tiesības veikt noteiktu
komercdarbību vai ieņemt attiecīgus amatus;
8) kura ir bijusi komercsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis vai prokūrists
komercsabiedrībā un savas nolaidības dēļ vai tīši novedusi šo komercsabiedrību līdz
kriminālsodāmai maksātnespējai.
(4) Ja lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu atbilstoši šā likuma 100.8 panta pirmās daļas
3. punktam ir noteikts, ka pilnvarnieks veic centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldīšanu, papildus
šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam par pilnvarnieku var būt šā panta pirmajā
daļā minētā kapitālsabiedrība vai tāda fiziskā persona, kura ir Komisijas darbinieks vai kura iecelta
maksātnespējas procesa administratora amatā saskaņā ar Maksātnespējas likumu.
100.8 pants. Pilnvarnieka tiesības un pienākumi
(1) Lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu Komisija var noteikt šādas pilnvarnieka tiesības un
pienākumus:
1) sasaukt centrālā vērtspapīru depozitārija akcionāru sapulci, padomes un valdes sēdi
un piedalīties tajā ar tiesībām ierosināt sapulcē un sēdē izskatāmos jautājumus;
2) lemt par atļauju centrālajam vērtspapīru depozitārijam veikt maksājumus, slēgt
jaunus darījumus, kā arī grozīt vai izbeigt esošos darījumus;
3) veikt centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldīšanu.
(2) Ja lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu ir noteiktas viņa tiesības atbilstoši šā panta pirmās
daļas 1. punktam, attiecīgās centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldes institūcijas lēmums nav
pieņemts, ja pret to iebilst pilnvarnieks.

48

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 19 • 2017. gada 12. oktobrī

(3) Ja Komisija lemj par centrālā vērtspapīru depozitārija padomes, valdes vai prokūrista
darbības apturēšanu un aizliegumu centrālajam vērtspapīru depozitārijam rīkoties ar savu mantu,
kā arī ar tā valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu, tad šīs tiesības iegūst
pilnvarnieks.
(4) Ja pilnvarniekam ir noteiktas tiesības pārstāvēt centrālo vērtspapīru depozitāriju, tad
lēmumu par šādu tiesību noteikšanu Komisija publicē savā mājaslapā internetā.
(5) Pilnvarnieks savu uzdevumu veikšanai ir tiesīgs:
1) izdot saistošus rīkojumus visām centrālā vērtspapīru depozitārija pārvaldes
institūcijām un darbiniekiem;
2) neievērot centrālā vērtspapīru depozitārija statūtos, nolikumos un citos dokumentos
noteiktos ierobežojumus;
3) rīkoties ar centrālā vērtspapīru depozitārija mantu, ja šo darbību mērķis ir nodrošināt
centrālā vērtspapīru depozitārija darbības nepārtrauktību;
4) sastādīt un apstiprināt centrālā vērtspapīru depozitārija finanšu pārskatus.
(6) Pilnvaras sasaukt akcionāru sapulci un noteikt tās darba kārtību pilnvarnieks var īstenot
tikai ar Komisijas piekrišanu.
(7) Pilnvarniekam ir pienākums Komisijas noteiktajos termiņos sniegt tai pārskatu par
savu darbību un nekavējoties ziņot Komisijai par atklātajiem faktiem, kas var ietekmēt centrālā
vērtspapīru depozitārija finansiālo stāvokli.
(8) Pilnvarnieks, izpildot savus uzdevumus, rūpējas par valsts tautsaimniecības interesēm,
Latvijas finanšu sektora drošību un stabilitāti, kā arī par centrālā vērtspapīru depozitārija rūpīgu
un piesardzīgu pārvaldību.
(9) Pilnvarnieks ir tiesīgs atteikties no savu pienākumu veikšanas, iesniedzot Komisijai
motivētu iesniegumu, kam pievienojams pilnvarnieka darbības pārskats par visu viņa darbības
laiku.
(10) Komisija izskata pilnvarnieka iesniegumu par atteikšanos no pienākumu veikšanas un
viena mēneša laikā no minētā iesnieguma saņemšanas dienas lemj par savu turpmāko rīcību. Līdz šā
lēmuma pieņemšanai un lietu nodošanai pilnvarnieks turpina veikt viņam noteiktos pienākumus.
100.9 pants. Pilnvarnieka atlīdzība
(1) Komisija izmaksā pilnvarniekam atalgojumu un sedz viņa uzdevumu veikšanai
nepieciešamos izdevumus lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu noteiktajā apmērā. Šajā daļā noteiktās
izmaksas centrālais vērtspapīru depozitārijs kompensē Komisijai tās noteiktajā termiņā.
(2) Pilnvarniekam par viņa uzdevumu veikšanu nav tiesību saņemt jebkāda veida atlīdzību
vai citus ienākumus papildus lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu noteiktajam.
100.10 pants. Sadarbība ar pilnvarnieku
(1) Centrālā vērtspapīru depozitārija padomes un valdes locekļiem, darbiniekiem, citiem
pārstāvjiem un akcionāriem ir pienākums sadarboties ar pilnvarnieku un pēc viņa pieprasījuma
nodot viņam lietas un informāciju, kas nepieciešama pilnvarnieka funkciju veikšanai.
(2) Pilnvarnieks nekavējoties ziņo Komisijai par šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu
neizpildi, kā arī par citiem šķēršļiem viņa uzdevumu izpildei.
100.11 pants. Pilnvarnieka pilnvaru izbeigšanās
(1) Komisija uzrauga pilnvarnieka darbību.
(2) Pilnvarnieka pilnvaras izbeidzas:
1) izbeidzoties lēmumā par pilnvarnieka iecelšanu noteiktajam termiņam;
2) ar Komisijas lēmumu par pilnvarnieka atcelšanu;
3) pilnvarniekam atsakoties no savu pienākumu pildīšanas saskaņā ar šā likuma
100.8 panta devīto un desmito daļu.
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(3) Komisija lemj par pilnvarnieka atcelšanu, ja konstatē, ka pilnvarnieks neievēro šā likuma
vai citu centrālā vērtspapīru depozitārija darbību reglamentējošu normatīvo aktu noteikumus vai
neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.
(4) Pilnvarnieks, izbeidzoties pilnvarām, Komisijas noteiktajā termiņā nodod lietas Komisijai
vai tās noteiktajai personai.”
35. Aizstāt F, F1 un G sadaļā vārdus “Centrālais depozitārijs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“centrālais vērtspapīru depozitārijs” (attiecīgā locījumā).
36. 125. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pierādījums tam, ka centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēti finanšu instrumenti
pieder centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekam, ir iegrāmatojums dalībnieka kontā.”;
papildināt pantu ar 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:
“(21) Pierādījums tam, ka centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēti finanšu instrumenti
pieder centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientam, kura uzdevumā centrālajā vērtspapīru
depozitārijā ir atvērts individuālais konts, identificējot dalībnieka klientu centrālajā vērtspapīru
depozitārijā, ir iegrāmatojums šajā individuālajā kontā.
(22) Pierādījums tam, ka centrālajā vērtspapīru depozitārijā reģistrēti finanšu instrumenti
pieder centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientam, kura uzdevumā centrālajā vērtspapīru
depozitārijā ir atvērts individuālais konts, neidentificējot dalībnieka klientu centrālajā vērtspapīru
depozitārijā, ir iegrāmatojums klienta kontā, kas atvērts pie dalībnieka.
(23) Gadījumā, kas nav minēts šā panta otrajā, 2.1, 2.2 un trešajā daļā, pierādījums tam,
ka finanšu instrumenti pieder personai, ir iegrāmatojums ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai
kredītiestādē atvērtajā šīs personas finanšu instrumentu kontā.
(24) Ķīlas tiesību pierādījums attiecībā uz finanšu instrumentiem ir attiecīgs iegrāmatojums
finanšu instrumentu kontā — ieraksts, kurā apliecina finanšu instrumentu piederību.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde klientam vai centrālais vērtspapīru
depozitārijs dalībniekam vai dalībnieka klientam var atvērt tādu finanšu instrumentu kontu,
kurā uzskaita šā klienta, dalībnieka vai dalībnieka klienta turējumā esošos finanšu instrumentus
(nominālais konts).”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Finanšu instrumentus, kas pieder centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientam,
ieguldījumu brokeru sabiedrības klientam vai kredītiestādes klientam, nedrīkst izmantot centrālā
vērtspapīru depozitārija dalībnieka kreditoru, ieguldījumu brokeru sabiedrības kreditoru vai
kredītiestādes kreditoru prasījumu apmierināšanai. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad
centrālā vērtspapīru depozitārija dalībniekam, ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai kredītiestādei
pasludināts maksātnespējas process.”;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Finanšu instrumentus, kas iegrāmatoti finanšu instrumentu kontā, kurš ir atvērts
centrālā vērtspapīru depozitārija uzturētā finanšu instrumentu norēķinu sistēmā un kurā tiek
uzskaitīti dalībnieka vai dalībnieka vienam vai vairākiem klientiem piederoši vai turējumā esoši
finanšu instrumenti, nedrīkst izmantot centrālā vērtspapīru depozitārija kreditoru prasījumu
apmierināšanai. Šī prasība attiecas arī uz gadījumiem, kad centrālajam vērtspapīru depozitārijam
pasludināts maksātnespējas process.”;
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izteikt septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:
“(7) Juridiskajām personām piederošus finanšu instrumentus, kas iegrāmatoti ieguldījumu
brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtā finanšu instrumentu kontā vai individuālajā kontā, kurā
tiek uzskaitīti centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientam piederoši finanšu instrumenti,
un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm piederošus finanšu instrumentus, kas
iegrāmatoti dalībnieka kontā, drīkst apķīlāt tikai ar tiesu izpildītāja rīkojumu Civilprocesa likumā
noteiktajā kārtībā.
(8) Fiziskajām personām piederošus finanšu instrumentus, kas iegrāmatoti ieguldījumu
brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtā finanšu instrumentu kontā vai individuālajā kontā, kurā
tiek uzskaitīti centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientam piederoši finanšu instrumenti,
drīkst apķīlāt tikai ar tiesu izpildītāja rīkojumu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vai uzlikt
tiem arestu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
(9) Piedziņu uz juridiskajām personām piederošiem finanšu instrumentiem, kas
iegrāmatoti ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtā finanšu instrumentu kontā
vai individuālajā kontā, kurā tiek uzskaitīti centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieka klientam
piederoši vērtspapīri, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm piederošiem finanšu
instrumentiem, kas iegrāmatoti dalībnieka kontā, drīkst vērst, tikai pamatojoties uz tiesu izpildītāja
rīkojumu, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vai pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma —
nodokļu likumos paredzētajos gadījumos, bet pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma — arī
citos likumos paredzētajos gadījumos.
(10) Piedziņu uz fiziskajām personām piederošiem finanšu instrumentiem, kas iegrāmatoti
ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē atvērtā finanšu instrumentu kontā vai individuālajā
kontā, kurā tiek uzskaitīti centrālā vērtspapīru depozitārija klientam piederoši vērtspapīri, drīkst
vērst, pamatojoties uz tiesu izpildītāja rīkojumu, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vai,
pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu,
saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”
37. 131. pantā:
izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ziņas par klientu, viņa finanšu instrumentu kontiem un naudas kontiem, kas saistīti ar
finanšu instrumentu norēķiniem, kā arī par veiktajiem darījumiem ar regulētajā tirgū iekļautajiem
finanšu instrumentiem sniedzamas regulētā tirgus organizētājam pēc tā pieprasījuma, ja šīs
ziņas ir nepieciešamas tirdzniecības vietas organizētājam, lai nodrošinātu iekšējās informācijas
izmantošanas un tirgus manipulāciju novēršanai piešķirto uzraudzības funkciju veikšanu.”;
papildināt pantu ar 11.1 daļu šādā redakcijā:
“(111) Ziņas par klientu, viņa finanšu instrumentu kontiem un naudas kontiem, kas saistīti
ar finanšu instrumentu norēķiniem, kā arī par veiktajiem darījumiem ar centrālajā vērtspapīru
depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instru
mentiem sniedzamas centrālajam vērtspapīru
depozitārijam pēc tā pieprasījuma, ja šīs ziņas ir nepieciešamas centrālajam vērtspapīru
depozitārijam, lai nodrošinātu Regulas Nr. 2017/392 67. panta 1. punktā noteikto uzraudzības
funkciju veikšanu.”
38. Izteikt 147.3 panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Centrālais vērtspapīru depozitārijs maksā Komisijai tās darbības finansēšanai līdz diviem
procentiem (ieskaitot) no centrālā vērtspapīru depozitārija darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem
ceturksnī, bet ne mazāk par 7114 euro gadā.”
39. Izslēgt 148. panta vienpadsmitajā daļā vārdus “centrālajā vērtspapīru depozitārijā”.
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40. Papildināt pārejas noteikumus ar 60. un 61. punktu šādā redakcijā:
“60. Centrālais vērtspapīru depozitārijs un tā dalībnieks līdz 2019. gada 1. jūlijam nodrošina
šā likuma 93. panta otrajā daļā noteikto prasību izpildi attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti starp
centrālo vērtspapīru depozitāriju un tā dalībnieku.
61. Līdz 2017. gada 31. decembrim centrālā vērtspapīru depozitārija dalībnieks tiek uzskatīts
par vērtspapīru konta turētāju likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē, kura pienākums
ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli no akciju turētājam vai starpniekam izmaksātajām
dividendēm par publiskā apgrozībā esošām akcijām un ieskaitīt to valsts budžetā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 3. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 03.10.2017., Nr. 196.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

335. 682L/12

Par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas
pievienošanos Saprašanās memorandam starp
Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības
ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās
aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās
aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra
stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu,
administrēšanu un darbību un Saprašanās
memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo
aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas
Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas
Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas
nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības
ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās
virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu
par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības
centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos
funkcionālajām attiecībām

1. pants. 2016. gada 14. novembrī parakstītais paziņojums par Nīderlandes Karalistes
Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas
Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās
Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas
Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības
ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos
izveidošanu, administrēšanu un darbību un 2016. gada 8. decembrī parakstītais paziņojums
par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam
starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās
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aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju,
kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos
funkcionālajām attiecībām (turpmāk — Pievienošanās paziņojumi) ar šo likumu tiek pieņemti un
apstiprināti.
2. pants. Pievienošanās paziņojumos paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības
ministrija.
3. pants. Pievienošanās paziņojumi stājas spēkā to pēdējā paraksta datumā, un Ārlietu
ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi
Pievienošanās paziņojumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 3. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 03.10.2017., Nr. 196.

54

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 19 • 2017. gada 12. oktobrī
NEOFICIĀLS TULKOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
PIEVIENOŠANOS
SAPRAŠANĀS MEMORANDAM STARP LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS
MINISTRIJU, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, VĀCIJAS
FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU,
ITĀLIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, LIETUVAS REPUBLIKAS
NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS
AIZSARDZĪBAS MINISTRU, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS
KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU KĀ ARĪ SABIEDROTO SPĒKU
AUGSTĀKĀS VIRSPAVĒLNIECĪBAS TRANSFORMĀCIJAS KOMANDIERA ŠTĀBU PAR
ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS
KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS FUNKCIONĀLAJĀM ATTIECĪBĀM

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija
NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju
stratēģiskās komunikācijas jomā;
ŅEMOT VĒRĀ savu dalību NATO StratCom COE, kas atrodas Latvijas Republikā kā
Sponsorējošajā valstī, kā noteikts Paziņojumā par pievienošanos Saprašanās memorandam starp
Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas
Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības
ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par NATO
StratCom COE izveidi, administrāciju un darbību, kas parakstīts stājās spēkā 2014. gada 1. jūlijā.
IZVĒLAS piedalīties Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo
aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo
Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības
štābu par NATO StratCom COE funkcionālajām attiecībām, kas stājās spēkā 2014. gada 1.jūlijā.
Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministra vārdā:
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________
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Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija,
Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas nacionālās
aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija,
kā arī Sabiedroto spēku virspavēlniecības štābs, kā MOU par NATO StratCom COE funkcijām
Dalībnieki,
APSVEICOT Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas izteikto apņemšanos;
PIEKRĪT, ka Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija pievienojas kā MOU par
NATO StratCom COE funkcijām Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos
izklāstītajiem noteikumiem.
Šis Paziņojums par pievienošanos stāsies spēkā tā pēdējā paraksta datumā vai arī datumā,
kad stājas spēkā Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas Paziņojums par pievienošanos
MOU par NATO StratCom COE darbību.
Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā.
Dokumenta oriģināls tiek deponēts pie HQ SACT, kas visiem MOU par NATO StratCom COE
funkcijām Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā arī sev izsniegs
apliecinātu tā kopiju. Šī pievienošanās tiek attiecīgi reģistrēta MOU par NATO StratCom COE
funkcijām Izmaiņu reģistrā.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________
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Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________

Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________

Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________
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Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________

Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Amats
___________________________________________________________
Vieta/datums
___________________________________________________________

Sabiedroto spēku virspavēlniecības komandiera štāba vārdā
Paraksts
___________________________________________________________
Vārds, uzvārds
___________________________________________________________
Sabiedroto spēku Augstākais transformācijas komandieris
Norfolka, Amerikas Savienotās Valstis
___________________________________________________________
Vieta/datums
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NEOFICĀLS TULKOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS
PIEVIENOŠANOS
SAPRAŠANĀS MEMORANDAM STARP LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS
MINISTRIJU, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, VĀCIJAS
FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS FEDERĀLO AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, ITĀLIJAS
REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS
MINISTRU, LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀS KARALISTES
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU PAR ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS
IZCILĪBAS CENTRA STRATĒĢISKĀS KOMUNIKĀCIJAS JAUTĀJUMOS IZVEIDOŠANU,
ADMINISTRĒŠANU UN DARBĪBU

Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrija
NOLEMJOT paplašināt savu dalību NATO vispārējos centienos īstenot transformāciju
stratēģiskās komunikācijas jomā;
VĒLOTIES pievienoties pašreizējiem NATO StratCom COE Dalībniekiem, nodrošinot
personālu amatam No. DCE006 (vecākais eksperts/štāba virsnieks Doktrīnu, koncepciju un
eksperimentācijas nodaļā) no 2016. gada 1. oktobra.
NOLEMJ, sākot no 2016. gada 1. oktobra, pievienoties Saprašanās memorandam starp
Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas
Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības
ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par NATO
izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību,
kas stājās spēkā 2014. gada 1.jūlijā.
PIEKRĪT sniegt savu ieguldījumu gada budžetā, sākot to ar 2016. finanšu gadu.
PIEKRĪT ievērot Tehnisko vienošanos starp Somijas Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas
Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās
Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas
Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru,
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Somijas Ārlietu
ministrijas iemaksām NATO izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos.
Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministra vārdā:
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
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Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija,
Vācijas Federatīvās Republikas Federālā aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālā Aizsardzības ministrija, Polijas Republikas nacionālās
aizsardzības ministrs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija
kā MOU par NATO StratCom COE darbību Dalībnieki,
APSVEICOT Nīderlandes karalistes Aizsardzības ministrijas izteikto apņemšanos;
PIEKRĪT, ka Nīderlandes karalistes Aizsardzības ministrija pievienojas kā MOU par
NATO StratCom COE darbību Dalībnieks saskaņā ar šajā Paziņojumā par pievienošanos
izklāstītajiem noteikumiem;
PIEKRĪT uzskatīt, ka šis Paziņojums par pievienošanos papildina MOU par
NATO StratCom COE darbību;
Paziņojums par pievienošanos ir saistošs jaunajam Dalībniekam tikai tad, ja tas parakstīs arī
Paziņojumu par pievienošanos MOU par NATO StratCom COE funkcijām;
Šis Paziņojums par pievienošanos ir parakstīts vienā eksemplārā angļu valodā. Tas veido
grozījumus MOU par NATO StratCom COE darbību un, kā šādi grozījumi, tiek attiecīgi reģistrēts
MOU par NATO StratCom COE darbību Izmaiņu reģistrā.
Dokumenta oriģināls tiek deponēts Latvijas Republikā, kas visiem MOU par
NATO StratCom COE darbību Dalībniekiem, jaunajam Dalībniekam, NATO StratCom COE, kā
arī HQ SACT izsniegs apliecinātu tā kopiju.
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
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Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā
Paraksts
Nosaukums
Amats
Vieta/datums
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

336. 683L/12

Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā
starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības
ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās
aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās
aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra
stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu,
administrēšanu un darbību

1. pants. 2016. gada 25. maijā parakstītais Pirmais grozījums Saprašanās memorandā
starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju,
Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības
ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās
aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju
par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos
izveidošanu, administrēšanu un darbību (turpmāk — Saprašanās memoranda grozījums) ar šo
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2. pants. Saprašanās memoranda grozījumā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības
ministrija.
3. pants. Saprašanās memoranda grozījums stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā,
un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms
Saprašanās memoranda grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. septembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 3. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 03.10.2017., Nr. 196.
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337. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28. septembra sēdē apstiprinājusi Ingunu Casno par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze
Rīgā 2017. gada 28. septembrī

338. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28. septembra sēdē apstiprinājusi Lanu Leju par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze
Rīgā 2017. gada 28. septembrī

339. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28. septembra sēdē apstiprinājusi Ludmilu Vazdiķi par
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze
Rīgā 2017. gada 28. septembrī

340. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28. septembra sēdē apstiprinājusi Ilonu Zelmeni par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze
Rīgā 2017. gada 28. septembrī
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341. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts
budžetu 2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta
apakšprogrammas 41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” 1 060 629 euro apmērā uz:
1) resora “Ministru kabinets” budžeta programmu 01.00.00 “Ministru kabineta darbības
nodrošināšana, valsts pārvaldes politika” 272 688 euro apmērā, lai nodrošinātu neatliekamu
pasākumu īstenošanu efektīvai Valsts kancelejas darbībai;
2) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmu 01.00.00 “Korupcijas
novēršanas un apkarošanas birojs” 787 941 euro apmērā, lai nodrošinātu pasākumus saistībā ar
normatīvajos aktos paredzēto drošības prasību ievērošanu un īstenošanu, kā arī izmeklēšanas un
operatīvās darbības kapacitātes paaugstināšanu.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

342. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” 19 046 489 euro apmērā uz Satiksmes ministrijas
budžeta apakšprogrammām:
1) 31.04.00 “Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” 13 022 283 euro apmērā, lai
nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu akciju sabiedrībai “Pasažieru
vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu 2017. gadā;
2) 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”
5 023 803 euro apmērā un budžeta apakšprogrammu 31.07.00 “Dotācija sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”
1 000 403 euro apmērā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu
pārvadātājiem par pasažieru pārvadāšanu reģionālajos un pilsētas nozīmes maršrutos 2016. gadā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī
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343. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu
33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”
16 400 000 euro apmērā, attiecīgi paredzot apropriāciju finansēšanas kategorijā “Akcijas un cita
līdzdalība pašu kapitālā”, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu šādām klīniskajām
universitātes slimnīcām:
1) valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
5 400 000 euro;
2) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
11 000 000 euro.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

344. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts
budžetu 2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta
apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas” 113 521 euro apmērā uz Kultūras ministrijas budžeta
programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība”, lai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai 2017. gadā
nodrošinātu 96 valsts budžeta vietu pārņemšanu atbilstoši Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas likvidācijas procesā konstatētajam pārņemamo studentu skaitam.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

345. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” 159 980 euro apmērā uz Latvijas Republikas
Prokuratūras pamatbudžeta programmu 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”, lai segtu
izdevumus saistībā ar Latvijas Republikas Prokuratūras autoparka neatliekamu atjaunošanu,
drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošanu un tehnikas iegādi.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī
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346. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem”
87 322 euro apmērā uz Kultūras ministrijas:
1) budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” 72 478 euro apmērā, lai nodrošinātu
Rakstniecības un mūzikas muzeja labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanu;
2) budžeta apakšprogrammu 22.07.00 “Nomas maksas VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
programmas “Mantojums—2018” ietvaros” 14 844 euro apmērā, lai segtu izdevumus par
Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu nomu
Tērbatas ielā 75, Rīgā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

347. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas
97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” 5000 euro apmērā uz Sabiedrības integrācijas fonda
budžeta programmu 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”, lai īstenotu pilotprojektu
mājokļa nodrošināšanai divām ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī
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348. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
41.01.00 “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” 2 790 000 euro apmērā uz Zemkopības ministrijas
budžeta apakšprogrammām:
1) 20.02.00 “Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie
izmeklējumi” 463 000 euro apmērā, lai novērstu būtisku kavēšanos valsts monitoringa izpildē
analītisko iekārtu bojājuma dēļ un ilgtermiņā nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu un
eksportējošo pārtikas nozares uzņēmumu darbību;
2) 22.01.00 “Profesionālā izglītība” 1 400 000 euro apmērā, lai novērstu dabas stihijas radītās
sekas un nodrošinātu mācību procesu atbilstoši darba drošības un vides prasībām;
3) 22.02.00 “Augstākā izglītība” 605 000 euro apmērā, lai novērstu dabas stihijas radītās sekas
un nodrošinātu mācību procesu atbilstoši darba drošības un vides prasībām;
4) 22.05.00 “Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas
analīzes un apmaiņas sistēmai” 140 000 euro apmērā, lai nodrošinātu apsekojumus lauku
saimniecību darbību raksturojošu datu ieguvei;
5) 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” 182 000 euro apmērā, lai novērstu lauksaimniecības
zemju un apbūves zemes applūšanas riskus un nodrošinātu valsts nozīmes ūdensnoteku un
aizsargdambju uzturēšanu.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

349. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei, lai stiprinātu Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzībā
un kontrolē iesaistīto darbinieku kapacitāti, Finanšu ministrijas kapacitāti, veidojot noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu, un Patērētāju tiesību
aizsardzības centra kapacitāti patērētāju kreditētāju uzraudzības jomā, no Finanšu ministrijas
budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” 96 216 euro apmērā uz:
1) Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas
nodrošināšana” 29 185 euro apmērā;
2) Finanšu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”
17 123 euro apmērā;
3) Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju
tiesību aizsardzība” 49 908 euro apmērā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

67

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 19 • 2017. gada 12. oktobrī

350. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē apstiprinājusi Ievu Andžāni par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

351. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē apstiprinājusi Žannu Gaigali-Prudņikovu
par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

352. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē apstiprinājusi Ievu Lūciņu-Linku par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

353. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē apstiprinājusi Ingu Pujati par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī

354. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. oktobra sēdē apstiprinājusi Mārtiņu Tupureinu par
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 5. oktobrī
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