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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

426. 736L/12 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 
2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 
251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 34. punktu šādā redakcijā:
“34) vienotais nodokļu konts — valsts budžeta ieņēmumu konts Valsts kasē, kurā nodokļu 

maksātājs iemaksā šā likuma 23.1 panta pirmajā daļā noteiktos maksājumus.”

2. Papildināt 18. panta pirmo daļu ar 31. punktu šādā redakcijā:
“31) nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļu 

maksātājam pieejamus datus par tā maksājamo un pārmaksāto Valsts ieņēmumu 
dienesta administrēto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem 
saistīto maksājumu (nokavējuma naudas un soda naudas) summām.”

3.  23.1 pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksā šādus Valsts ieņēmumu dienesta 

administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus 
(nokavējuma naudas un soda naudas):

1) iedzīvotāju ienākuma nodokli;
2) uzņēmumu ienākuma nodokli;
3) pievienotās vērtības nodokli;
4) akcīzes nodokli;
5) Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētos muitas maksājumus;
6) dabas resursu nodokli;
7) izložu un azartspēļu nodokli;
8) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
9) elektroenerģijas nodokli;
10) mikrouzņēmumu nodokli;
11) subsidētās elektroenerģijas nodokli;
12) uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;
13) valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;
14) patentmaksu;
15) maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;
16) maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu 

administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu.
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(2) Šā panta pirmajā, sestajā un septītajā daļā minēto maksājumu atzīst par saņemtu valsts 
budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā 
un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai 
norēķinos ar valsts budžetu.”;

izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā 

redakcijā:
“(5)  Šā likuma 8.  panta 3.  punktā noteikto nodokļa maksājumu, pašvaldības budžetā 

iemaksājamo valsts nodevas maksājumu un pašvaldību nodevas maksājumu iemaksā pašvaldības 
budžetā nodokļu administrācijas vai pašvaldību nodevu administrācijas norādītajos budžeta kontos 
un atzīst par saņemtu pašvaldības budžetā dienā, kad pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam 
piekritīgo nodokļa vai nodevas maksājumu.

(6) Šā likuma 8. panta 13. un 14. punktā noteikto nodokļu maksājumu iemaksā valsts budžetā 
nodokļu administrācijas norādītajos budžeta kontos.

(7)  Valsts nodevas (izņemot uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un valsts nodevu par 
numerācijas lietošanas tiesībām) maksājumu iemaksā valsts budžetā attiecīgās valsts nodevas 
administrācijas norādītajos budžeta kontos.

(8)  Vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi (izņemot Ministru kabineta noteiktos 
gadījumus) tiek novirzīti šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu saistību segšanai to samaksas 
termiņa iestāšanās dienā atbilstoši nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam vai atbilstoši 
maksājuma termiņam, ja valsts budžeta maksājums noteikts ar citu dokumentu, kas nav nodokļu 
deklarācija.

(9) Ministru kabinets nosaka izņēmuma gadījumus šā panta astotajā daļā noteiktajai kārtībai, 
kādā vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi tiek novirzīti šā panta pirmajā daļā minēto 
maksājumu saistību segšanai.

(10) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests administrē nodokļu 
maksātāja vienotajā nodokļu kontā ieskaitītos maksājumus, kārtību, kādā tos novirza konkrēta 
nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai, 
un maksājumu veikšanas kārtību vienotajā nodokļu kontā.

(11)  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem budžetā tiek 
ieskaitīti kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi, kas nav maksājami 
vienotajā nodokļu kontā.”

4. Papildināt 24. panta sesto daļu pēc vārdiem “nodokļu maksājumi” ar vārdiem un skaitli 
“(izņemot nokavētos šā likuma 23.1 panta pirmajā daļā noteiktos nodokļu maksājumus)”.

5. Papildināt 28. panta ceturto daļu ar vārdiem un skaitļiem “bet nokavētos šā likuma 23.1 panta 
pirmajā daļā noteiktos maksājumus sedzot saskaņā ar šā likuma 23.1 pantā noteikto kārtību un 
Ministru kabineta noteikto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto 
maksājumu novirzīšanas un ieskaitīšanas kārtību”.

6.  112. pantā:
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “Ministru kabinets nosaka” ar vārdiem “par vienotās 

elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidi un uzturēšanu atbildīgo iestādi”;
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveide un uzturēšana var tikt 

deleģēta privātpersonai, noslēdzot deleģēšanas līgumu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā 
noteiktajai kārtībai.
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(6) Kārtību un apmēru, kādā veicama maksa par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites 
datubāzes izmantošanu, un atbrīvojumus no tās, kā arī saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību 
nosaka Ministru kabinets.”

7.  114. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3)  Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos un uzkrātos datus (izņemot 

reģistrētos un uzkrātos datus par personu, kas uzturas būvlaukumā un nav nodarbināta būvdarbu 
veikšanā būvlaukumā) par iepriekšējo mēnesi, kā arī elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas 
notikumu auditācijas pierakstus, kas satur informāciju par visām datu uzkrāšanas periodā 
elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā veiktajām darbībām, galvenais būvdarbu veicējs reizi 
mēnesī līdz 15. datumam nodod vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē strukturētā 
veidā.”;

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāja 

pienākumus, tiesības un atbildību.”

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 207., 208. un 209. punktu šādā redakcijā:
“207.  Šā likuma 1.  panta 34.  punkts, grozījumi 23.1  panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 

trešajā daļā attiecībā uz tās izslēgšanu, 23.1 panta piektā, sestā, septītā, astotā, devītā, desmitā un 
vienpadsmitā daļa, grozījumi 24. panta sestajā daļā un 28. panta ceturtajā daļā attiecībā uz vienotā 
nodokļu konta ieviešanu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

208. Šā likuma 23.1 panta pirmās daļas 5. punktā minēto maksājumu ieskaitīšanu vienotajā 
nodokļu kontā uzsāk no 2023. gada 1. janvāra. Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 
31. decembrim Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētie muitas maksājumi maksājami nodokļu 
administrācijas norādītajā budžeta kontā, un tie atzīstami par saņemtiem valsts budžetā atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami 
par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts 
budžetu.

209. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. maijam izdod šā likuma 23.1 panta devītajā, desmitajā 
un vienpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

427. 737L/12 Grozījumi Izglītības likumā
Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 
2., 14.  nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.  nr.; 2010, 47., 205.  nr.; 2011, 202.  nr.; 2012, 54., 108., 
190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152. nr.) šādus 
grozījumus:

1.  14. pantā:
izslēgt 17. punktā vārdus “un internātskolās”;
papildināt pantu ar 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

“40) nosaka kārtību, kādā piešķir valsts sociālo atbalstu tiem vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem, 
kuri pašvaldības vispārējās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas 
gadījumā zaudē pedagoga darbu, kā arī nosaka institūciju, kas administrē valsts 
sociālā atbalsta izmaksu un tās pārtraukšanu;

 41) nosaka minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā 
izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā vidējās izglītības pakāpē 
pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs. Minētos 
kritērijus izglītības iestādes dibinātājs ņem vērā, nosakot maksimāli pieļaujamo 
izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā;

 42) nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts, tai skaitā ņemot vērā izglītības iestādē 
iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un 
privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās izglītības programmu īstenošanā 
iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja izglītojamo skaits attiecīgajā klasē 
vai klašu grupā vidējās izglītības pakāpē neatbilst Ministru kabineta noteiktajam 
minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam.”

2.  17. panta trešajā daļā:
izslēgt 1. punktā vārdu “internātskolas”;
izslēgt 2. punktā vārdu “internātskolu”;
aizstāt 7. punktā vārdus “izņemot speciālās izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un 

grupas vispārējās izglītības iestādēs, internātskolas, arī tās, kuras tiek finansētas no valsts budžeta” 
ar vārdiem “izņemot speciālās izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas 
pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē un nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī speciālās 
izglītības iestādes — attīstības vai rehabilitācijas centrus”;

izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10) nodrošina tās padotībā esošo izglītības iestāžu saimniecisko, tehnisko un medicīnas 

darbinieku darba samaksu, izņemot speciālās izglītības iestāžu, kas īsteno speciālās 
izglītības programmas pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē un nodrošina 
internāta pakalpojumus, kā arī speciālās izglītības iestāžu — attīstības vai 
rehabilitācijas centru — darbinieku darba samaksu;”;

izslēgt 12. punktā vārdus “kā arī internātskolās”;
izslēgt 13. punktā vārdus “un internātskolās”.
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3.  52. pantā:
papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(2) Pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības pedagogam, kuram līdz pensijas vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts 
pensijām” ir mazāk nekā trīs gadi un kopējais pedagoga darba stāžs valsts un pašvaldības izglītības 
iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, ir vismaz 25 gadi, tai skaitā pēdējie pieci gadi 
pirms izglītības iestādes likvidācijas vai reorganizācijas nostrādāti pašvaldības izglītības iestādē, 
kas īsteno vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas, un kurš izglītības 
iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā zaudē darbu un turpmāk negūst ienākumus no 
algota darba, komercdarbības vai saimnieciskās darbības, neatkarīgi no viņa mantiskā stāvokļa ir 
tiesības saņemt valsts sociālo atbalstu līdz sešu mēnešu vidējās izpeļņas apmēram Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto valsts sociālo atbalstu nesaņem pedagogs, kuram piešķirta 
valsts vecuma pensija vai kurš saņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam”.

(4) No šā panta otrajā daļā minētā valsts sociālā atbalsta tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai no šim mērķim piešķirtajiem 
valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicamas un reģistrējamas 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanai.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. Izteikt 59. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pašvaldību speciālās izglītības iestādes, kas īsteno speciālās izglītības programmas 

pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē un nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī speciālās 
izglītības iestādes — attīstības vai rehabilitācijas centrus — finansē no valsts budžeta Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā.”

5.  60. pantā:
papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem “tajā skaitā bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa” ar vārdiem “kā arī pedagogu darba samaksa 
speciālās pirmsskolas izglītības iestāžu speciālās izglītības grupās un vispārējās izglītības iestāžu 
speciālās izglītības grupās”;

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:
“(32) Šā panta trešo daļu un 59. panta otro daļu par to pedagogu darba samaksas nodrošināšanu 

no valsts budžeta līdzekļiem, kuri nodarbināti pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās 
izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās vidējās izglītības pakāpē, nepiemēro, ja 
izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli 
pieļaujamam izglītojamo skaitam. Šādā gadījumā pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no 
izglītības iestāžu dibinātāju budžeta un valsts, ievērojot Ministru kabineta noteiktos kritērijus, tai 
skaitā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus, piedalās šo pedagogu darba samaksas 
finansēšanā.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 60., 61., 62., 63., 64. un 65. punktu šādā redakcijā:
“60. Grozījumi šā likuma 17. panta trešās daļas 1., 2., 12. un 13. punktā attiecībā uz vārda 

“internātskolas” izslēgšanu stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.
61. Jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra nav atļauta. Internātskolas, kas 

nodibinātas līdz minētajam datumam, valsts turpina līdzfinansēt līdz 2018. gada 31. decembrim.
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62. Šā likuma 14.  panta 40.  punkts un 52.  panta otrā, trešā un ceturtā daļa ir spēkā līdz 
2020. gada 31. decembrim.

63. Šā likuma 14.  panta 41. un 42.  punkts stājas spēkā 2018.  gada 1.  septembrī. Ministru 
kabinets līdz 2018. gada 31. augustam izdod šā likuma 14. panta 41. un 42. punktā minētos Ministru 
kabineta noteikumus. 

64. Šā likuma 60.  panta 3.2  daļa stājas spēkā 2020.  gada 1.  septembrī. Līdz 2020.  gada 
31. augustam valsts nodrošina pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu 
īstenoto vispārējās izglītības programmu vidējās izglītības pakāpē nodarbināto pedagogu darba 
samaksu atbilstoši šā likuma 59. panta otrās daļas un 60. panta trešās daļas noteikumiem.  

65. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. martam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu 
par nepieciešamajiem grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, paredzot izslēgt no likuma normas 
par izglītības ieguves iespējām internātskolās.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

428. 738L/12 Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1994, 8. nr.; 1996, 24. nr.; 1997, 21. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 
2002, 23. nr.; 2003, 2., 23. nr.; 2005, 2., 24. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 1., 24. nr.; 2009, 13., 15., 20. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 178., 206. nr.; 2011, 103., 117., 184., 204. nr.; 2012, 190. nr.; 
2013, 80., 193., 232. nr.; 2014, 32., 228. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 17., 81. nr.; 2017, 241. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā 
valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafiks” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem 
“budžeta sagatavošanas grafiks” (attiecīgā locījumā).

2.  Aizstāt visā likumā vārdu “kontingents” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “skaits” (attiecīgā 
locījumā).

3.  Papildināt I  nodaļu “Likumā lietotie termini” pēc termina “Budžeta resors” ar terminu 
šādā redakcijā:

“Budžeta sagatavošanas grafiks — Ministru kabineta apstiprināts vidēja termiņa budžeta 
ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas 
grafiks.”

4.  9. pantā:
izslēgt 13.1 daļas 2. punktā vārdus un skaitli “šā likuma 27. pantā noteiktajā kārtībā aprēķināto”;
papildināt 13.1 daļu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

“3) valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu 
pašu ieņēmumu izmantošanai;

4) valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu 
pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai, ja programmas 
(vai apakšprogrammas, ja programmā ir apakšprogrammas) ietvaros izmantojamo 
atlikumu apmēra kopsumma saimnieciskā gada laikā nepārsniedz vienlaikus piecus 
procentus no programmai (apakšprogrammai) kārtējā gada valsts budžeta likumā 
plānotajiem kopējiem izdevumiem un vērtību 100 000 euro.”;

izteikt četrpadsmitās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu 

pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai, izņemot šā 
panta 13.1 daļas 4. punktā noteikto;”.

5.  16. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Finanšu ministrs līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Ministru kabinetam budžeta 

sagatavošanas grafika projektu nākamajam gadam.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
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6. Izteikt 16.1 pantu šādā redakcijā:
“16.1 pants. Vidēja termiņa prioritārie pasākumi 
(1)  Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus par prioritārajiem 

pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu (turpmāk — priekšlikumi par 
prioritārajiem pasākumiem) tikai tad, ja nākamajos saimnieciskajos gados atbilstoši aktuālajām 
makroekonomiskās attīstības prognozēm būs pieejami līdzekļi prioritāro pasākumu finansēšanai. 
Ņemot vērā prognozes par pieejamiem līdzekļiem, Ministru kabinets var noteikt prioritāro 
pasākumu iesniegšanas un izvērtēšanas nosacījumus papildus šā panta otrajā daļā minētajam. 

(2)  Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iesniedz priekšlikumus par prioritārajiem 
pasākumiem budžeta sagatavošanas grafikā noteiktajā termiņā. Priekšlikumus par prioritārajiem 
pasākumiem sagatavo, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā, Valsts aizsardzības koncepcijā 
un citos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem, tostarp ņemot 
vērā nepieciešamību veikt budžeta iestāžu administratīvās spējas stiprināšanas pasākumus.

(3)  Saeimai, Valsts prezidenta kancelejai, Augstākajai tiesai, Satversmes tiesai, Tieslietu 
ministrijai [par zemesgrāmatu nodaļām, rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām], Valsts 
kontrolei, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Tiesībsarga birojam, Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai un Ģenerālprokuratūrai ir tiesības iesniegt priekšlikumus par 
prioritārajiem pasākumiem neatkarīgi no šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(4) Finanšu ministrs ir atbildīgs par prioritāro pasākumu izvērtēšanas procesa organizēšanu, 
prioritāro pasākumu izvērtēšanu un par priekšlikumu par atbalstāmajiem prioritārajiem 
pasākumiem un resursiem to finansēšanai iesniegšanu Ministru kabinetam.”

7.  19. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“19. pants. Budžeta pieprasījumu iekļaušana gadskārtējā valsts budžeta likuma projektā”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3)  Finanšu ministrs jebkurā valsts budžeta likuma projekta izskatīšanas stadijā līdz tā 

iesniegšanai Ministru kabinetam var pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju, izteikt savu 
viedokli, pievienot nepieciešamos atzinumus, kā arī atsevišķu revīziju rezultātus, lai izvērtētu 
atbilstību paredzētajiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Pamatojoties uz šāda 
izvērtējuma rezultātiem un sniegto informāciju, finanšu ministrs pieņem lēmumu par budžeta 
pieprasījumu iekļaušanu gadskārtējā valsts budžeta likuma projektā.”

8.  Papildināt 27.  panta 2.1  daļu pēc vārdiem “citiem pašu ieņēmumiem” ar vārdiem 
“saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem”.

9. 28.2 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“28.2  pants. Ziņojums par veiktajiem krāpšanas apkarošanas un Eiropas Savienības 

finanšu interešu aizsardzības pasākumiem”;
aizstāt visā pantā vārdu “martam” ar vārdu “februārim”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “pasākumiem un konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem 

izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros” ar vārdiem “un Eiropas Savienības 
finanšu interešu aizsardzības pasākumiem”.
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10. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:
“29. pants. Uzskaite
(1) Valsts kase kārto valsts budžeta finanšu uzskaiti.
(2)  Valsts ieņēmumu dienests kārto tā administrēto nodokļu, nodevu un citu šā dienesta 

administrēto uz valsts budžetu attiecināmo  maksājumu uzskaiti.
(3) Ministru kabinets nosaka grāmatvedības uzskaites kārtību:

1) budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām 
personām un budžeta nefinansētām iestādēm;

2) Valsts kasei — papildus šīs daļas 1. punktā minētajam — arī valsts budžeta finanšu 
uzskaitei;

3) Valsts ieņēmumu dienestam — papildus šīs daļas 1.  punktā minētajam — arī šā 
dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu 
attiecināmo maksājumu uzskaitei.”

11.  30. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un 

budžeta nefinansētas iestādes sagatavo gada pārskatu. Papildus šīs daļas pirmajā teikumā minētajam 
Valsts kase sagatavo arī ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti un Valsts ieņēmumu 
dienests — arī ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā 
administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas 
un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo gada pārskatu;

2) Valsts kase — papildus šīs daļas 1.  punktā minētajam — sagatavo arī ikgadējo 
pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti;

3) Valsts ieņēmumu dienests — papildus šīs daļas 1. punktā minētajam — sagatavo arī 
ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā 
administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem.”;

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:
“(31) Valsts kase ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti sagatavo līdz pārskata 

gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. maijam.
(32) Valsts ieņēmumu dienests ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, 

nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem sagatavo un 
iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. maijam.”

12. Izslēgt 41. panta sesto daļu.

13. Pārejas noteikumos:
aizstāt 66. punktā skaitli un vārdus “16.1 panta pirmā daļa” ar skaitli un vārdiem “16. panta 

otrā daļa”;
papildināt pārejas noteikumus ar 74., 75., 76., 77., 78., 79. un 80. punktu šādā redakcijā:
“74. Šā likuma 29. panta otrajā daļā paredzēto uzskaiti Valsts ieņēmumu dienests sāk kārtot 

no 2021. gada 1. janvāra.
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75. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 29. panta trešajā daļā paredzētos 
noteikumus. Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un 
budžeta nefinansētas iestādes uzsāk šo noteikumu piemērošanu no 2019. gada 1. janvāra.

76. Līdz šā likuma 29. panta trešajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2018. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi 
Nr.  1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, ciktāl tie nav pretrunā 
ar šo likumu. Šie noteikumi ir piemērojami, kārtojot grāmatvedības uzskaiti gada pārskata par 
2018. gadu sagatavošanā.

77. Šā likuma 29.  panta trešās daļas 2. un 3.  punktā minētie subjekti Ministru kabineta 
noteikumus, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma 29. panta trešo daļu, attiecīgi par valsts budžeta 
finanšu uzskaiti un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto 
uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaiti uzsāk piemērot ar 2021. gada 1. janvāri.

78. Šā likuma 30. panta pirmajā daļā paredzēto ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu 
uzskaiti un ikgadējo pārskatu par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu un citu 
tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu uzskaiti Valsts kase un Valsts ieņēmumu 
dienests uzsāk piemērot, sagatavojot attiecīgo pārskatu par 2021. gadu.

79. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 30. panta 1.1 daļā paredzētos 
noteikumus, un budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas 
un budžeta nefinansētas iestādes uzsāk to piemērošanu, sagatavojot gada pārskatu par 2019. gadu.

80. Līdz šā likuma 30. panta 1.1 daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2018. gada 31. decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumi 
Nr.  1115 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Budžeta 
iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas 
iestādes šos noteikumus piemēro, sagatavojot gada pārskatu par 2018. gadu.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

429. 739L/12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 
203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 
241. nr.; 2017, 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta pirmo daļu ar 22. punktu šādā redakcijā:
“22) Konkurences padome.”

2. Izteikt 3. panta 9.2 daļu šādā redakcijā:
“(92) Lai nodrošinātu Satversmes 100. pantā nostiprināto cilvēktiesību uz vārda brīvību, tai 

skaitā informācijas atklātību, ievērošanu un efektīvu īstenošanu iespējami ērti privātpersonām, 
visu valsts un pašvaldību strādājošo atlīdzība ir pilnīgi atklāta sabiedrībai šādā kārtībā:

1) institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu 
un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas 
mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja 
likums nenosaka citādi; 

2) informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu 
un naudas summām, kas viņiem pienākas, iestādes mājaslapā internetā atrodas ne 
mazāk kā astoņus gadus. Ja institūciju likvidē, šīs publicētās informācijas pieejamību 
līdz noteiktā termiņa beigām turpina uzturēt augstākas iestādes mājaslapā internetā;

3) Ministru kabinets nosaka tādas valsts pārvaldes iestādes, kā arī to amatpersonas 
un darbiniekus, kuru atalgojums un naudas summas, kas viņiem pienākas, nav 
publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma 
beigās šī informācija kļūst atklāti vispārpieejama Latvijas Nacionālajā arhīvā.”

3. 4. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “un vienpadsmitajā” ar vārdiem “vienpadsmitajā un trīspadsmitajā”;
papildināt vienpadsmito daļu ar vārdiem “elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs”;
papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Konkurences padomes amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā 

mēneša vidējās darba samaksas apmēru.”

4. 13.3 pantā:
papildināt panta pirmo teikumu ar vārdiem “elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs”;
papildināt panta otro teikumu pēc vārda “pārsniegt” ar vārdiem “Centrālās statistikas 

pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs 
strādājošo aizpagājušā gada”.
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5. Papildināt likumu ar 13.5 pantu šādā redakcijā:
“13.5 pants. Konkurences padomes amatpersonu (darbinieku) mēnešalga
Konkurences padomes amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā 

kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas 
(darbinieka) individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī mēneša vidējās 
darba samaksas apmēru. Konkurences padomes amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst 
pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots 
koeficients 4,05.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 36. un 37. punktu šādā redakcijā:
“36. Šā likuma 4. panta pirmajā daļā atsauci uz devīto daļu, kā arī 4. panta devīto daļu un 

6.1 panta pirmo daļu nepiemēro 2018. gadā, nosakot tiesneša un prokurora mēnešalgu. Tiesneša un 
prokurora mēnešalgu 2018. gadā nosaka, ņemot vērā, ka rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalga 
ir 1966 euro, un piemērojot likumā paredzēto koeficientu.

37. Ministru kabinets iesniedz Saeimai likumprojektu, kas, sākot ar 2019.  gada 1.  janvāri, 
paredz tādu tiesnešu darba samaksas sistēmu, kura nodrošina tiesnešu darba samaksas faktiskās 
vērtības saglabāšanu un finansiālo drošību atbilstoši tiesnešu neatkarības principam.”

7. Izteikt 3. pielikuma 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

“15. 2 ne vairāk kā 530
 16. 1 ne vairāk kā 450”

8. Izteikt 4. pielikuma 16. punktu šādā redakcijā:

“16. 1 ne vairāk kā 450”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

430. 740L/12 Grozījumi Ārstniecības likumā 
Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1997, 15. nr.; 1998, 7. nr.; 2000, 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2004, 9., 13. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 14. nr.; 
2007, 8., 21., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 10., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 
105., 170. nr.; 2011, 62. nr.; 2012, 108. nr.; 2013, 87. nr.; 2014, 194. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 249. nr.; 
2017, 117. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4. panta pirmo daļu.

2. Izslēgt IV nodaļu.

3. Izslēgt 53.2 panta otrās daļas 2. punktā vārdus “vai bāriņtiesa”.

4. Izslēgt 78. panta trešo daļu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:
“30.  Lai nodrošinātu ārstniecības pieejamību, ārstniecības personām un neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigādes personām, kuras nav ārstniecības personas:
1) no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim var noteikt pagarināto normālo darba 

laiku, kas nepārsniedz 50 stundas nedēļā;
2) no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim var noteikt pagarināto normālo darba 

laiku, kas nepārsniedz 45 stundas nedēļā.
31.  Ja tiek noteikts pagarinātais normālais darba laiks, darba samaksu par darba laiku, 

kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, nosaka proporcionāli darba laika 
pieaugumam:

1) no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim — ne mazāk kā 1,20 noteikto stundas 
algas likmju apmērā;

2) no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim — ne mazāk kā 1,35 noteikto stundas 
algas likmju apmērā.

32. Grozījums šā likuma 4. pantā par pirmās daļas izslēgšanu un grozījums par IV nodaļas 
izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma spēkā stāšanos.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

431. 741L/12 Grozījumi Zemes pārvaldības likumā
Izdarīt Zemes pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 228. nr.; 2016, 189. nr.) šādus 

grozījumus:

1. Aizstāt pārejas noteikumu 4. punktā skaitli “2018.” ar skaitli “2020.”.

2. Pārejas noteikumu 5. punktā:
izslēgt 3. apakšpunktā skaitli “4.”;
papildināt punktu ar 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) līdz 2019. gada 31. decembrim izdod šā likuma 13. panta pirmās daļas 4. punktā 
minētos noteikumus.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

432. 742L/12 Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā
Izdarīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 249.  nr.) šādus 

grozījumus:

1. Papildināt 13. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Uzturlīdzekļus pilngadīgai personai Fonda administrācija izmaksā tādā apmērā, kādu, 

pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets bērniem no septiņu 
līdz 18 gadu vecumam, bet ne lielākā par to apmēru, kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās 
par uzturlīdzekļiem.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8. Laika periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim uzturlīdzekļus no 

Fonda līdzekļiem izmaksā šādā apmērā: par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu 
vecuma sasniegšanai — 23 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša 
darba algas, par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18  gadu vecumam un 
par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecumam — 27,5 procentu apmērā no 
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai 
vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.

9. Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim uzturlīdzekļus no 
Fonda līdzekļiem izmaksā šādā apmērā: par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu 
vecuma sasniegšanai — 24 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša 
darba algas, par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18  gadu vecumam un 
par katru pilngadīgu personu no 18 gadiem līdz 21 gada vecumam — 28,5 procentu apmērā no 
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai 
vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.

https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

433. 743L/12 Grozījums likumā “Par autoceļiem”
Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 

1992, 13./14.  nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.  nr.; 1997, 
22. nr.; 2002, 21. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 23. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 
3., 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 205. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 232., 250. nr.; 2017, 90. nr.) 
šādu grozījumu:

Papildināt pārejas noteikumus ar 23.  un 24. punktu šādā redakcijā:
“23.  Valsts budžeta programmai “Valsts autoceļu fonds” piešķirto finansējumu no valsts 

budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielina šādā apmērā, līdz tiek sasniegts likuma “Par 
autoceļiem” 12. panta ceturtajā daļā noteiktais apmērs:

1) no 2018.  gada — par summu, kas nav mazāka par starpību starp valsts budžeta 
faktiskajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem un gadskārtējā 
valsts budžeta likumā plānotajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas 
produktiem, ja faktiskie ieņēmumi attiecīgajā gadā pārsniedz plānotos ieņēmumus, 
par bāzes gadu pieņemot pēdējo gadu, par kuru zināmi akcīzes nodokļa par naftas 
produktiem faktiskie ieņēmumi;

2) papildus šā punkta 1. apakšpunktā minētajam no 2020. gada  —  par vismaz pieciem 
procentiem gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā valsts budžeta programmai 
“Valsts autoceļu fonds” novirzīto valsts budžeta finansējumu, ja nominālā iekšzemes 
kopprodukta prognoze attiecīgajam gadam pieaug vismaz par pieciem procentiem.

24. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam apstiprina plānu par pakāpenisku finansējuma 
palielināšanu Valsts budžeta programmai “Valsts autoceļu fonds” no valsts budžeta dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, līdz tiek sasniegts likuma “Par autoceļiem” 12.  panta ceturtajā daļā 
noteiktais apmērs.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

434. 744L/12 Grozījumi Bāriņtiesu likumā
Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 

15. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 2., 13., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 
2012, 200. nr.; 2013, 112., 188. nr.; 2014, 41., 98. nr.; 2015, 227. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:
“25.1 pants. Audžuģimeņu informācijas sistēma
(1)  Informāciju par audžuģimenē ievietotajiem bērniem un audžuģimenēm bāriņtiesas 

reģistrē Audžuģimeņu informācijas sistēmā, kas ir valsts informācijas sistēmas “Integrētā iekšlietu 
informācijas sistēma” sastāvdaļa.

(2) Audžuģimeņu informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt audžuģimeņu un audžuģimenēs 
ievietoto bērnu uzskaiti, lai veicinātu audžuģimenē ievietoto bērnu personisko un mantisko interešu 
aizstāvību.

(3) Tiesības saņemt un izmantot Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļauto informāciju, 
tai skaitā personas datus, normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei ir arī šādām institūcijām un 
personām:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, lai nodrošinātu bāriņtiesu darba 
uzraudzību audžuģimenēs ievietoto bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu audžuģimeņu statusu 
raksturojošās informācijas aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;

3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu valsts sociālo pabalstu 
piešķiršanu audžuģimenēm, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi;

4) pašvaldības sociālajam dienestam, lai nodrošinātu pašvaldības sociālo pabalstu 
piešķiršanu, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi;

5) policijai, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto uzdevumu par 
bērna nogādāšanu drošā vidē izpildi;

6) ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu 
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

(4) Ministru kabinets nosaka Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, 
kā arī to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību.

(5) Audžuģimeņu informācijas sistēmas pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
(6)  Audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļaujamos datus par audžuģimenēm un tajās 

ievietotajiem bērniem glabā 10 gadus pēc audžuģimenes statusa izbeigšanas vai atņemšanas.”
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2. Izslēgt 35.  panta pirmajā daļā vārdus “ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams 
nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē vai”.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents  R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

435. 745L/12 Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 8., 12. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 12. nr.; 2005, 
8. nr.; 2006, 22. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 
2010, 47., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 2013, 118. nr.; 2014, 51., 60. nr.; 2015, 245. nr.; 2016, 241. nr.; 
2017, 54. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) specializētā audžuģimene — audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas 

bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe;”.

2. 36. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Bāriņtiesa piešķir audžuģimenes statusu, tai skaitā specializētās audžuģimenes statusu, 

un gādā par bērna aprūpes līguma slēgšanu ar audžuģimeni. Ministru kabinets nosaka kritērijus 
ģimenes (personas) atzīšanai par audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni, kā arī specializēto 
audžuģimeņu veidus.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11)  Pēc tam kad pieņemts bāriņtiesas lēmums par ģimenes vai personas piemērotību 

audžuģimenes statusam, tai skaitā specializētās audžuģimenes statusam, šā likuma 36.1  pantā 
minētais atbalsta centrs organizē audžuģimeņu apmācību.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Valsts atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem līdzekļiem 

nodrošina atlīdzību par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Atlīdzības apmēru, tās 
piešķiršanas, izmaksas, pārskatīšanas un pārtraukšanas kārtību, kā arī audžuģimenes iesniedzamos 
dokumentus, kas nepieciešami atlīdzības saņemšanai, nosaka Ministru kabinets.”
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3. Papildināt likumu ar 36.1 pantu šādā redakcijā:
“36.1 pants. Atbalsts ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā
(1) Valsts sniedz finansiālu atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā atbilstoši 

likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem līdzekļiem.
(2) Atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā nodrošina ārpusģimenes aprūpes 

atbalsta centrs (turpmāk — atbalsta centrs).
(3) Ministru kabinets nosaka kritērijus atbalsta centru izveidei, atbalsta centru reģistrēšanas 

kārtību, kā arī prasības atbalsta centriem.
(4) Ministru kabinets paredz nosacījumus valsts finansējuma piešķiršanai atbalsta centriem, 

finansējuma apmēru, kā arī kārtību, kādā sniedzams atbalsts.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

436. 746L/12 Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā
Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2000, 7. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 
21. nr.; 2009, 1., 10., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 189. nr.; 2013, 142., 187. nr.; 
2014, 75. nr.; 2016, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. panta otro daļu ar vārdiem “un Solidaritātes nodokļa likumā”.

2. Papildināt 9. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Lai nodrošinātu valsts vecuma pensiju uzskaiti, Labklājības ministrijai ir tiesības saņemt 

un iekļaut Labklājības informācijas sistēmā (LabIS) fizisko personu datus saistībā ar apdrošināšanas 
sabiedrību noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumiem ar fondēto pensiju 
shēmas dalībniekiem un apdrošināšanas sabiedrībām ir pienākums Labklājības ministrijai šos 
datus sniegt.

(4) Ministru kabinets nosaka Labklājības informācijas sistēmā (LabIS) iekļaujamos datus, to 
apjomu, datu sniegšanas termiņus un apstrādes kārtību.”

3. Izslēgt 10. panta trešo daļu.

4.  11. pantā:
papildināt 4.1 daļu pēc vārdiem “vai palielināt” ar vārdu “kopējo”;
izteikt 5.1 daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) maksājuma pastāvīgā daļa, kas ietver maksājumus līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu 
turētājam, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu plāna 
līdzekļiem, izņemot izdevumus, kas radušies, veicot darījumus ar ieguldījumu 
plāna aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, un kas ir noteikta atkarībā no pārvaldītāja 
pārvaldīšanā esošo ieguldījumu plānu kopējiem aktīviem:
a) līdz 0,6 procentiem gadā — kopējai aktīvu daļai, kas nepārsniedz 

300 miljonus euro, aprēķinot to iepriekšējā gada 30. novembrī,
b) līdz 0,4 procentiem gadā — kopējai aktīvu daļai, kas pārsniedz 

300 miljonus euro, aprēķinot to iepriekšējā gada 30. novembrī;”;
papildināt 5.1  daļas 2.  punktu ar vārdiem “pārsnieguma virs atskaites indeksa, kurš tiek 

noteikts kā parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru indeksu kombinācija. Piemērojamos 
atskaites indeksus nosaka Ministru kabinets”;

aizstāt 5.3 daļas 1. punktā skaitli “1,5” ar skaitli “0,85”; 
aizstāt 5.3 daļas 2. punktā vārdus “divus procentus” ar skaitli un vārdu “1,1 procentu”;
izteikt 5.5 daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) informācijas sniegšana esošajiem un potenciālajiem shēmas dalībniekiem par 
ieguldījumu plānu, līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku.”;

papildināt pantu ar 5.6 daļu šādā redakcijā:
“(56) Atbilstoši šā panta 5.1  daļā noteiktajam iepriekšējā gada 30.  novembrī aprēķināto 

maksājuma pastāvīgo daļu piemēro ieguldījumu plāna aktīvu vērtībai kārtējā kalendāra gadā no 
1. janvāra līdz 31. decembrim.”

https://likumi.lv/ta/id/2341-valsts-fondeto-pensiju-likums
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5. 11.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“11.1  pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumu reklāma un 

ieguldījumu plānu piedāvāšana”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Personām, kas piedāvā ieguldījumu plānus, ir pienākums individuāli informēt fondēto 

pensiju shēmas dalībniekus par maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi (maksājuma pastāvīgo 
un mainīgo daļu), iepazīstinot viņus ar attiecīgā ieguldījumu plāna dalībniekiem paredzētās 
pamatinformācijas dokumentu (aktuālo versiju).

(5) Personām, kas piedāvā ieguldījumu plānus, aizliegts:
1) ietekmēt fondēto pensiju shēmas dalībnieka lēmumu, papildus piedāvājot iegūt 

preces, saņemt pakalpojumus vai citas priekšrocības; 
2) pieprasīt no fondēto pensiju shēmas dalībnieka informāciju par uzkrātā fondētā 

pensijas kapitāla apmēru;
3) radīt atšķirīgu attieksmi starp fondēto pensiju shēmas dalībniekiem, tai skaitā 

izvēlētā ieguldījumu plāna vai uzkrātā fondētā pensijas kapitāla dēļ;
4) sasaistīt vai kombinēt dalību ieguldījumu plānā ar jebkādiem citiem pakalpojumiem, 

precēm vai priekšrocībām.”

6.  12. pantā:
izteikt pirmās daļas 1.1 punktu šādā redakcijā: 

“11) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros 
vai naudas tirgus instrumentos, kuri neatbilst šīs daļas 1.  punktā minētajām 
prasībām, bet ir iekļauti Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētā regulētajā tirgū vai kuri 
nav iekļauti Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētā regulētajā tirgū, bet kuru ilgtermiņa 
kredītreitings ārvalstu valūtā pēc starptautisko reitinga aģentūru vērtējuma datiem 
atbilst investīciju kategorijai un kuru emisijas prospektā ir noteikts, ka tie tiks 
tajā iekļauti gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās attiecīgo instrumentu 
saņemšanai;”;

izteikt otrās daļas 7.1 punktu šādā redakcijā: 
“71) ieguldījumi vienā alternatīvo ieguldījumu fondā nedrīkst pārsniegt 10  procentus 

no ieguldījumu plāna aktīviem un 30  procentus no šā alternatīvo ieguldījumu 
fonda neto aktīviem. Visu ieguldījumu kopsumma alternatīvo ieguldījumu fondos 
nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem. Visu ieguldījumu 
kopsummu alternatīvo ieguldījumu fondos drīkst palielināt līdz 15 procentiem no 
ieguldījumu plāna aktīviem, ņemot vērā visas turpmāk minētās prasības: 
a) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ievēro diversifikācijas principu, 

nodrošinot, ka ieguldījumi tiek veikti dažādos alternatīvo ieguldījumu fondu 
veidos, kuri norādīti kā dominējošie alternatīvo ieguldījumu fondu veidi 
Eiropas Komisijas 2012. gada 19. decembra deleģētajā regulā (ES) Nr. 231/2013, 
ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2011/61/ES attiecībā 
uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, 
saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (Dokuments attiecas uz EEZ) 
(turpmāk — regula Nr. 231/2013),

b) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu plāna prospektā 
norāda maksimālo ieguldījuma apmēru katrā no alternatīvo ieguldījumu fondu 
veidiem, kuri norādīti kā dominējošie alternatīvo ieguldījumu fondu veidi 
regulā Nr. 231/2013;”;
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aizstāt otrās daļas 11. punktā skaitli un vārdu “50 procentus” ar skaitli un vārdu “75 procentus”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Ieguldījumu plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā — 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;
2) kopumā visās ārvalstu valūtās — 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31)  Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas 

aprēķināšanas kārtību.”;
papildināt ceturto daļu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā: 

“7) ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt tādos alternatīvo ieguldījumu fondos, kuru 
darbības noteikumi paredz izmantot sviras finansējumu, kura apmērs saskaņā ar 
regulā Nr. 231/2013 noteikto aprēķinu:
a) vairāk nekā divas reizes pārsniedz alternatīvo ieguldījumu fonda neto aktīvu 

vērtību, ja tas paredz izsniegt aizdevumus vai iesaistīties kreditēšanas darījumos,
b) vairāk nekā trīs reizes pārsniedz alternatīvo ieguldījumu fonda neto aktīvu 

vērtību, ja tas neparedz izsniegt aizdevumus vai iesaistīties kreditēšanas 
darījumos;

 8) ieguldījumu plāna līdzekļus ieguldīt virtuālajās valūtās un tādos alternatīvo 
ieguldījumu fondos, kuru darbības noteikumi paredz vairāk nekā 10 procentus no 
fonda neto aktīviem ieguldīt virtuālajās valūtās.”

7.  13. pantā:
aizstāt 5.1  daļā vārdus “līdzekļu pārvaldītājam, līdzekļu turētājam un turētājbankai” ar 

vārdiem “līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam”;
papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:
“(52)  Ja, veicot līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja uzraudzību, Komisija konstatē, 

ka līdzekļu turētājs pārkāpj šā likuma, saskaņā ar šo likumu izdoto normatīvo aktu prasības vai 
fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna prospekta noteikumus vai līdzekļu turētāja 
finansiālā stabilitāte vai maksātspēja rada riskus fondēto pensiju shēmas darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai, Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai līdzekļu pārvaldītājs maina līdzekļu turētāju. Šajā 
daļā minētajā gadījumā Komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga noteikt līdzekļu pārvaldītājam 
nosacījumus jauna līdzekļu turētāja piesaistīšanai.”

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:
“20.  Grozījumi šā likuma 11.  panta 5.1  daļas 1.  punktā par maksājuma pastāvīgās daļas 

aprēķināšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam līdz 0,6 un līdz 0,4 procentiem stājas 
spēkā 2019. gada 1.  janvārī. Laikposmā no 2018. gada 1.  janvāra līdz 31. decembrim šā likuma 
11. panta 5.1 daļas 1. punktā noteiktā maksājuma pastāvīgā daļa, kas ietver maksājumus līdzekļu 
pārvaldītājam, līdzekļu turētājam, kā arī maksājumus trešajām personām, kurus veic no ieguldījumu 
plāna līdzekļiem, izņemot izdevumus, kuri radušies, veicot darījumus ar ieguldījumu plāna aktīvu 
pārdošanu ar atpirkšanu, un kas ir noteikta atkarībā no pārvaldītāja pārvaldīšanā esošo ieguldījumu 
plānu kopējiem aktīviem, ir šāda:

1) līdz 0,8 procentiem gadā — kopējai aktīvu daļai, kas nepārsniedz 300 miljonus euro, 
aprēķinot to 2017. gada 30. novembrī;

2) līdz 0,6 procentiem gadā — kopējai aktīvu daļai, kas pārsniedz 300 miljonus euro, 
aprēķinot to 2017. gada 30. novembrī.
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21. Grozījumi šā likuma 11. panta 5.3 daļas 1. un 2. punktā par maksājuma maksimālā apmēra 
noteikšanu par ieguldījumu plāna pārvaldi 0,85 un 1,1 procenta apmērā stājas spēkā 2019. gada 
1. janvārī. Laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim fondēto pensiju shēmas līdzekļu 
pārvaldītājs nodrošina, lai maksimālais apmērs maksājumam par ieguldījumu plāna pārvaldi, 
ietverot maksājuma pastāvīgo un mainīgo daļu, rēķinot par pēdējo 12 mēnešu periodu, nepārsniedz:

1) 1,05 procentus no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības ieguldījumu plāniem, 
kuru ieguldījumu plānu prospektos nav paredzēti ieguldījumi komercsabiedrību 
akcijās, citos kapitāla vērtspapīros un tiem pielīdzināmos vērtspapīros;

2) 1,3  procentus no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības šā punkta 
1. apakšpunktā neminētiem ieguldījumu plāniem.

22. Grozījumus šā likuma 12. panta otrās daļas 11. punktā nepiemēro ieguldījumu plāniem, 
kuru   prospekti ir reģistrēti Komisijā līdz 2017.  gada 31.  decembrim, un attiecībā uz tiem 
ievēro ieguldījumu ierobežojumus, kas paredz, ka ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo 
ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros 
vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kopā nedrīkst pārsniegt 50 procentus 
no  ieguldījumu plāna aktīviem.

23. Šā likuma 12. panta ceturtās daļas 7. punkta noteikumi nav attiecināmi uz ieguldījumiem 
alternatīvo ieguldījumu fondos, kas veikti līdz 2017. gada 31. decembrim, un noslēgto vienošanos 
veikt ieguldījumus nākotnē, ja vienošanās noslēgta līdz 2017. gada 31. decembrim.

24. Šā likuma 9. panta trešā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

437. 747L/12 Grozījumi likumā “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003, 
9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 199., 200.  nr.; 2010, 94., 131., 205.  nr.; 2011, 117., 202.  nr.; 2013, 
6., 232. nr.; 2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241., 255. nr.; 2017, 156. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Papildināt 1. panta 2. punktu ar “s” apakšpunktu šādā redakcijā:
“s) profesionāls sportists;”.

2.  5. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna 

aprūpi” ar vārdiem “personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”;
papildināt pantu ar 3.3 daļu šādā redakcijā:
“(33) Brīvprātīgi pensiju apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pievienoties 

profesionāli sportisti.”;
papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Mikrouzņēmuma darbinieki nav pakļauti veselības apdrošināšanai.”

3.  6. pantā:
papildināt ceturto daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.”;
papildināt piekto daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.”;
papildināt 5.1 daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.”

4. Papildināt 14. pantu ar divdesmito, divdesmit pirmo un divdesmit otro daļu šādā redakcijā:
“(20) Profesionālam sportistam, obligāto iemaksu objekts ir divas Ministru kabineta noteiktās 

minimālās mēneša darba algas.
(21) Ja profesionālam sportistam aprēķinātais obligāto iemaksu objekts ir mazāks par šā 

panta divdesmitajā daļā noteikto, obligātās iemaksas no starpības starp šā panta divdesmitajā daļā 
noteikto obligāto iemaksu objektu un atbilstoši šā panta pirmajai daļai aprēķināto obligāto iemaksu 
objektu aprēķina un no saviem līdzekļiem veic darba devējs. Darba devējs obligāto iemaksu 
starpību aprēķina, ievērojot šā likuma 20. panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto. 
Aprēķināto starpību pilnā apmērā darba devējs no saviem līdzekļiem iemaksā šā likuma 21. panta 
pirmajā daļā noteiktajā termiņā.

(22) Šā panta otrajā daļā minētais pašnodarbinātā ienākums ir ienākums no saimnieciskās 
darbības, kas aprēķināts saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nepiemērojot likuma 
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļā un 11.1 panta 6.1 daļā noteikto saimnieciskās 
darbības izdevumu atskaitīšanas ierobežojumu.”
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5.  19. pantā: 
aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitļus un vārdus “9. un 11. punktā” ar skaitļiem un vārdiem 

“9., 11. un 12. punktā”;
aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitļus un vārdus “5. un 7. punktā” ar skaitļiem un vārdiem 

“5., 7. un 8. punktā”;
aizstāt pirmās daļas 7. punktā skaitļus un vārdus “3. un 4. punktā” ar skaitļiem un vārdiem 

“3., 4. un 5. punktā”.

6. Papildināt 21. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(3¹) Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma šā likuma 23.2  pantā 

minētās obligātās iemaksas par iepriekšējo taksācijas gadu veic līdz kārtējā gada 15. aprīlim.”

7. Aizstāt 21.4 panta sestajā daļā vārdus “pēc pieprasījuma saņemšanas” ar vārdiem “pirms 
obligāto iemaksu nodošanas”.

8. Papildināt 23. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(2¹) Pašnodarbinātajam ir pienākums līdz kārtējā gada 15.  aprīlim Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un 
obligātajām iemaksām no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma par iepriekšējo taksācijas gadu.”

9. Papildināt 23.1 pantu ar ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(4) Autoratlīdzības saņēmējs, kurš ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un 

par kuru obligātās iemaksas mēnesī pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no iemaksu 
objekta, kas sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas 
apmēru, nereģistrējas un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais.

(5) Šā panta ceturtās daļas nosacījumu par obligātajām iemaksām no minimālās darba algas 
nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās autoratlīdzības saņēmējs 
atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums 
sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, 
kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar 
bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.

(6) Šā panta ceturtā daļa netiek piemērota autoratlīdzības saņēmējam, kurš ir mikrouzņēmuma 
darbinieks vai persona, kas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē ir nodarbināta 
lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.

(7) Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs šā panta pirmajā 
daļā noteiktās obligātās iemaksas neveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 
nav Latvijas Republikā.”

10. Papildināt 23.2 pantu ar otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Pašnodarbinātais no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma obligātās iemaksas pensiju 

apdrošināšanai aprēķina un veic vienu reizi gadā vismaz piecu procentu apmērā no taksācijas gada 
brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktiskā ienākuma starpības.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

11. Papildināt 27.1 panta sesto daļu pēc vārdiem “ar personas nāvi” ar vārdiem “vai bezvēsts 
prombūtni”.
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12. Pārejas noteikumos:
papildināt 26. punktu pēc vārdiem “ieguvusi darba ņēmēja statusu” ar vārdiem “[normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā bijusi reģistrēta obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) administrācijā]”;
papildināt 65.  punktu pēc vārdiem “un veselības apdrošināšanai” ar vārdiem un skaitli 

“grozījums 5. panta sestajā daļā attiecībā uz daļas papildināšanu ar teikumu”;
papildināt pārejas noteikumus ar 66. punktu šādā redakcijā:
“66. Pašnodarbinātais ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un veiktajām iemaksām 

no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma par periodu līdz 2017.  gada 31.  decembrim iesniedz 
Valsts ieņēmumu dienestam un veic obligātās iemaksas kārtībā un termiņos, kādi bija spēkā līdz 
2017. gada 31. decembrim.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

438. 748L/12 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5., 24. nr.; 2005, 22., 24. nr.; 2006, 7. nr.; 2007, 22., 24. nr.; 
2009, 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 217., 228. nr.; 2014, 183. nr.; 
2015, 127. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Pabalsta apmērs ir atkarīgs no audzināmo bērnu skaita.”;
aizstāt otrās daļas 2. punktā skaitli “19” ar skaitli “20”;
izslēgt otrās daļas 2. punkta pēdējo teikumu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par divu un vairāku šā panta otrajā daļā minēto bērnu vecumā no viena gada līdz 

20 gadu vecumam audzināšanu pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta piešķir piemaksu 
Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Tiesības uz šo piemaksu ir par bērniem, kurus 
persona audzina un par kuriem tai piešķirts ģimenes valsts pabalsts.”

2. Izteikt 6.1 pantu šādā redakcijā:
“6.1 pants. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi 
(1)  Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi piešķir Ministru kabineta noteiktajā apmērā. 

Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no šajā daļā minētajiem nosacījumiem. Atlīdzību par adoptējamā 
bērna aprūpi piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas 
apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs:

1) nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar 
likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un aprūpē bērnu neatkarīgi no bērna 
vecuma;

2) ir nodarbināts (ir uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un aprūpē bērnu, kurš ir sasniedzis astoņu gadu 
vecumu; 

3) ir nodarbināts un atrodas ar tāda bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, kurš nav 
sasniedzis astoņu gadu vecumu; 

4) ir nodarbināts un neatrodas ar tāda bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, kurš nav 
sasniedzis astoņu gadu vecumu; 

5) strādā nepilnu darba laiku un aprūpē bērnu, kurš nav sasniedzis astoņu gadu 
vecumu.

(2) Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi nepiešķir, ja par to pašu laikposmu ir piešķirts 
vecāku pabalsts.

(3) Ja adoptētāja aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas 
lēmumu vienlaikus ir nodoti vairāki adoptējamie bērni, par katru nākamo bērnu papildus piešķir 
piemaksu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.”
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3.  11. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Atlīdzību par audžuģimenes (izņemot specializēto audžuģimeni) pienākumu pildīšanu 

piešķir audžuģimenes loceklim (personai), kurš normatīvajos aktos par audžuģimenēm noteiktajā 
kārtībā ieguvis audžuģimenes statusu un kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko 
noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu 
mēnesi. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita audžuģimenē.”;

izslēgt trešo un ceturto daļu.

4.  15. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “pabalstu” ar vārdiem “un piemaksu”;
izslēgt otro un trešo daļu.

5. Izslēgt 16. panta sesto daļu.

6. 20. pantā:
papildināt pirmās daļas 3. punktu ar vārdiem “vai saņemta informācija vai dokumenti par 

viņa bezvēsts prombūtni”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā likuma 11. pantā minēto pabalstu izmaksu pārtrauc gadījumos, kad:

1) ar bāriņtiesas lēmumu izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē;
2) beidzas līgumā noteiktais termiņš;
3) atlīdzības saņēmējs normatīvajos aktos par audžuģimenēm noteiktajā kārtībā ieguvis 

specializētās krīzes audžuģimenes statusu vai specializētās audžuģimenes statusu un 
audžuģimenē ievietots bērns.”

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“21.  Adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar 

bāriņtiesas lēmumu adoptējamais bērns nodots līdz 2017.  gada 31.  decembrim, tai skaitā ja 
adoptētājam vienlaikus ar vecāku pabalstu piešķirta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, 
atlīdzības izmaksu noteiktajā apmērā un kārtībā turpina līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā 
atbilstoši noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim, ja vien persona, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu, nelūdz pārrēķināt atlīdzību atbilstoši noteikumiem, kas ir spēkā no 2018. gada 
1. janvāra. Tiesības pieprasīt pārrēķinu ir personai, kuras aprūpē un uzraudzībā pieprasījuma dienā 
pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu atrodas adoptējamais bērns.

22. Personai, kurai atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķirta līdz 2017. gada 
31.  decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2018.  gada 1.  janvāra, Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra pārskata atlīdzības apmēru par periodu no 2018.  gada 1.  janvāra un 
izmaksā starpību ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. jūlijam.

23. Šā likuma 6.  panta ceturtā daļa stājas spēkā 2018.  gada 1.  martā. Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra aprēķina piemaksas apmēru par periodu no 2018.  gada 1.  marta un 
izmaksā to ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim.

24. Grozījumi šā likuma 6. panta otrās daļas 2. punktā attiecībā uz skaitļa “19” aizstāšanu 
ar skaitli “20” un pēdējā teikuma izslēgšanu stājas spēkā 2018.  gada 1.  janvārī. Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra aprēķina ģimenes valsts pabalsta apmēru par periodu no 2018.  gada 
1. janvāra un izmaksā to ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim.
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25. Šā likuma 20. panta ceturtās daļas 3. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

439. 749L/12 Grozījumi Imigrācijas likumā
Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 

24. nr.; 2003, 16. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 1., 5., 9. nr.; 2007, 5., 15. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 
2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr.; 2011, 19., 93. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 98., 108. nr.; 
2016, 123. nr.; 2017, 36. nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:
izteikt 26. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Šajā punktā minētajos gadījumos, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, 

šā likuma 23.  panta 7.3  daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5000  euro apmērā veic vienā 
maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo 
maksājumu 1000 euro apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un 
turpmākos maksājumus  — katru 1000  euro apmērā — ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās 
atļauju.”;

izteikt 27. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Šajā punktā minētajā gadījumā, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, šā 

likuma 23. panta 7.3 daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5000 euro apmērā veic vienā maksājumā 
atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo maksājumu 
1000  euro apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un turpmākos 
maksājumus — katru 1000 euro apmērā — ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās atļauju.”;

izteikt 31. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Šajā punktā minētajā gadījumā, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, 

šā likuma 23.  panta 7.3  daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5000 euro apmērā veic vienā 
maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo 
maksājumu 1000 euro apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un 
turpmākos maksājumus    —    katru 1000  euro apmērā — ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās 
atļauju.”;

izteikt 33. punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Šajā punktā minētajā gadījumā, pirmo reizi atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju, 

šā likuma 23.  panta 7.3  daļā noteikto maksājumu valsts budžetā 5000  euro apmērā veic vienā 
maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām, pirmo daļējo 
maksājumu 1000 euro apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī un 
turpmākos maksājumus    —    katru 1000  euro apmērā — ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās 
atļauju.”;
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papildināt pārejas noteikumus ar 45. punktu šādā redakcijā:
“45. Šā likuma grozījumi par pārejas noteikumu 26. punkta pēdējā teikuma, 27. punkta pēdējā 

teikuma, 31. punkta pēdējā teikuma un 33. punkta pēdējā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā stājas 
spēkā 2018. gada 1.  janvārī. Termiņuzturēšanās atļauju pieteikumiem, kurus Pārvalde saņēmusi 
līdz 2017. gada 31. decembrim, piemēro šo pārejas noteikumu 26., 27., 31. un 33. punkta redakciju, 
kas bija spēkā 2017. gada 31. decembrī.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

440. 750L/12 Grozījumi Kontu reģistra likumā
Izdarīt Kontu reģistra likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:
aizstāt 1.  punktā vārdus “pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts” ar vārdiem 

“pieprasījuma noguldījuma, maksājumu vai ieguldījumu konts”;
papildināt pantu ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“6) pilnvarotā persona — fiziskā persona, kura ir pilnvarota rīkoties citas fiziskās personas, 

juridiskās personas vai juridiska veidojuma (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas likuma izpratnē) vārdā un kura rīkojas ar kredītiestādē, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējā vai krājaizdevu sabiedrībā atvērto kontu vai tajā esošajiem līdzekļiem;

7) ieguldījumu konts — kredītiestādē vai maksājumu pakalpojumu sniedzējā atvērts konts 
likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē.”

2.  5. pantā:
aizstāt otrās daļas 1.  punktā vārdus “pieprasījuma noguldījuma vai maksājumu konts” ar 

vārdiem “pieprasījuma noguldījuma, maksājumu vai ieguldījumu konts”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja šā panta otrajā daļā minētajai personai ir noskaidrota pilnvarotā persona, vienlaikus 

ar šā panta trešajā daļā minētajām ziņām iesniedz šādas ziņas:
1) par pilnvaroto personu — Latvijas Republikas rezidentu — fiziskās personas vārds, 

uzvārds, personas kods;
2) par pilnvaroto personu — nerezidentu — fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas 

datums, personu apliecinoša dokumenta numurs, izsniedzējas valsts nosaukums.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ziņu sniedzējs ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz, ja kontu atver vai slēdz, kā arī gadījumā, 

kad ziņu sniedzējam kļuvušas zināmas izmaiņas šā panta otrajā, trešajā un 3.1  daļā minētajos 
ar konta turētāju, patieso labuma guvēju vai pilnvaroto personu saistītās fiziskās vai juridiskās 
personas datos.”;

aizstāt desmitajā daļā vārdus “šā panta otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem un skaitli “šā panta 
otrajā, trešajā un 3.1 daļā”.

3.  6. pantā: 
papildināt pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) pašvaldībām — lai veiktu nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā, 
atmaksātu pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto nekustamā īpašuma nodokli un ar 
to saistītos maksājumus, kā arī naudas soda summas, atmaksātu nepareizi piedzītās 
nekustamā īpašuma nodokļa summas un administratīvajā procesā noskaidrotu 
informāciju par konta esību, kā arī lai noskaidrotu informāciju par konta esību 
personai, kura pieprasījusi sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus, ienākumu 
un materiālā stāvokļa izvērtēšanas procesā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumam.”;
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aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “7. un 8. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “7., 8. un 
12. punktā”.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

441. 751L/12 Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā
Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2006, 1., 14.  nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65.  nr.; 2013, 188.  nr.; 2015, 248.  nr.; 2016, 
241. nr.; 2017, 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:
“31)  azartspēļu pakalpojumu sniegšana — šā likuma 5.  pantā noteikto azartspēļu 

organizēšanai nepieciešamā satura radīšana, uzturēšana, piekļuves nodrošināšana vai tiešsaistes 
raidīšana, izņemot gadījumu, kad azartspēļu pakalpojumu sniegšana ir Latvijā licencēta azartspēļu 
organizētāja organizētās azartspēles sastāvdaļa;

32) azartspēļu pakalpojumu sniedzējs — komersants, kas Latvijas Republikas teritorijā rada, 
uztur vai no tās teritorijas sniedz šā panta 3.1 punktā noteikto pakalpojumu;”.

2. Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Šis likums nosaka azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību un azartspēļu pakalpojumu 

sniegšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un izložu organizētāja darbību, azartspēļu pakalpojumu 
sniedzēja darbību, atbildību un uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības, pienākumus un 
atbildību, uz kurām attiecas šā likuma prasības.”

3.  4. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“4.  pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana un sertificēšana, interaktīvo 

azartspēļu organizēšanas sistēmas un interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas sertificēšana”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sertificēt azartspēļu automātu, iekārtu, spēļu automāta spēles programmu, interaktīvo 

azartspēļu organizēšanas sistēmu un interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu drīkst sertifikācijas 
institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 
valsts akreditācijas institūcijā par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.”

4. Izteikt 36. panta trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) laimestu, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksā vienas darba 

dienas laikā;”.

5.  47. pantā:
izteikt pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

“3) informāciju par paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, tai skaitā 
par interaktīvās azartspēles organizēšanā izmantojamām interaktīvo azartspēļu 
programmām;

 4) sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas 
pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvo azartspēļu organizēšanas 
sistēmas atbilstību interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas drošības 
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pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās 
azartspēles iznākumu, kā arī par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ministru kabinets nosaka:

1) interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, 
kas iesniedzama par interaktīvajā azartspēlē paredzēto interaktīvo azartspēļu 
organizēšanas sistēmu, kā arī kārtību, kādā drīkst mainīt interaktīvo azartspēļu 
organizēšanas sistēmu vai tās sastāvdaļas;

2) interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās azartspēles iznākumu, un 
fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kurus izvērtē sertifikācijas institūcija, 
sniedzot atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas pārbaudes 
rezultātiem;

3) informāciju, kas glabājama interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmā, un 
informācijas glabāšanas termiņu.”

6. Papildināt 53. panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“11) interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra izveidi un uzturēšanu;”.

7. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:
“54.1 pants. Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrs
(1)  Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra mērķis ir noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut 

nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās azartspēlēs un novērst no interaktīvajām azartspēlēm 
atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās azartspēlēs, nodrošinot šā likuma mērķa īstenošanu.

(2) Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pārzinis ir interaktīvās azartspēles organizētājs. 
(3)  Interaktīvās azartspēles organizētājs izveido un uztur interaktīvo azartspēļu spēlētāju 

reģistru un reģistrē tajā spēlētājus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības 
prasības. 

(4) Lai reģistrētos interaktīvajai azartspēlei, izņemot veiksmes spēli pa tālruni, spēlētājs par 
sevi sniedz šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums;
2) konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa likmju izdarīšanai interaktīvajā 

azartspēlē.
(5) Lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu nodrošināt interaktīvo azartspēļu 

uzraudzības un kontroles pasākumus, interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pārzinim ir 
pienākums nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai piekļuvi šā panta ceturtajā daļā 
minētajiem fizisko personu datiem.

(6)  Interaktīvās azartspēles organizētājs informāciju par visām spēlētāja spēles kontā 
iemaksātajām un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

(7) Šā panta ceturtajā un sestajā daļā minēto informāciju interaktīvās azartspēles organizētājs 
glabā piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.

(8)  Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu interaktīvās azartspēles 
organizētājam, lai viņu izslēdz no šā panta trešajā daļā minētā attiecīgā interaktīvās azartspēles 
organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra. Ministru kabinets 
paredz nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo azartspēļu spēlētāju 
reģistra, kā arī informācijas glabāšanas termiņu.”
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8. Papildināt 56. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) ka informācija, kuru veiksmes spēles pa tālruni organizētājs ieguvis, izpildot šā 

panta 1. un 2. punktā minētās prasības, par katru veiksmes spēles pa tālruni izspēli 
tiek uzglabāta piecus gadus.”

9. Papildināt 72. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Attiecībā uz šā likuma 74. panta trešajā daļā minēto izložu biļešu pārdošanu vai izložu 

dalības maksājumu pieņemšanu, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, Ministru kabinets 
nosaka:

1) biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmas 
galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par biļešu pārdošanas un 
dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmu; 

2) biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmas 
drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz 
biļešu pārdošanas iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus.”

10.  76. pantā:
izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā: 

“3) informāciju par paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu, tai skaitā par 
interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām interaktīvo izložu programmām;”;

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā: 
“31) sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas 

pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvās izlozes organizēšanas 
sistēmas atbilstību interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, 
kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu, 
kā arī par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;”.

11. Papildināt likumu ar 79.1 pantu šādā redakcijā:
“79.1 pants. Interaktīvo izložu spēlētāju reģistrs
(1)  Interaktīvo izložu spēlētāju reģistra mērķis ir noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut 

nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās izlozēs un novērst no interaktīvajām izlozēm atkarīgo 
spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās izlozēs, nodrošinot šā likuma mērķa īstenošanu.

(2) Interaktīvo izložu spēlētāju reģistra pārzinis ir interaktīvās izlozes organizētājs.
(3) Interaktīvās izlozes organizētājs izveido un uztur interaktīvo izložu spēlētāju reģistru un 

reģistrē tajā spēlētājus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.
(4) Lai reģistrētos interaktīvajai izlozei, spēlētājs par sevi sniedz šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums;
2) konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa dalībai interaktīvajā izlozē.

(5)  Lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu nodrošināt interaktīvo izložu 
uzraudzības un kontroles pasākumus, interaktīvo izložu spēlētāju reģistra pārzinim ir pienākums 
nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai piekļuvi šā panta ceturtajā daļā minētajiem 
fizisko personu datiem.

(6) Interaktīvās izlozes organizētājs informāciju par visām spēlētāja spēles kontā iemaksātajām 
un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

(7)  Šā panta ceturtajā un sestajā daļā  minēto informāciju interaktīvās izlozes organizētājs 
glabā piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.
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(8)  Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu interaktīvās izlozes 
organizētājam, lai viņu izslēdz no šā panta trešajā daļā  minētā attiecīgā interaktīvās izlozes 
organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo izložu spēlētāju reģistra. Ministru kabinets paredz 
nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo izložu spēlētāju reģistra, kā arī 
informācijas glabāšanas termiņu.”

12.  80. pantā: 
papildināt pirmās daļas 1. punktu ar vārdiem “kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai 

novērstu no interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās izlozēs”;
papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“11) interaktīvo izložu spēlētāju reģistra izveidi un uzturēšanu;”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā: 
“(7) Ministru kabinets nosaka:

1) interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas 
iesniedzama par interaktīvajā izlozē paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas 
sistēmu, kā arī kārtību, kādā drīkst mainīt interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu 
vai tās sastāvdaļas;

2) interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, 
lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu, un fizisko 
personu datu aizsardzības pasākumus, kurus izvērtē sertifikācijas institūcija, sniedzot 
atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem;

3) informāciju, kas glabājama interaktīvo izložu organizēšanas sistēmā, un informācijas 
glabāšanas termiņu.”

13. Papildināt likumu ar X1 nodaļu šādā redakcijā:
“X1 nodaļa

Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence
80.1 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence
(1)  Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības 

inspekcija.
(2) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā 

jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.
(3) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence dod tās saņēmējam tiesības sniegt šā likuma 

1. panta 3.1 punktā minēto pakalpojumu.
80.2 pants. Iesniegums azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences saņemšanai
Lai saņemtu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs 

iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:
1) informāciju par komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības 

veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu 
iekārtu skaitu;

3) informāciju par azartspēļu pakalpojumu radīšanas faktisko adresi;
4) informāciju par komersanta kontaktpersonu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija — 

e-pasts, tālruņa numurs).
80.3 pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība
(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu 

sniegšanas licences izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.



41

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2017. gada 28. decembrī

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 
lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un 
dokumentu saņemšanas dienas.

(3) Pieņemot lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, Izložu un 
azartspēļu uzraudzības inspekcija nosaka šīs licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības 
gadam.

(4) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam.
80.4 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija
(1)  Azartspēļu pakalpojumu sniedzējam azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences 

pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu.
(2) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācijai 

iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas 
termiņa beigām.

(3) Iesniegumam par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju pievieno:
1) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības 

veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu 
iekārtu skaitu;

2) informāciju par izmaiņām dokumentos (ja tādas ir bijušas), kas Izložu un azartspēļu 
uzraudzības inspekcijai iesniegti atbilstoši šā likuma 80.2 panta 1., 3. un 4. punktā 
noteiktajam.

80.5 pants. Valsts nodevas samaksa
(1) Pēc tam kad paziņots lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, 

tā saņēmējs 10 darba dienu laikā samaksā likumā noteikto valsts nodevu par azartspēļu pakalpojumu 
sniegšanas licences izsniegšanu.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci 
izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu pakalpojumu 
sniegšanas licences izsniegšanu.

(3)  Lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju dod tiesības 
turpināt azartspēļu pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts 
nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju.

80.6 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pienākumi
(1) Ja izdarītas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu pakalpojumu 

sniegšanas licences izsniegšanai, vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai atbilstoši šā 
likuma 80.2 panta 3. un 4.  punktam sniegtā informācija ir mainījusies, azartspēļu pakalpojumu 
sniedzējam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc izmaiņu rašanās par tām rakstveidā informēt 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

(2) Ja azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanai plānoto azartspēļu iekārtu 
skaits ir vairāk par 25 iekārtām, par pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaita izmaiņām 
informācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav jāsniedz. Ja azartspēļu pakalpojumu 
sniedzēja pakalpojumu sniegšanai plānoto azartspēļu iekārtu skaits ir 25 vai mazāk, bet pakalpojumu 
sniegšanā izmantoto iekārtu skaits pārsniedz 25 iekārtas, par pakalpojumu sniegšanā izmantoto 
iekārtu skaita izmaiņām informācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir jāsniedz piecu 
darba dienu laikā.”

14. Papildināt 82. panta otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) veikt azartspēļu pakalpojumu sniedzēju licencēšanu, uzraudzību un kontroli.”
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15. Papildināt likumu ar 87.1 pantu šādā redakcijā:
“87.1 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences anulēšana
(1)  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt azartspēļu pakalpojumu 

sniegšanas licenci, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas 

ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;
2) azartspēļu pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences 

anulēšanu.
(2) Par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, 

ja attiecīgā licence tiek anulēta.”

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:
“22. Šā likuma 72. panta trešā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
23. Šā likuma 76. panta pirmās daļas 3.1 punkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
24. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, lai saņemtu licenci interaktīvo 

izložu organizēšanai, interaktīvās izlozes organizētājs, iesniedzot Izložu un azartspēļu uzraudzības 
inspekcijai iesniegumu, papildus šā likuma 76.  panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem 
iesniegumam pievieno sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas 
sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvās izlozes organizēšanas sistēmas 
atbilstību interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai 
nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu.

25. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējam, kas azartspēļu pakalpojumu sniegšanu ir uzsācis līdz 
2017. gada 31. decembrim un turpina azartspēļu pakalpojumu sniegšanu pēc šā likuma X1 nodaļas 
stāšanās spēkā, šā likuma 80.1  pantā minētā licence jāsaņem Izložu un azartspēļu uzraudzības 
inspekcijā līdz 2018. gada 31. martam.

26.  Ministru kabinets līdz 2018.  gada 1.  maijam izdod šā likuma 54.1 panta astotajā daļā, 
79.1 panta astotajā daļā un 80. panta pirmās daļas 1. punktā minētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

442. 752L/12 Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu 
un nodokli”

Izdarīt likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14. nr.; 1995, 22. nr.; 1997, 9. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2001, 15., 
24. nr.; 2003, 2., 15., 20., 23. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 8. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65., 
204. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:
“1.  pants.  Izložu un azartspēļu nodokli maksā kapitālsabiedrība, kas likumā noteiktajā 

kārtībā saņēmusi speciālo atļauju (licenci) izložu organizēšanai vai nepieciešamās licences attiecīgo 
azartspēļu organizēšanai.”

2. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:
“2.1  pants.  Azartspēļu nodevu maksā par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences 

izsniegšanu vai pārreģistrāciju.
Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu 

pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā 
kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdiem, lototroniem, ir 400 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, ja azartspēļu 
pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, 
kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās spēles) galdi, lototroni, ir 120 000 euro.

Azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju ir:
1) 400 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas vairāk 

par 25 azartspēļu iekārtām, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās 
spēles) galdiem, lototroniem;

2) 120 000 euro, ja azartspēļu pakalpojumu sniegšanā gada laikā tiks izmantotas 25 vai 
mazāk azartspēļu iekārtas, tai skaitā kāršu, kauliņu spēles un ruletes (cilindriskās 
spēles) galdi, lototroni.

Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences ikgadējā pārreģistrācija veicama, sākot ar 
nākamo gadu pēc licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas 
licences pārreģistrāciju maksā par katru kārtējo gadu.

Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu maksā 
pirms licences izsniegšanas. Azartspēļu nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences 
izsniegšanu vai pārreģistrāciju maksā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad paziņots lēmums par 
azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju.

Ja azartspēļu nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu vai 
pārreģistrāciju ir samaksāta attiecīgi atbilstoši šā panta trešajai daļai vai ceturtās daļas 2. punktam, 
bet faktiski azartspēļu pakalpojumu sniegšanā ir izmantotas vairāk par 25 azartspēļu iekārtām, 
azartspēļu pakalpojumu sniedzējs veic vienu no šādām darbībām:

1) 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas piemaksā azartspēļu nodevas 
starpību 280 000 euro apmērā. Šādā gadījumā azartspēļu pakalpojumu sniegšanas 
licences pārreģistrācijas termiņš nemainās;
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2) 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas samaksā azartspēļu nodevu 
atbilstoši šā panta otrajai daļai vai ceturtās daļas 1. punktam 400 000 euro apmērā. 
Šādā gadījumā azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija veicama 
pēc gada no šajā punktā minētās azartspēļu nodevas maksājuma veikšanas dienas.”

3. Izslēgt 3. panta pirmās daļas 4. punktu.

4. 12. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem “Ienākumi no azartspēļu nodokļa” ar vārdiem “izņemot šā 

panta trešajā daļā noteikto”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Ienākumi no azartspēļu nodokļa par šā likuma 3.  panta piektajā daļā minēto objektu 

ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Ienākumi no valsts mēroga izložu nodokļa ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, bet no vietējā 

mēroga izložu nodokļa — tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta izloze.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

443. 753L/12 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 
1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 
5. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 8., 24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 
2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 
82., 131., 178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 2012, 44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 
234. nr.; 2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42., 97., 227., 248. nr.; 2016, 123., 241. nr.; 2017, 156. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu “20 000 euro” ar skaitli un vārdu “20 004 euro”.

2. 8. pantā:
aizstāt 2.5 daļā vārdus “saistīts uzņēmums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē” ar 

vārdiem “saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē”;
aizstāt 2.10  daļā vārdus “ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces Uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likuma izpratnē” ar vārdiem “ir vienā uzņēmumu grupā”;
papildināt pantu ar 2.12 daļu šādā redakcijā:
“2.12  Ja maksātājs gūst algota darba ienākumus un darba līgumā noteiktā darba alga nav 

mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, un maksātājam ar darba devēju ir noslēgts 
līgums, uz kura pamata tiek izmaksāta autoratlīdzība, uz maksātāju nav tieši attiecināma šā panta 
2.2 daļa. Šaubu gadījumā, lai noteiktu, vai maksātājam izmaksātā autoratlīdzība pēc ekonomiskās 
būtības ir algota darba ienākums un autors ir radījis darbu, pildot darba pienākumus, vērtē noslēgto 
līgumu nosacījumus, īpaši autora mantisko tiesību nosacījumus, tai skaitā to, kam pieder tiesības uz 
intelektuālo īpašumu tā radīšanas laikā. Šā panta 2.2 daļā minētās pazīmes izmanto tikai kā papildu 
kritērijus darījuma ekonomiskās būtības vērtēšanai.”;

aizstāt sešpadsmitajā daļā vārdus “grupas uzņēmums” ar vārdiem “uzņēmumu grupas 
dalībnieks”;

papildināt pantu ar divdesmito un divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:
“20. Šā likuma izpratnē uzņēmumu grupa sastāv no galvenā uzņēmuma un visiem galvenā 

uzņēmuma apakšuzņēmumiem, kur:
1) galvenais uzņēmums — uzņēmumu grupas dalībnieks — ir juridiskā vai fiziskā 

persona, kas ir Latvijas Republikas vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvijas 
Republikai ir noslēgta konvencija vai līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas 
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts 
rezidents, kurš, pamatojoties uz spēkā esošo konvenciju par nodokļu dubultās 
uzlikšanas novēršanu, netiek atzīts arī par citas valsts (kas nav Eiropas Ekonomikas 
zonas valsts) rezidentu;

2) galvenā uzņēmuma apakšuzņēmums — uzņēmumu grupas dalībnieks — ir iekšzemes 
uzņēmums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē vai uzņēmums — tādas 
valsts rezidents, ar kuru Latvijas Republikai ir noslēgta konvencija vai līgums par 
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, vai citas Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts rezidents, kurš, pamatojoties uz spēkā esošo konvenciju 
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par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, netiek atzīts arī par citas valsts (kas nav 
Eiropas Ekonomikas zonas valsts) rezidentu, no kura vismaz 90 procenti pieder:
a) galvenajam uzņēmumam,
b) vienam galvenā uzņēmuma apakšuzņēmumam vai vairākiem šādiem 

apakšuzņēmumiem,
c) galvenajam uzņēmumam un vienam tā apakšuzņēmumam vai vairākiem 

šādiem apakšuzņēmumiem kopā jebkādās kombinācijās.
21. Piemērojot šā panta divdesmito daļu, tiek uzskatīts, ka 90 procenti no uzņēmuma pieder 

vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem, ja tiek izpildīti šīs 
daļas 1. vai 2. punkta noteikumi:

1) gadījumos, kad visas uzņēmuma akcijas vai kapitāla daļas dod to īpašniekiem 
vienādas tiesības un priekšrocības, ja vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai 
vairākiem šādiem dalībniekiem pieder vismaz 90 procenti no šā uzņēmuma akcijām 
vai kapitāla daļām;

2) gadījumos, kad visas uzņēmuma akcijas vai kapitāla daļas nedod to īpašniekiem 
vienādas tiesības un priekšrocības, ja vienlaikus tiek izpildīti abi šādi noteikumi:
a) vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem 

pieder vismaz 90 procenti no visu šā uzņēmuma izlaisto akciju vai kapitāla daļu 
tirgus vērtības,

b) vienam uzņēmumu grupas dalībniekam vai vairākiem šādiem dalībniekiem ir 
vismaz 90 procenti no visām šā uzņēmuma akcionāru (daļu īpašnieku) balsīm, 
kuras var tikt saskaitītas katrā balsošanā.”

3. 9. pantā:
aizstāt pirmās daļas 35.1  punkta “d”  apakšpunktā vārdus “Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

likuma izpratnē” ar vārdiem “likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē”;
aizstāt pirmās daļas 43.  punkta “b” apakšpunktā vārdus “saistītais uzņēmums  Uzņēmumu 

ienākuma nodokļa likuma  izpratnē” ar vārdiem “saistītā persona likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” izpratnē”;

papildināt trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) šā panta pirmās daļas 2.1 un 2.2 punktā minētos ienākumus, kurus guvis nerezidents.”;

aizstāt vienpadsmitās daļas 1.  punktā vārdus “saistīts uzņēmums Uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likuma izpratnē” ar vārdiem “saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
izpratnē”.

4. 10. pantā:
aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdus “autoru izdevumi” ar vārdiem “autoru un izpildītāju 

izdevumi” un vārdu “autori” — ar vārdiem “autori un izpildītāji”;
izteikt 1.9 daļu šādā redakcijā:
“1.9 Šā panta pirmās daļas 5. un 6.  punktā minētie maksātāja attaisnotie izdevumi kopā 

nedrīkst pārsniegt 10 procentus no maksātāja gada ienākuma lieluma šā likuma 15. panta divdesmit 
pirmās daļas izpratnē (šā panta otrajā daļā — no mēneša bruto darba samaksas, kas ir kalendāra 
mēneša darba samaksa pirms to summu atskaitīšanas, par kurām saskaņā ar šo likumu atļauts 
samazināt darbinieka apliekamo ienākumu, kā arī pirms jebkuru ieturējumu izdarīšanas), bet ne 
vairāk kā 4000 euro gadā.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “piektajā” ar vārdu “sestajā”.



47

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2017. gada 28. decembrī

5.  11.9 pantā:
papildināt vienpadsmito daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) ienākums no ieguldījumu konta, ja ieguldījumu konts atbilst šā likuma 11.13 pantā 
noteiktajām prasībām.”;

papildināt pantu ar 12.2 daļu šādā redakcijā:
“12.2 Šā panta vienpadsmitās daļas 6. punktā minēto ienākumu nosaka kā no ieguldījumu 

konta izmaksātās naudas summas pārsniegumu pār ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu, 
kurš samazināts par:

1) dividendēm un procentu ienākumu, kas gūts ieguldījumu konta un tam 
piesaistīto kontu ietvaros (tie tiek iemaksāti ieguldījumu kontā un piesaistītajos 
kontos), ja no minētajām dividendēm un procentu ienākuma jau ir ieturēts 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un dividendēm, kas nav apliekamas ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar šā likuma 9.  pantu. Ja iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis no minētajām dividendēm un procentu ienākuma ir ieturēts 
nepilnā apmērā, minēto dividenžu un procentu ienākumu, kas gūts ieguldījumu 
konta un tam piesaistīto kontu ietvaros, samazina proporcionāli attiecībai starp 
piemēroto ieturētā nodokļa likmi un šā likuma 15. panta piektajā daļā noteikto 
likmi;

2) šā likuma 9. panta pirmās daļas 6. punktā minēto ienākumu.”

6. 11.11 pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdus “saistīta uzņēmuma” ar vārdiem “saistītas personas”;
aizstāt septītajā un astotajā daļā vārdus “saistīts uzņēmums Uzņēmumu ienākuma nodokļa 

likuma izpratnē” ar vārdiem “saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē”.

7. Papildināt likumu ar 11.13 pantu šādā redakcijā:
“11.13 pants. Īpaši noteikumi ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai
1.  Lai ienākums tiktu kvalificēts kā ienākums no ieguldījumu konta, ieguldījumu kontam 

jāatbilst šajā pantā minētajām prasībām.
2.  Ieguldījumu konts ir atbilstoši līgumam starp ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un 

maksātāju — konta īpašnieku (turpmāk — konta īpašnieks) — atvērts konts vai, ja katrai valūtai 
ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs atver atsevišķu kontu, vairāku kontu kopums, kurā esošie naudas 
līdzekļi un finanšu instrumenti tiek izmantoti šā panta sestajā daļā minēto darījumu veikšanai. 
Ieguldījumu kontam var būt piesaistīts viens vai vairāki konta īpašnieka finanšu instrumentu un 
naudas līdzekļu uzskaites konti vai viens vai vairāki naudas līdzekļu konti termiņnoguldījumu 
darījumu norēķiniem (turpmāk — piesaistītie konti).

3.  Šā panta piemērošanas mērķiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs vienlaikus atbilst 
abiem šādiem nosacījumiem:

1) tā ir kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle vai komersants, kas 
atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam vai tam pielīdzināmam pakalpojumu 
sniedzēja rezidences valsts regulējumam ir saņēmis licenci ieguldījumu pakalpojumu 
sniegšanai;

2) tas ir Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas 
valsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts rezidents 
vai tādas valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu 
dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

4. Ieguldījumu kontā atļauts ieskaitīt tikai naudas līdzekļus, kā arī finanšu instrumentus, kas 
tiek pārvesti no cita ieguldījumu konta, vai tādus finanšu instrumentus, kas iegūti ieguldījumu 
konta ietvaros veikto darījumu rezultātā.



48

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2017. gada 28. decembrī

5.  Ieguldījumu kontam piesaistītajos kontos atļauts ieskaitīt naudas līdzekļus vai finanšu 
instrumentus tikai no ieguldījumu konta vai citiem tam piesaistītajiem kontiem, kā arī naudas 
līdzekļus vai finanšu instrumentus, kas iegūti ieguldījumu konta ietvaros veikto darījumu rezultātā.

6.  Ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu ietvaros maksātājs veic šādus darījumus ar 
ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu līdzekļiem (turpmāk šā panta izpratnē — ieguldījumu 
konta darījumi):

1) darījumus ar finanšu instrumentiem (turpmāk — finanšu instrumentu darījumi), 
kuros ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs ir darījuma otrā puse, kā arī finanšu 
instrumentu darījumus regulētajā tirgū, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, 
organizētā tirdzniecības sistēmā vai citā tirdzniecības vietā, finanšu instrumentu 
darījumus ar sistemātisko internalizētāju vai finanšu instrumentu darījumus, kas 
tiek slēgti ārpus regulētā tirgus ar finanšu iestādi vai tiek slēgti finanšu instrumentu 
sākotnējās izvietošanas vai izsoļu ietvaros, kuros ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs 
nodrošina konta īpašnieka rīkojuma par finanšu instrumentu darījumu izpildi vai 
nodošanu izpildei;

2) termiņnoguldījumu darījumus, kuros ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs ir 
darījuma otrā puse;

3) naudas līdzekļu vai finanšu instrumentu pārvedumus finanšu nodrošinājuma 
sniegšanai, ja nodrošinājums tiek sniegts tādu konta īpašnieka saistību 
nodrošināšanai, kuras izriet no ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu ietvaros 
noslēgtajiem darījumiem un saņemtajiem pakalpojumiem, un nodrošinājuma 
ņēmējs ir ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs;

4) valūtas maiņas darījumus;
5) naudas līdzekļu pārvedumus starp ieguldījumu kontu un tam piesaistītajiem 

kontiem.
7.  Ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu ietvaros atļauts piešķirt konta īpašniekam 

finansējumu finanšu instrumentu darījumu veikšanai, ja ieguldījumu konta ietvaros turētie finanšu 
instrumenti kalpo kā izsniegtā kredīta vai aizdevuma nodrošinājums un ieguldījumu pakalpojumu 
sniedzējs, kas izsniedz kredītu vai aizdevumu, ir iesaistīts finanšu instrumentu darījumā. Šādā 
gadījumā piešķirtais finansējums netiek uzskatīts par ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu 
ienākuma no ieguldījumu konta noteikšanai saskaņā ar šā likuma 11.9 panta 12.2 daļu.

8. Finanšu instrumentu grāmatojumus, kas saistīti ar ieguldījumu konta darījumu izpildi vai 
finanšu instrumentu notikumiem, var veikt ieguldījumu kontā vai ieguldījumu kontam piesaistītajā 
finanšu instrumentu kontā.

9.  Ieguldījumu kontam piesaistītajā termiņnoguldījuma kontā vai termiņnoguldījuma 
norēķiniem paredzētajā kontā nogulda tikai naudas līdzekļus no ieguldījumu konta vai tam 
piesaistītiem kontiem.

10.  Naudas līdzekļi, kas iegūti ieguldījumu konta darījumu izpildes rezultātā, kā arī 
dividendes, procentu ienākumi un citi naudas līdzekļi, kas tiek saņemti par ieguldījumu kontā 
un tam piesaistītajos kontos esošajiem finanšu instrumentiem un naudas līdzekļiem, tiek ieskaitīti 
ieguldījumu kontā vai tam piesaistītajos kontos.

11.  Par naudas līdzekļu izmaksu no ieguldījumu konta uzskata jebkuru izmaksu no 
ieguldījumu konta vai tam piesaistītajiem kontiem (tai skaitā maksājumus, pamatojoties uz 
trešās puses piedziņu, kas vērsta pret konta īpašnieku), ieguldījumu konta atsavināšanu, finanšu 
instrumentu pārvedumus, kā arī ieguldījumu konta līdzekļu izlietojumu tādu darījumu veikšanai, 
kas neatbilst šā panta sestajā daļā uzskaitītajiem darījumiem, izņemot šādas operācijas:

1) naudas līdzekļu pārskaitījumu, kas nepieciešams ieguldījumu konta darījumu 
izpildei;
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2) naudas līdzekļu pārskaitījumu, kas nepieciešams ar ieguldījumu konta darījumiem 
saistīto komisijas maksu, ar ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu apkalpošanu 
saistīto komisijas maksu, citu ar ieguldījumu konta un tam piesaistīto kontu ietvaros 
sniegto pakalpojumu saistīto komisijas maksu, kā arī ar ieguldījumu kontu un 
tam piesaistītajiem kontiem saistīto līgumsodu, nokavējuma naudas vai procentu 
samaksai;

3) naudas līdzekļu pārskaitījumu, kas veikts, realizējot kredītiestādes nodrošinājuma 
tiesības, ja līdzekļi ieguldījumu kontā vai tam piesaistītajos kontos izmantoti kā 
finanšu nodrošinājums no ieguldījumu konta pakalpojumiem izrietošo konta 
īpašnieka saistību izpildei;

4) naudas līdzekļu pārskaitījumu šā panta septītajā daļā minētā finansējuma atmaksai un 
ar to saistīto komisijas maksu un procentu maksājumiem ieguldījumu pakalpojumu 
sniedzējam.

12.  Ja finanšu instrumenti no ieguldījumu konta tiek pārvesti uz citu ieguldījumu kontu, 
pārvesto finanšu instrumentu iegādes vērtība tiek uzskatīta par iemaksu šajā ieguldījumu kontā. 
Notiekot izmaksai no šāda ieguldījumu konta, tiek piemērota metode “Pirmais iekšā – pirmais 
ārā” (FIFO princips) un finanšu instrumenti tiek novērtēti pēc to iegādes vērtības. Ja šādi pārvesto 
finanšu instrumentu kopējā iegādes vērtība pārsniedz ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu 
kopsummu, pārsnieguma daļa ir pielīdzināma naudas līdzekļu izmaksai no ieguldījumu konta.

13. Konta īpašnieks sniedz ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam informāciju par ieguldījumu 
konta statusa piešķiršanu kontam un tam piesaistītajiem kontiem. Ja ieguldījumu pakalpojumu 
sniedzējs nenodrošina informācijas sniegšanu par atvērtajiem kontiem saskaņā ar Kontu reģistra 
likumu, maksātājs ne vēlāk kā līdz taksācijas gada beigām informē Valsts ieņēmumu dienestu par 
ieguldījumu konta statusa piešķiršanu šādiem kontiem.”

8.  12. pantā: 
aizstāt 1.4  daļas 2.  punktā vārdus “otro pusgadu” ar vārdiem un skaitļiem “periodu no 

1. augusta līdz 31. decembrim”;
izteikt 1.5 daļu šādā redakcijā:
“1.5  Maksātājam, kas reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 

veicējs un nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu citā ienākumu gūšanas vietā, prognozētais gada 
diferencētais neapliekamais minimums avansa maksājumu aprēķinā Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek ģenerēts automātiski, ņemot vērā pirmstaksācijas gada 
ienākumu deklarācijā norādītos datus. Ja avansa aprēķinu veic, pamatojoties uz saimnieciskās 
darbības ienākumu prognozi, prognozētais gada diferencētais neapliekamais minimums tiek 
ģenerēts, ņemot vērā pirmstaksācijas gada ienākumu deklarācijā norādītos datus un paša nodokļa 
maksātāja prognozētos taksācijas gada ienākumus no saimnieciskās darbības, bet neņemot vērā 
pirmstaksācijas gada saimnieciskās darbības ienākumus, ja tādi ir bijuši.”;

papildināt devīto daļu pēc vārda “piektajā” ar vārdu “sestajā”;
papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“12. Šā panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu taksācijas gada laikā piemēro 

pensijas izmaksātājs.”

9. 13. pantā:
papildināt trešo un sesto daļu pēc vārda “piektajā” ar vārdu “sestajā”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“8. Šā panta pirmās daļas 1. un 4.  punktā noteiktos atvieglojumus personām, kurām 

piešķirta pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 
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1995.  gada 31.  decembim) vai pārrēķināta pensija pēc 1996.  gada 1.  janvāra atbilstoši likumam 
“Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, piemēro pensijas 
izmaksātājs, ja maksātājs algas nodokļa grāmatiņu nav iesniedzis citam ienākumu izmaksātājam. 
Valsts ieņēmumu dienests sniedz pensiju izmaksātājam tā rīcībā esošo informāciju par maksātājiem, 
kas algas nodokļa grāmatiņu nav iesnieguši citiem ienākumu izmaksātājiem, un informāciju par šā 
panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajiem atvieglojumiem un 1. punktā noteikto atvieglojumu, ja 
par to ir ieraksts algas nodokļa grāmatiņā.”

10. 15. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, izņemot šā panta piektajā, 

sestajā, septītajā, 7.1, astotajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktos 
ienākuma veidus, ir šāda:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;
2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20  004  euro, bet nepārsniedz 

55 000 euro;
3) 31,4 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“4.  Ja kalendāra mēneša laikā viens ienākuma izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli 

apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus (kuriem nepiemēro šā panta 
piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktās 
likmes), tad: 

1) ienākumiem, kas nav apliekami ar algas nodokli, piemēro 23 procentu likmi, ja šā 
panta astoņpadsmitajā daļā nav noteikts citādi;

2) no ienākumiem, kas nav apliekami ar algas nodokli, šā likuma 3. panta otrās daļas 
1. punktā minētos izdevumus, kā arī šā likuma 3. panta otrās daļas 2. un 3. punktā 
minētos izdevumus (ja to segšanai nav pietiekami algota darba ienākumi) atskaita tā, 
kā tas saskaņā ar šā panta piecpadsmito daļu noteikts maksātāja mēneša ienākuma 
daļai, kas pārsniedz 1667 euro mēnesī. Šā likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktā 
minētos izdevumus no ienākuma atskaita pirms nodokļa aprēķināšanas.”;

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“7.1 Šā likuma 3.  panta trešās daļas 3.  punktā un 12.  punkta “a” apakšpunktā minētajam 

ienākumam tiek piemērota 23 procentu likme.”;
izteikt septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“17.  Nodokļa likme, ja maksātājs ienākuma izmaksātājam nav iesniedzis algas nodokļa 

grāmatiņu, ir 23 procenti, ja šā panta sešpadsmitajā, astoņpadsmitajā vai divdesmitajā daļā nav 
noteikts citādi. No maksātāja mēneša ienākuma šā likuma 3. panta otrās daļas 1. punktā minētos 
atskaitāmos izdevumus atskaita tā, kā tas saskaņā ar šā panta piecpadsmito daļu noteikts maksātāja 
mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 euro mēnesī. Šā likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktā 
minētos izdevumus no ienākuma atskaita pirms nodokļa aprēķināšanas.

18. Nodokļa likmi 20 procentu apmērā taksācijas gada laikā piemēro autoru un izpildītāju 
ienākumiem no autoratlīdzības.”;

aizstāt deviņpadsmitajā daļā vārdus “un astoņpadsmitajā” ar vārdiem “astoņpadsmitajā, 
divdesmitajā un divdesmit ceturtajā”;

papildināt pantu ar divdesmito, divdesmit pirmo, divdesmit otro, divdesmit trešo un 
divdesmit ceturto daļu šādā redakcijā:
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“20.  Šā panta trešajā daļā noteiktās nodokļa likmes ienākuma izmaksātājs taksācijas gada 
laikā piemēro šādiem kalendāra mēneša laikā izmaksātajiem ienākumiem:

1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pārejošas darba nespējas 
pabalstam;

2) piešķirtajai pensijai (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim) vai pārrēķinātajai pensijai pēc 1996. gada 
1.  janvāra atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, vai izdienas pensijai, vai 
speciālajai valsts pensijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai 
pensijai atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, vai noslēgtajam mūža pensijas 
apdrošināšanas līgumam (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts 
fondēto pensiju likumam).

21. Šā panta otrās vai trešās daļas piemērošanai gada ienākuma vai mēneša ienākuma apmēru 
nosaka, neņemot vērā:

1) šā likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus;
2) saskaņā ar šā likuma 8. pantu no apliekamā ienākuma izslēgtos ienākumus;
3) saskaņā ar šā likuma 24.  panta septīto daļu no apliekamā ienākuma izslēgtos 

ienākumus;
4) ar algas nodokli apliekamos ienākumus, no kuriem darba ņēmējs ir tiesīgs nemaksāt 

iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu.
22.  Ja taksācijas gadā algota darba ienākums, pensija vai pabalsts tiek izmaksāts par 

pirmstaksācijas gadu, šos ienākumu veidus iekļauj attiecīgā pirmstaksācijas gada ienākumu apmērā 
un piemēro attiecīgās pirmstaksācijas gada nodokļa likmes. Ar algas nodokli apliekamajā mēneša 
ienākumā iekļauj ienākumu, kas aprēķināts par attiecīgo mēnesi.

23. Pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada 
laikā ietur nodokli saskaņā ar 23 procentu likmi arī no ienākumiem, kuriem saskaņā ar šā panta 
otro, trešo vai astoņpadsmito daļu piemērojama nodokļa likme 20 procentu apmērā.

24.  Ja maksātājs laimējis izložu vai azartspēļu laimestu, kas pārsniedz 3000  euro, un tas 
izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles organizēšanas vietas apmeklējuma laikā, izložu 
vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 3000 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro, taksācijas gada 
laikā piemēro nodokļa likmi 23 procentu apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas 
pārsniedz 55 000 euro, piemēro nodokļa likmi 31,4 procentu apmērā.”

11.  16.1 pantā:
papildināt pantu ar 3.5 un 3.6 daļu šādā redakcijā:
“3.5 Par šā likuma 11.9 panta vienpadsmitās daļas 6. punktā minētā ienākuma gūšanas dienu 

uzskata dienu, kad no ieguldījumu konta izmaksātā naudas summa pārsniedz ieguldījumu kontā 
iemaksāto naudas summu.

3.6  Neatkarīgi no šā panta 3.5 daļas nosacījumiem, ja finanšu instrumenti tiek pārvesti no 
viena ieguldījumu konta uz citu ieguldījumu kontu, ienākuma gūšanas diena tiek noteikta atbilstoši 
šā panta 3.5  daļas nosacījumiem attiecībā uz ieguldījumu kontu, uz kuru tiek pārvesti finanšu 
instrumenti.”;

aizstāt astotajā daļā vārdus “vērtspapīru konta turētājam, kas veic norēķinu ar maksātāju” 
ar vārdiem “ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam, kurš atvēris finanšu instrumentu kontu (vai ar 
kura starpniecību atvērts finanšu instrumentu konts) un kurš apkalpo šo kontu”.
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12.  17. pantā:
izteikt desmitās daļas 22. punktu šādā redakcijā:

“22) izložu un azartspēļu laimesta daļa, kas pārsniedz 3000 euro, ja laimests, kas 
pārsniedz 3000 euro, izmaksāts vienā reizē vai summējot visā azartspēles un izlozes 
organizēšanas vietas apmeklējuma laikā.”;

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus “izsniedz personām — nodokļa maksātājām — 
paziņojumu” ar vārdiem “pēc personas — nodokļa maksātāja — pieprasījuma saņemšanas izsniedz 
šai personai paziņojumu”;

izslēgt 11.1 daļas otro teikumu;
papildināt 11.5 daļu ar 3. punktu šādā redakcijā: 

 “3) ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs — ienākumam no ieguldījumu konta, ja 
ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina ieguldījumu konta īpašniekam 
iespēju saņemt ieguldījumu konta izrakstu, kurā apkopota informācija par taksācijas 
gada laikā ieguldījumu kontā izdarītajām iemaksām un no tā izdarītajām izmaksām, 
kā arī, ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam ir pieejama tāda informācija, 
apkopotas ziņas par naudas līdzekļiem, kas iegūti ieguldījumu konta darījumu 
izpildes rezultātā, un par nodokļiem, kas ieturēti no šiem naudas līdzekļiem. 
Ieguldījumu konta izrakstā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”

13.  Papildināt 18.  panta otrās daļas ievaddaļu pēc vārda “apmērs” ar vārdiem un skaitli 
“piemērojot atbilstošo nodokļa likmi saskaņā ar šā likuma 15. panta otro daļu”.

14. Papildināt 19. panta piektās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitļiem “bet, ja taksācijas 
gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam”.

15. Pārejas noteikumos:
izteikt 135. punktu šādā redakcijā: 
“135. Šo pārejas noteikumu 130.  punktu nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju 

aprēķinātajām un izmaksātajām dividendēm un nosacītajām dividendēm, kā arī dividendēm un 
nosacītajām dividendēm no peļņas, kuras uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs guvis laikā, 
kamēr tam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss. Šo pārejas noteikumu 130. punktu 
piemēro, ja dividendes un nosacītās dividendes ir aprēķinātas un izmaksātas no peļņas, kuru 
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs guvis laikā, kad tas ir bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa 
maksātājs.”;



53

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2017. gada 28. decembrī

papildināt pārejas noteikumus ar 139. punktu šādā redakcijā:
“139. Kontiem finanšu instrumentu darījumu veikšanai, kas atvērti līdz 2018. gada 1. janvārim 

un atbilst šā likuma 11.13  panta nosacījumiem, maksātājs ir tiesīgs piešķirt ieguldījumu konta 
statusu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim, informējot ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju. 
Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs nenodrošina informācijas sniegšanu par atvērtajiem 
kontiem saskaņā ar Kontu reģistra likumu, maksātājs ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim 
informē Valsts ieņēmumu dienestu par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu šādiem kontiem. Ar 
ieguldījumu konta statusa piešķiršanas brīdi šādā kontā esošie finanšu instrumenti tiks pielīdzināti 
finanšu instrumentiem, kas iegūti ieguldījumu kontā ieskaitīto naudas līdzekļu ieguldīšanas 
rezultātā, finanšu instrumentu vērtību nosakot atbilstoši to iegādes vērtībai.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

444. 754L/12 Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197. nr.; 2013, 27., 194., 

232., 237. nr.; 2014, 123. nr.; 2015, 42., 248., 251. nr.; 2016, 120., 241. nr.; 2017, 90., 156. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 41. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) nodokļa samazināto likmi saskaņā ar šā likuma 42. pantu: 

a) 12 procentu apmērā, 
b) piecu procentu apmērā;”.

2.  42. pantā:
aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, 

divpadsmitajā un četrpadsmitajā daļā vārdus “nodokļa samazināto likmi” ar vārdiem un skaitli 
“nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā”;

izslēgt piecpadsmito daļu;
papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(16)  Nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā piemēro tādu pārtikas produktu 

piegādēm, kuri ir šā likuma pielikumā minētie svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, 
mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, 
kaltēti).”

3. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:
“42.1 pants. Nodokļa samazinātās likmes piemērošana preču importam un preču iegādēm 

Eiropas Savienības teritorijā
Nodokļa samazināto likmi piemēro arī to šā likuma 42. pantā minēto preču importam, kurām 

piemērojama nodokļa samazinātā likme, un šo preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā.”

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. punktu šādā redakcijā: 
“30. Šā likuma 41. panta pirmās daļas 2. punkta “b” apakšpunkts, 42. panta sešpadsmitā daļa 

un šā likuma pielikums ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.”
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5. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

“Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
pielikums 

Augļi, ogas un dārzeņi, kuriem piemēro nodokļa samazināto likmi piecu procentu 
apmērā

1. Āboli
2. Aronijas
3. Avenes
4. Brūklenes
5. Bumbieri
6. Burkāni
7. Cidonijas
8. Citronliānas ogas
9. Cukurkukurūza
10. Dārza salāti (galviņsalāti) un cigoriņi (tai skaitā lapu cigoriņi)
11. Dzērvenes (tai skaitā lielogu dzērvenes)
12. Ērkšķogas
13. Fenhelis
14. Galda bietes
15. Galda rāceņi
16. Galviņkāposti, lapu kāposti, brokoļi, ziedkāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi
17. Garšaugi [tai skaitā dilles, lapu pētersīļi, baziliks, koriandrs (kinza), piparmētras u. tml.]
18. Gurķi
19. Irbenes ogas
20. Jāņogas
21. Kabači (tai skaitā cukīni)
22. Kāļi
23. Kartupeļi
24. Kazenes
25. Kazeņavenes
26. Kolrābji
27. Korintes
28. Krūmmellenes
29. Ķiploki
30. Ķiploku loki
31. Ķirbji
32. Ķirši
33. Lācenes
34. Mangoldi
35. Mārrutki
36. Mellenes
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37. Melnie rutki
38. Meža zemenes
39. Pastinaki
40. Patisoni
41. Pētersīļu saknes
42. Pīlādžu ogas
43. Plūmes
44. Plūškoka ogas
45. Pupas
46. Pupiņas
47. Puravi
48. Rabarberi
49. Redīsi
50. Salātu dārzeņi (tai skaitā romiešu salāti, ozollapu salāti, rukola, endīvijas, mizuna, dīgsti)
51. Sausserža ogas
52. Selerijas (sakņu, kātu, lapu)
53. Sīpoli un šalotes
54. Sīpolloki
55. Skābenes
56. Smiltsērkšķu ogas
57. Sparģeļi
58. Spināti
59. Tomāti
60. Topinambūri
61. Turnepši
62. Upenes
63. Zemenes
64. Zirņi”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

445. 755L/12 Grozījums likumā “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2. nr.; 2003, 20. nr.; 2005, 9. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 12. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 157. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 131. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 
64. nr.; 2017, 75. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 27.1 panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minēto palīdzību var saņemt persona:

1) ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns. Bērns šīs daļas izpratnē 
ir persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu;

2) kura ieguvusi vidējo profesionālo vai augstāko izglītību un kura nepārsniedz 
35 gadu vecumu.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

446. 756L/12 Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību 
darba devēja maksātnespējas gadījumā”

Izdarīt likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā“ (Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 22. nr.; 2004, 2. nr.; 2006, 5. nr.; 2007, 
3. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 107. nr.; 2011, 92., 204. nr.; 2012, 100. nr.; 
2013, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.  panta ceturtajā daļā vārdus “valstī noteikto minimālo mēneša darba algu” 
ar vārdiem un skaitli “valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, piemērojot 
koeficientu 1,5”.

2. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļi tiek izlietoti:

1) darbinieku prasījumu apmierināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā;
2) administratora atlīdzības samaksai par darbinieku prasījumu iesniegšanu;
3) juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta segšanai, ja tiesa pilnīgi 

vai daļēji atbrīvo darbinieku no maksātnespējas procesa depozīta samaksas 
Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos.”

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11. To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devēja maksātnespējas gadījums 

iestājies laika periodā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, piemēro šā likuma 
normas par darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību tādā redakcijā, kāda tā bija spēkā 
2017. gada 31. decembrī.

12. Grozījums šā likuma 7. pantā par pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 
vienlaikus ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kuri nosaka juridiskās personas maksātnespējas 
procesa izmaksu segšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.

https://likumi.lv/ta/id/56944-par-darbinieku-aizsardzibu-darba-deveja-maksatnespejas-gadijuma
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

447. 757L/12 Radošo personu statusa un profesionālo radošo 
organizāciju likums

1. pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir veicināt profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību 

un nostiprināšanu, nosakot radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statusu un atbalsta 
pasākumus.

2. pants. Likuma darbības joma
(1)  Likums attiecas uz profesionālo māksliniecisko jaunradi arhitektūras, dizaina, teātra, 

mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras un kinematogrāfijas jomā (turpmāk — radošās jomas) 
un zinātnisko jaunradi attiecīgajās radošajās jomās.

(2) Likums neattiecas uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām 
jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

3. pants. Profesionālās radošās organizācijas jēdziens un darbības mērķis
(1) Profesionālā radošā organizācija ir biedrība, kas reģistrēta profesionālo radošo organizāciju 

reģistrā un atbilst šādiem nosacījumiem:
1) tajā pēc profesionālās mākslinieciskās jaunrades principa brīvprātīgi apvienojušās 

ne mazāk kā 50 fiziskās personas;
2) tās darbības mērķis ir veicināt noteiktas radošās jomas un Latvijas garīgās 

un materiālās kultūras attīstību, kā arī sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību 
apmierināšanu un attiecīgajā radošajā jomā strādājošo personu radošo darbību un 
mākslas darbu izplatīšanu.

(2) Profesionālā radošā organizācija veic šādus uzdevumus: 
1) īsteno kultūras projektus attiecīgajā radošajā jomā;
2) aizsargā radošo personu profesionālās un sociālās tiesības;
3) uztur savu biedru reģistru, uzkrāj un glabā informāciju par viņu radītajiem darbiem, 

izstādēm un radošo darbību;
4) nodrošina savas darbības rezultātā uzkrātās informācijas saglabāšanu, ievērojot 

fiziskās personas datu aizsardzības prasības.
(3) Profesionālā radošā organizācija apvieno noteiktā radošajā jomā strādājošās radošās 

personas. Vienā radošajā jomā var darboties vairākas profesionālās radošās organizācijas.
(4)  Profesionālo radošo organizāciju saimniecisko darbību, publisko darbību un 

organizatorisko struktūru nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, ciktāl to neregulē šis likums.

4. pants. Profesionālās radošās organizācijas statūti 
Profesionālās radošās organizācijas statūtos papildus Biedrību un nodibinājumu likumā 

paredzētajam norāda:
1) radošo jomu, kuru pārstāv profesionālā radošā organizācija;
2) profesionālās radošās organizācijas mērķi;
3) biedru uzņemšanai izvirzāmās prasības.
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5.  pants. Profesionālās radošās organizācijas statusa noteikšana un tās reģistrācija 
profesionālo radošo organizāciju reģistrā

(1)  Lēmumu par profesionālās radošās organizācijas statusa noteikšanu biedrībai un tās 
reģistrāciju profesionālo radošo organizāciju reģistrā pieņem Kultūras ministrija. Profesionālo 
radošo organizāciju reģistru (turpmāk — reģistrs) kārto un uztur Kultūras ministrija.

(2) Lai iegūtu profesionālās radošās organizācijas statusu un tiktu reģistrēta reģistrā, biedrība 
iesniedz Kultūras ministrijai rakstveida iesniegumu un tam pievieno: 

1) biedru sarakstu; 
2) darbības plānu turpmākajiem trim kalendāra gadiem (īss iesākto un plānoto 

projektu, pasākumu un citu aktivitāšu apraksts).
(3) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) biedrības nosaukumu;
2) biedrības juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
3) biedrības darbības mērķi un pārstāvēto radošo jomu;
4) datumu, kad pieņemts lēmums par reģistrēšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;
5) ziņas par biedrības darbības izbeigšanu, maksātnespēju, likvidāciju vai reorganizāciju;
6) datumu, kad pieņemts lēmums par reģistrēšanu reģistrā un ieraksta izdarīšanas 

datumu.
(4)  Lēmumu par profesionālās radošās organizācijas statusa noteikšanu un ieraksta 

izdarīšanu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā Kultūras ministrija pieņem mēneša 
laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un informē par to iesniedzēju. Tādā pašā termiņā reģistra 
iestādes amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata.

(5) Reģistru publisko Kultūras ministrijas tīmekļvietnē.

6. pants. Reģistrācijas atteikums
(1) Kultūras ministrija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt biedrību reģistrā, ja:

1) nav iesniegti šajā likumā noteiktie dokumenti;
2) statūtos noteiktais profesionālās radošās organizācijas mērķis vai biedrības darbība 

neatbilst šā likuma 3. panta pirmās vai otrās daļas prasībām;
3) biedrības iesniegtie dokumenti vai biedru skaits neatbilst šā likuma prasībām.

(2)  Lēmumu par atteikumu reģistrēt biedrību reģistrā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

(3) Lēmuma par atteikumu reģistrēt biedrību reģistrā pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

7. pants. Profesionālās radošās organizācijas statusa anulēšana un izslēgšana no reģistra
(1)  Kultūras ministrija pieņem lēmumu par profesionālās radošās organizācijas statusa 

anulēšanu un biedrības izslēgšanu no reģistra, ja biedrība:
1) neatbilst šā likuma prasībām; 
2) profesionālās radošās organizācijas statusa iegūšanai sniegusi nepatiesas ziņas 

Kultūras ministrijai;
3) savā darbībā pārkāpusi šā likuma noteikumus, arī ja tās pamatdarbības veids nav 

saistīts ar statūtos norādītajiem darbības mērķiem; 
4) izbeidz savu darbību, tiek likvidēta, ir maksātnespējas procesā vai ir izslēgta no 

biedrību un nodibinājumu reģistra; 
5) iesniedz Kultūras ministrijai iesniegumu ar lūgumu tai anulēt radošās profesionālās 

organizācijas statusu un to izslēgt no reģistra;
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6) ir izdarījusi citus būtiskus pārkāpumus, tai skaitā grāmatvedības kārtošanas vai 
nodokļu jomā.

(2) Lēmumu par izslēgšanu no reģistra var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

(3) Lēmuma par profesionālās radošās organizācijas statusa anulēšanu pārsūdzēšana neaptur 
tā darbību. 

(4) Kultūras ministrija informāciju par profesionālās radošās organizācijas statusa anulēšanu 
publicē savā tīmekļvietnē. 

(5) Profesionālā radošā organizācija reorganizācijas gadījumā saglabā profesionālās radošās 
organizācijas statusu, ja tās turpmākā darbība atbilst šā likuma 3. panta prasībām.

8. pants. Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana
(1)  Kultūras ministrija var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt profesionālajām 

radošajām organizācijām šādus ar valsts kultūrpolitiku saistītus valsts pārvaldes uzdevumus:
1) informācijas uzkrāšanu un apkopošanu par radošo jomu, kuru pārstāv attiecīgā 

profesionālā radošā organizācija;
2) attiecīgās radošās jomas profesionālās jaunrades izvērtēšanu, radošo personu 

izvirzīšanu apbalvošanai un ar apbalvošanu saistīto pasākumu organizēšanu; 
3) valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu rīkošanu;
4) šā likuma 12. panta trešajā daļā noteiktā lēmuma pieņemšanu par radošās personas 

statusa piešķiršanu personām, kuras nav nevienas radošās profesionālās organizācijas 
biedri.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktos valsts pārvaldes uzdevumus katrā radošajā 
jomā var veikt tikai viena profesionālā radošā organizācija.

(3) Profesionālā radošā organizācija, pildot šajā likumā noteiktos valsts pārvaldes uzdevumus, 
ir Kultūras ministrijas funkcionālā pārraudzībā.

9. pants. Profesionālo radošo organizāciju apvienība
(1) Biedrība ir tiesīga iegūt profesionālo radošo organizāciju apvienības statusu, un tā tiek 

reģistrēta reģistrā, ja atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
1) tajā apvienojušās vairāk nekā puse no šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajām 

profesionālajām radošajām organizācijām;
2) apvienojušās profesionālās radošās organizācijas pārstāv vairāk nekā pusi no 

fiziskajām personām — profesionālo radošo organizāciju biedriem.
(2) Profesionālo radošo organizāciju apvienība var pārstāvēt vairākas radošās jomas. 
(3)  Profesionālo radošo organizāciju apvienību Kultūras ministrija atbilstoši šā likuma 

nosacījumiem reģistrē reģistrā.
(4) Kultūras ministrija var normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt profesionālo radošo 

organizāciju apvienībai šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktos valsts pārvaldes uzdevumus.

10. pants. Profesionālo radošo organizāciju tiesības
Profesionālajai radošajai organizācijai ir tiesības:

1) veidot sociālās nodrošināšanas un pabalstu fondus un izmaksāt saviem biedriem 
statūtos noteiktos pabalstus un stipendijas;

2) saņemt valsts budžeta līdzekļus tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai; 
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3) atbilstoši statūtiem un uz to pamata pieņemtajai kārtībai pieprasīt un saņemt no 
saviem biedriem — radošajām personām — informāciju par to radītajiem darbiem 
un izpildījumiem.

11. pants. Profesionālo radošo organizāciju īpašums 
(1) Profesionālajai radošajai organizācijai aizliegts sadalīt savu mantu un finanšu līdzekļus 

starp dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju (ja tādas izveidotas) locekļiem un to 
laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz 
pirmajai pakāpei, kā arī izmantot tā, lai šajā panta daļā minētās personas tieši vai netieši gūtu 
labumu (galvojumus, aizdevumus, vekseļus, kā arī citus materiālus labumus).

(2) Kultūras un mākslas vērtības, kas atzītas par kultūras pieminekļiem, iekļautas Nacionālajā 
muzeju krājumā vai Nacionālajā dokumentārajā mantojumā, profesionālās radošās organizācijas 
uztur un glabā, kā arī rīkojas ar tām, ievērojot likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Muzeju 
likuma un Arhīvu likuma noteikumus. Profesionālās radošās organizācijas valde ir atbildīga par šo 
kultūras un mākslas vērtību uzturēšanu un saglabāšanu.

(3)  Profesionālās radošās organizācijas likvidācijas, maksātnespējas vai reorganizācijas 
gadījumā likvidators, maksātnespējas administrators vai biedrības valde informē Kultūras 
ministriju par likvidācijas, maksātnespējas procesa vai reorganizācijas uzsākšanu un iesniedz 
Kultūras ministrijai likvidējamās profesionālās radošās organizācijas slēguma finanšu pārskatu. 
Uz šā panta otrajā daļā minēto profesionālās radošās organizācijas mantu kreditoru prasījumu 
piedziņa nav vēršama. Šī manta profesionālās radošās organizācijas likvidācijas, maksātnespējas 
vai tādas reorganizācijas gadījumā, kuras rezultātā biedrība beidz pastāvēt, piekrīt valstij un 
pret kompensāciju nododama Kultūras ministrijai. Kompensācijas apmēra noteikšanai Kultūras 
ministrija izveido komisiju, kuras sastāvā pieaicināmi attiecīgās jomas eksperti.

12. pants. Radošās personas statuss
(1) Par radošo personu šā likuma izpratnē ir atzīstama fiziskā persona — autors vai izpildītājs 

Autortiesību likuma izpratnē —, ja:
1) tā ir profesionālās radošās organizācijas biedrs; 
2) tā rada vai savā izpildījumā interpretē mākslas darbus šā likuma 2. panta pirmajā 

daļā noteiktajās radošajās jomās;
3) tās radītie darbi vai izpildījumi vismaz triju gadu laikā pirms radošās personas 

statusa iegūšanas ir publiskoti Autortiesību likuma izpratnē; 
4) šī persona ar savu radošo darbību dod ieguldījumu profesionālās mākslas un 

kultūras attīstībā un to apliecina attiecīgā profesionālā radošā organizācija šajā 
likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja fiziskā persona — autors vai izpildītājs — nav nevienas profesionālās radošās organizācijas 
biedrs, radošās personas statusa iegūšanai tā var vērsties profesionālajā radošajā organizācijā, kurai 
deleģēts attiecīgais valsts pārvaldes uzdevums, iesniedzot rakstveida iesniegumu un pievienojot 
tam šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punkta prasību izpildi apliecinošu informāciju. 

(3) Profesionālā radošā organizācija izvērtē šā panta otrajā daļā minētā iesniedzēja atbilstību 
šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punkta prasībām un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 
dienas pieņem lēmumu par radošās personas statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt radošās 
personas statusu. 

(4) Šā panta trešajā daļā minēto profesionālās radošās organizācijas lēmumu var apstrīdēt 
Kultūras ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Kultūras ministrijas lēmumu 
var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana 
neaptur tā darbību.
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13. pants. Radošās personas statusa apliecināšana
(1) Profesionālā radošā organizācija var izsniegt saviem biedriem radošās personas statusu 

apliecinošu izziņu iesniegšanai valsts, pašvaldību un tiesu iestādēm, juridiskajām un fiziskajām 
personām.

(2) Profesionālā radošā organizācija var izsniegt radošās personas apliecību.

14. pants. Radošo personu atbalsta pasākumu programma
(1)  Radošo personu atbalsta pasākumu programma (turpmāk — pasākumu programma) 

ir tādu pasākumu kopums, kas veicami, lai sniegtu atbalstu radošajām personām šajā likumā 
noteiktajā kārtībā, izmantojot valsts budžeta likumā kārtējam gadam Valsts kultūrkapitāla fondam 
paredzēto finansējumu.

(2) Pasākumu programmas mērķis ir sniegt radošu darbību veicinošu atbalstu radošajām 
personām, kas piedzīvojušas dīkstāvi.

(3)  Pasākumu programmu Valsts kultūrkapitāla fonds īsteno līdz brīdim, kad izlietoti 
attiecīgajam kalendāra gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi. 

(4)  Valsts kultūrkapitāla fonds pasākumu programmā paredzētos valsts budžeta līdzekļus 
sadala Valsts kultūrkapitāla fonda likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Valsts kultūrkapitāla fonds apstiprina pasākumu programmas nolikumu, kurā nosaka: 
1) pasākumu programmas mērķi un atbalstāmos pasākumus; 
2) iesnieguma iesniegšanas kārtību; 
3) prasības attiecībā uz iesnieguma noformējumu un saturu; 
4) iesnieguma izskatīšanas kārtību.

15. pants. Pasākumu programmas finanšu līdzekļu izlietojums
(1) Pasākumu programmas finanšu līdzekļus var izlietot atbalsta stipendijām šādos gadījumos: 

1) radošā persona tās profesionālās darbības specifikas dēļ īslaicīgi nav saņēmusi 
turpmākai radošai darbībai nepieciešamos ienākumus; 

2) periodā, kad persona tās profesionālās darbības specifikas dēļ īslaicīgi nav saņēmusi 
turpmākai radošai darbībai nepieciešamos ienākumus, tai iestājusies pārejoša 
darbnespēja; 

3) pensijas vecumu sasniegušas radošās personas sadzīves apstākļu nodrošināšanai 
(īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu un komunālo maksājumu segšanai).

(2) Radošā persona var saņemt atbalsta stipendiju pasākumu programmas ietvaros, ja: 
1) tā atbilst šā likuma 12. panta prasībām;
2) tā ir radījusi un publiskojusi autortiesību vai blakustiesību objektu kādā no 

profesionālās mākslas nozarēm pēdējo triju gadu laikā pirms atbalsta stipendijas 
pieprasījuma iesniegšanas, izņemot šā panta pirmās daļas 3. punktā noteikto atbalsta 
stipendiju; 

3) tā atbalsta stipendijas pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba vai valsts 
civildienesta tiesiskajās attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības 
attiecībās vai arī tās ienākumi no šādām nodarbinātības attiecībām ir mazāki par šīs 
panta daļas 4. punktā noteikto apmēru;

4) tās ienākumi triju kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma 
iesniegšanas vidēji katrā mēnesī nesasniedz pusi no valstī noteiktās minimālās darba 
algas apmēra; 

5) tā nesaņem bezdarbnieka vai slimības pabalstu.
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(3) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteikto atbalsta stipendiju nevar saņemt personas, 
kas sasniegušas pensijas vecumu vai saņem izdienas pensiju.

(4) Valsts kultūrkapitāla fondam ir tiesības iegūt informāciju no valsts iestāžu reģistriem par 
personas nodarbinātības periodiem, bezdarba un slimības periodiem, bezdarbnieka vai slimības 
pabalsta piešķiršanu šā panta otrajā daļā minēto apstākļu pārbaudei. 

(5) Radošajai personai, kura saņem atbalsta stipendiju, ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk 
kā piecu darbadienu laikā, rakstveidā ziņot Valsts kultūrkapitāla fondam par to, ka ir mainījušies 
apstākļi, kas bija par pamatu atbalsta stipendijas saņemšanai.

(6) Atbalsta stipendiju pārtrauc maksāt ar dienu, kad zuduši šā panta otrajā daļā paredzētie 
apstākļi. Radošajai personai ir pienākums atmaksāt saņemto pārmaksāto atbalsta stipendiju no 
dienas, kad zuduši šā panta otrajā daļā paredzētie apstākļi.

(7) Pasākuma programmas finanšu līdzekļus var izlietot ar atbalsta stipendiju piešķiršanu 
saistīto administratīvo izdevumu segšanai, bet ne vairāk kā 10 procentu apmērā no piešķirtā valsts 
budžeta finansējuma.

16. pants. Atbalsta stipendijas piešķiršana radošajām personām
(1)  Lai saņemtu atbalsta stipendiju, radošā persona iesniedz Valsts kultūrkapitāla fondam 

rakstveida iesniegumu, norādot atbilstošu šā likuma 15.  panta pirmajā daļā minēto atbalsta 
stipendiju, uz kuru tā pretendē, un iesniegumam pievieno:

1) informāciju un dokumentus, kas apliecina radošās personas atbilstību šā likuma 
15. panta otrajā daļā noteiktajam;

2) savu galveno darbu un izpildījumu, kā arī publikāciju sarakstu par pēdējiem trim 
kalendāra gadiem.

(2) Valsts kultūrkapitāla fonds lēmumu par atbalsta stipendijas piešķiršanu vai par atteikumu 
piešķirt atbalsta stipendiju pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 

(3)  Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem lēmumu par atteikumu radošajai personai piešķirt 
atbalsta stipendiju, ja atbalsta stipendijām piešķirtais valsts budžeta finansējums ir izlietots vai 
radošā persona:

1) neatbilst šā likuma 15. panta otrajā daļā noteiktajam; 
2) sniegusi nepatiesas ziņas atbalsta stipendijas iegūšanai; 
3) iesniedz iesniegumu ar lūgumu izbeigt atbalsta stipendijas izmaksu.

(4) Valsts kultūrkapitāla fonda lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

17. pants. Atbalsta stipendijas apmērs
(1) Atbalsta stipendija mēnesī periodā, kurā radošā persona negūst ieņēmumus, nepārsniedz 

valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru.
(2) Atbalsta stipendiju radošās personas slimības periodā aprēķina proporcionāli slimības 

dienu skaitam, bet ne vairāk kā par 10 dienām, pamatojoties uz valstī noteikto minimālās mēnešalgas 
apmēru.

(3) Atbalsta stipendiju izmaksā reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam datumam, 
veicot pārskaitījumu uz radošās personas norādīto bankas kontu.

(4)  Radošajai personai ir tiesības pretendēt uz šā panta pirmajā daļā noteikto atbalsta 
stipendiju ne vairāk kā sešus mēnešus gada laikā. Atkārtoti pieprasīt atbalsta stipendiju var tikai 
tad, ja kopš iepriekšējās atbalsta stipendijas izmaksas beigām ir pagājis vismaz viens gads, izņemot 
īslaicīgus ārstniecības periodus, kas nepārsniedz 10 dienas.
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Pārejas noteikumi

1.  Profesionālās radošās organizācijas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir 
reģistrējušās Kultūras ministrijā saskaņā ar likuma “Par sabiedriskām organizācijām un to 
apvienībām” 57.5 pantu, līdz 2018. gada 1. septembrim reģistrējas Kultūras ministrijā saskaņā ar šā 
likuma prasībām. 

2.  Kultūras ministrija līdz 2018.  gada 31.  decembrim izslēdz no profesionālo radošo 
organizāciju reģistra tās organizācijas, kuras neatbilst šā likuma prasībām.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.



66

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2017. gada 28. decembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

448. 758L/12 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā
Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118. nr.; 2011, 103., 

144. nr.; 2012, 166. nr.; 2013, 40., 46., 61., 87., 234. nr.; 2014, 92., 225. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 2., 
111., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 15. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Par komerciālo pārrobežu televīzijas programmu vai komerciālo nacionālo televīzijas 

programmu apraides tiesību īstenošanas uzraudzību maksā ikgadējo valsts nodevu. Valsts nodevas 
apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.”

2. Papildināt 18. panta trešo daļu pēc vārda “izsniegšanu” ar vārdiem “un apraides atļaujas 
pamatnosacījumu pārskatīšanu”. 

3. Izteikt 19. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Retranslācijas atļaujas saņemšanai iesniedz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu 

padomei iesniegumu, retranslējamo programmu sarakstu un, ja nepieciešams, — dokumentu, kas 
apliecina reģistrāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, kā arī samaksā valsts nodevu. 
Katru gadu līdz gada pirmā mēneša pēdējai darbdienai retranslācijas atļauju pārreģistrē, par to 
maksājot valsts nodevu un sniedzot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei tās 
noteikto informāciju programmas retranslācijas turpināšanai. Valsts nodevas apmēru, maksāšanas 
kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.”

4. Papildināt 21. panta pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) nav samaksājis valsts nodevu attiecīgi šā likuma 15. panta devītajā daļā vai 19. panta 

otrās daļas otrajā teikumā minētajā gadījumā.”

5. Papildināt 32. panta ceturto daļu ar vārdiem “ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi”.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

449. 760L/12 Grozījumi likumā “Par aviāciju”
Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1994, 22. nr.; 1997, 13., 23. nr.; 1998, 15., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7., 
10., 20. nr.; 2005, 10., 15. nr.; 2006, 1., 12., 24. nr.; 2007, 10., 14. nr.; 2008, 9. nr.; 2009, 6., 17. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 166. nr.; 2011, 99. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 70., 204. nr.; 2016, 
123. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “likumdošanas akti” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “normatīvie 
akti” (attiecīgā locījumā).

2. Sadaļā “Likumā lietotie termini”:
izteikt terminu “Atgadījums civilajā aviācijā” šādā redakcijā:
“Atgadījums civilajā aviācijā — Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa regulas 

(ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem 
civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/42/EK, Komisijas regulas (EK) Nr. 1321/2007 un 
(EK) Nr. 1330/2007 2. panta 7. punktā minētais atgadījums.”; 

izteikt terminu “Aviācijas nelaimes gadījums” šādā redakcijā:
“Aviācijas nelaimes gadījums — Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 26. oktobra 

regulas (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā 
aviācijā un ar ko atceļ direktīvu 94/56/EK (turpmāk — regula Nr. 996/2010) 2. panta 1. punktā 
minētais nelaimes gadījums.”;

papildināt sadaļu pēc termina “Nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas darbībā” ar terminu 
“Nopietns incidents” šādā redakcijā:

“Nopietns incidents — regulas Nr.  996/2010 2.  panta 16.  punktā minētais nopietnais 
incidents.”;

papildināt sadaļu pēc termina “Perons” ar terminu “Smags miesas bojājums” šādā redakcijā:
“Smags miesas bojājums — regulas Nr.  996/2010 2.  panta 17.  punktā minētais smagais 

miesas bojājums.”;
izteikt terminu “Speciālie aviācijas darbi” šādā redakcijā:
“Speciālie aviācijas darbi — Komisijas 2012. gada 5. oktobra regulas (ES) Nr. 965/2012, ar 

ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju 
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr.  216/2008 (turpmāk — regula 
Nr. 965/2012) 2. panta 7. punktā minētā specializētā ekspluatācija.”

3.  Aizstāt 2.  panta otrajā daļā vārdus “Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas 
(EUROCONTROL)” ar vārdiem “Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA)”.

4.  6. pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. punktu; 
izslēgt pirmās daļas 6. punktā vārdus “kā arī speciālos aviācijas darbus”;
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izteikt otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:
“7) reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izslēdz no šā 

reģistra civilās aviācijas gaisa kuģus, kā arī izdara nepieciešamās izmaiņas reģistrā;”;
papildināt otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

“111) veic gaisa satiksmes pārvaldības uzraudzību;”; 
papildināt trešās daļas 1. punktu ar vārdiem “nenosakot personas vainu un atbildību”;
papildināt trešās daļas 2. un 3.  punktu pēc vārdiem “civilās aviācijas nelaimes gadījumi” 

(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nopietni incidenti” (attiecīgā locījumā);
izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) ziņo regulas Nr. 996/2010 9. panta otrajā daļā minētajiem subjektiem par Latvijas 
Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem, nopietniem 
incidentiem un incidentiem.”

5. Papildināt 6.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Civilās aviācijas aģentūras inspektora amata kandidāta un inspektora iepriekšējo darbību 

pārbauda atbilstoši šā likuma 57.1 pantā noteiktajām prasībām.”

6.  7. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, 

kas ir Latvijas Republikas, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas valsts 
institūciju, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu, komersantu, pilsoņu, kā arī Latvijas nepilsoņu un 
ārzemnieku, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, īpašumā vai ekspluatācijā.”;

izslēgt otro daļu.

7. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “vai ekspluatanta”.

8.  13. pantā:
aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdu “triju” ar skaitli “10”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“Kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izslēdz no Latvijas Republikas Civilās aviācijas 

gaisa kuģu reģistra, nosaka Ministru kabinets.”

9. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. Atļauja veikt lidojumus
Latvijas Republikas gaisa telpā lidojumi ir atļauti gaisa kuģim:

1) kurš reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, Latvijas 
Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vai citas valsts reģistrā un uz kura 
ir gaisa kuģa reģistrētājvalsts noteikumiem atbilstoša nacionālā zīme un reģistrācijas 
zīme;

2) kuram ir spēkā esoša apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, ko izsniegusi 
gaisa kuģa reģistrētājvalsts atbilstoši 1944.  gada 7.  decembra Konvencijas par 
starptautisko civilo aviāciju 8. pielikumā “Gaisa kuģa lidojumderīgums” noteiktajām 
prasībām.
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Lidojumus ar gaisa kuģi, kurš nav reģistrēts šā panta pirmajā daļā noteiktajos reģistros vai 
uz kura nav gaisa kuģa reģistrētājvalsts noteikumiem atbilstošas nacionālās zīmes un reģistrācijas 
zīmes, veic tikai ar Civilās aviācijas aģentūras atļauju pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministriju.

Lidojumus ar gaisa kuģi, kuram nav šā panta pirmās daļas 2. punktā minētās apliecības, veic 
tikai ar Civilās aviācijas aģentūras atļauju.

Šā panta trešo daļu nepiemēro attiecībā uz Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) 
dalībvalstī reģistrētiem rūpnieciski būvētiem vēsturiskajiem gaisa kuģiem, kuri atbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008.  gada 20.  februāra regulas (EK) Nr.  216/2008 par kopīgiem 
noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ 
Padomes direktīvu 91/670/EEK, regulu (EK) Nr. 1592/2002 un direktīvu 2004/36/EK (turpmāk — 
regula Nr. 216/2008) 2. pielikuma “a” punkta “i” apakšpunkta prasībām, kuru maksimālā pacelšanās 
masa ir mazāka par 5700 kilogramiem un kuri tiek izmantoti nekomerciāliem lidojumiem, ja:

1) iepriekš ir bijusi izsniegta šā panta pirmās daļas 2. punktā minētā apliecība;
2) ir spēkā esoša apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem vai lidojumu atļauja, 

kas izsniegta saskaņā ar reģistrētājvalsts noteikumiem.”

10.  Izslēgt 19.  panta otrās daļas ievaddaļā un ceturtajā daļā vārdus “Ar Civilās aviācijas 
aģentūras direktora rīkojumu”.

11. Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Civilās aviācijas lidlauku, no kura veic gaisa pārvadājumus, starptautiskos lidojumus vai 

nakts lidojumus, ekspluatēt atļauts tikai tad, ja tas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām 
un ja ir izsniegta apliecība par civilās aviācijas lidlauka derīgumu ekspluatācijai.”

12. Papildināt ceturto nodaļu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:
“29.1 pants. Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi
Kārtību, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi, nosaka Ministru kabinets.”

13. Izslēgt 31. panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 
un”.

14. Izteikt 31.1 pantu šādā redakcijā:
“31.1  pants. Profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu 

apmaksa
Civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes loceklis (darbinieks), sertificēts gaisa kuģa tehniskās 

apkopes speciālists (darbinieks) un gaisa pārvadātājs (darba devējs) vai darbiekārtošanas 
pakalpojumu sniedzējs, kas nodarbojas ar pilotu nomu (darba devējs), kā arī gaisa satiksmes vadības 
dienesta dispečers (darbinieks), gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators (darbinieks) un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs (darba devējs) ir tiesīgi slēgt vienošanos par to izdevumu 
atmaksu darba devējam, kuri saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, 
ja vienošanās termiņš nav ilgāks par pieciem gadiem un darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas 
saskaņā ar Darba likuma 100. pantu vai 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu.”

15. Izslēgt 32. panta otrajā daļā vārdus “ar Civilās aviācijas aģentūras direktora lēmumu”.
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16.  42. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto uz zemes izvietotas 

sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas, kā arī globālās navigācijas satelītu sistēmas. Uz zemes 
izvietotās iekārtas reģistrē un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas 
aģentūra.”; 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“Lidlaukā, kurā nav ieviesta gaisa satiksmes vadība, var izveidot gaisa telpas struktūras 

elementus, kuros gaisa satiksmes informatīvos pakalpojumus gaisa kuģu pilotiem sniedz gaisa 
satiksmes informatīvā dienesta operatori.”; 

izslēgt astoto daļu.

17. Papildināt likumu ar 47.2 pantu šādā redakcijā:
“47.2 pants. Bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumu vai pārvietošanās virs 

Latvijas Bankas objektiem vai to tuvumā piespiedu pārtraukšana
Lai novērstu kaitējumu valsts aizsardzības un nacionālās drošības interesēm, Latvijas 

Bankas Aizsardzības pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par 
bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu vai tādu cita veida lidaparātu, kuri 
nav kvalificējami kā gaisa kuģi, piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, pielietojot gaisa telpas 
lietotājus neietekmējošus šaujamieročus, kas pielādēti ar tādiem elementiem, kuri nav paredzēti 
letālu seku radīšanai (piemēram, gumijas lodēm), vai speciālos līdzekļus, ja attiecīgais lidojums 
veikts, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veicami lidojumi virs Latvijas Bankas 
objektiem, kuri tiek izmantoti kā skaidrās naudas glabātavas, vai to tuvumā.

Bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu vai tādu cita veida lidaparātu 
piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, veic Latvijas Bankas 
Aizsardzības pārvalde atbilstoši Latvijas Bankas padomes noteiktajai kārtībai. 

Ar bezpilota gaisa kuģu vai tādu cita veida lidaparātu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, 
piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu saistītu incidenta apstākļu noskaidrošanu veic Latvijas 
Bankas Aizsardzības pārvalde sadarbībā ar kompetentajām valsts institūcijām atbilstoši kārtībai, 
kuru nosaka Ministru kabinets.”

18.  Aizstāt 55.1  pantā vārdus “valsts akciju sabiedrība “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”” ar vārdiem “valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs””.

19.  Aizstāt 57.1  panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “2010.  gada 4.  marta regulā (ES) 
Nr. 185/2010” ar skaitļiem un vārdiem “2015. gada 5. novembra regulā (ES) Nr. 2015/1998”.

20.  57.2 pantā:
aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu “otrajā” ar vārdu “pirmajā”;
aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdu “otrajā” ar vārdu “pirmajā”.

21.  Aizstāt 62. pantā vārdus “Lidlauka ekspluatants” ar vārdiem “Tā lidlauka ekspluatants, no 
kura veic gaisa pārvadājumus” un vārdus “neatliekamo medicīnisko palīdzību” ar vārdiem “pirmo 
palīdzību”.
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22. Izteikt 65. pantu šādā redakcijā:
“65.  pants. Ziņošana citas valsts ieinteresētajām personām par Latvijas Republikas 

teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem
Par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem, nopietniem 

incidentiem un incidentiem, kā arī par to izmeklēšanas uzsākšanu Transporta nelaimes gadījumu 
un incidentu izmeklēšanas birojs paziņo, ievērojot regulas Nr.  996/2010 9.  panta otrajā daļā 
noteiktās prasības.”

23. Papildināt 66. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“Palīdzības sniegšana civilās aviācijas nelaimes gadījumā cietušajiem un viņu tuviniekiem ir 

nošķirta no civilās aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas.”

24. Izteikt 68. panta pirmo daļu šādā redakcijā: 
“Gaisa kuģa un tā atlūzu evakuāciju no aviācijas nelaimes gadījuma vietas veic gaisa kuģa 

ekspluatants vai tā pieaicinātas organizācijas uz gaisa kuģa ekspluatanta rēķina, ja ir saņemta 
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja atļauja. Ja tas ir nepieciešams 
izmeklēšanai, gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants uz sava rēķina un bez kavēšanās nodrošina 
gaisa kuģa un tā atlūzu nogādāšanu izpētei un ekspertīzes veikšanai Transporta nelaimes gadījumu 
un incidentu izmeklēšanas biroja norādītajā vietā.”

25. Papildināt 70. panta nosaukumu, pirmo, trešo un ceturto daļu pēc vārdiem “civilās aviācijas 
nelaimes gadījums” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “nopietns incidents” (attiecīgā skaitlī 
un locījumā).

26. Papildināt 72. panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārdiem “civilās aviācijas nelaimes 
gadījums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nopietns incidents” (attiecīgā locījumā).

27.  Papildināt 73.  panta nosaukumu, pirmo un trešo daļu pēc vārdiem “civilās aviācijas 
nelaimes gadījums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nopietns incidents” (attiecīgā locījumā).

28. 74. pantā:
papildināt pirmās daļas 1. un 5. punktu pēc vārdiem “civilās aviācijas nelaimes gadījums” 

(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nopietns incidents” (attiecīgā locījumā);
papildināt pirmās daļas 4. punktu ar vārdiem “kā arī pieprasīt, lai tiek veiktas šādas apskates 

un laboratorijas analīzes”;
izteikt pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

“11) pieaicināt policijas darbinieku, lai civilās aviācijas nelaimes gadījumā, nopietnā 
incidentā vai incidentā iesaistītās personas nekavējoties nogādātu ārstniecības 
iestādē, kur tiktu veikta alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu 
apreibinošo vielu ietekmes pārbaude.”

29.  Papildināt 74.1 panta pirmās daļas ievaddaļu, 1., 7., 8. un 9.  punktu un otro daļu pēc 
vārdiem “civilās aviācijas nelaimes gadījums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nopietns incidents” 
(attiecīgā locījumā).
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30. Papildināt likumu ar 75.1 pantu šādā redakcijā:
“75.1 pants. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas ierakstu aizsardzība
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs nodrošina to regulas 

Nr. 996/2010 14. pantā minēto ierakstu aizsardzību, kuri iegūti izmeklēšanas laikā un atrodas tā 
glabāšanā vai kontrolē. 

Ja šie ieraksti nepieciešami tiesībsargājošajām iestādēm, tiesībsargājošās iestādes tos pieprasa 
no pirmavota.”

31.  76. pantā: 
papildināt panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārdiem “civilās aviācijas nelaimes gadījums” 

(attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “nopietns incidents” (attiecīgā skaitlī un locījumā);
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs nobeiguma ziņojumu 

un drošuma rekomendāciju kopijas nosūta regulas Nr. 996/2010 16. panta 8. punktā minētajiem 
subjektiem.”

32.  78. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“Tiesības veikt gaisa pārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā ir gaisa kuģa ekspluatantam, 

kurš ir saņēmis gaisa kuģa ekspluatanta apliecību un gaisa pārvadājumu licenci.”;
izslēgt otro un trešo daļu.

33. Izteikt 81. un 82. pantu šādā redakcijā:
“81. pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības atzīšana par spēkā neesošu 
Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība nav spēkā, ja tās darbība ir apturēta vai anulēta atbilstoši 

regulas Nr. 965/2012 prasībām.
Gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, kas atzīta par spēkā neesošu, nodod Civilās aviācijas 

aģentūrai.
82. pants. Gaisa pārvadājumu licence 
Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra 

regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai 
Kopienā (pārstrādātā versija) (turpmāk — regula Nr. 1008/2008), izņemot regulas Nr. 1008/2008 
23. un 24.  pantu, ir Aviācijas departaments. Kompetentā iestāde, kas īsteno šīs regulas 23. un 
24. pantu, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par gaisa pārvadājumu 
licences izsniegšanu un gaisa pārvadājumu licences darbības atjaunošanu, kā arī minētās valsts 
nodevas apmēru.”

34. Izteikt 91. pantu šādā redakcijā:
“91. pants. Speciālie aviācijas darbi
Gaisa kuģa ekspluatants speciālos aviācijas darbus ar gaisa kuģiem, uz kuriem attiecas regulā 

Nr.  216/2008 minētās prasības, veic, ja šis gaisa kuģa ekspluatants atbilst regulā Nr.  965/2012 
noteiktajām prasībām.
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Gaisa kuģa ekspluatants speciālos aviācijas darbus ar gaisa kuģiem, uz kuriem neattiecas 
regulā Nr. 216/2008 minētās prasības, veic, ja šis gaisa kuģa ekspluatants atbilst prasībām, kuras 
nosaka Ministru kabinets.

Kārtību, kādā veicami speciālie aviācijas darbi, nosaka Ministru kabinets.”

35.  Aizstāt 95.  panta otrajā daļā vārdus “ar Aviācijas departamenta direktora vai Civilās 
aviācijas aģentūras direktora rīkojumu anulē” ar vārdiem “pieņem lēmumu anulēt”.

36. Izteikt 109. panta otro daļu šādā redakcijā:
“Prasību pret pārvadātāju sakarā ar pasažierim klātesošās mantas, reģistrētās bagāžas vai 

kravas nozaudēšanu, iztrūkumu, bojājumu vai reģistrētās bagāžas vai kravas gaisa pārvadājuma 
nokavējumu, kā arī sakarā ar iekāpšanas atteikumu, lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un 
lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ regulu (EEK) Nr. 295/91 (turpmāk — regula 
Nr. 261/2004), var celt tikai pēc rakstveida pretenzijas pieteikšanas saskaņā ar šā likuma 110. panta 
noteikumiem.”

37. Papildināt 110. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:
“Iekāpšanas atteikuma, lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulu (EK) Nr. 261/2004 pretenzija pārvadātājam 
iesniedzama sešu mēnešu laikā no lidojuma dienas vai dienas, kurā lidojums bija paredzēts.”;

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu.
38. Papildināt 113.2 panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk, kuri 
atradīsies militāro gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un kuri neatradīsies 
šīs daļas 4.  punktā minētajā vietā — 15  kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā 
sliekšņa.”

39. Pārejas noteikumos: 
izslēgt 33. punktu;
aizstāt 34.  punktā skaitļus un vārdus “2017.  gada 30.  aprīlim” ar skaitļiem un vārdiem 

“2018. gada 25. decembrim”; 
papildināt pārejas noteikumus ar 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:
“36. Ministru kabinets līdz 2018.  gada 31.  maijam izdod šā likuma 29.1  pantā minētos 

noteikumus.
37. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. maijam izdod šā likuma 82. panta otrajā daļā minētos 

noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru 
kabineta 2013.  gada 10.  decembra noteikumi Nr.  1447 “Noteikumi par valsts nodevu par gaisa 
pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar 
šo likumu.

38. Ministru kabinets līdz 2018.  gada 31.  maijam izdod šā likuma 91.  panta otrajā un 
trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai 
piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 4.  jūlija noteikumi Nr. 557 “Speciālo aviācijas darbu 
veikšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/261/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1991/295/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/261/oj/?locale=LV
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40. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1. un 3. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

450. 761L/12 Grozījumi Pasta likumā
Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 

14.  nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190.  nr.; 2012, 100.  nr.; 2013, 69.  nr.; 2014, 98., 113.  nr.; 2015, 
248. nr.; 2016, 223., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 32.1 punktu šādā redakcijā:
“321) skaidras naudas pārvedums — Pasaules Pasta savienības noteikts pasta sūtījums, ar 

kuru šā likuma 6. panta otrās daļas 4. punktā minētais izraudzītais pasta komersants, izmantojot 
savu pasta tīklu, saņem no maksātāja pārsūtīšanai skaidras naudas līdzekļus un izmaksā saņēmējam 
naudas summu skaidrā naudā atbilstoši naudas pārveduma veidlapā norādītajam uzdevumam;”.

2. Papildināt 13. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā likuma 6. panta otrās daļas 4. punktā minētajam izraudzītajam pasta komersantam 

ir pienākums, izmantojot savu pasta tīklu, nodrošināt Latvijas teritorijā Pasaules Pasta savienības 
noteikto maksājumu pakalpojumu  —  skaidras naudas pārvedumu — atbilstoši Pasaules Pasta 
savienības Nolīgumam par pasta maksājumu pakalpojumiem.”

3. Izslēgt IV1 nodaļu.

Likums stājas spēkā 2019. gada 25. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

451. 762L/12 Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem”

Izdarīt likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (Latvijas Republikas Saeimas un 
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22. nr.; 2001, 11., 21. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 1., 24. nr.; 2007, 
15. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 2., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2011, 117. nr.; 2013, 
191. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 48. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Regulators katru gadu sniedz Saeimai pārskatu par kārtējā gada likumā par valsts budžetu 

apstiprinātā regulatora budžeta izpildi un regulatora darbību.
(4) Regulators reizi trijos gados veic neatkarīgu savas darbības novērtējumu un publicē to 

regulatora mājaslapā internetā.”

2. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:
“29. pants. Regulatora darbības finansēšana 
(1)  Regulatora darbību finansē no ieņēmumiem, kas gūti, iekasējot valsts nodevu par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (turpmāk — valsts nodeva) un iekasējot maksājumus par 
regulatora sniegtajiem pakalpojumiem, kuri noteikti citos normatīvajos aktos.

(2)  Regulatora sniegto pakalpojumu maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka citos 
normatīvajos aktos, ņemot vērā regulatora administratīvās izmaksas un attiecīgā pakalpojuma 
nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus.”

3. Aizstāt 30. pantā vārdus “valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “valsts nodeva” (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:
“31. pants. Valsts nodevas likme un maksāšanas kārtība
(1) Valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu 

neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet ne mazāka kā 200 euro kalendāra gadā.
(2)  Valsts nodeva, kuru komersants samaksājis par katru regulējamās nozares sabiedriskā 

pakalpojuma veidu, summā nedrīkst pārsniegt šā panta pirmajā daļā noteikto likmi no kopējā 
komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto apgrozījuma aizpagājušā kalendāra gadā, bet tā 
nedrīkst būt mazāka par 200 euro kalendāra gadā.

(3) Kalendāra gadā maksājamās valsts nodevas summu sadala četrās vienādās daļās. Pirmo 
daļu komersants samaksā līdz 10.  janvārim, otro — līdz 10.  aprīlim, trešo — līdz 10.  jūlijam, 
ceturto — līdz 10. oktobrim.

(4) Kalendāra gadā maksājamās valsts nodevas summu var precizēt, veicot pēdējo maksājumu 
kalendāra gadā.

(5)  Komersants, kurš sāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, valsts nodevu par pirmo 
darbības gadu maksā no komersanta plānotā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto 
apgrozījuma pirmajā darbības gadā, bet ne mazāku kā 200  euro kalendāra gadā. Valsts nodevu 
par otro darbības gadu komersants maksā no komersanta sniegto sabiedrisko pakalpojumu neto 
apgrozījuma iepriekšējā kalendāra gadā, bet ne mazāku kā 200 euro kalendāra gadā.
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(6) Ja komersants, kurš uzsācis sniegt sabiedriskos pakalpojumus, par pirmo darbības gadu 
saskaņā ar šā panta piekto daļu ir samaksājis valsts nodevu, kas nav mazāka par 200 euro kalendāra 
gadā, bet ir mazāka par šā panta pirmajā daļā noteikto likmi, tas līdz nākamā gada 30. janvārim 
samaksā atlikušo valsts nodevas summas daļu.

(7)  Ja attiecīgajā kalendāra gadā samaksātā valsts nodeva pārsniedz regulatora darbības 
nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, summu, kas pārsniedz regulatora darbības nodrošināšanai 
nepieciešamās izmaksas, ieskaita regulatora kontā Valsts kasē valsts nodevas uzkrājumos 
(turpmāk  —  uzkrājumi) un izmanto regulatora darbības nodrošināšanai nākamajos periodos 
saskaņā ar likumā par valsts budžetu apstiprināto regulatora budžetu.

(8) Uzkrājumu apmērs regulatora kontā Valsts kasē gada beigās nedrīkst pārsniegt 25 procentus 
no regulatora aizpagājušā saimnieciskā gada faktisko valsts nodevas ieņēmumu apmēra.

(9)  Ja faktiskais uzkrājumu apmērs regulatora kontā Valsts kasē gada beigās pārsniedz 
25  procentus no regulatora aizpagājušā saimnieciskā gada faktisko valsts nodevas ieņēmumu 
apmēra, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas attiecīgajā kalendāra gadā ir samaksājis 
valsts nodevu, nākamajā gadā samazina maksājamās valsts nodevas summu faktiskā uzkrājuma 
pārsnieguma apmērā proporcionāli iemaksātās valsts nodevas lielumam attiecīgajā gadā.

(10) Valsts nodevu administrē regulators saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
(11) Ja komersants šā panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā termiņā nav samaksājis 

valsts nodevu, tam aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
(12)  Nepareizi iemaksātās valsts nodevas summas regulators atmaksā no sava budžeta 

15 dienu laikā pēc valsts nodevas maksātāja pamatota iesnieguma saņemšanas regulatorā.
(13) Valsts nodevu iemaksā regulatora kontā Valsts kasē ar tāda maksājumu pakalpojumu 

sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu 
un elektroniskās naudas likuma izpratnē.”

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Ja līdz 2018. gada 1.  janvārim samaksātā valsts nodeva pārsniedz regulatora darbības 

nodrošināšanai 2017.  gadā nepieciešamās izmaksas, summu, kas pārsniedz regulatora darbības 
nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, 2018.  gadā ieskaita šā likuma 31.  panta septītajā daļā 
minētajos uzkrājumos un izmanto regulatora darbības nodrošināšanai nākamajos periodos saskaņā 
ar likumā par valsts budžetu apstiprināto regulatora budžetu.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.12.2017., Nr. 242.
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452. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7.  decembra sēdē nolēmusi, pamatojoties uz likuma 

“Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” 1. panta pirmās daļas 
1. punktu, 1. panta otro daļu un 5. panta pirmo daļu, pagarināt termiņu Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas 
militārajā operācijā Irākā tās militāro spēku apmācībai Irākas Republikas teritorijā uz laiku līdz 
2020. gada 1. februārim.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 7. decembrī

453. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 14. decembra sēdē nolēmusi, pamatojoties uz 2017. gada 

22. novembrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz, 
ka, sākot no 2018. gada 1. janvāra, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem tiks piemērota nodokļa 
samazinātā likme piecu procentu apmērā, atzīt 10  015  Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu 
“Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!” par 
apmierināmu daļā, kura attiecas uz iesniegumā izvirzīto prasību samazināt pievienotās vērtības 
nodokli Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem, savukārt, pamatojoties uz Ekonomikas 
ministrijas, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Pārtikas 
uzņēmumu federācijas pārstāvju un citu institūciju sniegtajiem viedokļiem un ņemot vērā 
to, ka Eiropas Savienības direktīvas neparedz vairāk kā vienas pievienotās vērtības nodokļa 
standartlikmes un divu samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmju piemērošanu, kā arī to, 
ka valdības atbalstītās valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.—2021.  gadam neparedz 
nodokļu paaugstināšanu,  noraidīt kolektīvo iesniegumu daļā par pievienotās vērtības nodokļa 
samazinātās likmes noteikšanu pārējiem kolektīvajā iesniegumā minētajiem pārtikas produktiem 
un  pievienotās vērtības nodokļa likmes palielināšanu kaitīgajiem produktiem.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 14. decembrī

454. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 14.  decembra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts 

budžetu 2017.  gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei 58  686 euro apmērā no Labklājības 
ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstam prognozētā līdzekļu atlikuma uz Izglītības un zinātnes ministrijas 
budžeta apakšprogrammu 09.08.00 “Balvas par izciliem sasniegumiem sportā”, lai nodrošinātu 
naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā izmaksu 2017. gadā.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 14. decembrī
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2017. gadā publicēto likumu alfabētiskais satura rādītājs
* “Ziņotāja” numurs;
** publikācijas numurs (iekavās – 12. Saeimas pieņemtā likuma numurs).

A, Ā
Administratīvā procesa likums – 4*, 114(523L/12)**.
Administratīvo pārkāpumu kodekss  – groz. kodeksā, 1, 53(479L/12); 15, 271(644L/12); 
23, 403(718L/12).
Aizsardzība – sk. Konvencija.
Aizsardzības un drošības joma – groz. A. un d. jomas iepirkumu likumā, 23, 396(711L/12).
Akcīzes nodoklis – sk. Nodoklis.
Alkoholiskie dzērieni  – groz. A. dz. aprites likumā, 1, 13(439L/12); 2, 79(495L/12); 
14, 253(626L/12).
Alternatīvie ieguldījumu fondi – groz. A. i. f. un to pārvaldnieku likumā, 8, 163(565L/12); 
22, 388(704L/12).
Amatpersonas – sk. Atlīdzība; Pensijas; Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas.
Apdrošināšana  – groz. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 
obligātās A. likumā, 1, 7(433L/12); groz. likumā “Par A. bezdarba gadījumam”, 1, 31(457L/12); 
2, 72(488L/12); 2, 89(505L/12); groz. likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, 
1, 32(458L/12); 2, 90(506L/12); 23, 397(712L/12); groz. A. un pārapdrošināšanas likumā, 
16, 280(653L/12); 22, 386(702L/12); groz. A. un pārapdrošināšanas starpnieku darbības 
likumā, 16, 281(654L/12); 22, 385(701L/12); sk. Sociālā apdrošināšana.
Apgrūtinātās teritorijas – sk. Informācijas sistēma.
Apsardze – groz. A. darbības likumā, 1, 50(476L/12); 2, 95(511L/12).
Arhīvu likums – groz. likumā, 23, 402(717L/12).
Arodslimības – sk. Sociālā apdrošināšana.
Atkritumi – groz. A. apsaimniekošanas likumā, 2, 87(503L/12).
Atlīdzība  – groz. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku A. likumā, 
1, 3(429L/12); 10, 187(582L/12); 24, 429(739L/12).
Augstskolu likums – groz. likumā, 1, 20(446L/12); 10, 185(580L/12); 23, 414(729L/12).
Autoceļi – groz. likumā “Par A.”, 10, 181(576L/12); 24, 433(743L/12); sk. Nodeva.
Autopārvadājumi – groz. A. likumā, 14, 240(613L/12); 20, 358(687L/12).
Autortiesības  – groz. A. likumā, 11, 204(596L/12); A. kolektīvā pārvaldījuma likums, 
11, 205(597L/12).
Aviācija – groz. likumā “Par A.”, 24, 449(760L/12).
Azartspēles un izlozes  – groz. A. un i. likumā, 1, 17(443L/12); 22, 381(697L/12); 
24, 441(751L/12).
Ārstniecības likums – groz. likumā, 2, 77(493L/12); 12, 211(603L/12); 24, 430(740L/12).
Ārvalstu bruņotie spēki – groz. likumā “Ā. b. s. statuss Latvijas Republikā”, 11, 200(592L/12).

B
Banku augstskola – sk. Satversme.
Barikāžu dalībnieks – Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, 15, 273(646L/12).
Bāriņtiesu likums – groz. likumā, 14, 243(616L/12); 24, 434(744L/12).
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Bezdarbnieki – groz. B. un darba meklētāju atbalsta likumā, 1, 27(453L/12).
Bezdarbs – sk. Apdrošināšana.
Bērnu tiesības  – groz. B. t. aizsardzības likumā, 1, 35(461L/12); 6, 133(540L/12); 
24, 435(745L/12).
Biedrības un nodibinājumi  – groz. B. un n. likumā, 8, 151(553L/12); 14, 246(619L/12); 
23, 407(722L/12).
Biometrijas dati – groz. B. d. apstrādes sistēmas likumā, 15, 272(645L/12).
Brīvprātīgais darbs – groz. B. d. likumā, 21, 369(693L/12).
Budžets – Par valsts B. 2017. gadam, 1, 16(442L/12); Par vidēja termiņa B. ietvaru 2017., 
2018. un 2019. gadam, 1, 18(444L/12); groz. Likumā par B. un finanšu vadību, 1, 28(454L/12); 
24, 428(738L/12).
Būvniecības likums – groz. likumā, 1, 23(449L/12); 14, 249(622L/12).

C
Ceļu satiksmes likums – groz. likumā, 1, 59(485L/12); 10, 179(574L/12); 12, 207(599L/11); 
23, 398(713L/12).
Cilvēka genoms – groz. C. g. likumā, 23, 408(723L/12).
Civildienests – sk. Valsts civildienests.
Civilprocesa likums  – groz. likumā, 1, 60(486L/12); 2, 73(489L/12); 12, 209(601L/12); 
15, 261(634L/12); 21, 371(695L/12).
Civilstāvokļa aktu reģistrācija – groz. C. a. r. likumā, 5, 121(530L/12).
Cilvēka tiesības – sk. Konvencija.

D
Dabas resursu nodoklis – sk. Nodoklis.
Darba likums – groz. likumā, 16, 283(656L/12).
Datu bāze – groz. DNS nacionālās D. b. izveidošanas un izmantošanas likumā, 6, 132(539L/12).
Deputāti – groz. likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes D. tiesisko stāvokli un 
pensijām”, 23, 418(733L/12).
Dienests – sk. Diplomātiskais un konsulārais dienests; Militārais dienests; Valsts civildienests; 
Valsts ieņēmumu dienests; Valsts probācijas dienests.
Diplomātiskais un konsulārais dienests – groz. D. un k. d. likumā, 2, 98(514L/12).
Drošība – sk. Informācijas tehnoloģiju drošība; Jūra.
Dzīvnieku aizsardzība – groz. Dz. a. likumā, 14, 242(615L/12).
Dzīvojamās mājas  – groz. likumā “Par valsts un pašvaldību Dz. m. privatizāciju”, 
12, 210(602L/12).
Dzīvoklis  – groz. likumā “Par palīdzību Dz. jautājumu risināšanā”, 8, 159(561L/12); 
24, 445(755L/12); groz. Dz. īpašuma likumā, 14, 250(623L/12).

E, Ē
Eiropas ekonomisko interešu grupa – groz. E. e. i. g. likumā, 7, 144(548L/12).
Eiropas komercsabiedrības – groz. E. k. likumā, 7, 143(547L/12).
Eiropas kooperatīvās sabiedrības – groz. E. k. s. likumā, 7, 142(546L/12).
Eiropas politiskās partijas – sk. Politiskās partijas.
Eiropas Savienība  – sk. Komercsabiedrība; Nolīgums.
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Eksporta kredīti  – Par E. k. garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, 
9, 170(572L/12).
Elektroenerģija – groz. E. tirgus likumā, 1, 41(467L/12).
Elektroenerģijas nodoklis  – sk. Nodoklis.
Elektroniskā nauda – sk. Maksājumu pakalpojumi.
Elektroniskie dokumenti – groz. E. d. likumā, 10, 189(584L/12).
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi – groz. E. p. l. likumā, 1, 14(440L/12); 1, 48(474L/12); 
24, 448(758L/12).
Elektroniskie sakari – groz. E. s. likumā, 1, 51(477L/12); 8, 153(555L/12); 15, 255(628L/12); 
Ātrdarbīga E. s. tīkla likums, 8, 154(556L/12).
Energoefektivitātes likums – groz. likumā, 1, 24(450L/12).
Ēkas – groz. Ē. energoefektivitātes likumā, 13, 223(606L/12).

F
Finanses  – groz. F instrumentu tirgus likumā, 2, 85(501L/12); 19, 333(680L/12); 
19, 334(681L/12); 22, 384(700L/12); groz. F. nodrošinājuma likumā, 19, 325(672L/12); 
sk. Maksājumi.
Finanšu līdzekļi – groz. Publiskas personas F. l. un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, 
20, 356(685L/12).
Fondi – sk. Alternatīvie ieguldījumu fondi; Pensijas; Politiskās partijas; Uzturlīdzekļi.

G, Ģ
Gaisa kuģi – G. k. pasažieru datu apstrādes likums, 3, 105(518L/12).
Grāmatvedība – groz. likumā “Par G.”, 1, 54(480L/12); 23, 401(716L/12); 23, 415(730L/12).
Ģenētiski modificētie organismi – groz. Ģ. m. o. aprites likumā, 13, 228(611L/12).
Ģeotelpiskā informācija – groz. Ģ. i. likumā, 1, 44(470L/12).

I
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – sk. Nodoklis.
Ieguldījumu pārvalde – sk. Pārvalde.
Ieguldītāji – groz. I. aizsardzības likumā, 19, 327(674L/12).
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes  – groz. I. m. s. i. un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, 1, 4(430L/12).
Iepakojuma likums – groz. likumā, 1, 30(456L/12).
Iepirkumi – sk. Aizsardzības un drošības joma.
Ieslodzījuma vietu pārvalde – sk. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes.
Iestādes – sk. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes.
Imigrācijas likums – groz. likumā, 4, 120(529L/12); 24, 439(749L/12).
Informācija – sk. Ģeotelpiskā informācija; Oficiālās publikācijas.
Informācijas sistēma – groz. Apgrūtināto teritoriju I. s. likumā, 8, 152(554L/12).
Informācijas tehnoloģiju drošība – groz. I. t. d. likumā, 15, 274(647L/12).
Izglītība – groz. Profesionālās I. likumā, 2, 96(515L/12); 15, 269(642L/12).
Izglītības likums – groz. likumā, 1, 19(445L/12); 16, 284(657L/12); 24, 427(737L/12).
Izložu un azartspēļu nodeva – groz. likumā “Par I. un a. n. un nodokli”, 1, 37(463L/12); 
16, 295(668L/12); 24, 442(752L/12).
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J
Jaunatnes likums – groz. likumā, 1, 21(447L/12).
Jaunuzņēmumi – J. darbības atbalsta likums, 1, 42(468L/12).
Juridiskā palīdzība – groz. Valsts nodrošinātās J. p. likumā, 4, 118(527L/12).
Jūra  – groz. J. kodeksā, 8, 164(566L/12); 23, 399(714L/12); groz. Jūrlietu pārvaldes un 
J. drošības likumā, 16, 276(649L/12).

K, Ķ
Kioto protokols – groz. likumā “Par Latvijas Republikas dalību K. p. elastīgajos mehānismos”, 
23, 404(719L/12).
Kodekss – sk. Administratīvo pārkāpumu kodekss; Jūra; Sodu izpildes kodekss.
Komercdarbība – groz. K. atbalsta kontroles likumā, 4, 119(528L/12). 
Komercsabiedrība  – groz. Eiropas Savienības mēroga K. un Eiropas Savienības mēroga 
K. grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā, 19, 328(675L/12).
Komerclikums – groz. likumā, 7, 145(549L/12); 14, 244(617L/12).
Konkurences likums – groz. likumā, 20, 360(689L/12).
Kontu reģistra likums – 1, 43(469L/12); groz. likumā, 24, 440(750L/12).
Konvencija – Par Latvijas Republikas un Japānas K. par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā 
uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu, 8, 155(557L/12); Par Latvijas Republikas valdības 
un Šveices Federālās padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un 
Šveices Federālās padomes 2002. gada 31. janvārī noslēgto K. par nodokļu dubultās uzlikšanas 
novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, 11, 195(587L/12); groz. likumā 
“Par Hāgas K. par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās”, 
11, 196(588L/12); Par Papildu protokolu Eiropas padomes K. par terorisma novēršanu, 
11, 197(589L/12); Par Minamatas K. par dzīvsudrabu, 12, 206(598L/12); Par Protokolu 
Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības K., 21, 370(694L/12); 
Par K. par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību, 22, 392(708L/12); Par 2014. gada 
Protokolu, kas papildina starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba K., 
22, 393(709L/12).
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – groz. K. n. un a. b. likumā, 4, 112(521L/12); 
sk. Pensijas.
Krājaizdevu sabiedrības – groz. K. s. likumā, 22, 387(703L/12).
Kredītiestādes  – groz. K. likumā, 1, 55(481L/12); 16, 279(652L/12); 16, 282(655L/12); 
22, 383(699L/12); groz. K. un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un 
noregulējuma likumā, 5, 126(535L/12).
Kredītu reģistrs – groz. K. r. likumā, 5, 122(531L/12).
Krimināllikums – groz. likumā, 2, 83(499L/12); 13, 225(608L/12); groz. likumā “Par K. spēkā 
stāšanās un piemērošanas kārtību”, 4, 117(526L/12); 13, 224(607L/12); 15, 257(630L/12); 
19, 332(679L/12).
Kriminālprocesa likums – groz. likumā, 1, 39(465L/12); 8, 157(559L/12); 15, 259(632L/12); 
20, 359(688L/12).
Ķīmiskās vielas – groz. Ķ. v. likumā, 22, 394(710L/12).
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L
Latvijas Banka – groz. likumā “Par L. B.”, 2, 94(510L/12).
Līgums  – Par grozījumiem L. starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, 
Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju 
bankas Statūtos, 4, 110(519L/12); Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto 
Valstu valdības L. par sadarbību aizsardzības jomā, 7, 140(544L/12); Par Igaunijas Republikas 
valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības L. par Rail Baltic/Rail 
Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi, 15, 270(643L/12).
Loterija – sk. Preces un pakalpojumi.

M
Maksājumi  – groz. likumā “Par norēķinu galīgumu M. un finanšu instrumentu norēķinu 
sistēmās”, 19, 326(673L/12).
Maksājumu pakalpojumi  – groz. M. p. un elektroniskās naudas likumā, 1, 56(482L/12); 
6, 134(541L/12); 22, 382(698L/12).
Maksātnespēja – groz. M. likumā, 2, 99(515L/12); groz. likumā “Par darbinieku aizsardzību 
darba devēja M. gadījumā”, 24, 446(756L/12).
Manta – sk. Finanšu līdzekļi.
Mantas atsavināšana – groz. Publiskas personas M. a. likumā, 20, 355(684L/12).
Maternitāte – sk. Slimības apdrošināšana.
Mediācijas likums – groz. likumā, 19, 330(677L/12).
Meliorācijas likums – groz. M. l., 8, 166(568L/12).
Memorands – Par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās 
M. 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, 
19, 335(682L/12); Par Pirmo grozījumu Saprašanās M. 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, 19, 336(683L/12).
Meža likums – groz. likumā, 14, 254(627L/12); 16, 292(665L/12).
Mikrouzņēmumu nodoklis – sk. Nodoklis.
Militārais dienests – groz. M. d. likumā, 23, 410(725L/12).
Militārpersonu izdienas pensijas – sk. Pensijas.
Muitas likums – groz. likumā, 1, 22(448L/12).
Muzeju likums – groz. likumā, 13, 227(610L/12).
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N
Nacionālā drošība – groz. N. d. likumā, 2, 74(490L/12); 7, 146(550L/12); 11, 201(593L/12); 
15, 264(637L/12).
Nacionālie bruņotie spēki – groz. NBS likumā, 11, 199(591L/12).
Nekustamais īpašums – groz. N. ī. valsts kadastra likumā, 1, 40(466L/12); 11, 193(585L/12).
Nekustamā īpašuma nodoklis – sk. Nodoklis.
Nelaimes gadījumi darbā  – sk. Sociālā apdrošināšana.
Nodeva – groz. Autoceļu lietošanas N. likumā, 1, 9(435L/12); 16, 285(658L/12); sk. Izložu un 
azartspēļu nodeva; Nodoklis.
Nodoklis – 
groz. likumā “Par iedzīvotāju ienākuma N.”, 1, 1(427L/12); 16, 288(661L/12); 24, 443(753L/12);
groz. Dabas resursu N. likumā, 1, 5(431L/12); 2, 86(502L/12);
Par likuma “Par vieglo automobiļu un motociklu N.” atzīšanu par spēku zaudējušu, 
1, 8(434L/12);
groz. Pievienotās vērtības N. likumā, 1, 10(436L/12); 10, 184(579L/12); 16, 294(667L/12); 
24, 444(754L/12);
groz. likumā “Par uzņēmumu ienākuma N.”, 1, 11(437L/12);
groz. likumā “Par akcīzes N.”, 1, 36(462L/12); 7, 138(542L/12); 16, 296(669L/12);
groz. Elektroenerģijas N. likumā, 1, 38(464L/12);
groz. likumā “Par N. un nodevām”, 1, 57(483L/12); 2, 82(498L/12); 2, 97(513L/12); 
8, 160(562L/12); 13, 226(609L/12); 14, 248(621L/12); 16, 287(660L/12); 23, 412(727L/12); 
24, 426(736L/12).
groz. Transportlīdzekļa ekspluatācijas N. un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu N. likumā, 
1, 58(484L/12); 15, 265(638L/12); 16, 286(659L/12);
groz. likumā “Par nekustamā īpašuma N.”, 2, 88(504L/12); 8, 168(570L/12); 15, 263(636L/12);
groz. Mikrouzņēmumu N. likumā, 2, 92(508L/12); 2, 93(509L/12); 16, 291(664L/12);
groz. Subsidētās elektroenerģijas N. likumā, 5, 123(532L/12);
groz. Solidaritātes N. likumā, 16, 289(662L/12);
Uzņēmumu ienākuma N. likums, 16, 290(663L/12);
sk. Izložu un azartspēļu nodeva; Konvencija.
Nokavējuma nauda   – Nodokļu maksātājiem N. n. un soda naudas dzēšanai paredzētā 
atbalsta likums, 16, 293(666L/12).
Nolīgums – 
Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes 
N., 4, 111(520L/12); Par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības N. (CETA) starp Kanādu, 
no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, 6, 129(536L/12); 
Par Stratēģiskās partnerības N. starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas 
puses, un Kanādu, no otras puses, 6, 130(537L/12); Par Vienotās patentu tiesas izveides N., 
8, 156(558L/12); Par N., ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu 
starptautisko fondu, 11, 194(586L/12); Par Ekonomisko partnerattiecību N. starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses, 
11, 198(590L/12); Par Sadarbības N. par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību 
un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses, 
13, 221(604L/12); Par Partnerattiecību N. par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību 
un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses, 13, 222(605L/12); 
Par Politiskā dialoga un sadarbības N. starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses, 21, 367(691L/12); Par Vienotās patentu 
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tiesas Ziemeļvalstu–Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides N., 22, 391(707L/12); Par 
Pievienošanās protokolu Tirdzniecības N. starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un 
Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos, 23, 416(731L/12).
Notariāta likums – groz. likumā, 23, 406(721L/12).
Noziedzīgi iegūta manta – N. i. m. konfiskācijas izpildes likums, 15, 258(631L/12).
Noziedzīgi iegūti līdzekļi – groz. N. i. l. legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 
likumā, 15, 260(633L/12); 22, 380(696L/12).

O
Oficiālās publikācijas – groz. O. p. un tiesiskās informācijas likumā, 1, 46(472L/12).
Ostas – groz. Likumā par O., 1, 47(473L/12).

P
Pabalsti – groz. Valsts sociālo P. likumā, 1, 34(460L/12); 24, 438(748L/12).
Pakalpojumi  – groz. Brīvas P. sniegšanas likumā, 13, 229(612L/12); sk. Maksājumu 
pakalpojumi; Sabiedriskā transporta pakalpojumi; Sabiedriskie pakalpojumi; 
Ūdenssaimniecības pakalpojumi.
Pasta likums – groz. likumā, 1, 49(475L/12); 24, 450(761L/12).
Patvēruma likums – groz. likumā, 10, 182(577L/12).
Paziņošanas likums – groz. likumā, 4, 116(525L/12).
Pārtika – groz. P. aprites uzraudzības likumā, 10, 183(578L/12).
Pārvalde – groz. Ieguldījumu P. sabiedrību likumā, 8, 158(560L/12); 22, 389(705L/12).
Pensijas – groz. likumā “Par valsts P.”, 1, 26(452L/12); 14, 245(618L/12); groz. Militārpersonu 
izdienas P. likumā, 10, 186(581L/12); groz. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
amatpersonu izdienas P. likumā, 10, 188(583L/12); groz. likumā “Par privātajiem P. fondiem”, 
11, 202(594L/12); groz. Valsts fondēto P. likumā, 24, 436(746L/12); sk. Deputāti.
Personu apliecinoši dokumenti – groz. P. a. d. likumā, 15, 275(648L/12); 16, 277(650L/12).
Pievienotās vērtības nodoklis – sk. Nodoklis.
Politiskās partijas – groz. P. p. likumā, 8, 150(552L/12); Eiropas P. p. un Eiropas politisko fondu 
likums, 10, 178(573L/121); groz. P. organizāciju (p.) finansēšanas likumā, 22, 390(706L/12).
Preces un pakalpojumu – groz. P. un p. loteriju likumā, 1, 12 (438L/12).
Prese – groz. likumā “Par P. un citiem masu informācijas līdzekļiem”, 14, 241(614L/12).
Privatizācija – sk. Zeme.
Profesionālā kvalifikācija – sk. Reglamentētās profesijas.
Projekti  – Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta P. uzraudzības likums, 8, 
167(569L/12).
Psihologu likums – 8, 162(564L/12).
Publikācijas – sk. Oficiālās publikācijas.
Publiska persona – sk. Finanšu līdzekļi; Mantas atsavināšana.
Publiskā un privātā partnerība – groz. P. un p. partnerības likumā, 9, 169(571L/12).
Publiskie iepirkumi – P. i. likums, 2, 80(496L/12).
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R
Radošās personas – R. p. statusa un profesionālo radošo organizāciju likums, 24, 447(757L/12).
Reglamentētās profesijas – groz. likumā “Par R. p. un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, 
5, 124(533L/12); 8, 161(563L/12).
Reģistrs – sk. Kontu reģistra likums; Kredītu reģistrs; Uzņēmumu reģistrs; Vēlētāju reģistrs.
Rīgas vēsturiskais centrs – groz. R. v. c. saglabāšanas un aizsardzības likumā, 10, 180(575L/12).

S
Sabiedriskā transporta pakalpojumi – groz. S. t. p. likumā, 23, 400(715L/12).
Sabiedriskie pakalpojumi – S. p. sniedzēju iepirkumu likums, 4, 113(522L/12); groz. likumā 
“Par S. p. regulatoriem”, 24, 451(762L/12).
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  – Par SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, 
2, 84(500L/12). 
Saeimas vēlēšanas – groz. S. v. likumā, 16, 278(651L/12).
Sakrālais mantojums – S. m. saglabāšanas finansēšanas likums, 23, 417(732L/12).
Satversme  – Par Daugavpils Universitātes S. grozījumiem, 2, 71(487L/12); Par likuma 
“Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas S.” atzīšanu par spēku zaudējušu, 
18, 316(671L/12); Par Banku augstskolas S. grozījumiem, 23, 411(726L/12).
Satversmes tiesa – groz. S. t. likumā, 7, 139(543L/12).
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība – sk. Apdrošināšana.
Slimības apdrošināšana – sk. Apdrošināšana.
Sodu izpildes kodekss – groz. Latvijas S. i. k., 15, 262(635L/12).
Sociālā apdrošināšana  – groz. likumā “Par valsts S. a.”, 1, 2(428L/12); 2, 91(507L/12); 
16, 297(670L/12); 24, 437(747L/12); groz. likumā “Par obligāto S. a. pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām”, 1, 33(459L/12).
Sociālā palīdzība – sk. Sociālie pakalpojumi.
Sociālā uzņēmuma likums – 21, 368(692L/12).
Sociālie pakalpojumi – groz. S. p. un sociālās palīdzības likumā, 3, 104(517L/12). 
Soda nauda – sk. Nokavējuma nauda.
Solidaritātes nodoklis – sk. Nodoklis.
Sporta likums – groz. likumā, 14, 247(620L/12).
Starptautiskā palīdzība – groz. S. p. likumā, 2, 76(492L/12).
Sugas un biotopi – groz. S. un b. likumā, 19, 331(678L/12).

T
Terorisma novēršana – sk. Konvencija.
Tiesiskā informācija – sk. Oficiālās publikācijas.
Tiesneši – groz. T. disciplinārās atbildības likumā, 15, 266(639L/12).
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis – sk. Nodoklis.

U, Ū
Uzņēmumu ienākuma nodoklis – sk. Nodoklis.
Uzņēmumu reģistrs  – groz. likumā “Par Latvijas Republikas U. r.”, 1, 25(451L/12); 
8, 149(551L/12); 12, 208(600L/12).
Uzturlīdzekļi – U. garantiju fonda likums, 2, 75(491L/12); groz. likumā, 24, 432(742L/12).



87

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2017. gada 28. decembrī

Ūdens – groz. Ū. apsaimniekošanas likumā, 1, 29(455L/12).
Ūdenssaimniecības pakalpojumi – groz. Ū. p. likumā, 20, 361(690L/12).

V
Valsts civildienests – groz. V. c. likumā, 1, 6(432L/12); 7, 141(545L/12).
Valsts ieņēmumu dienests – groz. likumā “Par V. i. d.”, 1, 52(478L/12); 15, 267(640L/12).
Valsts pārvalde – groz. V. p. iekārtas likumā, 23, 413(728L/12).
Valsts probācijas dienests – groz. V. p. d. likumā, 19, 329(676L/12); 23, 409(724L/12).
Valsts prove – groz. likumā “Par V. p. uzraudzību”, 15, 256(629L/12).
Valsts robeža – groz. Latvijas Republikas V. r. likumā, 3, 103(516L/12).
Valsts sociālie pabalsti – sk. Pabalsti.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas – sk. Atlīdzība.
Veterinārmedicīna – groz. V. likumā, 8, 165(567L/12).
Vēlēšanu komisijas – groz. Republikas pilsētu un novadu V. k. un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likumā, 5, 125(534L/12). 
Vēlētāju reģistrs – groz. V. r. likumā, 4, 115(524L/12).
Vide – groz. likumā “Par ietekmes uz V. novērtējumu”, 1, 15(441L/12).
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis – sk. Nodoklis.

Z
Zeme – groz. Z. ierīcības likumā, 1, 45(471L/12); groz. likumā “Par Z. privatizāciju lauku 
apvidos”, 11, 203(595L/12); groz likumā “Par Z. reformu Latvijas Republikas pilsētās”, 
14, 251(624L/12); Par valsts meža Z. nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai, 
14, 252(625L/12); groz. Z. pārvaldības likumā, 24, 431(741L/12).
Zemes īpašuma tiesības – groz. likumā “Par valsts un pašvaldību Z. ī. t. un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās”, 6, 131(538L/12).
Zemessardze – groz. Latvijas Republikas Z. likumā, 15, 268(641L/12).
Zinātniskās darbības likums – groz. likumā, 2, 78(494L/12); 20, 357(686L/12).
Zvērināti revidenti – groz. likumā “Par Z. r.”, 2, 81(497L/12).

Paziņojumi

A, Ā
Apgabaltiesas tiesnesis –
apstiprināšana par A. t.: M. Ābeles, 7, 148.
Augstākās tiesas tiesnesis –
atbrīvošana no A. t. t. amata: I. Skultānes, 21, 373.
Ārkārtējā situācija – Ā. s. izsludināšana, 3, 106; 17, 311.

B
Budžets – sk. Valsts budžets.
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C
Centrālā zemes komisija – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības pārstāves I. Belasovas 
apstiprināšana C. z. k. sastāvā, 16, 298; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāves S. Bērziņas atsaukšana no C. z. k. sastāva, 16, 299.

D
Deputāta pilnvaras – 
d. p. apstiprināšana: V.  Krūmiņa, 13,  234; L.  Kozlovskas, 16, 300; J.  Lazarevas, 16, 302; 
R. Miloslavska, 16, 304; A. Morozova, 16, 306;
d. p. apstiprināšana uz laiku: I.  Brīvera, 9, 171; A.  Ašeradena, 13, 230; A.  Harju, 13, 231; 
R. Putniņa, 18, 319.

E
Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja – A. Bērziņa (ZZS) apstiprināšana par EP PA 
Latvijas delegācijas vadītāja vietnieku, 1, 61.

F
Fiskālās disciplīnas padome – 
apstiprināšana par F. d. p. locekli: M. Kazāka 1, 65; M. Hansena, 1, 67.

K
Kolektīvais iesniegums – par 10 748 Latvijas pilsoņu K. i. “Pensija bez nodokļa” turpmāko 
virzību, 1, 70; par 21 919 Latvijas pilsoņu K. i. “Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas 
modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga” turpmāko virzību, 6, 136; par 10 657 Latvijas pilsoņu 
K. i. “Par progresīvu nodokļu sistēmu” turpmāko virzību, 6, 137; par 10 594 Latvijas pilsoņu 
K. i. “Par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu” 
turpmāko virzību, 12, 218; par 11 212 Latvijas pilsoņu K. i. “Par atklātu balsojumu Valsts 
Prezidenta vēlēšanās” turpmāko virzību, 17, 310; par 10 989 Latvijas pilsoņu K. i. “Likvidēsim 
iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties” turpmāko virzību, 20, 365; par 
10  015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, 
veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!”, 24, 453.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – J. Straumes iecelšana par KNAB priekšnieku, 
12, 219.
Kriminālvajāšana  – par Saeimas atļauju uzsākt kriminālvajāšanu pret Rīgas pilsētas 
Kurzemes rajona (tagad – Pārdaugavas) tiesas tiesnesi A. Orniņu, 20, 264.

L
Latvijas Banka – V. Pilsumas apstiprināšana par L. B. padomes locekli, 6, 135.
Latvijas pilsonība  – M.  Barišņikova (Mikhail Baryshnikov) uzņemšana L. p. par īpašiem 
nopelniem Latvijas labā, 9, 177.
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N
Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padome – ievēlēšana, 3, 107.
Nacionālie bruņotie spēki – ģenerālleitnanta R. Graubes atbrīvošana no NBS komandiera 
amata, 1, 63; ģenerālmajora L. Kalniņa apstiprināšana NBS komandiera amatā, 1, 64; termiņa 
pagarināšana Latvijas NBS karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā 
operācijā Afganistānā, 1, 68; termiņa pagarināšana Latvijas NBS karavīru dalībai pret 
teroristisko organizāciju ISIL/Da`esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā, 
24, 452.

P
Parlamentārās izmeklēšanas komisija  – par P. i. k. izveidošanu par valsts nozagšanas 
pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr. 1687000011, 16, 308; Par 
P. i. k. par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā 
Nr. 16870000911 locekļu ievēlēšanu, 16, 309.

S
Saeimas komisija – 
deputāta atsaukšana, ievēlēšana S. k.: J. Dombravas, 2, 100; R. Jansona, 2, 101; I. Laizānes, 
2, 102; I.  Brīvera, 9, 172; A.  Harju, 13, 232; A.  Jakimova, 13, 233; V.  Krūmiņa, 13, 235; 
J. Ruka, 13, 236; J. Tutina, 13, 237; J. Upenieka, 13, 238; J. Viļuma, 13, 239; L. Kozlovskas, 
16, 301; J. Lazarevas, 16, 303; R. Miloslavska, 16, 305; A. Morozova, 16, 307; I. Latkovska, 
17, 313; J. Lazarevas, 17, 314; I. Ribakova, 13, 315; A. Adamoviča, 18, 317; A. Harju, 18, 318; 
L. Straujumas, 18, 321; R. Melgaiļa, 21, 372.
Satversmes tiesas tiesnesis – 
apstiprināšana par S. t. t.: A. Kuča, 1, 66; J. Neimaņa, 1, 69.

T
Tiesas tiesnesis – 
apstiprināšana par rajona (pilsētas) T. t.: E.  Ernstsona, 1, 62; A.  Zemmeres, 5,  128; 
J. Andersona, 7, 147; I. Tumanovas, 9, 175; K. Zauras, 9, 176; A. Daideres, 12, 214; I. Lipskas, 
12, 215; M. Romanovas, 12, 216; L. Sprigules, 12, 217; I. Casno, 19, 337; L. Lejas, 19, 338; 
L. Vazdiķes, 19, 339; I. Zelmenes, 19, 340; I. Andžānes, 19, 350; Ž. Gaigales-Prudņikovas, 19, 
351; I. Lūciņas-Linkas, 19, 352; I. Pujates, 19, 353; M. Tupureina, 19, 354; S. Cīrules, 23, 419; 
A. Ilsteres, 23, 420; A. Škutāna, 23, 421; N. Zavadskas, 23, 422;
atbrīvošana no rajona T. t. amata: M. Ilgažas, 10, 191;
iecelšana par rajona (pilsētas) T. t.: L.  Šņepsta, 3, 109; J.  Bumbiera, 9, 173; S.  Vikentjevas, 
9, 174; U.  Apsīša, 12, 212; E.  Slišānes, 12, 213; L.  Dīzenbergas, 18,  322; S. Salenieces, 18, 
324; sk. Apgabaltiesas tiesnesis; Augstākās tiesas tiesnesis; Kriminālvajāšana; Zemesgrāmatu 
nodaļas tiesnesis.
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V
Valsts budžets – Par Saeimas piekrišanu likumā “Par V. b. 2017. gadam” noteiktās apropriācijas 
pārdalei, 12, 220; 19, 341; 19, 342; 19, 343; 19, 344; 19, 345; 19, 346; 19, 347; 19, 348; 
19, 349; 21, 375; 21, 376; 21, 377; 21, 378; 21, 379; 22, 395; 23, 423; 23, 424; 23, 425; 24, 454; 
Par Latvijas Republikas 2016. gada pārskata par V. b. izpildi un par pašvaldību budžetiem 
apstiprināšanu, 21, 374.
Valsts kontrole  – I.  Vāravas atkārtota apstiprināšana par V. k. padomes locekli, 5, 127; 
I.  Grīnhofas apstiprināšana par V. k. padomes locekli, 10, 190; Par 2017., un 2018.  gada 
finanšu pārskata revīziju Latvijas Republikas V. k., 20, 366.
Valsts kontrolieris – E. Krūmiņas ievēlēšana par V. k., 3, 108.

Z
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis – 
atbrīvošana no rajona (pilsētas) tiesas Z. n. t. amata: B. Meļņikas, 10, 192; M. Hazenfuses, 
17, 312; E. Mukāna, 18, 323; I. Orlickas, 20, 363;
iecelšana par rajona (pilsētas) tiesas Z. n. t.: D. Loca, 20, 362.
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