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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

62. 806L/12 Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas 
joslas ierīkošanai

1. pants. Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas 
valsts robežas joslas ierīkošanai 12 metru platumā — nekustamo īpašumu “Zaļkalni 1” Malnavas 
pagastā, Kārsavas novadā (kadastra Nr. 6868 001 0100, reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 
nodaļas Malnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.  100000547893), kas sastāv no zemes 
gabala (kadastra apzīmējums 6868 001 0096) 0,38 hektāru platībā.

2. pants. Šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums atsavināms Sabiedrības vajadzībām 
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Iekšlietu ministrija šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 15. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 27. februārī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.02.2018., Nr. 41.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

63. 807L/12 Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas likumā

Izdarīt Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā (Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 
2011, 112. nr.; 2012, 172. nr.; 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu” ar vārdiem 

“nemantisko kaitējumu”;
izslēgt otro daļu.

2. Aizstāt 2. panta trešajā daļā vārdus “personisko kaitējumu, tai skaitā morālo kaitējumu” ar 
vārdiem “nemantisko kaitējumu”.

3. Izslēgt 2.1 pantu.

4. Izteikt 3. panta 4. punktu šādā redakcijā:
“4) iestādes ar patstāvīgu budžetu līdzekļiem, ja šie līdzekļi neietilpst nevienas šā panta 

1., 2. vai 3. punktā minētās publisko tiesību juridiskās personas budžetā un attiecīgā 
iestāde ir nodarījusi zaudējumu jomā, kurā tā darbojas sava budžeta ietvaros.”

5. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā: 
“8. pants. Nemantiskais kaitējums
Nemantiskais kaitējums šā likuma izpratnē ir ar iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai 

prettiesisku faktisko rīcību nodarīts:
1) fiziskās personas dzīvības, veselības, brīvības, goda un cieņas, personiskā vai ģimenes 

noslēpuma, citu nemantisko tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārums, kā 
rezultātā radušās nelabvēlīgas nemantiskās sekas;

2) juridiskās personas darījumu reputācijas, komercnoslēpuma, autortiesību vai 
citu nemantisko tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārums, kā rezultātā 
radušās nelabvēlīgas nemantiskās sekas.”

6. Izslēgt 9. pantu.

7. Izteikt 11. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā: 
“(2) Faktus, kas apliecina nemantiskā kaitējuma nodarīšanu, pierāda ar Administratīvā procesa 

likumā norādītajiem pierādīšanas līdzekļiem. Privātpersonai ir pienākums norādīt, kā izpaudies tās 
nemantisko tiesību un ar likumu aizsargāto interešu aizskārums, un pamatot atlīdzinājuma apmēru.

(3) Ja ar prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību privātpersonai ir 
nodarīts būtisks tiesību aizskārums, nemantiskā kaitējuma esība ir uzskatāma par pierādītu.”
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8. Izteikt 13. panta trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Mantiskais zaudējums no summas, kas aprēķināta saskaņā ar šā likuma 12. pantu, parasti 

tiek atlīdzināts šādā apmērā:
1) ja aprēķinātā summa nepārsniedz 145  000 euro, — 100 procentu apmērā no šīs 

summas;
2) ja aprēķinātā summa pārsniedz 145 000 euro, bet nepārsniedz 1 450 000 euro, — 

145  000 euro plus 50 līdz 100 procentu apmērā no summas, kas pārsniedz 
145 000 euro;

3) ja aprēķinātā summa pārsniedz 1  450  000 euro, atbilstīgs atlīdzinājums var būt 
mazāks par 50 procentiem no šīs summas.”

9. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā: 
“14. pants. Nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma noteikšana
(1) Nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu nosaka atbilstoši aizskarto tiesību un ar likumu 

aizsargāto interešu nozīmīgumam un konkrētā aizskāruma smagumam, ņemot vērā iestādes rīcības 
tiesisko un faktisko pamatojumu un motīvus, cietušā rīcību un līdzatbildību, kā arī citus konkrētajā 
gadījumā būtiskus apstākļus.

(2) Nemantisko kaitējumu atlīdzina, atjaunojot stāvokli, kāds pastāvēja pirms kaitējuma 
nodarīšanas, vai, ja tas nav vai nav pilnībā iespējams, vai nav adekvāti, — atvainojoties vai samaksājot 
atbilstīgu atlīdzību.

(3) Ja iestāde vai tiesa, izvērtējot konkrētā gadījuma apstākļus, konstatē, ka privātpersonas 
tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizskārums nav smags, nemantiskā kaitējuma patstāvīgs 
vai papildu atlīdzinājums var būt rakstveida vai publiska atvainošanās.

(4) Nemantiskā kaitējuma atlīdzību nosaka līdz 7000 euro apmērā. Ja nodarīts smags 
nemantiskais kaitējums, atlīdzību var noteikt līdz 10 000 euro apmērā, bet, ja nodarīts kaitējums 
dzīvībai vai sevišķi smags kaitējums veselībai, maksimālais atlīdzības apmērs var būt līdz 30 000 
euro.”

10. Izslēgt 20. panta ceturto daļu.

11. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā: 
“21. pants. Kārtība, kādā izskatāms iesniegums par iestādes patstāvīgā budžeta ietvaros 

nodarīta zaudējuma atlīdzinājumu
(1) Iestāde ar patstāvīgu budžetu, kas saņem privātpersonas iesniegumu par šīs iestādes 

patstāvīgā budžeta (3. panta 4. punkts) ietvaros nodarītā zaudējuma atlīdzinājumu, nekavējoties 
pārsūta šo iesniegumu iestādei, kuras padotībā tā atrodas, vai citai normatīvajos aktos noteiktajai 
iestādei (lēmējiestādei).

(2) Lēmējiestāde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē zaudējuma atlīdzinājuma 
tiesisko pamatu un pieņem lēmumu par iesnieguma noraidīšanu vai par zaudējuma atlīdzinājumu 
no attiecīgās iestādes patstāvīgā budžeta līdzekļiem vai publisko tiesību juridiskās personas budžeta 
un atlīdzinājuma apmēru.

(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša laikā to nav iespējams izdarīt, lēmējiestāde, pieņemot 
motivētu lēmumu, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to rakstveidā informējot 
iesniedzēju. Šis lēmums nav apstrīdams vai pārsūdzams.”
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12. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Zaudējuma atlīdzinājums no valsts pamatbudžeta
(1) Ja iestādes lēmums vai tiesas nolēmums ir vērsts pret Latvijas Republiku, tajā noteikto 

summu izmaksā no valsts pamatbudžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vai no 
valsts pamatbudžetā attiecīgās iestādes darbībai paredzētajiem līdzekļiem.

(2) Ja zaudējuma atlīdzinājumu izmaksā no valsts pamatbudžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”, lēmējiestāde vai tiešās pārvaldes iestāde (amatpersona), kas piedalījās 
tiesas procesā, mēneša laikā:

1) sagatavo pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un iesniedz attiecīgās nozares 
ministrijai. Attiecīgās nozares ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
iesniedz pieprasījumu Finanšu ministrijai. Ja lēmējiestāde ir ministrija, tā sagatavo 
pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz 
Finanšu ministrijai;

2) pieprasa no privātpersonas informāciju par personīgo bankas kontu vai pasta 
norēķinu sistēmas kontu, personas datiem un dzīvesvietas adresi.

(3) Lēmējiestāde vai tiešās pārvaldes iestāde (amatpersona), kas piedalījās tiesas procesā, 
10 darbdienu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas no valsts pamatbudžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” izmaksā zaudējuma atlīdzinājumu, pārskaitot to uz privātpersonas 
personīgo bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

(4) Ja zaudējumu atlīdzina no valsts pamatbudžetā attiecīgās iestādes darbībai paredzētajiem 
finanšu līdzekļiem, lēmējiestāde vai tiešās pārvaldes iestāde (amatpersona), kas piedalījās tiesas 
procesā, mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā attiecīgais iestādes lēmums vai tiesas nolēmums un 
no privātpersonas saņemta informācija par tās personīgo bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas 
kontu, personas datiem un dzīvesvietas adresi, izmaksā zaudējuma atlīdzinājumu, pārskaitot to uz 
privātpersonas personīgo bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.”

13. Izteikt 27. un 28. pantu šādā redakcijā:
“27. pants. Zaudējuma atlīdzinājums no iestādes patstāvīgā budžeta
(1) Ja iestādes lēmums vai tiesas nolēmums par zaudējuma atlīdzinājumu ir vērsts pret iestādi 

ar patstāvīgu budžetu, tajā noteikto summu izmaksā no attiecīgās iestādes patstāvīgā budžeta 
(3. panta 4. punkts).

(2)  Pēc tam kad stājies spēkā iestādes lēmums vai tiesas nolēmums par zaudējuma 
atlīdzinājumu, lēmējiestāde vai iestāde (amatpersona), kas piedalījās tiesas procesā, mēneša laikā 
nosūta iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma norakstu attiecīgajai iestādei ar patstāvīgu budžetu.

(3) Lēmējiestāde vai iestāde (amatpersona), kas piedalījās tiesas procesā, kopā ar šā panta 
otrajā daļā minēto iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma norakstu nosūta iestādei ar patstāvīgu 
budžetu arī informāciju par attiecīgās privātpersonas personīgo bankas kontu vai pasta norēķinu 
sistēmas kontu, personas datiem un dzīvesvietas adresi.

(4)  Ja privātpersonai izmaksājamais zaudējuma atlīdzinājums sastāv no nesaņemtās darba 
samaksas (21.1  pants), iestāde (amatpersona), nosūtot tiesas nolēmuma norakstu iestādei ar 
patstāvīgu budžetu, pavadvēstulē norāda:

1) laikposmu, par kuru izmaksājama darba samaksa un aprēķināti normatīvajos aktos 
noteiktie nodokļi;

2) darba samaksu un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu;
3) darba ņēmēja (privātpersonas) obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;
4) darba devēja obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;
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5) iedzīvotāju ienākuma nodokli;
6) privātpersonai izmaksājamo zaudējuma atlīdzinājuma (nesaņemtās darba samaksas) 

summu pēc nodokļu samaksas.
(5)  Iestāde ar patstāvīgu budžetu mēneša laikā pēc visas nepieciešamās informācijas 

saņemšanas dienas izmaksā zaudējuma atlīdzinājumu, pārskaitot to uz privātpersonas personīgo 
bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

(6)  Iestāde ar patstāvīgu budžetu, pieņemot motivētu lēmumu, zaudējuma atlīdzinājumu 
var izmaksāt pa daļām. Izmaksu veic gada laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas 
dienas. Iestāde par savu lēmumu rakstveidā informē privātpersonu. Šis lēmums nav apstrīdams un 
pārsūdzams.

(7)  Ja iestāde ar patstāvīgu budžetu nevar izpildīt iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu 
līdzekļu trūkuma dēļ, tā nekavējoties informē iestādi, kurai ir padota, un zaudējuma atlīdzinājumu 
izmaksā no tās publisko tiesību juridiskās personas budžeta, uz kuru attiecināma attiecīgās iestādes 
atbildība. Par to rakstveidā paziņo privātpersonai.

(8) Ja nepieciešams un ja tas atbilst tiesību normām, tās publisko tiesību juridiskās personas 
orgāns, uz kuru attiecināma iestādes ar patstāvīgu budžetu atbildība, pieņem grozījumus šīs iestādes 
budžetā kārtējam gadam.

28. pants. Subsidiārs zaudējuma atlīdzinājums no valsts pamatbudžeta
(1) Ja atvasināta publisko tiesību juridiskā persona vai iestāde ar patstāvīgu budžetu nevar 

atbilstoši šā likuma 25., 26. vai 27. pantam izpildīt iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu līdzekļu 
trūkuma dēļ, zaudējuma atlīdzinājumu izmaksā no valsts pamatbudžeta saskaņā ar šā panta 
noteikumiem.

(2) Ja pašvaldības dome vai citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas orgāns vai 
iestāde ar patstāvīgu budžetu konstatē, ka iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu nav iespējams 
izpildīt līdzekļu trūkuma dēļ, pašvaldības dome vai atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas 
orgāns vai iestāde, kurai padota iestāde ar patstāvīgu budžetu, sagatavo pieprasījumu par līdzekļu 
piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un iesniedz 
attiecīgās nozares ministrijai. Attiecīgās nozares ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
iesniedz pieprasījumu Finanšu ministrijai. Pieprasījumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka 
izmaksu nav iespējams veikt no attiecīgā budžeta. Par to rakstveidā paziņo privātpersonai.

(3)  Pašvaldības dome vai citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas orgāns vai 
iestāde, kurai padota iestāde ar patstāvīgu budžetu, 10 darbdienu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas 
no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” izmaksā zaudējuma 
atlīdzinājumu, pārskaitot to uz privātpersonas personīgo bankas kontu vai pasta norēķinu sistēmas 
kontu.”

14. Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:
“30. pants. Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojuma izlīdzinājums
Ja zaudējuma atlīdzinājums tiek izmaksāts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” saskaņā ar šā likuma 28. pantu, nozares ministrija šos līdzekļus var 
pilnībā vai daļēji atgūt no attiecīgās publisko tiesību juridiskās personas. Izlīdzinājuma procedūru 
nosaka citi likumi.”

15. Izslēgt 31. pantu.
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16. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
“6. Iestādes lēmums vai tiesas nolēmums par zaudējuma atlīdzinājumu, kas Finanšu ministrijā 

saņemts līdz 2018. gada 28.  februārim, tiek izskatīts atbilstoši tiesību normām, kuras bija spēkā 
līdz 2018. gada 28. februārim. Finanšu ministrija sagatavo un līdz 2018. gada 15. aprīlim iesniedz 
Ministru kabinetam pārskatu par 2018. gadā veiktajām izmaksām.

7.  Administratīvā procesa likumā lietotie termini “personiskais kaitējums” un “morālais 
kaitējums” atbilst šajā likumā lietotajam terminam “nemantiskais kaitējums”.

8. Grozījumi par vārdu “personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu” aizstāšanu ar vārdiem 
“nemantisko kaitējumu” šā likuma 1. panta pirmajā daļā, vārdu “personisko kaitējumu, tai skaitā 
morālo kaitējumu” aizstāšanu ar vārdiem “nemantisko kaitējumu” 2. panta trešajā daļā, 8. panta 
izteikšanu jaunā redakcijā, 9.  panta izslēgšanu, 11.  panta otrās un trešās daļas izteikšanu jaunā 
redakcijā, 13. panta trešās daļas un 14. panta izteikšanu jaunā redakcijā nav piemērojami to lietu 
izskatīšanā, kurās attiecīgais iesniegums iestādē vai pieteikums tiesā iesniegts līdz šo grozījumu 
spēkā stāšanās dienai.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 15. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 27. februārī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.02.2018., Nr. 41.



9

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 5 • 2018. gada 8. martā

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

64. 808L/12 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā 
stāšanās kārtības likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 4., 9. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 13. pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:
“(51) Sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde līdz 2018. gada 15. aprīlim publicē oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis” to sabiedrisko organizāciju un sabiedrisko organizāciju apvienību 
sarakstu, kuras šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā nav likvidētas. Publikācijā sabiedrisko 
organizāciju reģistra iestāde norāda sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju 
apvienības reģistrācijas numuru un nosaukumu, kā arī uzaicina šā panta trešajā daļā minētos 
kreditorus (to tiesību pārņēmējus) līdz 2018.  gada 31.  maijam atkārtoti paziņot sabiedrisko 
organizāciju reģistra iestādei par saviem mantiskajiem prasījumiem pret sabiedrisko organizāciju 
vai sabiedrisko organizāciju apvienību un iecelt likvidatoru. Ja sabiedrisko organizāciju reģistrā jau 
ir ierakstīts likvidators, kas nav kreditora ieceltā persona, ierakstot šajā reģistrā kreditora iecelto 
personu, tiek izdarīts ieraksts par iepriekšējā likvidatora izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju 
reģistra. 

(52) Iesniedzot sabiedrisko organizāciju reģistra iestādei pieteikumu par šā panta 5.1  daļā 
minētā likvidatora iecelšanu, norāda ziņas par likvidatoru — viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu 
(ja tāda nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, 
valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un tiesības pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai 
sabiedrisko organizāciju apvienību kopīgi vai atsevišķi. Sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde 
izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties tikai uz pirmo iesniegto pieteikumu. 
Kreditors, kurš pirmais iesniedzis minēto pieteikumu, sedz likvidācijas izmaksas. Ja likvidatoru 
vēlāk atceļ ar kreditoru lēmumu, likvidācijas izmaksas sedz kreditori, savstarpēji vienojoties.

(53) Ja sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde šā panta 5.1 daļā minētajā termiņā nav saņēmusi 
kreditora paziņojumu par saviem prasījumiem pret sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko 
organizāciju apvienību un iecēlusi likvidatoru un sabiedrisko organizāciju reģistrā nav reģistrēti 
citi tiesiski šķēršļi, ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes amatpersonas lēmumu to izslēdz 
no sabiedrisko organizāciju reģistra.”

2. Papildināt 14. pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(5) Sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde līdz 2018. gada 15.  aprīlim publicē oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis” to sabiedrisko organizāciju un sabiedrisko organizāciju apvienību 
sarakstu, kuras uzsākušas likvidāciju atbilstoši šā panta pirmajai vai otrajai daļai, bet attiecīgo 
likvidācijas procesu nav pabeigušas. Publikācijā sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde norāda 
sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas numuru un 
nosaukumu, kā arī uzaicina sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību līdz 
2018. gada 31. maijam pabeigt likvidācijas procesu.

(6) Ja sabiedrisko organizāciju reģistra iestāde šā panta piektajā daļā minētajā termiņā 
nav saņēmusi pieteikumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības 
likvidācijas procesa pabeigšanu un izslēgšanu no sabiedrisko organizāciju reģistra un sabiedrisko 
organizāciju reģistrā nav reģistrēti citi tiesiski šķēršļi, ar biedrību un nodibinājumu reģistra iestādes 
amatpersonas lēmumu to izslēdz no sabiedrisko organizāciju reģistra.
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(7) Manta, kas palikusi pēc sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības 
izslēgšanas no sabiedrisko organizāciju reģistra šā panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma 
bezmantinieka mantai atbilstoši Civillikuma 417. pantam.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 22. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 1. martā 

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.03.2018., Nr. 44.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

65. 809L/12 Grozījumi Kredītiestāžu likumā
Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 
14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 
6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 
2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 
2017, 152., 222. nr.) šādus grozījumus:

1. 135. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja likvidāciju veic saskaņā ar tiesas nolēmumu un ja kreditoru sapulce ar likvidatoru nav 

vienojusies par citu atlīdzības apmēru, likvidatora un likvidatora palīga kopējās proporcionālās 
atlīdzības apmēru nosaka kā atbilstošu daļu no starpības starp kopējo kreditoriem izmaksājamo 
naudas līdzekļu apmēru un summu, kurā ietilpst naudas līdzekļi likvidējamās kredītiestādes kasē, 
tās noguldījumi Latvijas Bankā, brīvi pieejamie (neapgrūtinātie) naudas līdzekļi citās kredītiestādēs, 
līdzekļi, kas iegūti, pārdodot finanšu instrumentus, kuri iekļauti tirdzniecībai regulētajā tirgū, un 
līdzekļi, kas iegūti, izmantojot prasījuma tiesības pret dalībvalsti vai ārvalsti. Šo likvidatora un 
likvidatora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmēru nosaka kā: 

1) 2 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs nepārsniedz 30 procentus no šīs starpības;

2) 3 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs pārsniedz 30 procentus, bet nepārsniedz 60 procentus no šīs starpības;

3) 4 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs pārsniedz 60 procentus, bet nepārsniedz 75 procentus no šīs starpības;

4) 5 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs pārsniedz 75 procentus no šīs starpības.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Likvidatora un likvidatora palīga kopējās ikmēneša atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt 

100 000 euro.”

2. 166. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja kreditoru sapulce nav vienojusies ar administratoru par citu atlīdzības apmēru, 

administratora un administratora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmēru nosaka kā 
atbilstošu daļu no starpības starp kopējo kreditoriem izmaksājamo naudas līdzekļu apmēru un 
summu, kurā ietilpst naudas līdzekļi likvidējamās kredītiestādes kasē, tās noguldījumi Latvijas 
Bankā, brīvi pieejamie (neapgrūtinātie) naudas līdzekļi citās kredītiestādēs, līdzekļi, kas iegūti, 
pārdodot finanšu instrumentus, kuri iekļauti tirdzniecībai regulētajā tirgū, un līdzekļi, kas iegūti, 
izmantojot prasījuma tiesības pret dalībvalsti vai ārvalsti. Šo administratora un administratora 
palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmēru nosaka kā: 

1) 2 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs nepārsniedz 30 procentus no šīs starpības;

2) 3 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs pārsniedz 30 procentus, bet nepārsniedz 60 procentus no šīs starpības;



12

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 5 • 2018. gada 8. martā

3) 4 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs pārsniedz 60 procentus, bet nepārsniedz 75 procentus no šīs starpības;

4) 5 procentus no šīs daļas ievaddaļā minētajā starpībā ietilpstošajiem līdzekļiem, kuru 
apmērs pārsniedz 75 procentus no šīs starpības.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Administratora un administratora palīga kopējās ikmēneša atlīdzības apmērs nedrīkst 

pārsniegt 100 000 euro.”

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 75. punktu šādā redakcijā:
“75. Grozījumi šā likuma 135.  panta otrajā daļā (kas paredz likvidatora un likvidatora 

palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmēra noteikšanas kārtību) un 166. panta pirmajā daļā 
(kas paredz administratora un administratora palīga kopējās proporcionālās atlīdzības apmēra 
noteikšanas kārtību) nav piemērojami kredītiestādes likvidācijas un maksātnespējas procesam, kas 
uzsākts pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 2. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.03.2018., Nr. 45.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

66. 810L/12 Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu 
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.  nr.; 2003, 13.  nr.; 2004, 
9. nr.; 2005, 4. nr.; 2007, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80. nr.; 2013, 80., 187. nr.; 2014, 133. nr.; 
2016, 125. nr.) šādus grozījumus:

1.  Aizstāt 1.  panta pirmajā daļā vārdus “likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” ar 
vārdiem “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”.

2.  5. pantā: 
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde 

nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:
1) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2.  panta 45.  punktā minētās transporta nozares 

kapitālsabiedrībām un saistītajai transporta infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas 
regulas Nr. 651/2014 13. panta “b” apakšpunktā;

2) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2.  panta 43.  punktā minētās tērauda nozares 
kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 13.  panta “a” 
apakšpunktā;

3) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2.  panta 44.  punktā minētās sintētisko šķiedru 
nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta 
“a” apakšpunktā;

4) Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.  panta 8., 9., 10. un 11.  punktā minētās 
lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas 
Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta “b” un “c” apakšpunktā;

5) Komisijas regulas Nr.  651/2014 1.  panta 3.  punkta “a”  apakšpunktā minētās 
zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;

6) Komisijas regulas Nr.  651/2014 2.  panta 13.  punktā minētās ogļu rūpniecības 
nozares kapitālsabiedrībām, kā noteikts Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta 
“a” apakšpunktā;

7) Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta “a” apakšpunktā un šā likuma 7. pielikuma 
1. punktā minētās kuģu būves nozares kapitālsabiedrībām;

8) Komisijas regulas Nr.  651/2014 13.  panta “b”  apakšpunktā minētās enerģijas 
ražošanas un sadales nozares kapitālsabiedrībām un Komisijas regulas Nr. 651/2014 
2. panta 130. punktā minētajai energoinfrastruktūrai.”;

izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) kapitālsabiedrība nav sniegusi apliecinājumu, ka pēdējo divu gadu laikā pirms 

pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai tā nav veikusi 
pārcelšanu, kā noteikts Komisijas regulas Nr.  651/2014 2.  panta 61.  “a”  punktā 
(turpmāk — pārcelšana), uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts 
sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus 
pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.”
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3. Izslēgt 7. panta otro daļu.

4.  8. pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus 

atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktam, tiek likvidēta vai iegādātie aktīvi tiek atsavināti 
pirms Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā minētā termiņa beigām vai divu gadu 
laikā pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, veic pārcelšanu, 
vai ir pārkāpusi Komisijas regulas Nr. 651/2014  6. panta 2. punkta prasības, tā veic tiešo nodokļu 
pārrēķinu par taksācijas periodiem, kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā 
budžetā visu summu, par kuru šo atvieglojumu piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie 
nodokļi.”;

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli “likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1. panta 
piecpadsmitajai, sešpadsmitajai vai septiņpadsmitajai daļai” ar vārdiem un skaitli “Uzņēmumu 
ienākuma nodokļa likuma 1. panta trešajai, piektajai vai deviņpadsmitajai daļai”.

5. Papildināt 14. pantu ar vārdiem un skaitļiem šādā redakcijā:
“ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2017. gada 14. jūnija regulu (ES) Nr. 2017/1084, ar 

ko regulu (ES) Nr. 651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, paziņošanas 
robežvērtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atbalstam sporta 
un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajos 
reģionos un ar ko regulu (ES) Nr.  702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo izmaksu aprēķinu 
(publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L156/1, 20.6.2017.)”.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Līgumi par ieguldījumu veikšanu, kas noslēgti laikposmā no 2018.  gada 10.  janvāra 

līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 5. panta sestās daļas 2. punktā un 8. pielikuma 
22. punktā par pienākumu sniegt apliecinājumu, ir spēkā, ja kapitālsabiedrība pirms līguma par 
ieguldījumu veikšanu slēgšanas ir iesniegusi zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei apliecinājumu, 
ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai 
tā nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai brīvostas teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais 
ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts 
sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts, un zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde 
ir veikusi pārbaudi par šā apliecinājuma atbilstību Komisijas regulas Nr.  651/2014 14.  panta 
16. punktam, kā arī ir ievērotas pārējās šajā likumā noteiktās prasības.”

7. Izslēgt informatīvo atsauci uz Komisijas regulu.
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8. Izteikt 8. pielikuma 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas 

līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav veikusi pārcelšanu uz attiecīgo zonas vai brīvostas 
teritoriju, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kuram pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt 
divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek pieprasīts atbalsts.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 6. martā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.03.2018., Nr. 47.
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67. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1. marta sēdē nolēmusi noraidīt 12 053 Latvijas pilsoņu 

kolektīvo iesniegumu “Par bilingvālās izglītības saglabāšanu”.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2018. gada 1. martā
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