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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

135. 847L/12

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Latvijas Republikas Augstākās
Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001,
15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2008,
8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97., 228. nr.; 2014,
25., 257. nr.; 2016, 31., 241. nr.; 2017, 70., 117. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 5. panta devīto un desmito daļu.
2. 6. pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. un 4. punktu;
papildināt trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) uzņēmuma galvenais nodarbošanās veids un papildu nodarbošanās veidi.”;
izslēgt ceturtās daļas 1. punktu;
izslēgt ceturtās daļas 2. punktā vārdus “kā arī direktora vai pārvaldnieka”;
izteikt ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) valdes locekļu tiesības pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;”;
papildināt ceturto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) ziņas par reorganizāciju.”
3. 7. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“7. pants. Reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to glabāšana”;
papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu
krājums) ar tādu pašu numuru.”
4. Papildināt 8. pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, atteikumu izdarīt ierakstu vai
ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem triju darba dienu laikā pēc
pieteikuma saņemšanas. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par
ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā uz tiesas nolēmuma pamata.”
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5. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. un 33. punktu šādā redakcijā:
“32. Grozījumi šā likuma 6. pantā attiecībā uz Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo
informāciju par kooperatīvajām sabiedrībām stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
33. Uzņēmumu reģistrs līdz 2019. gada 30. jūnijam, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizē
Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo informāciju par kooperatīvo sabiedrību, izslēdzot no
tā galveno nodarbošanās veidu un papildu nodarbošanās veidus, statūtu parakstīšanas datumu,
pamatkapitāla minimālo lielumu, paju skaitu un to nominālvērtību, kā arī aizstājot ziņas par valdes
locekļu kopīgu pārstāvību ar prokūristu ar ziņām par valdes locekļu kopīgu pārstāvību.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 10. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.05.2018., Nr. 101.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

136. 848L/12

Par nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības
vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta
“E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai

1. pants. (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta
“E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai — nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā (kadastra Nr. 8070 007 0246, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ķekavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000109407), sastāvā esošo zemes gabalu (kadastra
apzīmējums 8070 007 1344) 2,35 hektāru platībā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā atsavināmā zemes gabala robežas attēlotas šā likuma
1. pielikumā, un atsavināmā zemes gabala robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā.
2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošais zemes
gabals atsavināms Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā.
3. pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1. panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma
sastāvā esošo zemes gabalu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts
vārda Satiksmes ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 10. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.05.2018., Nr. 101.
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Likuma “Par nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa
projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”
1. pielikums

Nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
sastāvā esošā atsavināmā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 1344) robežu shēma
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Likuma “Par nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa
projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”
2. pielikums

Nekustamā īpašuma “Lādes” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
sastāvā esošā atsavināmā zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 007 1344) robežu apraksts

Nr.
p. k.

Robežposmu
numurs
saskaņā ar
plānu

1.

15*—68

2.

68—66

3.

66—69*

4.

69*—17*

5.

17*—18*

6.

18*—82

7.

81—26

8.

26—25

9.

25—23

10.

23—22

11.

22—10

12.

10—15*

Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
No zemes vienību (kadastra apzīmējums 8070 007 1352 un 8070 007 1350)
kopējā robežpunkta uz austrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības
(kadastra apzīmējums 8070 007 1350) robežu
Uz ziemeļiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 1350) robežu
Uz ziemeļrietumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8070 007 1350) robežu
Uz austrumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 1350) robežu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 1351) robežai
Uz austrumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 1351) robežu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 1350) robežai
Uz austrumiem pa grāvja vidu pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 1350) robežu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 0528) robežai
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8070 007 0528) robežu līdz zemes vienībai (kadastra
apzīmējums 8070 007 0535)
Uz dienvidiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
8070 007 0535) robežu līdz zemes vienībai (kadastra apzīmējums
8070 007 0482)
Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8070 007 0482) robežu līdz zemes vienībai (kadastra
apzīmējums 8070 007 0562)
Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8070 007 0562) robežu līdz zemes vienībai (kadastra
apzīmējums 8070 007 1328)
Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8070 007 1328) robežu līdz zemes vienībai (kadastra
apzīmējums 8070 007 1329)
Uz ziemeļrietumiem pa sauszemes līniju pa zemes vienības (kadastra
apzīmējums 8070 007 1345) robežu līdz zemes vienību (kadastra
apzīmējums 8070 007 1352 un 8070 007 1350) kopējam robežpunktam
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

137. 849L/12

Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes
likumā

Izdarīt Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 29. nr.) šādus
grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “terorisms” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “noziegumi, kas
saistīti ar terorismu” (attiecīgā skaitlī un locījumā).
2. Aizstāt visā likumā vārdu “sensitīvus” ar vārdiem “īpašu kategoriju”.
3. 1. pantā:
izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“1) Eiropas Savienības iekšējais gaisa pārvadājums — starptautisks lidojums, kura
sākumpunkts vai apstāšanās vieta ir citā dalībvalstī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada
27. aprīļa direktīvas (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu
nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības
par tiem izpratnē (turpmāk — dalībvalsts), bet plānotā apstāšanās vieta vai plānotais galapunkts
ir Latvijas teritorijā vai kura sākumpunkts vai apstāšanās vieta ir Latvijas teritorijā, bet apstāšanās
vieta vai galapunkts — citā dalībvalstī;
2) Eiropas Savienības ārējais gaisa pārvadājums — starptautisks lidojums, kura sākumpunkts
vai apstāšanās vieta ir valstī, kas nav dalībvalsts (turpmāk — trešā valsts), bet plānotā apstāšanās
vieta vai plānotais galapunkts ir Latvijas teritorijā vai kura sākumpunkts vai apstāšanās vieta ir
Latvijas teritorijā, bet apstāšanās vieta vai galapunkts — trešā valstī.”;
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5) pasažieru dati — ziņas, ko apstrādā gaisa pārvadātāju rezervācijas sistēmās, izlidošanas
kontroles sistēmās (sistēmas, kuras izmanto, lai reģistrētu pasažierus gaisa pārvadājumiem) vai
līdzvērtīgās sistēmās, lai nodrošinātu personas vai tās vārdā pieteiktā gaisa pārvadājuma rezervācijas
apstrādi un kontroli;”;
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā likuma izpratnē ar terminu “smagi noziegumi” saprot šā likuma pielikumā minētos
noziedzīgos nodarījumus, par kuriem var piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi saskaņā ar
dalībvalsts tiesību aktiem.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
4. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:
“2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt pasažieru datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu analīzi
noziegumu, kas saistīti ar terorismu, un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kā arī valsts
drošības apdraudējumu novēršanai.”
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5. Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Reģistrs nodrošina iestādēm iespēju saņemt tajā iekļautos tādus pasažieru datus, kuri
nepieciešami noziegumu, kas saistīti ar terorismu, un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kā
arī valsts drošības apdraudējumu novēršanai.”
6. 4. pantā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) pasažiera vārds, uzvārds;”;
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7) informācija par konkrētā gaisa pārvadājuma maršrutu;”;
izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
“18) visi iepriekšējās pasažiera informācijas dati (pasažiera ceļošanas dokumenta tips,
numurs, izdevējvalsts un derīguma termiņš, pilsonība, vārds, uzvārds, dzimums,
dzimšanas datums, gaisa pārvadātājs, gaisa pārvadājuma numurs, izlidošanas un
ielidošanas laiks, izlidošanas un ielidošanas lidosta, izlidošanas un ielidošanas
datums, valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ieceļos Latvijas
Republikā, citu gaisa kuģa pasažieru skaits);”;
izslēgt 19. punktu.
7. Izslēgt 6. panta pirmajā daļā vārdus “vai sevišķi smagu”.
8. 7. pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“7. pants. Pasažieru datu depersonalizēšana
(1) Pasažieru datus, kuri pēc to iekļaušanas reģistrā ir glabāti sešus mēnešus, depersonalizē,
maskējot (padarot neredzamas, bet nedzēšot) šādas personu identificējošas ziņas:
1) vārds, uzvārds;
2) adrese un kontaktinformācija;
3) maksājumu informācija un rēķina nosūtīšanas adrese, ja šo informāciju var izmantot
personas identificēšanai;
4) priekšrocību kartes veids, numurs, īpašnieks;
5) šā likuma 4. panta 12. punktā norādītās vispārīgās piezīmes, ciktāl tās var izmantot
personas identificēšanai;
6) visi iepriekšējās pasažiera informācijas dati, izņemot šādus datus:
a) valsts robežas šķērsošanas vieta, caur kuru pasažieris ieceļos Latvijas Republikā,
b) gaisa pārvadājuma numurs,
c) gaisa kuģa izlidošanas un ielidošanas laiks,
d) kopējais pasažieru skaits gaisa kuģī,
e) ceļošanas dokumenta izdevējvalsts un derīguma termiņš,
f) pasažiera dzimums,
g) gaisa pārvadātājs.”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “vai sevišķi smagu” un aizstāt vārdu “anonimizētos” ar vārdu
“depersonalizētos”.

9

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 11 • 2018. gada 14. jūnijā

9. Papildināt 9. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Individuālajā pārbaudē neapstiprinātu automatizētu pārbaudes rezultātu var glabāt, līdz
tiek dzēsti tā pamatā esošie pasažiera dati.”
10. 10. pantā:
izslēgt ievaddaļā vārdus “vai sevišķi smagu”;
aizstāt 9. punktā vārdus “Finanšu policijas pārvaldei un Muitas policijas pārvaldei” ar vārdiem
“nodokļu un muitas policijai, Iekšējās drošības pārvaldei”.
11. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus “izsniegšana ārvalstīm” ar vārdiem “apmaiņa starp
valstīm un starptautiskajām organizācijām”.
12. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:
“15. pants. Pasažieru datu izsniegšanas pamats
Pasažieru informācijas nodaļa var izsniegt dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, trešai
valstij, starptautiskajai organizācijai vai tās aģentūrai pasažieru datus no reģistra, ja ir pamats
uzskatīt, ka tie pieprasījuma iesniedzējam var palīdzēt novērst vai atklāt noziegumu, kas saistīts ar
terorismu, smagu noziegumu vai novērst valsts drošības apdraudējumu. Pasažieru datus no reģistra
pēc ārvalsts kompetentās iestādes vai starptautiskās organizācijas vai tās aģentūras pieprasījuma
var izsniegt ar tiesneša piekrišanu, izņemot šā likuma 14. panta pirmajā daļā minēto gadījumu.”
13. Papildināt likumu ar 15.1 un 15.2 pantu šādā redakcijā:
“15.1 pants. Pasažieru datu apmaiņa starp dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām
(1) Lai saņemtu pasažieru datus no dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas, iestādes,
kurām ir tiesības pieprasīt pasažieru datus šā likuma 10. un 15. pantā minēto mērķu īstenošanai,
vēršas Pasažieru informācijas nodaļā ar motivētu pieprasījumu.
(2) Pasažieru informācijas nodaļa saņemto pieprasījumu pārsūta attiecīgās dalībvalsts
Pasažieru informācijas nodaļai, cik drīz vien iespējams. Dalībvalsts atbildi Pasažieru informācijas
nodaļa dara zināmu pieprasījumu iesniegušajai iestādei iespējami īsākā laikposmā.
(3) Ja jārīkojas nekavējoties, lai novērstu teroraktu vai reālu personas dzīvības vai veselības
apdraudējumu, kompetentās iestādes var vērsties ar motivētu lūgumu par pasažieru datu izsniegšanu
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļā, vienlaikus minētā lūguma kopiju nosūtot arī nacionālajai
Pasažieru informācijas nodaļai.
(4) Par saskaņā ar šā likuma 9. panta trešo daļu individualizēti pārbaudītu datu atbilstību
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta ziņas attiecīgo dalībvalstu pasažieru informācijas nodaļām,
ja ir pamats uzskatīt, ka šie pasažieru dati var palīdzēt dalībvalstij novērst vai atklāt noziegumus,
kas saistīti ar terorismu, smagus noziegumus vai novērst valsts drošības apdraudējumu.
(5) Šajā pantā minētie nosacījumi par datu apmaiņu ar dalībvalstīm ir attiecināmi arī uz
starptautiskajām organizācijām un to aģentūrām.
(6) Ja Eiropols pieprasījumu par pasažieru datu izsniegšanu nosūta ar Latvijas valsts vienības
starpniecību, tā attiecīgo pieprasījumu pārsūta Pasažieru informācijas nodaļai.
15.2 pants. Nosacījumi pasažieru datu nosūtīšanai trešām valstīm
Pasažieru datus trešai valstij var nosūtīt, atsevišķi izvērtējot katru individuālo gadījumu, ja:
1) tiek ievērotas vispārējās datu aizsardzības prasības attiecībā uz datu nosūtīšanu
trešām valstīm;
2) datu nosūtīšana atbilst šā likuma 15. pantā noteiktajam mērķim;
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3)
4)

trešā valsts piekrīt datus nenosūtīt citai trešai valstij, izņemot gadījumu, kad datu
nosūtīšana atbilst šā likuma 15. pantā noteiktajam mērķim un ir saņemta Pasažieru
informācijas nodaļas piekrišana datu nosūtīšanai;
trešā valsts apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā informēt
Pasažieru informācijas nodaļu par datu nosūtīšanu citai trešai valstij gadījumos,
kad datu nosūtīšana citai trešai valstij ir nepieciešama, lai novērstu teroraktu vai
reālu personas dzīvības vai veselības apdraudējumu un nav iespējams laikus saņemt
Pasažieru informācijas nodaļas piekrišanu.”

14. 16. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pēc šā likuma 15. pantā minētā pieprasījuma saņemšanas Pasažieru informācijas nodaļa
30 dienu laikā izvērtē pieprasījumā norādīto informāciju un pamatojumu un atsakās izsniegt
pieprasītos pasažieru datus, ja to izsniegšana var:
1) kaitēt Latvijas valsts suverenitātei un drošībai;
2) apdraudēt Latvijā veikta operatīvās darbības procesa vai kriminālprocesa mērķa
sasniegšanu;
3) apdraudēt personas dzīvību, veselību vai citas likumiskās intereses.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja nav konstatēts neviens no šā panta pirmajā daļā minētajiem atteikuma iemesliem,
Pasažieru informācijas nodaļa saņemto pieprasījumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu
laikā iesniedz izvērtēšanai rajona (pilsētas) tiesā pēc iestādes atrašanās vietas.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesnesis papildus izvērtē turpmāk minētos apstākļus un nedod piekrišanu pieprasīto
pasažieru datu izsniegšanai, ja:
1) pieprasīto pasažieru datu izsniegšana ir acīmredzami nesamērīga ar norādīto mērķi
vai nepiemērota tā sasniegšanai;
2) pieprasījuma iesniedzējs nav kompetentais subjekts pasažieru datu apmaiņas jomā;
3) pasažieru datu izsniegšana neatbilst fizisko personu datu aizsardzības prasībām
attiecībā uz datu nodošanu citām valstīm.”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdu “ārvalsts” ar vārdiem “pieprasījuma iesniedzēja”;
aizstāt septītajā daļā vārdus “palīdzību lūgušo ārvalsti” ar vārdiem “pieprasījuma iesniedzēju”;
papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
“(8) Par pasažieru datu nosūtīšanu uz trešo valsti Pasažieru informācijas nodaļa nekavējoties
informē datu aizsardzības speciālistu.
(9) Ja Pasažieru informācijas nodaļa šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus konstatē pēc
tam, kad ir uzsākta pieprasīto pasažieru datu izsniegšana, tā var izbeigt attiecīgo datu izsniegšanu
un par to informē pieprasījuma iesniedzēju.”
15. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:
“17. pants. Atbilde uz ārvalsts vai starptautiskās organizācijas pieprasījumu
Atbildi uz ārvalsts kompetentās iestādes vai starptautiskās organizācijas vai tās aģentūras
pieprasījumu izsniegt pasažieru datus no reģistra nosūta tādā pašā veidā, kādā pieprasījums
saņemts. Informācijas apmaiņa notiek valodā, kura tiek izmantota attiecīgajā sadarbības kanālā.”
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16. Papildināt 19. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pasažieru informācijas nodaļas īstenotās personas datu apstrādes uzraudzību veic Datu
valsts inspekcija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
(5) Ja personas datu pārkāpums var radīt būtisku personas datu aizsardzības apdraudējumu vai
nelabvēlīgi ietekmēt datu subjekta privātumu, Pasažieru informācijas nodaļa par šādu pārkāpumu
nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā paziņo datu subjektam un Datu valsts inspekcijai.”
17. Papildināt likumu ar 22. pantu šādā redakcijā:
“22. pants. Datu aizsardzības speciālists
(1) Datu aizsardzības speciālists ir Drošības policijas iecelta amatpersona, kas atbild par
pasažieru datu apstrādes uzraudzību un datu aizsardzības pasākumu ieviešanu.
(2) Datu aizsardzības speciālists atbilst vispārējā fizisko personu datu aizsardzības regulējumā
noteiktajām prasībām šādam speciālistam.
(3) Šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei datu aizsardzības speciālistam ir tiesības piekļūt
reģistrā apstrādātajiem pasažieru datiem un informācijai par reģistrā veiktajām darbībām.
(4) Ja ir pamats uzskatīt, ka pasažieru datu apstrāde nav bijusi likumīga, datu aizsardzības
speciālists par to var ziņot Datu valsts inspekcijai.
(5) Jautājumos, kas saistīti ar tā personas datu apstrādi reģistrā, datu subjekts var sazināties
vienīgi ar datu aizsardzības speciālistu.”
18. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada
27. aprīļa direktīvas (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu
nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības
par tiem.”
19. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:
“Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likuma pielikums

Noziedzīgi nodarījumi, kuru novēršanai un atklāšanai pieļaujama pasažieru datu
apstrāde:
1) dalība noziedzīgā organizācijā;
2) cilvēku tirdzniecība;
3) bērnu seksuālā izmantošana un bērnu pornogrāfija;
4) narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība;
5) ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība;
6) korupcija;
7) krāpšana, tostarp tāda, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses;
8) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un naudas, tostarp euro, viltošana;
9) datornoziegumi un kibernoziegumi;
10) noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu
nelikumīga tirdzniecība;
11) nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veicināšana;
12) slepkavība vai smagu miesas bojājumu nodarīšana;
12
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība;
personu nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana;
organizēta un bruņota laupīšana;
kultūras priekšmetu, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība;
izstrādājumu viltošana un pirātisms;
administratīvu dokumentu viltošana un nelikumīga tirdzniecība;
hormonu un citu augšanas stimulatoru nelikumīga tirdzniecība;
kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība;
izvarošana;
noziegumi, kuri ietilpst Starptautiskās krimināltiesas jurisdikcijā;
gaisa kuģu vai kuģu sagrābšana;
sabotāža;
zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība;
rūpnieciskā spiegošana.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 10. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.05.2018., Nr. 101.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

138. 850L/12

Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā

Izdarīt Bīstamo kravu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 3. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Par bīstamu šā likuma izpratnē netiek uzskatīta krava, ko pārvadā tikai Latvijas teritorijā
un kas satur vai var saturēt dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu materiālu ar infekcijas slimību,
kuras uzraudzība un kontrole tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas
slimību uzraudzību, kontroli un apkarošanu.”
2. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:
“9. pants. Zemkopības ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā
Zemkopības ministrija ir šā likuma 3. pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā
kompetentā iestāde, kas pārrauga to dzīvnieku izcelsmes infekciozo vielu materiālu saturošu kravu
apriti, kuras klasificējamas kā bīstamas.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.05.2018., Nr. 101.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

139. 851L/12

Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”

Izdarīt likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 13. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7. nr.; 2005, 20. nr.; 2007, 14. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205. nr.; 2011, 196. nr.; 2014, 119. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “mājaslapa internetā” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “tīmekļvietne”
(attiecīgā locījumā).
2. Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ietekme uz vidi — paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas
tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību,
kā arī bioloģisko daudzveidību (īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes, īpaši aizsargājamos un
Eiropas Savienības nozīmes biotopus), augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, materiālās
vērtības, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem un visu
minēto jomu mijiedarbība;”.
3. Papildināt 3. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) paredzētās darbības ierosinātājs, lai tiktu novērsts interešu konflikts, nedrīkst
pieņemt paredzētās darbības akcepta lēmumu.”
4. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:
“11. pants. Kritēriji, pēc kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi
(1) Paredzēto darbību raksturojošie faktori ir šādi:
1) apjoms un tehniskie risinājumi;
2) paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme;
3) dabas resursu, jo īpaši zemes dzīļu, augsnes, ūdens un bioloģiskās daudzveidības
izmantošana;
4) atkritumu rašanās;
5) piesārņojums un traucējumi;
6) būtisks ar paredzēto darbību saistīts avāriju vai katastrofu risks, arī tāds, kuru var
radīt klimata pārmaiņas, kas pamatotas ar zinātnes atziņām;
7) cilvēka veselības riski (piemēram, ūdens vai gaisa piesārņojuma radīts risks).
(2) Paredzētās darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie faktori ir šādi:
1) līdzšinējais un apstiprinātais teritorijas izmantošanas veids un funkcionālais
zonējums;
2) attiecīgajā teritorijā esošo dabas resursu [tostarp augsnes, zemes dzīļu, ūdens un
bioloģiskās daudzveidības (īpaši ņemot vērā aizsargājamās sugas, to dzīvotnes,
īpaši aizsargājamos un Eiropas Savienības nozīmes biotopus)] relatīvais daudzums,
pieejamība un pietiekamība, kvalitāte un atjaunošanās iespējas;
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3)

dabiskās vides absorbcijas spēja, kas vērtējama, pievēršot īpašu uzmanību:
a) starptautiskas nozīmes mitrājiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām un
upju grīvām,
b) Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslai un jūras videi;
c) ar mežu klātām teritorijām,
d) īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem,
e) aizsargjoslām ap pazemes ūdens ņemšanas vietām,
f) teritorijām, kurās piesārņojuma līmenis ir augstāks vai, kā agrāk tika konstatēts,
bija augstāks, nekā paredz vides kvalitātes standarti, un kurās šāda neatbilstība
ir iespējama,
g) blīvi apdzīvotām teritorijām,
h) vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgām ainavām un vietām.
(3) Paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi vērtē atbilstoši šā panta pirmajā un otrajā
daļā noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā paredzētās darbības:
1) ietekmes apjomu un telpisko izplatību (iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas
lielumu un pakļauto iedzīvotāju skaitu);
2) ietekmes raksturu un iespējamo pārrobežu ietekmi;
3) ietekmes intensitāti un kompleksumu;
4) ietekmes varbūtību;
5) ietekmes plānoto sākumu, ilgumu, biežumu un atgriezeniskumu;
6) savstarpējo un kopējo ietekmi uz citām esošām vai apstiprinātām paredzētajām
darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju;
7) iespēju pilnvērtīgi samazināt paredzēto ietekmi uz vidi.”
5. Papildināt likumu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:
“14.2 pants. Ietekmes novērtēšanas process
Paredzētās darbības ietekmes novērtēšanas procesa posmi ir šādi: paredzētās darbības
sākotnējā sabiedriskā apspriešana, programmas izstrādāšana, ietekmes novērtējuma ziņojuma
sagatavošana un sabiedriskā apspriešana, kompetentās institūcijas atzinums par minēto ziņojumu
un paredzētās darbības akcepta lēmums, kurā integrēts kompetentās institūcijas atzinums.”
6. Aizstāt 16. panta pirmajā daļā vārdus “vides aizsardzības prasības un noteikumus” ar
vārdiem “prasības attiecībā uz informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi”.
7. 17. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā panta pirmajā daļā paredzēto ziņojumu izstrādā speciālisti ar atbilstošu izglītību.
Kompetentā institūcija, izsniedzot programmu, norāda minimālās prasības attiecībā uz akadēmisko
vai profesionālo augstāko izglītību, kāda nepieciešama ziņojumā iekļaujamo paredzētās darbības
ietekmju vērtējumu sagatavošanai. Ziņojumā ietver to speciālistu sarakstu (norādot izglītību), kuri
sagatavojuši paredzētās darbības ietekmju vērtējumus.”;
izteikt trešās daļas ievaddaļu, 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“(3) Ziņojumā, ņemot vērā konkrētās paredzētās darbības specifiskās īpašības un vides jomas,
kas var tikt ietekmētas, nosaka, raksturo un novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi. Ziņojumā
sniedz informāciju par:
1) paredzēto darbību, tās norises vietu un apjomu, kā arī iespējamām un samērīgām
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alternatīvām attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju
veidiem (arī par atteikšanos no paredzētās darbības);
2) paredzēto darbību, tās norises vietu un apjomu, kā arī iespējamām un samērīgām
alternatīvām attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju
veidiem (arī par atteikšanos no paredzētās darbības), ja šī darbība var būtiski
ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000);”;
aizstāt trešās daļas 4. punktā vārdus “kas palīdzētu novērst vai mazināt” ar vārdiem “kas
paredzēti, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu un, ja iespējams, atlīdzinātu”;
papildināt trešo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“51) novērtētajām alternatīvām, kas atbilst paredzētajai darbībai un tās specifiskajām
īpašībām, un izraudzītās alternatīvas pamatojumu;”.
8. Papildināt 20. panta desmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Nosacījumos var ietvert arī prasības ietekmes uz vidi monitoringam.”
9. Papildināt 20.1 panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par 30 dienām no dienas, kad ietekmētās
valsts ieinteresētajai institūcijai nosūtīts rakstveida paziņojums vai programma, ziņojums un
informācija par ietekmes novērtējuma veikšanas kārtību.”
10. Papildināt 22. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību, tā īstenojama, ievērojot nosacījumus,
kas izvirzīti saskaņā ar šā likuma 20. panta desmito daļu.”
11. Papildināt 23. panta otrās daļas 2. punktu ar vārdiem “norādot arī to, kā ir ņemti vērā tās
valsts priekšlikumi, ar kuru notikušas konsultācijas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā”.
12. Izteikt 23.2 panta 4. punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b) īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem un Eiropas
Savienības nozīmes biotopiem.”
13. Izteikt 24. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) ziņojumā ietverto risinājumu īstenošanu, tai skaitā tādu risinājumu īstenošanu,
kuri paredzēti, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu un, ja iespējams, atlīdzinātu
paredzētās darbības būtisko negatīvo ietekmi uz vidi.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.05.2018., Nr. 101.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

140. 852L/12

Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā

Izdarīt Ģeotelpiskās informācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 205. nr.;
2013, 106. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 4. panta trešajā daļā vārdus “un sestajā”.
2. 10. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ģeodēzisko darbību veic attiecīgi sertificētas personas, kā arī normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ģeodēzijas inženiera vai zemes ierīcības inženiera,
vai kartogrāfijas inženiera profesionālo kvalifikāciju vai arī ieguvuši inženierzinātņu maģistra grādu
ģeomātikā, ģeodēzijā, zemes ierīcībā vai kartogrāfijā.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Šā likuma 16. panta 1. punktā minētās kartogrāfiskās darbības veic personas, kuras
ieguvušas akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ģeogrāfijā, ģeomātikā,
ģeodēzijā, zemes ierīcībā, kartogrāfijā, vides zinātnē un kuru profesionālā kompetence atbilst
attiecīgo darbību veikšanai.”
3. Izteikt 12. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveido un uztur pastāvīgo globālās
pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “Latvijas Pozicionēšanas sistēma”, nodrošinot tās bezmaksas
izmantošanu. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir pastāvīgās globālās pozicionēšanas
bāzes staciju sistēmas “Latvijas Pozicionēšanas sistēma” pārzinis.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22. punktu šādā redakcijā:
“21. Personas, kuras līdz 2018. gada 30. jūnijam kā valsts vai pašvaldību institūciju darbinieki
veic ģeodēzisko darbību, bet nav ieguvušas šā likuma 10. panta trešajā daļā noteikto izglītību
(redakcijā, kas spēkā no 2018. gada 1. jūlija), ir tiesīgas turpināt ģeodēzisko darbību ne ilgāk kā līdz
2024. gada 30. jūnijam.
22. Personas, kuras līdz 2018. gada 30. jūnijam veic kartogrāfisko darbību, bet nav ieguvušas
šā likuma 10. panta piektajā daļā noteikto izglītību (redakcijā, kas spēkā no 2018. gada 1. jūlija), ir
tiesīgas turpināt kartogrāfisko darbību ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam.”
Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 30. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.05.2018., Nr. 105.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

141. 853L/12

Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

Izdarīt Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12. nr.; 1998, 15. nr.;
2000, 23. nr.; 2002, 15. nr.; 2004, 5. nr.; 2006, 20. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.;
2017, 47. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārda “katra” ar vārdiem “piecu līdz”;
aizstāt trešajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
2. Izteikt 2. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru
laiku.”
3. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējos vēlēšanu
komisijas locekļus ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā
pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.”
4. Aizstāt 9. pantā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
5. 12. pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izslēgt otrajā daļā vārdus “priekšsēdētāju un”.
6. Papildināt 22. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja nepieciešams, šā panta pirmajā daļā minētajām personām var uzdot pildīt iecirkņa
komisijas locekļu pienākumus, izņemot piedalīšanos komisijas lēmumu pieņemšanā un komisijas
priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu. Šo personu atlīdzības apmērs pielīdzināms iecirkņa
komisijas locekļu atlīdzības apmēram, kas noteikts šā likuma 21. panta trešajā un 3.1 daļā, un
ēdināšanas izdevumi kompensējami iecirkņa komisijas locekļiem Ministru kabineta noteiktajā
apmērā.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 30. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.05.2018., Nr. 105.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

142. 854L/12

Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu
aizsardzību”

Izdarīt likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1992, 10. nr.; 1993, 24./25., 36. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 2001, 24. nr.; 2003, 24. nr.; 2005, 11. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 188. nr.; 2010, 183. nr.; 2013, 6. nr.; 2016, 2., 81. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija” (attiecīgā
locījumā) ar vārdiem “Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde” (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt 3. pantā vārdu “vienīgā” ar vārdu “labākā”.
3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:
“3.1 pants. Rīcība ar senlietām
Aizliegts atsavināt, iegūt, glabāt, pārvietot un pārsūtīt senlietas, kuras saskaņā ar šā likuma
7. panta ceturtās daļas noteikumiem pieder Latvijas valstij.”
4. Papildināt 5. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“Pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās vietējās nozīmes kultūras pieminekļu skaits
pārsniedz 300 objektus, ir jānodrošina pašvaldības kultūras mantojuma aizsardzības dienesta
izveide.”
5. 7. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“Kultūras pieminekļa īpašniekam ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesību
aprobežojumu uz kultūras pieminekli. Šādu atzīmi var izdarīt arī uz Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldes lūguma pamata.”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai” ar vārdiem
un skaitļiem “Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, kā arī uz senlietām, kuru likumīgu
izcelsmi persona ir pierādījusi pēc 2013. gada 30. marta un saņēmusi par to Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes rakstveida apliecinājumu”.
6. 8. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem “kā arī sadalīt” ar vārdiem “vai apvienot”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Kultūras pieminekli var atsavināt, ja par nodomu to atsavināt īpašnieks ir paziņojis
Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, attiecīgās reģionālās nodaļas inspektors, ja tas
nepieciešams, ir apsekojis kultūras pieminekli un nākamais tā īpašnieks ir saņēmis Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes norādījumus par šā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu
un viņam šie norādījumi ir izskaidroti.”
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7. Izteikt 10. panta tekstu šādā redakcijā:
“Saimnieciskā darbība un cita veida darbība kultūras pieminekļos (to teritorijās, zonās,
muzeju rezervātos, nacionālajos parkos u. c.), kas var ietekmēt kultūras pieminekļu saglabāšanu,
piekļūšanu tiem vai vizuālo uztveramību, kā arī kultūras pieminekļu attēlu un simbolu izmantošana
komercdarbībai atļauta tikai ar kultūras pieminekļa īpašnieka piekrišanu.”
8. Papildināt 11. panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) laikus informēt Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par būvniecības iecerēm un
jebkuru saimniecisko darbību, kas pārveido kultūras pieminekli, tā apkārtējo vidi
aizsardzības zonas robežās vai kas var ietekmēt kultūras pieminekļa saglabāšanu,
piekļūšanu šim piemineklim vai tā vizuālo uztveramību.”
9. Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:
“Kultūras pieminekļus atbilstoši to vēsturiskajai, zinātniskajai, mākslinieciskajai vai citādai
kultūras vērtībai iedala valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļos un Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj kā valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde rakstveidā
informē objekta īpašnieku (valdītāju) par priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam valsts vai
reģiona nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. Objekta īpašnieks (valdītājs) 30 dienu
laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstveidā informē Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi par
savu attieksmi. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, izvērtējusi objekta īpašnieka (valdītāja)
attieksmi, iesniedz kultūras ministram priekšlikumu par kultūras pieminekļa statusa noteikšanu
objektam un tā iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Priekšlikumu par vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa noteikšanu objektam un tā
iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kultūras ministram iesniedz attiecīgās
administratīvās teritorijas pašvaldība. Pašvaldība rakstveidā informē objekta īpašnieku (valdītāju)
par priekšlikumu noteikt attiecīgajam objektam vietējās nozīmes valsts aizsargājamā kultūras
pieminekļa statusu. Objekta īpašnieks (valdītājs) 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas
rakstveidā informē pašvaldību par savu attieksmi. Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā nepieciešamo dokumentāciju pašvaldība sagatavo un saskaņo ar Nacionālo
kultūras mantojuma pārvaldi. Priekšlikumu par vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa
noteikšanu objektam un tā iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kultūras
ministram ir tiesīga iesniegt arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, rakstveidā informējot par
to attiecīgo pašvaldību un šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā noskaidrojot objekta īpašnieka
(valdītāja) attieksmi.
Priekšlikumu iekļaut vietējās nozīmes kultūras pieminekļus valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā, ja līdzīgi vai saistīti objekti atrodas vairākās pašvaldībās, izstrādā Nacionālā
kultūras mantojuma pārvalde, kura arī sniedz ieteikumus šo objektu saglabāšanai un izmantošanai.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes kultūras pieminekli var
iekļaut starptautiskā vai Latvijas mērogā nozīmīgus objektus ar izcilu zinātnisku, kultūrvēsturisku
vai izglītojošu nozīmi.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes kultūras pieminekli var
iekļaut objektus ar noteiktam Latvijas reģionam raksturīgu īpašu zinātnisku, kultūrvēsturisku vai
izglītojošu nozīmi.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes kultūras pieminekli var
iekļaut objektus ar zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi, kas raksturīga konkrētas
pašvaldības teritorijā.
Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanas uzraudzību nodrošina pašvaldība.
21

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 11 • 2018. gada 14. jūnijā

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde var precizēt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
teritoriju robežas, tai skaitā pēc kultūras pieminekļa īpašnieka iniciatīvas. Informāciju par
precizētajām robežām Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ne vēlāk kā viena mēneša laikā
rakstveidā nosūta zemes īpašniekam un pašvaldībai.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu un grozījumus tajā apstiprina kultūras
ministrs. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kā arī tajā izdarītie grozījumi
publicējami oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Objekts iegūst valsts aizsargājamā kultūras
pieminekļa statusu nākamajā dienā pēc attiecīgās informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
Pēc objekta īpašnieka (valdītāja) pieprasījuma Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
izsniedz viņam nekustama kultūras pieminekļa aizsardzības plāksni, ko objekta īpašnieks
(valdītājs) piestiprina pie kultūras pieminekļa redzamā vietā. Publiski pieejamiem kultūras
pieminekļiem — ēkām un būvēm — plāksnes izvietošana ir obligāta. Pie ceļiem, kuri ved uz publiski
pieejamu kultūras pieminekli, var uzstādīt norādes zīmi.
Pie objektiem, kuri neatbilst valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu statusam, bet kuri
sabiedriski nozīmīgās vietās ir izvietoti kā pieminekļi vai piemiņas vietas, var izvietot tos
izskaidrojošas informatīvās plāksnes. Par informatīvo plākšņu izvietošanu atbild attiecīgā pašvaldība
vai pieminekļa īpašnieks. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izvieto informatīvās plāksnes un
uz tām norādāmo informāciju.
Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav vajadzīga tā
īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu atvieglojumi vai kompensēti
zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas ierobežojumiem.
Kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo vienību plānos un
valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts zemes dienests par valsts budžeta
līdzekļiem.
Šā panta devītajā daļā minētos kultūras ministra lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu pārsūdzēšana neaptur to darbību.”
10. Papildināt likumu ar 18.3 pantu šādā redakcijā:
“18.3 pants. Pieminekļu uzstādīšana un piemiņas vietu izveidošana
Publiskā ārtelpā var uzstādīt pieminekļus, piemiņas zīmes un izveidot piemiņas vietas
vēsturiskiem notikumiem un personām, ja tam ir vēsturisks pamatojums un ieceres realizācijā
nodrošināta arhitektoniska, mākslinieciska un dizaina kvalitāte.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju un
Aizsardzības ministriju izveido konsultatīvu padomi pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas
vietu izveides priekšlikuma izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pieminekļu, piemiņas zīmju un
piemiņas vietu izveides dokumentāciju saskaņo pašvaldība. Kontroli pār militāro apbedījuma
vietu iekārtošanu un ar militāriem notikumiem saistītu piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveidi
nodrošina Aizsardzības ministrija.
Kārtību, kādā tiek uzstādīti vēsturiskiem notikumiem un personām veltīti pieminekļi un
piemiņas zīmes, kā arī izveidotas piemiņas vietas, un kārtību, kādā tiek izveidota šā panta otrajā
daļā minētā konsultatīvā padome, kā arī padomes uzdevumus nosaka Ministru kabinets.”
11. Izteikt 20. panta tekstu šādā redakcijā:
“Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes inspektors normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
paziņo kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa
izmantošanu un saglabāšanu.”
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12. Papildināt 21. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas darbus veic atbilstošas kvalifikācijas
speciālisti, restauratori un amatnieki, ja to pieprasa Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.”
13. Aizstāt 22. pantā vārdu “veicējam” ar vārdiem “pasūtītājam par saviem līdzekļiem”.
14. 23. panta pirmajā daļā:
izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, nekustamiem kultūras pieminekļiem tiek
noteiktas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas.”;
papildināt daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Kultūras pieminekļiem, kuriem likumā noteiktajā attālumā aizsardzības zona nav
nepieciešama, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde to, sadarbojoties ar pašvaldību, var
samazināt. Ja nepieciešama aizsardzības zonas palielināšana, Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde to nosaka Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”
15. 24. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“Pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ierosinājuma no valsts budžeta iedala līdzekļus
kultūras vērtību apzināšanai, kultūras pieminekļu izpētei, popularizēšanai un citiem ar kultūras
pieminekļu saglabāšanu saistītiem pasākumiem. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde sagatavo
kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas projektu un iesniedz to kultūras
ministram apstiprināšanai. Pēc kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas
apstiprināšanas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atklāta konkursa kārtībā piešķir līdzekļus
to valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami
sabiedrības apskatei. Pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no
pašvaldības budžeta piešķirt līdzekļus tādu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un
restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei. Kultūras pieminekļiem, kuru konservācijas un
restaurācijas darbiem saņemts valsts finansējums, publiskā pieejamība saglabājama ne mazāk kā 25
gadus, izņemot citos likumos noteiktos gadījumus.”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija” ar vārdiem “Ja
darbu pasūtītājs nav Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, tā”.
16. 26. panta otrajā daļā:
papildināt 2. punktu pēc vārdiem “apturēt jebkuru saimniecisko darbību” ar vārdiem
“kultūras pieminekļos”;
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7) pārbaudīt antikvariātus un komisijas veikalus, mākslas salonus un kultūras vērtību
izsoles, lai novērstu nelikumīgus darījumus ar kultūras pieminekļiem vai to detaļām,
kā arī ar arheoloģiskajām senlietām un, ja nepieciešams, ņemtu tos valsts aizsardzībā
kā kultūras vērtības;”.
17. Papildināt 28. panta pirmo teikumu pēc vārdiem “Katram kultūras piemineklim” ar
vārdiem “kam nodarīts kaitējums”.
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18. Papildināt likumu ar 30.1 pantu šādā redakcijā:
“30.1 pants. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhīvs
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un tās uzdevumā veidotā dokumentācija par
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem un kultūrvēsturiski vērtīgiem objektiem uzskatāma
par nacionālā kultūras mantojuma daļu un kā dokumentu kopums tiek uzkrāta Nacionālās kultūras
mantojuma pārvaldes arhīvā. Šos dokumentus izmanto, ievērojot autortiesību, fizisko personu datu
aizsardzības un citu normatīvo aktu noteikumus.”
19. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz 2018. gada 31. decembrim izstrādā kritērijus
kultūrvēsturisku objektu iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona
vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļus.
5. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde līdz 2020. gada 31. decembrim pārskata valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statusu, izvērtējot šo
pieminekļu atbilstību reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa kritērijiem.
6. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izdod šā likuma 14. panta vienpadsmitajā
daļā un 18.3 panta trešajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.
7. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta
2003. gada 26. augusta noteikumos Nr. 474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” atbilstoši
grozījumiem šā likuma 14. pantā.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 17. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 30. maijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.05.2018., Nr. 105.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

143. 855L/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., 242. nr.; 2018,
95. nr.) šādus grozījumus:
1. 12. panta 1.6 daļā:
aizstāt ievaddaļā vārdus “nodrošina ierakstu par maksātājam piemērojamo Valsts ieņēmumu
dienesta prognozēto mēneša neapliekamā minimuma apmēru” ar vārdiem “nodrošina ierakstu par
Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru maksātājam”;
papildināt daļu ar 3. punktu šādā redakcijā
“3) triju darba dienu laikā par to, ka no nākamās dienas pēc ieraksta veikšanas līdz
taksācijas gada 31. decembrim maksātājam nepiemēro Valsts ieņēmumu dienesta
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Šādu ierakstu veic, pamatojoties uz
Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ka maksātāja ienākumi, kurus
ņem vērā viņa gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra noteikšanai,
taksācijas gada laikā ir sasnieguši Ministru kabineta noteikto gada apliekamā
ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.”
2. Izteikt 15. panta divdesmit trešo daļu šādā redakcijā:
“23. Pamatojoties uz maksātāja rakstveida iesniegumu ienākuma izmaksātājam vai maksātāja
veiktu atzīmi grāmatiņā, 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. Ja nodokli ietur saskaņā ar 23 procentu
likmi, pamatojoties uz maksātāja veiktu atzīmi grāmatiņā, šo likmi sāk piemērot ar nākamā mēneša
1. datumu.”
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3. Papildināt 30. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) veikt grāmatiņā atzīmi par to, ka no nākamās dienas pēc atzīmes veikšanas ienākumu
izmaksātājs maksātājam nepiemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša
neapliekamo minimumu.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 31. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 6. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2018., Nr. 111.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

144. 856L/12

Grozījumi Sporta likumā

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,
23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2009, 6., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2016, 31., 82. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:
“7) sporta speciālists — sporta darbinieks, kas vada sporta treniņus (nodarbības) vai kā
citādi ir tieši iesaistīts sporta treniņu (nodarbību) nodrošināšanā;”.
2. 3. pantā:
papildināt 3. punktu pēc vārdiem “sporta pasākumi” ar vārdiem “un sporta treniņi
(nodarbības)”;
papildināt pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) labas pārvaldības princips, kas paredz, ka sporta organizatoriskajā un pārvaldības
darbā ir demokrātiskas pārvaldes struktūras, skaidri mērķi, taisnīgas procedūras,
atklātība, sadarbība ar ieinteresētajām personām, efektīvs un ilgtspējīgs regulējums,
kā arī skaidri pārraudzības un atbildības līmeņi.”
3. 6. panta piektajā daļā:
aizstāt 1. punktā vārdus “iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu)” ar vārdiem “nepilngadīgu
sportistu un paaugstinātai fiziskai slodzei pakļautu bērnu”;
izslēgt 4. punktu.
4. Papildināt likumu ar 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 un 11.5 pantu šādā redakcijā:
“11.1 pants. Nacionālie antidopinga noteikumi
(1) Antidopinga jomu regulē antidopinga konvenciju noteikumi un Nacionālie antidopinga
noteikumi. Ministru kabinets izdod Nacionālos antidopinga noteikumus.
(2) Nacionālie antidopinga noteikumi ietver dopinga definīciju, nosaka antidopinga
noteikumu pārkāpumus, reglamentē to pierādīšanas kārtību un termiņus, rezultātu anulēšanu
un sankcijas, kārtību un termiņus, kādos iesniedz un izskata pārsūdzības par antidopinga jomā
iesaistīto institūciju pieņemtajiem lēmumiem, antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu
atzīšanas kārtību un termiņus, ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai, kā arī citus
noteikumus atbilstoši antidopinga konvencijām.
11.2 pants. Latvijas Antidopinga birojs
(1) Latvijas Antidopinga birojs:
1) nodrošina antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu
ievērošanu;
2) sagatavo un apstiprina ikgadēju dopinga kontroļu analīžu plānu un ikgadējos
pārbaudāmo sportistu reģistrus;
3) nodrošina sporta sacensību un ārpussacensību dopinga kontroles laikā no
sportistiem iegūto paraugu savākšanu un analīžu veikšanu Pasaules Antidopinga
aģentūras akreditētā laboratorijā;
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4)
5)

veic antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudi un izmeklēšanu;
ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, ir tiesīgs noteikt sportistam pagaidu
aizliegumu piedalīties sporta sacensībās;
6) ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, vēršas Disciplinārajā antidopinga
komisijā;
7) nodrošina Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu
komisijas un Pārsūdzības komisijas lēmumu izpildes kontroli;
8) īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus antidopinga jomā;
9) veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu
aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu antidopinga
konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu izpildi;
10) veic citus antidopinga jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.
(2) Latvijas Antidopinga birojs ir veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde, kurai tiek piešķirti finanšu līdzekļi darbības īstenošanai un kurai ir savs personāls.
(3) Sportists vai sporta darbinieks sūdzības par šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 6. punktā
minētajiem Latvijas Antidopinga biroja pasākumiem var iesniegt starptautiskajā Sporta arbitrāžas
tiesā vai Pasaules Antidopinga aģentūrā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai
Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Sportists sūdzību par šā panta pirmās daļas 5. punktā
minēto lēmumu var iesniegt Pārsūdzības komisijai vai starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā
atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Šo
sūdzību izskatīšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.
11.3 pants. Disciplinārā antidopinga komisija
(1) Disciplinārā antidopinga komisija atbilstoši Nacionālajiem antidopinga noteikumiem un
šā panta sestajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā arī šā likuma 11.2 panta pirmās
daļas 6. punkta noteikumiem izskata antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem lēmumu
par tiem un par sportistam vai sporta darbiniekam piemērojamām soda sankcijām. Šo lēmumu
pieņemšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.
(2) Disciplinārajā antidopinga komisijā vēršas Latvijas Antidopinga birojs, ja ir konstatēts
iespējams antidopinga noteikumu pārkāpums.
(3) Lai izskatītu šā panta pirmajā daļā minētos iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus,
Disciplinārā antidopinga komisija veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši
personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
(4) Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumi ir saistoši sportistiem, sporta organizācijām
un sporta darbiniekiem. Sūdzības par Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumiem Latvijas
Antidopinga birojs, sportists vai sporta darbinieks var iesniegt Pārsūdzības komisijai vai
starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai
Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Šo sūdzību izskatīšanā nav piemērojams Administratīvā
procesa likums.
(5) Disciplināro antidopinga komisiju izveido Latvijas Antidopinga birojs, tās sastāvā iekļaujot
vismaz piecas personas (tostarp juristu, ārstu, sporta darbinieku un sportistu), kuras spēj izskatīt
lietas taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi un kuras izvirza Latvijas Ārstu biedrība, biedrība “Latvijas
Olimpiskā komiteja”, biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”, specializētā sporta organizācija
— sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība” — un Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Antidopinga birojs izveido Disciplināro
antidopinga komisiju, kā arī Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu pilnvaru termiņu.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņus, kādos Latvijas Antidopinga birojs vēršas
Disciplinārajā antidopinga komisijā, un kārtību un termiņus, kādos Disciplinārā antidopinga
komisija izskata iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem par tiem lēmumus.
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11.4 pants. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija
(1) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija izskata sportista iesniegto terapeitiskās
lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu un pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumu
atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt saskaņā ar šā panta sestās daļas noteikumiem. Šo
lēmumu pieņemšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.
(2) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijā, iesniedzot terapeitiskās lietošanas
izņēmumu pieteikuma anketu Latvijas Antidopinga birojam, vēršas sportists, kuram, pamatojoties
uz medicīniskām indikācijām, nepieciešams lietot zāles, kuru sastāvā ir vielas, kas iekļautas
2005. gada 19. oktobra Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 1. pielikumā.
(3) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu
komisija veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību
regulējošiem normatīvajiem aktiem.
(4) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas lēmumi ir saistoši sportistiem, kuri iesnieguši
terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu, kā arī attiecīgajiem sporta darbiniekiem.
Sūdzības par šiem lēmumiem sportisti var iesniegt Pārsūdzības komisijā vai Pasaules Antidopinga
aģentūrā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai Nacionālajiem antidopinga
noteikumiem. Šo sūdzību izskatīšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.
(5) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisiju izveido Latvijas Antidopinga birojs. Atbilstoši
2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā noteiktajām prasībām šīs
komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs Latvijas Ārstu biedrības izvirzītus ārstus, kuri spēj izskatīt lietas
taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Antidopinga birojs
izveido Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisiju, kā arī Terapeitiskās lietošanas izņēmumu
komisijas locekļu pilnvaru termiņu.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņus, kādos sportists iesniedz terapeitiskās
lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu, kā arī kārtību un termiņus, kādos Terapeitiskās lietošanas
izņēmumu komisija pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumiem.
11.5 pants. Pārsūdzības komisija
(1) Pārsūdzības komisija atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem un Nacionālajiem
antidopinga noteikumiem izskata:
1) sportistu sūdzības par Latvijas Antidopinga biroja lēmumiem par pagaidu aizliegumu
piedalīties sporta sacensībās;
2) sportistu sūdzības par Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas lēmumiem;
3) Latvijas Antidopinga biroja, sportistu vai sporta darbinieku sūdzības par
Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumiem.
(2) Lai izskatītu šā panta pirmajā daļā minētās sūdzības, Pārsūdzības komisija veic
personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem
normatīvajiem aktiem.
(3) Pārsūdzības komisijas lēmumi ir saistoši sportistiem, sporta organizācijām un sporta
darbiniekiem un nav pārsūdzami.
(4) Pārsūdzības komisiju izveido Ministru kabinets, tās sastāvā uz pilnvaru termiņu,
kas nepārsniedz četrus gadus, iekļaujot vismaz piecas personas (tostarp juristu, ārstu, sporta
darbinieku un sportistu), kuras spēj izskatīt lietas taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi un kuras
izvirza Latvijas Ārstu biedrība, biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, biedrība “Latvijas Sporta
federāciju padome”, specializētā sporta organizācija — sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Olimpiskā vienība” — un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Viens un tas pats pārstāvis var
tikt izvirzīts iekļaušanai Pārsūdzības komisijas sastāvā ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc
kārtas. Iekļaušanai Pārsūdzības komisijas sastāvā neizvirza pārstāvi, kas ir iekļauts Disciplinārās
antidopinga komisijas vai Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas sastāvā.”
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5. Papildināt 13. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja sportists, sporta organizācija vai sporta darbinieks nepilda šajā likumā, citos sporta jomu
regulējošos normatīvajos aktos vai līgumā par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu piešķiršanu
noteiktos pienākumus, institūcija, kura piešķīrusi finanšu līdzekļus, izvērtē pārkāpuma raksturu un
pieņem lēmumu par attiecīgajam sportistam, sporta organizācijai vai sporta darbiniekam piešķirto
finanšu līdzekļu izmaksas pārtraukšanu un citu līgumā paredzēto sankciju piemērošanu.”
6. Izslēgt 18. panta otrajā daļā vārdus “piedaloties sporta sacensībās”.
7. Izslēgt 20. panta otro daļu.
8. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 11.1 pantā,
11.3 panta sestajā daļā un 11.4 panta sestajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai piemēro Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktos principus, ciktāl tie nav pretrunā
ar šo likumu.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 24. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 6. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2018., Nr. 111.
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145. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 24. maija sēdē apstiprinājusi Agri Dreimani par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 24. maijā

146. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 24. maija sēdē apstiprinājusi Maritu Miķelsoni par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 24. maijā

147. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 24. maija sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas programmas 97.00.00 “Nozaru
vadība un politikas plānošana” 68 520 euro apmērā uz resora “Ministru kabinets” programmu
01.00.00 “Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika”, lai Valsts kanceleja
ar 2018. gada 1. jūniju nodrošinātu sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas veidošanu.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 24. maijā
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148. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7. jūnija sēdē pieņēmusi šādu lēmumu:
SAEIMAS LĒMUMS
Par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā
Latvijas Republikas Saeima,
atbalstot virzību uz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izveidošanu,
uzsverot pilsoniskās apziņas veidošanas un patriotiskās audzināšanas nozīmīgumu jaunās
paaudzes izglītošanas procesā,
ņemot vērā valsts aizsardzības prasmju attīstīšanas nepieciešamību,
aicina Ministru kabinetu ieviest Izglītības un zinātnes ministrijas un Aizsardzības ministrijas
izstrādāto plānu par valsts aizsardzības mācības kā obligāta mācību priekšmeta pakāpenisku
iekļaušanu valsts vispārējās vidējās izglītības standartā un valsts profesionālās izglītības standartā
noteiktajā izglītības saturā šādā kārtībā:
— no 2018./2019. gada piedāvāt apgūt valsts aizsardzības mācību izglītības iestādēs kā
pilotprojektu;
— no 2020. gada līdz 2024. gadam piedāvāt apgūt valsts aizsardzības mācību kā obligāti
piedāvājamās izvēles priekšmetu;
— no 2024. gada iekļaut valsts aizsardzības mācību kā obligātu mācību priekšmetu valsts
vispārējās vidējās izglītības standartā un valsts profesionālās izglītības standartā noteiktajā izglītības
saturā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 7. jūnijā
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