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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

213. 388L/11 Grozījumi Būvniecības likumā
Izdarīt	Būvniecības	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1995,	

20.	nr.;	1997,	7.,	22.	nr.;	2002,	7.	nr.;	2003,	6.,	8.	nr.;	2004,	9.	nr.;	2005,	8.	nr.;	2006,	7.,	13.	nr.;	2008,	
3.	nr.;	2009,	14.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	205.	nr.;	2012,	195.	nr.;	2013,	87.	nr)	šādus	grozījumus:

1.	Izslēgt	30.1 pantu.	

2.	Papildināt	likumu	ar	30.2 pantu	šādā	redakcijā:
“30.2 pants.	 (1)	Būvatļauju	vai	atteikumu	izsniegt	būvatļauju	 likumā	noteiktajā	kārtībā	var	

apstrīdēt	vai	pārsūdzēt	mēneša	 laikā,	 skaitot	no	 šā	 likuma	7.	panta	1.2	daļas	3.	punktā	noteiktās	
dienas.

(2)	 Kopējais	 laiks,	 kurā	 būvniecības	 procesā	 izdota	 administratīvā	 akta	 apstrīdēšanas	
iesniegums	 tiek	 izskatīts	 iestādē,	 nedrīkst	 būt	 ilgāks	 par	 diviem	 mēnešiem	 no	 iesnieguma	
saņemšanas	dienas.	

(3)	Personai	ir	pienākums	iesniegumā	par	administratīvā	akta	apstrīdēšanu	vai	pieteikumā	
par	administratīvā	akta	pārsūdzēšanu	pamatot	administratīvā	akta	prettiesiskumu.

(4)	Iestāde,	kas	saņēmusi	iesniegumu,	kurā	apstrīdēta	būvatļauja	vai	lēmums	par	būvatļaujas	
atcelšanu,	 atzīšanu	 par	 spēku	 zaudējušu	 vai	 spēkā	 neesošu,	 vai	 tiesa,	 kas	 saņēmusi	 pieteikumu,	
kurā	pārsūdzēts	iestādes	lēmums	par	būvatļaujas	atcelšanu,	atzīšanu	par	spēku	zaudējušu	vai	spēkā	
neesošu,	nosūta	paziņojumu	būvatļaujas	izdevējam	un	būvatļaujas	saņēmējam	par	to,	ka	šīs	iestādes	
vai	tiesas	rīcībā	ir	iesniegums	vai	pieteikums	par	būvatļaujas	apstrīdēšanu	vai	pārsūdzēšanu.

(5)	Pašvaldības	būvvalde,	kas	saņēmusi	šā	panta	ceturtajā	daļā	minēto	paziņojumu,	neizdod	
izziņu,	kurā	norādīts	jaunbūves	būvniecības	tiesiskais	pamatojums	un	jaunbūves	raksturojums,	un	
nepieņem	būvi	ekspluatācijā	 līdz	brīdim,	kad	iestādes	 lēmums	kļuvis	neapstrīdams	vai	 likumīgā	
spēkā	ir	stājies	tiesas	spriedums.	Ja	tiesa	pieņēmusi	lēmumu	par	būvatļaujas	darbības	atjaunošanu	
un	lēmumā	nav	norādījusi	citādi,	pašvaldības	būvvalde	ir	tiesīga	izsniegt	 izziņu	par	būvniecības	
tiesisko	 pamatu	 un	 jaunbūves	 raksturojumu	 un	 pieņemt	 būvi	 ekspluatācijā,	 vienlaikus	 iekļaujot	
minētajos	dokumentos	atzīmi	par	tiesvedību.

(6)	 Būvatļaujas	 par	 nacionālo	 interešu	 objekta	 būvniecību	 apstrīdēšana	 vai	 pārsūdzēšana	
neaptur	tās	darbību.	

(7)	Lēmuma	par	būvniecības	apturēšanu,	būvdarbu	pārtraukšanu	vai	būvatļaujas	atcelšanu,	
atzīšanu	par	spēku	zaudējušu	vai	spēkā	neesošu	apstrīdēšana	vai	pārsūdzēšana	neaptur	šā	lēmuma	
darbību.”
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3.	Pārejas	noteikumos:
izslēgt	24.	punktā	vārdus	un	skaitli	 “un	30.1 panta”	un	vārdus	“izņemot	 to,	kas	attiecas	uz	

būves	nodošanu	ekspluatācijā”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	25.	punktu	šādā	redakcijā:
“25.  Šā	 likuma	 30.2  panta	 redakcija	 piemērojama	 attiecībā	 uz	 būvatļaujām,	 kuras	 izdotas,	

sākot	ar	2013.	gada	1.	jūniju,	izņemot	šā	panta	piekto	daļu,	kas	attiecas	arī	uz	būvatļaujām,	kuras	
izdotas	pirms	2013.	gada	1.	jūnija.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	jūlijā.	

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	30	jūnijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.06.2013.,	Nr.2013.,	Nr.124.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

214. 389L/11 Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā
Izdarīt	 Dzīvojamo	 māju	 pārvaldīšanas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2009,	14.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	112.,	183.	nr.)	šādus	grozījumus:

Pārejas	noteikumos:
aizstāt	 6.	punktā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “2012.	gada	 30.	jūnijam”	 ar	 skaitļiem	 un	 vārdiem	

“2013.	gada	31.	augustam”;
aizstāt	6.1 punktā	skaitļus	un	vārdus	“2012.	gada	1.	jūlija”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“2013.	gada	

1.	septembra”	un	skaitļus	un	vārdus	“2012.	gada	30.	jūnijam”	—	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“2013.	gada	
31.	augustam”.

Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	2.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	02.07.2013.,	Nr.126.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

215. 390L/11 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības 
likumā

Izdarīt	Jūrlietu	pārvaldes	un	jūras	drošības	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2002,	23.	nr.;	2003,	23.	nr.;	2004,	23.	nr.;	2005,	24.	nr.;	2006,	14.	nr.;	2007,	12.	nr.;	
2008,	3.,	15.	nr.;	2009,	2.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	178.	nr.;	2010,	101.	nr.;	2011,	103.	nr.;	2012,	
59.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	 Aizstāt	 7.	panta	 pirmās	 daļas	 3.	punktā	 vārdus	 “(MRCC	 darbību)”	 ar	 vārdiem	 “[Jūras	
meklēšanas	 un	 glābšanas	 koordinācijas	 centra	 (turpmāk	 —	 Koordinācijas	 centrs	 (MRCC))	
darbību]”.

2.  11.	pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	11.	punktu	šādā	redakcijā:

“11)	2006.	gada	Konvencija	par	darbu	jūrniecībā	(turpmāk —	MLC	konvencija).”;
izteikt	otrās	daļas	16.	punktu	šādā	redakcijā:

“16)	ISM	kodeksa	un	2004.	gada	Starptautiskā	kuģu	un	ostas	iekārtu	aizsardzības	kodeksa	
(turpmāk	—	ISPS	kodekss)	piemērošanu;”.

3.	Papildināt	23.	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Kvalifikāciju	 apliecinošu	 dokumentu	 tā	 īpašniekam	 ir	 aizliegts	 nodot	 citai	 personai,	

izņemot	kuģa	kapteini	un	normatīvajos	aktos	paredzētos	gadījumus.”

4.	Papildināt	30.	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Ministru	 kabinets	 nosaka	 piemērojamās	 MLC	 konvencijas	 prasības	 attiecībā	 uz	

dzīvojamām	 telpām	 un	 atpūtai	 paredzēto	 aprīkojumu	 uz	 kuģa	 un	 šo	 prasību	 ievērošanas	
nosacījumus.”

5.	Aizstāt	31.	panta	otrajā	daļā	vārdu	“divas”	ar	vārdu	“četras”.

6.	Izteikt	35.	panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Uz	pasažieru	kuģa,	kas	veic	reisus	no	Latvijas	ostas	20	 jūras	 jūdžu	attālumā	un	tālāk,	

pirms	iziešanas	no	ostas	pasažierus	reģistrē.”
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7.	Papildināt	informatīvo	atsauci	uz	Eiropas	Savienības	direktīvām	ar	7.	un	8.	punktu	šādā	
redakcijā:

“7)	 Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2008.	gada	19.	novembra	direktīvas	2008/106/EK	
par	jūrnieku	minimālo	sagatavotības	līmeni;

8)	 Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2012.	gada	21.	novembra	direktīvas	2012/35/ES,	ar	
ko	groza	direktīvu	2008/106/EK	par	jūrnieku	minimālo	sagatavotības	līmeni.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	2.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	02.07.2013.,	Nr.126.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

216. 391L/11 Grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā
Izdarīt	Ķemeru	nacionālā	parka	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2001,	14.	nr.;	2008,	3.	nr.;	2009,	13.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	205.	nr.)	šādu	grozījumu:

Izteikt	10.	pantu	šādā	redakcijā:	
“10. pants
(1)	Neitrālā	zona	izveidota,	lai	veicinātu	kūrortu	saimniecības	attīstību,	saglabātu	apvidum	

raksturīgo	ainavu	un	arhitektūru	un	veicinātu	nacionālā	parka	teritorijas	ilgtspējīgu	attīstību.
(2)	Neitrālajā	zonā	tiek	noteikta	Ķemeru	vēsturiskā	kūrorta	teritorija,	kas	izveidota	ar	mērķi	

saglabāt	un	uzturēt	vēsturisko	kūrortoloģisko	funkciju	Ķemeru	nacionālā	parka	teritorijā,	veicināt	
veselības	tūrisma,	rekreatīvā	tūrisma	un	kultūras	tūrisma	attīstību	Latvijas	un	Eiropas	mērogā.

(3)	Ķemeru	vēsturiskajā	kūrorta	teritorijā	ietilpst	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumiem	
1300026  0055,	 1300026  0056,	 1300026  4910,	 1300026  4908,	 1300026  0050,	 1300026  2616,	
1300026  4907,	 1300026  4909,	 1300026  4902,	 1300026  0048,	 1300026  4903,	 1300026  6008,	
1300026 6013,	1300026 0119,	1300026 4904,	1300026 4905	un	neitrālajā	zonā	 ietilpstošā	zemes	
vienības	daļa	ar	kadastra	apzīmējumu	1300026 6011.

(4)	 Ķemeru	 vēsturiskās	 kūrorta	 teritorijas	 funkcijas	 ir	 nodrošināt	 minerālūdeņu	 un	
ārstniecisko	 dūņu	 un	 mikroklimata	 ilgtspējīgu	 attīstību	 un	 izmantošanu	 tūrismam	 un	 veselības	
aprūpei,	kultūrvēsturiskā	mantojuma	apzināšanu	un	popularizēšanu.

(5)	Ķemeru	vēsturiskajā	kūrorta	teritorijā	tiek	nodrošināta	nozares	attīstībai	nepieciešamo	
objektu	 —	 rehabilitācijas	 centra,	 kūrorta	 poliklīniku,	 ārstu	 privātprakšu,	 SPA	 viesnīcas	 un	
kūrortviesnīcas	—	darbība,	vēsturiskā	parka	un	tā	objektu	aizsardzība	un	izmantošana.”

Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	2.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	02.07.2013.,	Nr.126.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

217. 392L/11 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas 
starptautiskajiem līgumiem”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 Latvijas	 Republikas	 starptautiskajiem	 līgumiem”	 (Latvijas	 Republikas	
Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1994,	3.	nr.;	2004,	7.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	205.	nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	2.	pantā	vārdus	“starpvalstu	līgumu,	starpvaldību	līgumu	un	starpresoru	līgumu”	ar	
vārdiem	“starpvalstu	līgumu	un	starpvaldību	līgumu”.

2.  5.	pantā:
izslēgt	pirmajā	un	otrajā	daļā	vārdus	“un	saskaņot	to	tekstu”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“Šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	minētās	personas	starptautiskā	līguma	tekstu	saskaņo	pēc	

pozitīva	Ārlietu	ministrijas,	Tieslietu	ministrijas	un	Finanšu	ministrijas,	ja	starptautiskais	līgums	
rada	 ietekmi	 uz	 valsts	 budžetu,	 atzinuma	 par	 starptautisko	 līgumu	 un	 paraksta	 pēc	 attiecīga	
pilnvarojuma	saņemšanas.”

3.	Papildināt	II nodaļu	ar	11.1	un	11.2 pantu	šādā	redakcijā:
“11.1  pants.	 Atrunu,	 deklarāciju,	 atrunas	 un	 deklarācijas	 grozījumus,	 kā	 arī	 atrunas	 un	

deklarācijas	 atsaukšanu	 apstiprina	 tādā	 pašā	 veidā	 un	 kārtībā,	 kādā	 apstiprināts	 starptautiskais	
līgums,	attiecībā	uz	kuru	atruna	vai	deklarācija	izteikta.

11.2 pants.	Valsts	valodas	centrs	nodrošina	starptautisko	līgumu	tulkošanu	un	atveidošanu.”

4.	Izteikt	15.	un	16.	pantu	šādā	redakcijā:
“15. pants. Ārlietu	 ministrija	 veic	 starptautisko	 līgumu	 uzskaiti	 Oficiālo	 publikāciju	

informācijas	sistēmā.	Sistematizēti	starptautiskie	 līgumi	ir	brīvi	un	bez	maksas	pieejami	tīmekļa	
vietnē	www.likumi.lv.

Ministru	 kabinets	 nosaka	 Oficiālo	 publikāciju	 informācijas	 sistēmā	 iekļaujamās	 ziņas	 un	
kārtību,	kādā	tās	tiek	iesniegtas	minētās	informācijas	sistēmas	turētājam.	

Ārlietu	ministrija	informē	par	starptautisko	līgumu	spēkā	stāšanos,	to	darbības	pagarināšanu,	
apturēšanu	un	izbeigšanu	un	Latvijas	Republikas	izteiktajām	atrunām	un	deklarācijām	attiecībā	uz	
starptautiskajiem	līgumiem,	šo	informāciju	publicējot	oficiālajā	izdevumā	“Latvijas	Vēstnesis”.	

16. pants.	 Visi	 starptautiskie	 līgumi	 un	 to	 tulkojumi	 un	 atveidojumi	 latviešu	 valodā	 tiek	
publicēti	oficiālajā	izdevumā	“Latvijas	Vēstnesis”.

Ārlietu	 ministrija	 veic	 starptautisko	 līgumu	 uzskaiti	 Oficiālo	 publikāciju	 informācijas	
sistēmā	un	glabā	starptautisko	līgumu	oriģināleksemplārus	vai	to	apliecinātas	kopijas,	ja	saskaņā	
ar	starptautiskajā	līgumā	noteikto	šā	starptautiskā	līguma	oriģināls	tiek	glabāts	tikai	starptautiskā	
līguma	depozitārijā.”
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5.	Papildināt	likumu	ar	pārejas	noteikumiem	šādā	redakcijā:

“Pārejas noteikumi
1.	 Ārlietu	 ministrija	 uzsāk	 šā	 likuma	 15.	panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 starptautisko	 līgumu	

uzskaiti	Oficiālo	publikāciju	informācijas	sistēmā	no	2014.	gada	1.	jūlija.	No	šā	brīža	tīmekļa	vietnē	
www.likumi.lv	ir	pieejami	sistematizēti	starptautiskie	līgumi,	kas	noslēgti	pēc	2014.	gada	1.	jūlija.

2.	 Līdz	 2014.	gada	 30.	jūnijam	 noslēgto	 starptautisko	 līgumu	 uzskaiti	 Oficiālo	 publikāciju	
informācijas	sistēmā	atbilstoši	šā	likuma	15.	pantam	Ārlietu	ministrija	nodrošina	līdz	2019.	gada	
30.	jūnijam.

3.	Ja	līdz	2014.	gada	30.	jūnijam	noslēgtie	starptautiskie	līgumi	un	to	tulkojumi	un	atveidojumi	
latviešu	 valodā	 nav	 publicēti	 laikrakstā	 “Valdības	 Vēstnesis”,	 izdevumā	 “Latvijas	 Republikas	
Augstākās	 Padomes	 un	 Valdības	 Ziņotājs”,	 izdevumā	 “Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	
Kabineta	Ziņotājs”	vai	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”,	Ārlietu	ministrija	līdz	2019.	gada	30.	jūnijam	
nodrošina	 šādu	 līgumu	 un	 to	 tulkojumu	 un	 atveidojumu	 latviešu	 valodā	 publicēšanu	 oficiālajā	
izdevumā	“Latvijas	Vēstnesis”.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

218. 393L/11 Grozījumi likumā “Par Eiropas Savienības pastāvīgā 
iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 Eiropas	 Savienības	 pastāvīgā	 iedzīvotāja	 statusu	 Latvijas	 Republikā”	
(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2006,	15.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2011,	
117.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	1.	pantu	ar	2.1 punktu	šādā	redakcijā:
“21)	 starptautiskā aizsardzība	—	bēgļa	vai	alternatīvais	statuss;”.

2.	Papildināt	3.	panta	otro	daļu	ar	4.	punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 pusi	laika,	ko	aprēķina	no	dienas,	kad	iesniegts	iesniegums	par	bēgļa	vai	alternatīvā	

statusa	 piešķiršanu,	 uz	 kuru	 pamatojoties	 piešķirta	 starptautiskā	 aizsardzība	
Latvijas	Republikā,	līdz	dienai,	kad	izsniegta	uzturēšanās	atļauja	Latvijas	Republikā,	
vai	visu	iepriekš	minēto	laiku,	ja	tas	pārsniedz	18	mēnešus.	Šo	periodu	neieskaita	
nepārtrauktas	uzturēšanās	laikā,	ja	starptautiskā	aizsardzība	ir	atcelta	vai	izbeigta.”

3.	Aizstāt	4.	panta	pirmās	daļas	4.	punktā	vārdus	un	saīsinājumu	“(noslēgts	dzīvojamās	telpas	
īres	 līgums	u.tml.)”	ar	vārdiem	un	saīsinājumu	“(noslēgts	dzīvojamās	 telpas	 īres	 līgums	u.tml.).	
Šādus	dokumentus	neiesniedz,	ja	trešās	valsts	pilsonim	Latvijas	Republikā	ir	deklarēta	dzīvesvieta”.

4.	Izteikt	7.	pantu	šādā	redakcijā:
“7. pants.	 (1)	 Trešās	 valsts	 pilsonim,	 kuram	 piešķirts	 statuss,	 Pārvalde	 izsniedz	 Eiropas	

Savienības	pastāvīgā	iedzīvotāja	uzturēšanās	atļauju,	kas	derīga	piecus	gadus,	un	informē	personu	
par	tās	tiesībām	un	pienākumiem.

(2)	 Eiropas	 Savienības	 pastāvīgā	 iedzīvotāja	 uzturēšanās	 atļaujā	 izdara	 atzīmi	 “pastāvīgais	
iedzīvotājs	 —	 ES”.	 Ja	 statusu	 saņem	 Eiropas	 Savienības	 zilās	 kartes	 turētājs,	 viņa	 uzturēšanās	
atļaujā	papildus	izdara	atzīmi	“bijušais	Eiropas	Savienības	zilās	kartes	turētājs”.	Ja	statusu	saņem	
vai	ir	saņēmis	trešās	valsts	pilsonis,	kuram	piešķirta	starptautiskā	aizsardzība	Latvijas	Republikā	
vai	 citā	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalstī,	 atļaujā	 papildus	 izdara	 atzīmi	 “starptautiskā	 aizsardzība”,	
piezīmē	norādot	dalībvalsti,	kas	piešķīrusi	starptautisko	aizsardzību,	un	starptautiskās	aizsardzības	
piešķiršanas	datumu.

(3)	 Pārvalde	 precizē	 Latvijas	 Republikā	 izsniegto	 Eiropas	 Savienības	 pastāvīgā	 iedzīvotāja	
uzturēšanās	 atļauju,	 iekļaujot	 šā	 panta	 otrajā	 daļā	 minēto	 piezīmi,	 ja	 saņemta	 citas	 Eiropas	
Savienības	dalībvalsts	sniegtā	informācija	par	starptautiskās	aizsardzības	piešķiršanu	vai	personai	
starptautiskā	aizsardzība	piešķirta	Latvijas	Republikā.”

5.	8.	pantā:
izteikt	6.	punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 ir	 pieprasījis	 patvērumu	 Latvijas	 Republikā	 un	 attiecībā	 uz	 iesniegumu	 vēl	 nav	
pieņemts	galīgais	lēmums;”;

papildināt	pantu	ar	7.	punktu	šādā	redakcijā:
“7)	 ir	pieprasījis	pagaidu	aizsardzību	Latvijas	Republikā	vai	viņam	ir	piešķirta	pagaidu	

aizsardzība	Latvijas	Republikā.”
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6.	Papildināt	12.	panta	pirmo	daļu	ar	7.	punktu	šādā	redakcijā:
“7)	 ir	 saņēmis	 statusu	 kā	 persona,	 kurai	 piešķirta	 starptautiskā	 aizsardzība	 Latvijas	

Republikā,	un	starptautiskā	aizsardzība	viņam	ir	atņemta	vai	viņš	to	ir	zaudējis.”

7.	Papildināt	14.	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	 Ja	 lēmums	 par	 izraidīšanu	 pieņemts	 par	 trešās	 valsts	 pilsoni,	 kuram	 citā	 dalībvalstī	

piešķirta	 starptautiskā	 aizsardzība,	 viņu	 izraida	 uz	 minēto	 dalībvalsti,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	
viņš	apdraud	Latvijas	Republikas	valsts	drošību	vai	pēc	 tam,	kad	attiecībā	uz	viņu	 stājies	 spēkā	
notiesājošs	 spriedums	 par	 sevišķi	 smaga	 nozieguma	 izdarīšanu,	 rada	 draudus	 sabiedrībai	 un	
saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	starptautiskajām	saistībām	viņu	ir	iespējams	izraidīt	uz	citu	valsti.”

8.	Papildināt	likumu	ar	17.	pantu	šādā	redakcijā:
“17. pants.	(1)	Pārvalde	veic	informācijas	apmaiņu	ar	citām	Eiropas	Savienības	dalībvalstīm:

1)	 informē	 par	 uzturēšanās	 atļaujas	 Latvijas	 Republikā	 izsniegšanu	 vai	 anulēšanu	
trešās	valsts	pilsonim,	kuram	cita	Eiropas	Savienības	dalībvalsts	piešķīrusi	Eiropas	
Savienības	pastāvīgā	iedzīvotāja	statusu;

2)	 informē	par	statusa	piešķiršanu	trešās	valsts	pilsonim,	kuram	cita	Eiropas	Savienības	
dalībvalsts	piešķīrusi	Eiropas	Savienības	pastāvīgā	iedzīvotāja	statusu;

3)	 konsultējas	par	tāda	trešās	valsts	pilsoņa	izraidīšanu,	kuram	cita	Eiropas	Savienības	
dalībvalsts	piešķīrusi	Eiropas	Savienības	pastāvīgā	iedzīvotāja	statusu;

4)	 nosūta	 citai	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalstij	 pieprasījumu,	 kurā	 lūdz	 precizēt	 šīs	
dalībvalsts	 izsniegto	 Eiropas	 Savienības	 pastāvīgā	 iedzīvotāja	 uzturēšanās	 atļauju,	
iekļaujot	 tajā	 šā	 likuma	 7.	panta	 otrajā	 daļā	 minēto	 piezīmi,	 ja	 pēc	 tam,	 kad	 šī	
dalībvalsts	trešās	valsts	pilsonim	piešķīrusi	Eiropas	Savienības	pastāvīgā	iedzīvotāja	
statusu,	Latvijas	Republikā	viņam	piešķirta	starptautiskā	aizsardzība.

(2)	Saņemot	no	citas	Eiropas	Savienības	dalībvalsts	pieprasījumu	sniegt	informāciju	par	šā	
panta	pirmajā	daļā	minētajiem	apstākļiem,	Pārvalde	nosūta	atbildi	mēneša	laikā	no	pieprasījuma	
saņemšanas	dienas.”

9.	 Informatīvajā	 atsaucē	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 aizstāt	 vārdus	 “kas	 ir	 pastāvīgi	
dzīvojošas	 personas”	 ar	 vārdiem	 “kuri	 ir	 kādas	 dalībvalsts	 pastāvīgie	 iedzīvotāji”	 un	 papildināt	
informatīvo	atsauci	ar	3.	punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2011.	gada	11.	maija	direktīvas	2011/51/ES,	ar	ko	
groza	Padomes	direktīvu	2003/109/EK,	 iekļaujot	 tās	darbības	 jomā	starptautiskās	
aizsardzības	saņēmējus	(Dokuments	attiecas	uz	EEZ).”

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

219. 394L/11 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas un 
Svētā Krēsla līgumu”

Izdarīt	likumā	“Par	Latvijas	Republikas	un	Svētā	Krēsla	līgumu”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	20.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	likumu	ar	1.1,	1.2	un	1.3 pantu	šādā	redakcijā:
“1.1 pants. (1) Valsts	prezidenta	kanceleja,	pamatojoties	uz	informāciju,	kas	Valsts	prezidentam	

sniegta	saskaņā	ar	Līguma	5.	pantu,	un	ieceltā	diecēzes	bīskapa	iesniegumu,	oficiālajā	 izdevumā	
“Latvijas	Vēstnesis”	paziņo	par	bīskapa	stāšanos	amatā.	Valsts	prezidenta	kanceleja	paziņo	arī	par	
diecēzes	bīskapa	atcelšanu	no	amata	vai	par	amatpersonu,	kura	viņu	aizvieto.

(2)	Valsts	prezidenta	kanceleja	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	informāciju	sniedz	arī	institūcijai,	
kas	ar	likumu	ir	pilnvarota	vest	reliģisko	organizāciju	un	to	iestāžu	reģistru	(turpmāk	—	reģistra	
iestāde).

1.2 pants.	 (1)	Ievērojot	Līgumā	noteikto,	attiecīgās	diecēzes	bīskaps	vai	amatpersona,	kura	
viņu	aizvieto:

1)	 sniedz	 apliecinājumu	 par	 personām,	 kurām	 ir	 tiesības	 pārstāvēt	 Līguma	 2.	panta	
otrajā	 daļā	 norādītās	 Katoļu	 baznīcas	 institūcijas,	 un	 par	 šo	 pārstāvības	 tiesību	
apjomu;

2)	 paziņo	reģistra	iestādei	par	Līguma	2.	panta	trešajā	daļā	minēto	darbību	veikšanu	
(paziņojumā	 norādot	 veikto	 darbību	 un	 tās	 veikšanas	 datumu,	 attiecīgās	 Katoļu	
baznīcas	 publisko	 tiesību	 juridiskās	 personas	 nosaukumu,	 adresi	 un	 kanonisko	
pakļautību	diecēzei	vai	 citai	 institūcijai),	kā	arī	par	 izmaiņām	 iepriekš	paziņotajā	
informācijā;

3)	 informē	Tieslietu	ministriju	par	viņam	kanoniski	pakļautajiem	garīdzniekiem,	pie	
kuriem	var	noslēgt	kanoniskās	laulības,	kas	rada	Līguma	8.	pantā	noteiktās	tiesiskās	
sekas,	 un	 par	 viņam	 kanoniski	 pakļautajiem	 garīdzniekiem	 (kapelāniem),	 kuri	
ir	 tiesīgi	veikt	Līguma	III	un	IV	daļā	noteikto	garīgo	aprūpi.	Tieslietu	ministrijai	
iesniedzamo	 ziņu	 apjomu,	 kā	 arī	 to	 iesniegšanas	 un	 aktualizācijas	 kārtību	 un	
termiņus	nosaka	Ministru	kabinets.

(2) Katoļu	baznīcas	publisko	 tiesību	 juridiskās	personas	 iegūst	 juridiskās	personas	statusu	
neatkarīgi	no	paziņošanas	reģistra	iestādei.	Paziņojumu	veidlapas	apstiprina	Ministru	kabinets.	Par	
paziņojumu	iesniegšanu	maksājama	valsts	nodeva.	Valsts	nodevas	apmēru	un	maksāšanas	kārtību	
nosaka	Ministru	kabinets.

1.3 pants.	Šā	likuma	1.1	un	1.2 panta	noteikumi	piemērojami	arī	Līguma	24.	pantā	minētajam	
militārajam	ordinārijam.”

2.	Aizstāt	3.	pantā	vārdu	“laikrakstā”	ar	vārdiem	“oficiālajā	izdevumā”.

3.	Papildināt	likumu	ar	4.	un	5.	pantu	šādā	redakcijā:
“4. pants.	Valsts	prezidenta	kanceleja	mēneša	 laikā	pēc	šā	 likuma	1.1 panta	spēkā	stāšanās	

dienas	informē	reģistra	iestādi	par	Katoļu	baznīcas	diecēzes	bīskapiem,	kuri	iecelti	pirms	šā	panta	
spēkā	stāšanās	un	turpina	pildīt	savus	pienākumus.
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5. pants.	 Reģistra	 iestādei	 līdz	 2014.	gada	 31.	decembrim	 šā	 likuma	 1.2  pantā	 noteiktajā	
kārtībā	 paziņo	 par	 Katoļu	 baznīcas	 publisko	 tiesību	 juridiskajām	 personām,	 sniedzot	 šā	 likuma	
1.2  panta	 pirmās	 daļas	 2.	punktā	 minēto	 informāciju.	 Par	 darbībām,	 kas	 minētas	 šajā	 pantā	 un	
veiktas	noteiktajā	termiņā,	valsts	nodevu	nemaksā.”

Likums	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

220. 395L/11 Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo 
orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka 
mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku 
pabalsta par radošo darbu likumā

Izdarīt	Valsts	un	pašvaldību	profesionālo	orķestru,	koru,	koncertorganizāciju,	teātru	un	cirka	
mākslinieku	 izdienas	pensiju	un	baleta	mākslinieku	pabalsta	par	 radošo	darbu	 likumā	(Latvijas	
Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2004,	14.	nr.;	2007,	24.	nr.;	2009,	15.,	22.	nr.;	
Latvijas	Vēstnesis,	2010,	19.,	82.,	153.	nr.)	šādu	grozījumu:

Papildināt	likumu	ar	9.1 pantu	šādā	redakcijā:
“9.1 pants. Izdienas pensijas saņēmēja apliecība
(1)	Izdienas	pensijas	saņēmējam	izsniedz	izdienas	pensijas	saņēmēja	apliecību.
(2)	Izdienas	pensijas	saņēmēja	apliecības	izsniegšanas	un	anulēšanas	kārtību,	kā	arī	izdienas	

pensijas	saņēmēja	apliecības	paraugu	nosaka	Ministru	kabinets.”

Likums	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

221. 396L/11 Grozījumi Civillikumā
Izdarīt	Civillikumā	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	1716.	un	1717.	pantu	šādā	redakcijā:
“1716.	 Līgumsods	 ir	 pametums,	 ko	 kāda	 persona	 uzņemas	 ciest	 sakarā	 ar	 savu	 saistību	

neizpildi	vispār,	nepienācīgu	izpildi	vai	neizpildīšanu	īstā	laikā	(termiņā).	
Līgumsods	par	saistību	neizpildi	vispār	ir	konkrēti	noteikta	naudas	summa	vai	cita	mantiska	

vērtība,	kuru	nedrīkst	noteikt	vairākkārtīgu	(atkārtotu)	vai	pieaugošu	maksājumu	vai	devumu	veidā.	
Līgumsods	par	saistību	nepienācīgu	izpildi	vai	neizpildīšanu	īstā	laikā	(termiņā)	var	tikt	noteikts	

pieaugošs,	taču	kopumā	ne	vairāk	par	10	procentiem	no	pamatparāda	vai	galvenās	saistības	apmēra.
1717.	Līgumsoda	apmēru	noteic	līdzēji,	un	tas	nav	aprobežots	ar	zaudējumu	lielumu,	kādi	

paredzami	no	līguma	neizpildīšanas,	taču	tam	jābūt	samērīgam	un	atbilstošam	godīgai	darījumu	
praksei.”

2.	Izteikt	1722.	pantu	šādā	redakcijā:
“1722. Līgumsodu	par	saistību	nepienācīgu	izpildi	vai	neizpildīšanu	īstā	laikā	(termiņā)	var	

prasīt	tikai	tādā	apmērā,	kādā	tas	pārsniedz	prasīto	procentu	summu,	kas	radusies	pēc	neizpildes	
iestāšanās	brīža.

Līgumsodu	 par	 saistību	 neizpildi	 vispār	 var	 prasīt	 tikai	 tādā	 apmērā,	 kādā	 tas	 pārsniedz	
piedzenamo	zaudējumu	summu,	ja	vien	nav	tieši	norunāts,	ka	līgumsods	izslēdz	tādu	atlīdzību.”

3.	 Aizstāt	 1724.1  pantā	 vārdus	 “Līgumsoda	 cietējs	 var	 lūgt	 samazināt”	 ar	 vārdiem	 “Tiesa	
samazina”.

4.	Papildināt	1764.	pantu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Par	prettiesiskiem	uzskatāmi	nesamērīgi	un	godīgai	darījumu	praksei	neatbilstoši	procenti.”

5.	Izteikt	1843.	pantu	šādā	redakcijā:
“1843.	Ja	kāds	samaksā	tikai	daļu	no	sava	parāda,	tad	viņa	maksājumu	vispirms	ieskaita	vēl	

nenomaksātos	procentos,	pēc	tam	kapitāla	dzēšanai	un	tikai	pēc	tam	līgumsoda	dzēšanai,	ja	vien	
kreditors	nav	bijis	ar	mieru	pieņemt	maksājumu	tieši	 tikai	uz	kapitāla	rēķinu	un	par	to	kvitējis.	
Citāda	vienošanās	par	līgumsoda	dzēšanas	kārtību	nav	spēkā.”

Likums	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

222. 397L/11 Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju 
atbalsta likumā

Izdarīt	Bezdarbnieku	un	darba	meklētāju	atbalsta	 likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	
Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2002,	 12.	nr.;	 2004,	 11.	nr.;	 2005,	 8.	nr.;	 2006,	 13.	nr.;	 2007,	 15.	nr.;	
2009,	6.,	15.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	51./52.	nr.;	2011,	96.,	190.	nr.)	šādus	grozījumus:	

1. 2.	pantā:
izteikt	otrās	daļas	2.	punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalsts,	 Eiropas	 Ekonomikas	 zonas	 valsts	 vai	 Šveices	
Konfederācijas	pilsonis	vai	minēto	personu	ģimenes	loceklis,	kas	Latvijas	Republikā	
uzturas	likumīgi;”;

aizstāt	otrās	daļas	5.	punktā	vārdus	“Eiropas	Kopienas”	ar	vārdiem	“Eiropas	Savienības”;
papildināt	otro	daļu	ar	10.	punktu	šādā	redakcijā:

“10)	cita	persona,	kura	ir	tiesīga	strādāt	pie	jebkura	darba	devēja	Latvijas	Republikā	un	
kura	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	par	darba	atļaujām	ārzemniekiem	ir	saņēmusi	
termiņuzturēšanās	atļauju.”;

papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Šā	panta	otrās	daļas	10.	punktā	minētās	personas	ir	tiesīgas	iegūt	bezdarbnieka	vai	darba	

meklētāja	statusu	un	iesaistīties	šā	likuma	3.	panta	pirmās	daļas	3.	punktā	minētajos	pasākumos,	
tai	 skaitā	 valsts	 valodas	 apguvē,	 izņemot	 iesaisti	 citās	 neformālās	 izglītības	 programmās,	 kā	 arī	
izmantot	šā	likuma	13.	panta	1.,	2.,	4.	un	5.	punktā	bezdarbniekam	noteiktās	tiesības	un	šā	likuma	
16.	panta	pirmās	daļas	2.	un	3.	punktā	darba	meklētājam	noteiktās	tiesības.”

2.  3.	pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	3.	punktā	vārdus	“un	tālākizglītības	izvēlei”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	3.1 punktu	šādā	redakcijā:

“31)	 darba	meklēšanas	atbalsta	pasākumi	—	bezdarbnieka	individuālā	darba	meklēšanas	
plāna	 izstrāde,	 bezdarbnieka	 profilēšana	 (klasifikācija	 secīgai	 iesaistei	 aktīvajos	
nodarbinātības	 pasākumos),	 piemērota	 darba	 noteikšana,	 informēšana	 par	 darba	
meklēšanas	 metodēm,	 darba	 meklēšanas	 pienākuma	 izpildes	 pārbaude	 un	 citi	
aktīvu	 darba	 meklēšanu	 veicinoši	 pasākumi,	 kas	 motivē	 bezdarbniekus	 un	 darba	
meklētājus	aktīvāk	meklēt	darbu	un	iekļauties	darba	tirgū;”;

papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Par	laiku,	kad	bezdarbnieks	piedalās	algotos	pagaidu	sabiedriskajos	darbos,	priekšlaicīgi	

piešķirto	valsts	vecuma	pensiju	neizmaksā.”

3.  3.1 pantā:
izslēgt	otro	daļu;
izslēgt	trešās	daļas	otro	teikumu.	



18

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 15 • 2013. gada 8. augustā

4. Papildināt	4.	pantu	ar	divpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(12) Ministru	kabinets	nosaka	šā	likuma	12.	panta	pirmās	daļas	5.	punktā	minētā	piemērotā	

darba	noteikšanas	kārtību	un	kritērijus.”

5. Papildināt	6.	panta	otrās	daļas	3.	punktu	ar	vārdiem	“kā	arī	veic	bezdarbnieku	profilēšanu”.	

6.  10.	pantā:	
izteikt	pirmās	daļas	9.	punktu	šādā	redakcijā:

“9)	 neatrodas	ieslodzījuma	vietā	vai	nesaņem	pilnībā	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	
finansētus	ilgstošas	sociālās	aprūpes	vai	sociālās	rehabilitācijas	pakalpojumus.”;

aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“kad	veselības	un	darbspēju	ekspertīzes	ārstu	komisija	ir	
noteikusi	100 procentu	darbspēju	zaudējumu”	ar	vārdiem	un	skaitli	“kad	tai	ir	noteikts	100 procentu	
darbspēju	zaudējums”.

7.  12.	pantā:
izteikt	pirmās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 nonākšana	ieslodzījuma	vietā	vai	ilgstošas	sociālās	aprūpes	vai	sociālās	rehabilitācijas	
institūcijā,	kurā	pakalpojumus	pilnībā	finansē	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta;”;

izteikt	pirmās	daļas	11.	punktu	šādā	redakcijā:
“11)	atjaunošana	 darbā	 ar	 tiesas	 spriedumu	 vai	 tiesas	 apstiprinātu	 izlīgumu	 ar	 darba	

devēju;”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	14.	punktu	šādā	redakcijā:

“14)	personas	neatbilstība	šā	likuma	2.	panta	otrajā	daļā	minētajiem	kritērijiem.”;
izslēgt	otro	daļu;
papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)  Ja	bezdarbnieka	statusa	zaudēšanas	pamats	 ir	valsts	vecuma	pensijas	piešķiršana	(tai	

skaitā	priekšlaicīgi)	par	pagājušu	periodu,	persona	bezdarbnieka	statusu	zaudē	ar	dienu,	kad	izdots	
lēmums	par	valsts	vecuma	pensijas	piešķiršanu.”

8.  Papildināt	 13.	panta	 1.	punktu	 pēc	 vārdiem	 “aktīvajos	 nodarbinātības	 pasākumos”	 ar	
vārdiem	“ņemot	vērā	profilēšanas	rezultātus”.

9. Papildināt	14.	panta	otro	daļu	pēc	vārdiem	“vakantajām	darba	vietām”	ar	vārdiem	“dalība	
darba	meklēšanas	atbalsta	pasākumos”.

10. Papildināt	15.	panta	trešo	daļu	ar	11.	punktu	šādā	redakcijā:
“11)	personas	neatbilstība	šā	likuma	2.	panta	otrajā	daļā	minētajiem	kritērijiem.”

11.  16.	pantā:
izteikt	pirmās	daļas	1.	punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 piedalīties	 konkurētspējas	 paaugstināšanas	 un	 darba	 meklēšanas	 atbalsta	
pasākumos;”;

aizstāt	ceturtās	daļas	3.	punktā	skaitļus	un	vārdus	“1.,	3.	un	5.	punktā”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	
“1.,	3.,	5.	un	6.	punktā”;	

papildināt	ceturtās	daļas	4.	punktu	ar	vārdiem	“kā	arī	darba	meklēšanas	atbalsta	pasākumos”;
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papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) Darba	meklētājam	ir	pienākums	ierasties	Nodarbinātības	valsts	aģentūrā	pirmajā	darba	

dienā	 pēc	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 minēto	 attaisnojošo	 iemeslu	 izbeigšanās,	 uzrādot	 attaisnojošo	
iemeslu	apstiprinošu	dokumentu.”

12.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	18.	un	19.	punktu	šādā	redakcijā:
“18. Šā	likuma	3.	panta	pirmās	daļas	3.1 punkts,	4.	panta	divpadsmitā	daļa,	grozījumi	14.	panta	

otrajā	daļā,	16.	panta	pirmās	daļas	1.	punktā	un	ceturtās	daļas	4.	punktā	attiecībā	uz	bezdarbnieka	
un	 darba	 meklētāja	 pienākumu	 piedalīties	 darba	 meklēšanas	 atbalsta	 pasākumos	 stājas	 spēkā	
2013.	gada	1.	novembrī.

19.  Šā	 likuma	 2.	panta	 otrās	 daļas	 10.	punkts	 un	 ceturtā	 daļa	 stājas	 spēkā	 2013.	gada	
25.	decembrī.”

13.  Papildināt	 informatīvo	 atsauci	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 ar	 11.	punktu	 šādā	
redakcijā:

“11)	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2011.	gada	13.	decembra	direktīvas	Nr.2011/98/ES	
par	 vienotu	 pieteikšanās	 procedūru,	 lai	 trešo	 valstu	 valstspiederīgajiem	 izsniegtu	
vienotu	uzturēšanās	un	darba	atļauju	dalībvalsts	 teritorijā,	un	par	vienotu	 tiesību	
kopumu	trešo	valstu	darba	ņēmējiem,	kuri	kādā	dalībvalstī	uzturas	likumīgi.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

223. 398L/11 Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā

Izdarīt	 Publiskas	 personas	 mantas	 atsavināšanas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	23.	nr.;	2004,	2.	nr.;	2005,	15.	nr.;	2006,	1.,	14.	nr.;	2007,	9.,	14.	nr.;	
2008,	24.	nr.;	2009,	14.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	100.,	155.,	193.	nr.;	2010,	178.	nr.;	2011,	117.	nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	5.	pantā:
papildināt	trešo	daļu	ar	jaunu	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	atsavināšanas	ierosinājums	saņemts	attiecībā	uz	apbūvētu	zemesgabalu,	kas	nav	ierakstīts	

zemesgrāmatā,	 lēmumu	 par	 atļauju	 atsavināt	 valsts	 īpašumā	 esošu	 apbūvētu	 zemesgabalu	 valsts	
akciju	sabiedrība	“Valsts	nekustamie	īpašumi”	pieņem	divu	mēnešu	laikā	no	dienas,	kad	apbūvētais	
zemesgabals	ierakstīts	zemesgrāmatā.”;

papildināt	ceturto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	atsavināšanas	ierosinājums	saņemts	attiecībā	uz	apbūvētu	zemesgabalu,	kas	nav	ierakstīts	

zemesgrāmatā,	 lēmumu	 par	 atļauju	 atsavināt	 atvasinātas	 publiskas	 personas	 īpašumā	 esošu	
apbūvētu	zemesgabalu	atvasinātas	publiskas	personas	lēmējinstitūcija	pieņem	divu	mēnešu	laikā	
no	dienas,	kad	apbūvētais	zemesgabals	ierakstīts	zemesgrāmatā.”;

papildināt	pantu	ar	septīto,	astoto,	devīto	un	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)  Ministru	 kabineta	 atļauja	 nav	 nepieciešama	 tāda	 nekustamā	 īpašuma	 atsavināšanai,	

kurš	atzīts	par	bezmantinieku	mantu	saskaņā	ar	Civillikuma	416.	pantu	un	uz	kuru	ir	pieteiktas	
kreditoru	 pretenzijas.	 Šādu	 nekustamo	 īpašumu	 atsavina	 zvērināts	 tiesu	 izpildītājs	 Ministru	
kabineta	noteikumos	paredzētajā	kārtībā.

(8)  Zvērināts	 notārs	 izrakstu	 no	 notariālā	 akta	 grāmatas	 par	 mantojuma	 lietas	 izbeigšanu	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	nosūta	valsts	akciju	sabiedrībai	“Valsts	nekustamie	īpašumi”,	
kas	 šo	 informāciju	 četru	 dienu	 laikā	 publicē	 savā	 mājaslapā	 internetā,	 izņemot	 informāciju	 par	
Meža	likumā	un	likumā	“Par	īpaši	aizsargājamām	dabas	teritorijām”	minētajiem	nekustamajiem	
īpašumiem.

(9)	 Ja	 nekustamais	 īpašums	 nepieciešams	 valsts	 pārvaldes	 funkciju	 veikšanai,	 ministrija	
septiņu	 dienu	 laikā	 no	 šā	 panta	 astotajā	 daļā	 minētās	 informācijas	 publicēšanas	 dienas	 nosūta	
zvērinātam	tiesu	izpildītājam	lūgumu	veikt	nekustamā	īpašuma	novērtēšanu	un	izdara	valsts	akciju	
sabiedrības	“Valsts	nekustamie	īpašumi”	mājaslapā	internetā	atzīmi	par	pirmtiesību	izmantošanu.	
Ja	 nekustamais	 īpašums	 nepieciešams	 pašvaldības	 funkciju	 veikšanai	 un	 pašvaldība	 par	 to	 ir	
informējusi	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministriju,	atzīmi	izdara	Vides	aizsardzības	
un	reģionālās	attīstības	ministrija.

(10)	Ministru	kabineta	rīkojuma	projektu	izskatīšanai	Ministru	kabinetā	virza	tā	ministrija,	
kura	šā	panta	devītajā	daļā	minēto	atzīmi	ir	izdarījusi	pirmā.	Ja	nekustamais	īpašums	nepieciešams	
gan	valsts	institūciju,	gan	pašvaldības	funkciju	veikšanai,	to	pārņem	valsts.	Ministru	kabinets	28	dienu	
laikā	pēc	tam,	kad	attiecīgā	ministrija	saņēmusi	novērtējumu,	pieņem	lēmumu	par	bezmantinieku	
mantas	 pārņemšanu	 valsts	 vai	 pašvaldības	 īpašumā,	 un	 attiecīgā	 ministrija	 šo	 lēmumu	 nosūta	
zvērinātam	tiesu	izpildītājam.	Pašvaldība	no	sava	budžeta	līdzekļiem,	ja	nekustamo	īpašumu	nodod	
pašvaldībai,	 vai	 valsts	 iestāde	 no	 valsts	 budžeta	 līdzekļiem,	 ja	 attiecīgais	 nekustamais	 īpašums	
tiek	nodots	valstij,	iemaksā	zvērināta	tiesu	izpildītāja	depozīta	kontā	naudas	līdzekļus	nekustamā	
īpašuma	novērtējuma	apmērā	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā.”
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2.	Papildināt	6.	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	Kustamo	mantu,	kura	atzīta	par	bezmantinieku	mantu	saskaņā	ar	Civillikuma	416.	pantu	

un	uz	kuru	ir	pieteiktas	kreditoru	pretenzijas,	atsavina	zvērināts	tiesu	izpildītājs	Ministru	kabineta	
noteikumos	paredzētajā	kārtībā.”

3.	Aizstāt	13.	pantā	vārdu	“sešām”	ar	vārdu	“četrām”.

4.	Izteikt	32.	panta	pirmo,	otro	un	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Ja	nekustamā	īpašuma	pirmajā	izsolē	neviens	nav	pārsolījis	izsoles	sākumcenu,	var:

1)	 rīkot	 otro	 izsoli	 ar	 augšupejošu	 soli,	 kurā	 institūcija,	 kas	 organizē	 nekustamā	
īpašuma	atsavināšanu	(9.	pants),	var	pazemināt	izsoles	sākumcenu	ne	vairāk	kā	par	
20	procentiem;

2)	 rīkot	jaunu	izsoli,	mainot	nosolītās	augstākās	cenas	samaksas	kārtību;
3)	 ierosināt	atcelt	lēmumu	par	nodošanu	atsavināšanai.

(2)	Pēc	otrās	nesekmīgās	 izsoles	 institūcija,	kas	organizē	nekustamā	īpašuma	atsavināšanu	
(9.	pants),	var:

1)	 rīkot	trešo	izsoli	ar	augšupejošu	soli,	pazeminot	izsoles	sākumcenu	ne	vairāk	kā	par	
60	procentiem	no	nosacītās	cenas;

2)	 rīkot	jaunu	izsoli,	mainot	nosolītās	augstākās	cenas	samaksas	kārtību;
3)	 rīkot	izsoli	ar	lejupejošu	soli;
4)	 ierosināt	atcelt	lēmumu	par	nodošanu	atsavināšanai.

(3) Pēc	trešās	nesekmīgās	izsoles	institūcija,	kas	organizē	nekustamā	īpašuma	atsavināšanu	
(9.	pants),	var	ierosināt:

1)	 veikt	atkārtotu	novērtēšanu;
2)	 citu	šajā	likumā	paredzēto	atsavināšanas	veidu	(3.	un	7.	pants);
3)	 atcelt	lēmumu	par	nodošanu	atsavināšanai.”

5.	37.	pantā:
izslēgt	trešo	daļu;
izslēgt	ceturtajā	daļā	vārdus	“un	trešā”;
papildināt	pantu	ar	piekto,	sesto	un	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	 Ja	 nekustamo	 īpašumu	 pārdod	 par	 brīvu	 cenu	 šā	 likuma	 4.	panta	 ceturtajā	 daļā	

minētajām	personām,	institūcija,	kas	organizē	nekustamā	īpašuma	atsavināšanu	(9.	pants),	nosūta	
tām	atsavināšanas	paziņojumu.

(6)	Ja	pēc	šā	panta	piektajā	daļā	minētā	atsavināšanas	paziņojuma	saņemšanas	tajā	noteiktajā	
termiņā,	kas	nedrīkst	būt	īsāks	par	vienu	mēnesi	no	atsavināšanas	paziņojuma	nosūtīšanas	dienas,	
pirkt	nekustamo	mantu	piesakās	vairākas	personas,	kurām	ir	pirmpirkuma	tiesības,	rīkojama	izsole	
starp	šīm	personām.

(7)	Ja	persona,	kurai	ir	pirmpirkuma	tiesības,	nenoslēdz	pirkuma	līgumu,	Ministru	kabinets	
vai	atvasinātas	publiskas	personas	lēmējinstitūcija	var	atcelt	lēmumu	par	nodošanu	atsavināšanai	
vai	lemj	par	atsavināšanas	veida	maiņu.”
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6.	42.	pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	jaunu	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Nostiprinot	 atvasinātas	 publiskas	 personas	 īpašuma	 tiesības	 uz	 nekustamo	 īpašumu,	

zemesgrāmatā	 izdarāma	 atzīme	 par	 Ministru	 kabineta	 lēmumā	 noteiktajiem	 tiesību	
aprobežojumiem.”;

papildināt	otro	daļu	ar	jaunu	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Nostiprinot	 atvasinātas	 publiskas	 personas	 vai	 valsts	 īpašuma	 tiesības	 uz	 nekustamo	

īpašumu,	zemesgrāmatā	izdarāma	atzīme	par	atvasinātas	publiskas	personas	lēmumā	noteiktajiem	
tiesību	aprobežojumiem.”;

papildināt	pantu	ar	2.3	un	2.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(23)	Ja	nodotais	nekustamais	īpašums	ir	kļuvis	nepiemērots	attiecīgās	funkcijas	vai	deleģētā	

pārvaldes	 uzdevuma	 veikšanai,	 publiska	 persona,	 norādot	 pamatojumu,	 var	 ierosināt	 šāda	
nekustamā	īpašuma	aizstāšanu	ar	citas	publiskas	personas	nekustamo	īpašumu.

(24)	 Ja	 valsts	 nodotais	 nekustamais	 īpašums	 ir	 kļuvis	 nepiemērots	 attiecīgās	 funkcijas	 vai	
deleģētā	 pārvaldes	 uzdevuma	 veikšanai,	 bet	 funkcija	 vai	 deleģētais	 pārvaldes	 uzdevums	 tiek	
saglabāts	un	īpašums	nav	nepieciešams	citai	publiskai	personai	vai	tās	iestādei,	Ministru	kabinets	
pēc	 motivēta	 atvasinātas	 publiskas	 personas	 priekšlikuma	 ar	 motivētu	 rīkojumu	 var	 atļaut	 šādu	
nekustamo	īpašumu	atsavināt	šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā.	Ministru	kabineta	rīkojumā	nosaka	
institūciju,	kura	organizē	konkrētā	nekustamā	īpašuma	novērtēšanu	un	atsavināšanu.	Atvasinātas	
publiskas	 personas	 mantas	 atsavināšanas	 rezultātā	 iegūtos	 līdzekļus	 pēc	 faktisko	 atsavināšanas	
izdevumu	segšanas	ieskaita	valsts	budžetā.	Ministru	kabineta	rīkojumā	nosaka	arī	to,	kādā	apjomā,	
kādam	 mērķim	 un	 kura	 nekustamā	 īpašuma	 infrastruktūras	 attīstībai	 atsavināšanas	 rezultātā	
iegūtie	līdzekļi	nākamā	gada	valsts	budžeta	likumā	plānojami	piešķiršanai	attiecīgajai	atvasinātai	
publiskai	personai.”

7. Papildināt	44.	panta	astotās	daļas	ievaddaļu	pēc	vārdiem	“koplietošanas	ielai	(ceļam)”	ar	
vārdiem	“vai	zemes	starpgabalu,	kurš	ir	nepieciešams,	 lai	nodrošinātu	pieslēgumu	koplietošanas	
ielai	(ceļam)”.

8.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	15.,	16.	un	17.	punktu	šādā	redakcijā:
“15.	Manta,	kura	līdz	2013.	gada	30.	jūnijam	atzīta	par	valstij	piekrītošu	bezmantinieku	mantu	

(tai	skaitā	uz	valsts	vārda	zemesgrāmatā	ierakstītais	nekustamais	īpašums)	un	uz	kuru	ir	pieteiktas	
kreditoru	pretenzijas,	 tiek	atsavināta	un	kreditoru	prasījumi	 tiek	apmierināti	 tādā	kārtībā,	kādu	
paredz	Ministru	kabineta	noteikumi,	kas	izdoti	saskaņā	ar	Tiesu	izpildītāju	likuma	73.	panta	trešo	
daļu.	Attiecībā	uz	šo	mantu	netiek	piemērota	šā	likuma	5.	panta	astotā,	devītā	un	desmitā	daļa.

16.	Institūcija,	kurai	ar	mantas	novērtējuma	aktu	bez	maksas	nodota	valdījumā	šo	pārejas	
noteikumu	15.	punktā	minētā	manta,	un	Valsts	ieņēmumu	dienests,	ja	attiecīgā	manta	nav	nodota	
valdījumā,	 ar	 nodošanas	 un	 pieņemšanas	 aktu	 šo	 mantu	 nodod	 pārvaldīšanai,	 apsardzībai	 un	
realizācijai	 tās	 apgabaltiesas	 zvērinātam	 tiesu	 izpildītājam,	 kas	 pastāv	 pie	 apgabaltiesas,	 kuras	
teritorijā	atrodas	attiecīgā	manta,	ievērojot	Tiesu	izpildītāju	likuma	71.	pantā	noteikto.	Nodošanas	un	
pieņemšanas	aktam	pievieno	tiesu	nolēmumus	un	notariālos	aktus	par	mantojuma	lietas	izbeigšanu	
un	 dokumentus,	 kuros	 iekļauta	 informācija	 par	 mantas	 apjomu	 un	 kreditoru	 prasījumiem.	 Ja	
kreditors	ir	cēlis	prasību	tiesā,	šo	pārejas	noteikumu	15.	punktā	minēto	mantu	nodod	zvērinātam	
tiesu	izpildītājam	pārvaldīšanai,	apsardzībai	un	realizācijai	mēneša	laikā	no	dienas,	kad	likumīgā	
spēkā	stājies	tiesas	nolēmums	attiecīgajā	lietā.
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17.	Nekustamā	īpašuma	valdītājam,	kurš	valstij	piekrītošo	bezmantinieku	mantu	—	nekustamo	
īpašumu	—	ieguvis	līdz	2013.	gada	30.	jūnijam,	vai	minētā	īpašuma	pārvaldītājam	zvērināts	tiesu	
izpildītājs	 Ministru	 kabineta	 noteiktajā	 kārtībā	 no	 nekustamā	 īpašuma	 atsavināšanas	 rezultātā	
iegūtajiem	 līdzekļiem	 atlīdzina	 izdevumus	 (samaksāto	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli,	 komunālos	
maksājumus	un	maksājumus,	kas	saistīti	ar	 īpašuma	reģistrāciju	zemesgrāmatā	uz	valsts	vārda).	
Nekustamā	īpašuma	valdītājs	neatbild	par	mantas	vai	tās	vērtības	samazinājumu.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	5.	jūlijā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

224. 399L/11 Grozījumi likumā “Par tiesu varu”
Izdarīt	likumā	“Par	tiesu	varu”	(Latvijas	Republikas	Augstākās	Padomes	un	Valdības	Ziņotājs,	

1993,	 1.	nr.;	 Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 1994,	 1.,	 13.	nr.;	 1995,	
10.,	22.	nr.;	1996,	3.,	13.	nr.;	1997,	5.,	21.	nr.;	1998,	22.,	23.	nr.;	1999,	23.	nr.;	2001,	24.	nr.;	2002,	
23.	nr.;	2003,	14.	nr.;	2004,	2.	nr.;	2005,	8.,	20.	nr.;	2006,	7.,	24.	nr.;	2007,	24.	nr.;	2008,	10.,	24.	nr.;	
2009,	2.,	12.,	14.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	199.	nr.;	2010,	99.,	206.	nr.;	2011,	99.,	120.	nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Papildināt	likumu	ar	27.1 pantu	šādā	redakcijā:
“27.1 pants. Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā 
(1)	 Tiesas	 priekšsēdētājs	 pirms	 katra	 kalendāra	 gada	 sākuma,	 sadarbojoties	 ar	 tiesas	

tiesnešiem,	plāno	un	nosaka	tiesas	darba	mērķus	attiecībā	uz	vidējiem	lietu	izskatīšanas	termiņiem	
tiesā	(lietu	izskatīšanas	termiņu	standarts).

(2)	Lietu	izskatīšanas	termiņu	standartu	nosaka,	ņemot	vērā	tiesas	resursus	un	nepieciešamību	
nodrošināt	 personas	 tiesības	 uz	 lietas	 izskatīšanu	 saprātīgā	 termiņā	 un	 ievērojot	 citus	 lietu	
izskatīšanas	pamatprincipus.

(3)  Tiesas	 priekšsēdētājs	 apstiprina	 lietu	 izskatīšanas	 termiņu	 standartu	 tiesā	 un	 pārrauga	
lietu	izskatīšanas	faktiskos	termiņus	tiesā.

(4) Par	apstiprināto	lietu	izskatīšanas	termiņu	standartu	tiesas	priekšsēdētājs	līdz	katra	gada	
1.	februārim	iesniedz	informāciju	Tieslietu	padomei.”

2.	Izteikt	28.2 panta	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Atklātā	tiesas	sēdē	pieņemtus	tiesas	spriedumus	pēc	to	spēkā	stāšanās	publicē	mājaslapā	

internetā,	 ja	 likumā	 nav	 noteikts	 citādi.	 Tāpat	 publicē	 arī	 tiesas	 lēmumus	 Ministru	 kabineta	
noteiktajā	apjomā.	Publicējot	 tiesas	nolēmumus,	aizsedz	 to	 informācijas	daļu,	kas	atklāj	 fiziskās	
personas	identitāti.”

3.	Aizstāt	28.4 panta	ceturtajā	daļā	vārdus	“personas	atzīšanu	par	rīcībnespējīgu	gara	slimības	
vai	plānprātības”	ar	vārdiem	“personas	rīcībspējas	ierobežošanu	garīga	rakstura	vai	citu	veselības	
traucējumu”.

4.	28.6	pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Tiesu	informatīvās	sistēmas	pārzine	un	turētāja	ir	Tiesu	administrācija.”;
papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	Tiesu	informatīvajā	sistēmā	izveidotajā	tiesas	sēžu	kalendārā	atzīmē	tiesas	sēžu	datumu	

un	laiku,	kā	arī	informāciju	par	zvērināta	advokāta	un	prokurora	aizņemtību.	Tiesas	sēžu	kalendārā	
veiktā	 atzīme	 par	 tiesas	 sēdes	 datuma	 un	 laika	 noteikšanu	 ir	 saistoša,	 plānojot	 lietu	 izskatīšanu	
tiesas	sēdē	ar	tā	zvērināta	advokāta	vai	prokurora	piedalīšanos,	kura	piedalīšanās	citā	tiesas	sēdē	jau	
atzīmēta	tiesas	sēžu	kalendārā.”
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5.	30.	pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“Rajona (pilsētas) tiesas kompetence”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	vārdiem	“ja	likumā	nav	noteikts	citādi”.

6.	Izslēgt	32.	panta	ceturtās	daļas	pirmo	un	trešo	teikumu.

7.	33.	pantā:
papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Viena	un	tā	pati	persona	var	būt	par	rajona	(pilsētas)	tiesas	priekšsēdētāju	ne	vairāk	kā	

divus	termiņus	pēc	kārtas.”;
papildināt	trešo	daļu	ar	4.1—	4.5 punktu	šādā	redakcijā:

41)	 organizē	tiesas	darbu;
42)	 veicina	vienotu	 tiesu	praksi	 tiesā,	organizē	aktuālu	normatīvo	aktu	piemērošanas	

jautājumu	apspriešanu	un	tiesu	prakses	analīzi;
43)	 nodrošina	tiesas	darba	atklātumu;
44)	 uzrauga	 tiesas	 darbinieku	 darba	 kvalitāti	 un	 apmeklētāju	 apkalpošanas	 standartu	

ievērošanu	tiesā;
45)	 veicina	profesionālās	ētikas	normu	ievērošanu	un	to	vienotu	izpratni	tiesā;”;

izteikt	trešās	daļas	5.	punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 iesniedz	 Tiesu	 administrācijai	 pieprasījumus	 tiesas	 iestādes	 darbības	

materiāltehniskajai	nodrošināšanai;”;
papildināt	trešo	daļu	ar	9.	punktu	šādā	redakcijā:

“9)	 saskaņā	ar	apgabaltiesas	priekšsēdētāja	lēmumu	norīko	tiesnesi	veikt	izmeklēšanas	
tiesneša	pienākumus	uz	laiku	līdz	trim	gadiem.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Rajona	pilsētas	tiesas	priekšsēdētājs	var:

1)	 pārbaudīt	procesuālo	termiņu	ievērošanu	tiesneša	tiesvedībā	esošajās	lietās,	kā	arī	
lietu	 kārtošanas	 atbilstību	 normatīvo	 aktu,	 tai	 skaitā	 tiesu	 lietvedības	 noteikumu,	
prasībām;	

2)	 pieprasīt	 tiesnesim	 paskaidrojumu	 par	 tiesneša	 darba	 organizācijas	 un	 citiem	
jautājumiem	šajā	pantā	noteiktās	kompetences	ietvaros;

3)	 dot	tiesnesim	rīkojumus,	kas	saistīti	ar	tiesneša	darba	organizāciju	amata	pienākumu	
izpildei.”;

papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	 Ja	 tiesnesis	 bez	 pamatota	 iemesla	 neveic	 nepieciešamās	 procesuālās	 darbības,	 lai	

nodrošinātu	lietas	izskatīšanu	saprātīgā	termiņā,	kā	arī	gadījumos,	kad	tiesneša	plānotais	termiņš	
nenodrošina	lietas	izskatīšanu	saprātīgā	termiņā,	tiesas	priekšsēdētājs	var:

1)	 uzdot	tiesnesim	noteikt	atbilstošu	termiņu,	kurā,	ņemot	vērā	lietas	apstākļus,	jāveic	
attiecīgā	procesuālā	darbība;

2)	 pārdalīt	tiesnešiem	lietas	saskaņā	ar	lietu	sadales	plānu.”
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8.	Izteikt	36.	pantu	šādā	redakcijā:
“36. pants. Apgabaltiesas kompetence
Apgabaltiesa	ir	apelācijas	instance	civillietām,	krimināllietām	un	administratīvajām	lietām,	

ja	likumā	nav	noteikts	citādi.”

9.	Izslēgt	37.	pantu.

10.	40.	pantā:
papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Viena	un	tā	pati	persona	var	būt	par	apgabaltiesas	priekšsēdētāju	ne	vairāk	kā	divus	

termiņus	pēc	kārtas.”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Apgabaltiesas	priekšsēdētājs	veic	šā	likuma	33.	panta	trešajā,	ceturtajā	un	piektajā	daļā	

noteiktās	funkcijas.”;
papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Apgabaltiesas	priekšsēdētājs	attiecīgās	apgabaltiesas	darbības	teritorijā	nosaka	tās	rajona	

(pilsētas)	tiesas,	kurās	norīkojams	izmeklēšanas	tiesnesis,	kā	arī	izmeklēšanas	tiesnešu	darba	grafiku	
apgabaltiesas	darbības	teritorijā.”

11.	Izteikt	43.	pantu	šādā	redakcijā:
“43. pants. Augstākās tiesas struktūra un kompetence
(1)	Augstākās	tiesas	sastāvā	ir	Administratīvo	lietu	departaments,	Civillietu	departaments	un	

Krimināllietu	departaments.
(2)	Augstākā	tiesa	ir	kasācijas	instance,	ja	likumā	nav	noteikts	citādi.”

12.	Izteikt	44.	panta	tekstu	šādā	redakcijā:
“(1)	Augstākās	tiesas	tiesnešu	kopskaitu	nosaka	Saeima	pēc	Tieslietu	padomes	priekšlikuma.	

Tiesnešu	kopskaitu	departamentos	nosaka	Tieslietu	padome	pēc	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	
priekšlikuma.

(2)	Augstākās	tiesas	departamentu	priekšsēdētājus	ievēlē	Augstākās	tiesas	plēnums,	ievērojot	
dzimumu	vienlīdzīgas	pārstāvības	principu.

(3)	Augstākās	tiesas	departamentu	priekšsēdētāju	pilnvaru	laiks	ir	pieci	gadi.”

13.	Izslēgt	45.,	46.	un	47.	pantu.

14.	Izteikt	48.	pantu	šādā	redakcijā:
“48. pants. Augstākās tiesas departamenta sastāvs
(1)	Augstākās	tiesas	departaments	lietas	izskata	koleģiāli	triju	tiesnešu	sastāvā.
(2)	Likumā	noteiktajos	gadījumos	lietas	izskata	paplašinātā	sastāvā.”

15.	Izteikt	49.1 pantu	šādā	redakcijā:
“49.1 pants. Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulce 
(1)	 Augstākās	 tiesas	 departamenta	 tiesnešu	 kopsapulce	 ir	 koleģiāla	 institūcija,	 ko	 aktuālu	

tiesību	jautājumu	apspriešanai	sasauc	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs.	
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(2)  Augstākās	 tiesas	 departamenta	 tiesnešu	 kopsapulce	 apspriež	 aktuālus	 tiesību	 normu	
interpretācijas	jautājumus,	lai	nodrošinātu	vienveidību	tiesību	normu	piemērošanā.	

(3)  Augstākās	 tiesas	 departamenta	 tiesnešu	 kopsapulce	 savu	 viedokli	 par	 tiesību	 normu	
interpretācijas	 un	 piemērošanas	 jautājumiem	 formulē	 kā	 lēmumu,	 kuru	 publicē	 mājaslapā	
internetā.”

16.	Izteikt	50.	pantu	šādā	redakcijā:
“50. pants. Augstākās tiesas priekšsēdētājs
(1)	Augstākās	 tiesas	darbu	vada	Augstākās	 tiesas	priekšsēdētājs,	kuru	no	Augstākās	 tiesas	

tiesnešu	vidus	pēc	Augstākās	tiesas	plēnuma	ierosinājuma	apstiprina	Saeima	uz	pieciem	gadiem.	
Viena	un	tā	pati	persona	var	būt	par	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāju	ne	vairāk	kā	divus	termiņus	
pēc	kārtas.	

(2)	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs	vada	Augstākās	tiesas	plēnuma	sēdes,	un	viņam	ir	tiesības	
piedalīties	lietu	izskatīšanā	Augstākajā	tiesā.	

(3)	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētājs,	 saskaņojot	 ar	 Tieslietu	 padomi,	 iesniedz	 Saeimai	
priekšlikumu	par	ģenerālprokurora	iecelšanu	amatā	un	īsteno	citas	Prokuratūras	likumā	noteiktās	
pilnvaras,	kas	saistītas	ar	ģenerālprokurora	iecelšanu	amatā,	atbrīvošanu	vai	atlaišanu	no	amata.	

(4)	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētājs	 pēc	 Augstākās	 tiesas	 tiesneša	 apstiprināšanas	 amatā	
nosaka	to	Augstākās	tiesas	struktūrvienību,	kurā	šis	tiesnesis	pildīs	savus	pienākumus.	

(5)  Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētājs	 sasauc	 Augstākās	 tiesas	 departamentu	 priekšsēdētāju	
sēdes,	 kurās	 izšķir	 tiesneša	 vai	 tiesas	 iesniegtu	 jautājumu	 par	 lietas	 pakļautību,	 ar	 balsstiesībām	
piedalās	šajās	sēdēs	un	vada	tās.

(6)  Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētājam	 ir	 arī	 šā	 likuma	 33.	panta	 ceturtajā	 un	 piektajā	 daļā	
noteiktās	funkcijas.”

17.	Izteikt	63.	pantu	šādā	redakcijā:
“63. pants. Tiesneša amata pildīšanas maksimālais vecums
Tiesneša	amata	pildīšanas	maksimālais	vecums	ir	70	gadi.”

18.	Izteikt	73.	pantu	šādā	redakcijā:
“73. pants. Tiesas un zemesgrāmatu nodaļas zīmogs
Tiesas	un	zemesgrāmatu	nodaļas	zīmogā,	ja	to	paredz	normatīvais	akts,	lieto	valsts	ģerboni	

atbilstoši	likumam	“Par	Latvijas	valsts	ģerboni”.”

19.	Papildināt	73.1 pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Saeima	pēc	Tieslietu	padomes	priekšlikuma	lemj	par	tiesneša	pārcelšanu	amatā	zemāka	

līmeņa	 tiesā.	 Tiesnesi	 var	 pārcelt	 zemāka	 līmeņa	 tiesas	 tiesneša	 amatā,	 ja	 viņš	 devis	 rakstveida	
piekrišanu.”

20.	Izteikt	78.	un	79.	pantu	šādā	redakcijā:
“78. pants. Augstākās tiesas priekšsēdētāja un departamentu priekšsēdētāju aizstāšana
(1)	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāju	pagaidu	prombūtnes	laikā	pēc	viņa	rīkojuma	aizstāj	viens	

no	departamentu	priekšsēdētājiem.
(2)	 Departamenta	 priekšsēdētāju	 pagaidu	 prombūtnes	 laikā	 pēc	 Augstākās	 tiesas	

priekšsēdētāja	rīkojuma	aizstāj	viens	no	attiecīgā	departamenta	tiesnešiem.
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79. pants. Augstākās tiesas tiesneša aizstāšana
Augstākās	 tiesas	 tiesneša	 vakances	 vai	 pagaidu	 prombūtnes	 laikā	 Tieslietu	 padome	 pēc	

Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	priekšlikuma	un	Tiesnešu	kvalifikācijas	kolēģijas	pozitīva	atzinuma	
saņemšanas	var	uz	 laiku	—	ne	 ilgāku	par	diviem	gadiem	—	uzdot	aizstāt	 šo	 tiesnesi	Augstākās	
tiesas	Goda	tiesnesim	vai	apgabaltiesas	tiesnesim,	ja	viņš	devis	rakstveida	piekrišanu.”

21.	12.	nodaļā:
izteikt	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:	
“Tiesneša pilnvaru izbeigšanās, tiesneša atbrīvošana vai atcelšana no amata”;
papildināt	nodaļu	ar	80.1 pantu	šādā	redakcijā:
“80.1 pants. Tiesneša pilnvaru izbeigšanās
Tiesneša	pilnvaras	izbeidzas	dienā,	kad	beidzas	termiņš,	uz	kādu	tiesnesis	iecelts	amatā,	kā	

arī	līdz	ar	šajā	likumā	noteiktā	amata	pildīšanas	maksimālā	vecuma	sasniegšanu	vai	tiesneša	nāvi.”

22.	 Aizstāt	 81.	panta	 pirmajā	 daļā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “1.,	 2.	 un	 4.	punktā”	 ar	 skaitļiem	 un	
vārdiem	“1.	un	2.	punktā”.

23.	Izslēgt	82.	panta	pirmās	daļas	4.	punktu.

24.	Izteikt	84.	pantu	šādā	redakcijā:
“84. pants. Tiesneša atstādināšana no amata
(1) Ja	par	rajona	(pilsētas)	tiesas	vai	apgabaltiesas	tiesnesi	ierosināta	disciplinārlieta,	tieslietu	

ministrs,	saņēmis	tiesnešu	disciplinārkolēģijas	priekšlikumu,	atstādina	šādu	tiesnesi	no	amata	līdz	
dienai,	kad	stājas	spēkā	nolēmums	disciplinārlietā.

(2)	Ja	par	Augstākās	tiesas	tiesnesi	ierosināta	disciplinārlieta,	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs,	
saņēmis	 tiesnešu	disciplinārkolēģijas	priekšlikumu,	atstādina	šādu	tiesnesi	no	amata	 līdz	dienai,	
kad	stājas	spēkā	nolēmums	disciplinārlietā.

(3)	 Ja	kriminālprocesā	 tiesnesis	 ieguvis	procesuālo	statusu	—	persona,	kurai	 ir	 tiesības	uz	
aizstāvību,	viņš	tiek	atstādināts	no	amata	pienākumu	pildīšanas	ar	brīdi,	kad	attiecīgā	tiesa	saņēmusi	
procesa	 virzītāja	 paziņojumu	 (informāciju),	 līdz	 krimināltiesisko	 attiecību	 noregulējumam	
kriminālprocesā.

(4)	No	amata	atstādinātu	tiesnesi	ar	šā	tiesneša	piekrišanu	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs	vai	
tieslietu	ministrs	norīko	darbā	tiesā,	Tieslietu	ministrijā	vai	Tiesu	administrācijā	darbinieka	amatā,	
kas	nav	valsts	amatpersonas	amats,	uz	atstādināšanas	laiku,	izmaksājot	attiecīgajā	darbā	noteikto	
darba	samaksu.	Ja	tiesnesis	nepiekrīt	norīkošanai	citā	darbā,	viņam	atstādināšanas	laikā	izmaksā	
valstī	noteikto	minimālo	mēnešalgu.	Ja	spēkā	stājies	lēmums	par	kriminālprocesa	izbeigšanu	un	
izbeigšanas	pamats	ir	saistīts	ar	personu	reabilitējošiem	apstākļiem	vai	spēkā	stājies	lēmums	par	
disciplinārlietas	 izbeigšanu,	 secinot,	 ka	 tā	 ierosināta	 nepamatoti,	 vai	 tiesa	 taisījusi	 attaisnojošu	
spriedumu	 krimināllietā,	 tiesnesim	 izmaksā	 visu	 par	 atstādināšanas	 laiku	 viņam	 neizmaksāto	
mēnešalgu,	kā	arī	piemaksas.”

25.	 Aizstāt	 86.1 panta	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “attiecīgās	 palātas	 vai	 attiecīgā	 departamenta”	 ar	
vārdiem	“attiecīgā	departamenta”.

26.	Papildināt	89.	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Tiesnesis	nodrošina,	ka	nolēmums,	kas	noformējams	atsevišķa	procesuāla	dokumenta	

veidā,	tiek	apstrādāts	un	ievietots	Tiesu	informatīvajā	sistēmā.”
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27.	Aizstāt	91.3 panta	trešajā	daļā	vārdus	“kura	no	tiesneša	amata	atbrīvota	sakarā	ar	likumā	
noteiktā	amata	pildīšanas	maksimālā	vecuma	sasniegšanu”	ar	vārdiem	“kuras	 tiesneša	pilnvaras	
izbeigušās	līdz	ar	šajā	likumā	noteiktā	amata	pildīšanas	maksimālā	vecuma	sasniegšanu”.

28.	Izteikt	93.	panta	otrās	daļas	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Tiesnešu	 kvalifikācijas	 kolēģijas	 sastāvā	 ir	 viens	 Augstākās	 tiesas	 Administratīvo	 lietu	

departamenta	tiesnesis,	viens	Augstākās	tiesas	Civillietu	departamenta	tiesnesis,	viens	Augstākās	
tiesas	Krimināllietu	departamenta	tiesnesis,	viens	apgabaltiesas	civillietu	kolēģijas	tiesnesis,	viens	
apgabaltiesas	krimināllietu	kolēģijas	 tiesnesis,	 viens	Administratīvās	 apgabaltiesas	 tiesnesis,	divi	
rajonu	(pilsētu)	tiesu	tiesneši	un	viens	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesis.”

29.	107.	panta	otrajā	daļā:
aizstāt	1.	punktā	vārdus	“administratīvā	darba	organizēšanu”	ar	vārdiem	“organizatoriskās	

vadības	jautājumiem”;
izslēgt	4.	punktu;
papildināt	5.	punktu	pēc	vārdiem	“veic	pārbaudi”	ar	vārdiem	“un	auditu”.

30.	107.1 panta	otrajā	daļā:
izslēgt	2.	punktu;
izteikt	11.	punktu	šādā	redakcijā:

“11)	nodrošina	 tiesneša	 iepazīstināšanu	 ar	 disciplinārlietas	 materiāliem,	 kā	 arī	 nosūta	
disciplinārlietas	materiālus	Tiesnešu	disciplinārkolēģijai;”;

aizstāt	13.	punktā	vārdus	“nodrošina	valsts	vienotās	datorizētās	zemesgrāmatas	informācijas	
izplatīšanu”	ar	vārdiem	“izplata	tiesu	iestāžu	valsts	informācijas	sistēmā	ievadīto	informāciju”;

izslēgt	18.	punktu;
papildināt	daļu	ar	23.	punktu	šādā	redakcijā:

“23)	izdod	 iekšējos	 normatīvos	 aktus	 par	 rajona	 (pilsētas)	 tiesu,	 apgabaltiesu	 un	
zemesgrāmatu	nodaļu	administratīvā	un	saimnieciskā	darba	organizēšanu,	kā	arī	
veic	pārbaudes.”

31.	Papildināt	108.	pantu	ar	4.	punktu	šādā	redakcijā:	
“4)	 uzrauga	 apgabaltiesu	 un	 rajona	 (pilsētas)	 tiesu	 priekšsēdētāju	 un	 viņu	 vietnieku,	

rajona	(pilsētas)	tiesu	zemesgrāmatu	nodaļu	priekšnieku	un	viņu	vietnieku,	kā	arī	
apgabaltiesu	un	rajona	(pilsētas)	tiesu	namu	priekšsēdētāju	pienākumu	izpildi,	tai	
skaitā	var	pieprasīt	paskaidrojumu	par	jautājumiem,	kas	saistīti	ar	tiesas,	tiesu	nama	
vai	zemesgrāmatu	nodaļas	darba	vadību.”

32.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	54.,	55.,	56.,	57.,	58.,	59.,	60.,	61.,	62.,	63.,	64.,	65.,	66.,	
67.,	68.,	69.,	70.,	71.,	72.	un	73.	punktu	šādā	redakcijā:

“54.	Augstākās	 tiesas	 tiesnesis,	kuram	pagarināts	amatā	atrašanās	 laiks	pēc	 tiesneša	amata	
pildīšanas	 maksimālā	 vecuma	 sasniegšanas,	 turpina	 pildīt	 tiesneša	 pienākumus	 līdz	 noteiktā	
termiņa	beigām.

55.	 Rajona	 (pilsētas)	 tiesas	 tiesnesis	 vai	 apgabaltiesas	 tiesnesis,	 kuram	 pagarināts	 amatā	
atrašanās	 laiks	 pēc	 tiesneša	 amata	 pildīšanas	 maksimālā	 vecuma	 sasniegšanas,	 turpina	 pildīt	
tiesneša	pienākumus	līdz	70	gadu	vecuma	sasniegšanai.	
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56.	Apgabaltiesu	priekšsēdētāji	līdz	2014.	gada	1.	februārim	attiecīgās	apgabaltiesas	darbības	
teritorijā	nosaka	tās	rajona	(pilsētas)	tiesas,	kurās	norīkojams	izmeklēšanas	tiesnesis.	Izmeklēšanas	
tiesneši,	 kuri	 pienākumus	 veic	 tajās	 rajona	 (pilsētas)	 tiesās,	 kurās	 saskaņā	 ar	 apgabaltiesas	
priekšsēdētāja	lēmumu	turpmāk	nav	norīkojams	izmeklēšanas	tiesnesis,	savus	pienākumus	turpina	
veikt	līdz	2014.	gada	1.	februārim.

57.  Augstākajā	 tiesā	 papildus	 šā	 likuma	 43.	pantā	 noteiktajai	 struktūrai	 līdz	 2014.	gada	
31.	decembrim	ir	Augstākās	tiesas	Krimināllietu	tiesu	palāta	un	Augstākās	tiesas	Civillietu	tiesu	
palāta,	bet	no	2015.	gada	1.	janvāra	līdz	2016.	gada	31.	decembrim	—	Augstākās	tiesas	Civillietu	
tiesu	palāta.

58.	 Tieslietu	 padome	 līdz	 2014.	gada	 1.	maijam,	 pamatojoties	 uz	 Augstākās	 tiesas	
priekšsēdētāja	 priekšlikumu,	 nosaka	 tiesnešu	 kopskaitu	 Augstākās	 tiesas	 Administratīvo	 lietu	
departamentā,	Civillietu	departamentā,	Krimināllietu	departamentā	un	Civillietu	tiesu	palātā	no	
2015.	gada	1.	janvāra.

59. Tieslietu	padome	līdz	2014.	gada	1.	jūnijam	iesniedz	Saeimai	priekšlikumu	par	tiesnešu	
kopskaita	 noteikšanu	 rajona	 (pilsētas)	 tiesās,	 apgabaltiesās	 un	 Augstākajā	 tiesā	 no	 2015.	gada	
1.	janvāra.

60.	 Tik	 ilgi,	 kamēr	 Augstākās	 tiesas	 struktūrā	 ir	 Krimināllietu	 tiesu	 palāta,	 Tiesnešu	
kvalifikācijas	kolēģijas	sastāvā	var	būt	šīs	palātas	tiesnesis.	Tik	ilgi,	kamēr	Augstākās	tiesas	struktūrā	
ir	Civillietu	tiesu	palāta,	Tiesnešu	kvalifikācijas	kolēģijas	sastāvā	var	būt	šīs	palātas	tiesnesis.

61.	Tieslietu	padome	līdz	2016.	gada	1.	maijam,	pamatojoties	uz	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	
priekšlikumu,	nosaka	tiesnešu	kopskaitu	Augstākās	tiesas	departamentos	no	2017.	gada	1.	janvāra.

62.	Tieslietu	padome	līdz	2016.	gada	1.	jūnijam	iesniedz	Saeimai	priekšlikumu	par	tiesnešu	
kopskaita	 noteikšanu	 rajona	 (pilsētas)	 tiesās,	 apgabaltiesās	 un	 Augstākajā	 tiesā	 no	 2017.	gada	
1.	janvāra.

63. Līdz	attiecīgo	grozījumu	izdarīšanai	Civilprocesa	likumā	apgabaltiesa	ir	pirmās	instances	
tiesa	 tām	 civillietām,	 kuras	 saskaņā	 ar	 likumu	 ir	 piekritīgas	 apgabaltiesai.	 Apgabaltiesā	 pirmās	
instances	sēdēs	civillietas	izskata	tiesnesis	vienpersoniski.

64.	 Līdz	 Augstākās	 tiesas	 tiesu	 palātu	 darbības	 termiņa	 beigām	 tiesu	 palātas	 lietas	 izskata	
koleģiāli	triju	tiesnešu	sastāvā.	

65.	Līdz	Augstākās	tiesas	tiesu	palātu	darbības	termiņa	beigām	tiesu	palātu	priekšsēdētājus	
ievēlē	Augstākās	tiesas	plēnums,	ievērojot	dzimumu	vienlīdzīgas	pārstāvības	principu.	Tiesu	palātu	
priekšsēdētāju	pilnvaru	laiks	ir	pieci	gadi.	

66.	Līdz	Augstākās	tiesas	tiesu	palātu	darbības	termiņa	beigām	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs	
Augstākās	 tiesas	 departamenta	 tiesneša	 vakances	 vai	 pagaidu	 prombūtnes	 laikā	 var	 uzdot	 viņu	
aizstāt	Augstākās	tiesas	tiesu	palātas	tiesnesim.

67.	Augstākās	tiesas	departamenta	tiesneša	amatā	attiecīgā	departamenta	tiesnešu	kopsapulce	
pēc	 Augstākās	 tiesas	 priekšsēdētāja	 priekšlikuma	 var	 iecelt	 cita	 departamenta	 vai	 tiesu	 palātas	
tiesnesi,	kurš	saņēmis	Tiesnešu	kvalifikācijas	kolēģijas	pozitīvu	atzinumu.

68.	Līdz	Augstākās	tiesas	tiesu	palātu	darbības	termiņa	beigām	tiesu	palātas	tiesneša	vakances	
vai	pagaidu	prombūtnes	laikā	Tieslietu	padome	pēc	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	priekšlikuma	un	
Tiesnešu	kvalifikācijas	kolēģijas	pozitīva	atzinuma	saņemšanas	var	uz	laiku	—	ne	ilgāku	par	diviem	
gadiem	—	uzdot	aizstāt	šo	tiesnesi	Augstākās	tiesas	Goda	tiesnesim	vai	apgabaltiesas	tiesnesim,	ja	
viņš	devis	rakstveida	piekrišanu.

69.	 Šajā	 likumā	 lietotie	 termini	 “Augstākā	 tiesa”,	 “Augstākās	 tiesas	 Administratīvo	 lietu	
departaments”,	 “Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 departaments”	 un	 “Augstākās	 tiesas	 Krimināllietu	
departaments”	atbilst	citos	normatīvajos	aktos	lietotajiem	terminiem	“Augstākās	tiesas	Senāts”	vai	
“Senāts”,	“Augstākās	tiesas	Senāta	Administratīvo	lietu	departaments”	vai	“Senāta	Administratīvo	
lietu	 departaments”,	 “Augstākās	 tiesas	 Senāta	 Civillietu	 departaments”	 vai	 “Senāta	 Civillietu	
departaments”	un	“Augstākās	tiesas	Senāta	Krimināllietu	departaments”	vai	“Senāta	Krimināllietu	
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departaments”.	Ministru	kabinets	līdz	2015.	gada	1.	jūlijam	sagatavo	un	iesniedz	izskatīšanai	Saeimā	
likumprojektus,	lai	citos	likumos	ieviestu	attiecīgos	Augstākās	tiesas	departamentu	nosaukumus.

70.	Ministru	kabinets	izvērtē	Augstākās	tiesas	Krimināllietu	tiesu	palātas	likvidācijas	ietekmi	
uz	tiesvedību	krimināllietās	(nepieciešamie	grozījumi	normatīvajos	aktos,	reformas	finansiālais	un	
materiāltehniskais	nodrošinājums	u.tml.)	un	līdz	2014.	gada	1.	martam	iesniedz	Saeimai	ziņojumu	
par	to.

71.	 Ministru	 kabinets	 izvērtē	 Augstākās	 tiesas	 Civillietu	 tiesu	 palātas	 likvidācijas	 ietekmi	
uz	 tiesvedību	 civillietās	 (nepieciešamie	 grozījumi	 normatīvajos	 aktos,	 reformas	 finansiālais	 un	
materiāltehniskais	nodrošinājums	u.tml.)	un	līdz	2015.	gada	1.	martam	iesniedz	Saeimai	ziņojumu	
par	to.

72.	Tiesnesi,	kurš	līdz	2014.	gada	1.	janvārim	iecelts	vai	apstiprināts	par	tiesas	priekšsēdētāju	
un	 pēc	 2014.	gada	 1.	janvāra	 turpina	 pildīt	 tiesas	 priekšsēdētāja	 pienākumus,	 pēc	 šā	 pilnvaru	
termiņa	 izbeigšanās	 atkārtoti	 var	 iecelt	 vai	 apstiprināt	 tiesas	 priekšsēdētāja	 amatā	 vēl	 uz	 vienu	
termiņu	pēc	kārtas73.	Grozījumi	šā	likuma	30.,	36.,	37.,	43.,	44.,	45.,	46.,	47.,	48.,	49.1,	50.,	78.,	79.,	
86.1	un	93.	pantā,	kas	attiecas	uz	Augstākās	tiesas	reorganizāciju,	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	janvārī.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	septembrī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

225. 400L/11 Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites 
likumā

Izdarīt	 Ieroču	un	speciālo	 līdzekļu	aprites	 likumā	(Latvijas	Vēstnesis,	2010,	183.	nr.;	2011,	
112.	nr.;	2012,	18.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	1.	pantā:
papildināt	 39.	punktu	 pēc	 vārda	 “stobrs”	 ar	 vārdiem	 “tai	 skaitā	 kalibra	 maiņai	 paredzētie	

ieliekamie	stobri	un	adapteri”;
izslēgt	42.	punktā	vārdus	“un	kurš	Latvijā	klasificēts	kā	traumatiskais	šaujamierocis”.

2.	7.	panta	pirmajā	daļā:
izteikt	2.	punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 pašaizsardzībai	klasificēti	B,	C	un	D	kategorijas	garstobra—gludstobra	šaujamieroči,	
ieskaitot	traumatiskos	šaujamieročus,	un	to	patronas,	kuru	čaulas	garums	nav	lielāks	
par	76,2	milimetriem;”;

papildināt	3.	punktu	ar	vārdiem	“ieskaitot	tām	paredzētās	salūtpatronas”.

3.	Papildināt	8.	pantu	ar	7.	un	8.	punktu	šādā	redakcijā:
“7)	 pašizgatavotu	gāzes	pistoļu	(revolveru)	un	to	munīcijas	aprite,	kā	arī	gāzes	pistoļu	

(revolveru)	 pielāgošana	 (tai	 skaitā	 konstruktīvi	 paredzētu	 stobra	 ierobežotāju	
izskrūvēšana)	vai	citāda	pārveidošana	šaušanai	ar	šaujamieroču	patronām	un	cita	
veida	munīciju,	kas	nav	paredzēta	pašaizsardzības	gāzes	pistolēm	(revolveriem);

8)	 šaujamieroču	pārveidošana	šaušanai	ar	gāzes	pistoļu	(revolveru)	patronām.”

4.	9.	pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	glabāt,	nēsāt	un	pārvadāt	dezaktivētus	šaujamieročus	un	

lielas	enerģijas	pneimatiskos	ieročus	bez	Valsts	policijas	izziņas,	ka	ierocis	dezaktivēts”;
izteikt	trešās	daļas	8.	punktu	šādā	redakcijā:

“8)	 šaujamieroču	 būtisko	 sastāvdaļu	 sagataves	 un	 šaujamieroču	 būtiskās	 sastāvdaļas,	
izņemot	 šaujamieroču	 maināmā	 stobra	 un	 aizslēga	 komplektu,	 šaujamieroču	
maināmo	stobru,	kalibra	maiņai	paredzēto	ieliekamo	stobru	un	adapteru	(turpmāk —	
maināmie	stobri)	iegādi,	realizēšanu,	glabāšanu	un	izmantošanu.”

5.	11.	pantā:
izteikt	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Atļauju	 iegādāties	 un	 glabāt	 šaujamieroča	 maināmo	 stobru	 izsniedz	 personai,	 kurai	

šaujamierocis	reģistrēts	medību	vai	sporta	lietojumam.
(4)	 Ieroču	kolekcijas	atļaujas,	kā	arī	 ieroča	glabāšanas	atļaujas,	 ja	šajā	 likumā	nav	noteikts	

citādi,	izsniedz	uz	nenoteiktu	laiku.	Ieroča	nēsāšanas	atļaujas	izsniedz	uz	10	gadiem.”;
papildināt	septīto	daļu	pēc	vārda	“pagarina”	ar	vārdiem	“ieroča	nēsāšanas	atļauju	un”;
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papildināt	astoto	daļu	pēc	vārda	“izsniegšanu”	ar	vārdiem	“ieroča	nēsāšanas	atļaujas	derīguma	
termiņa	pagarināšanu”.

6.	Papildināt	IV	nodaļu	ar	15.1 pantu	šādā	redakcijā:
“15.1 pants.	Ieroču kolekcijas atļauja
Ieroču	kolekcijas	atļauja	dod	tiesības	glabāt	atļaujā	norādītos	šaujamieročus,	 to	maināmos	

stobrus,	lielas	enerģijas	pneimatiskos	ieročus	un	munīciju	atļaujā	norādītajā	adresē,	pārvadāt	tos	
un	eksponēt	izstādēs	šajā	likumā	un	citos	ieroču	un	munīcijas	apriti	regulējošos	normatīvajos	aktos	
noteiktajos	gadījumos	un	kārtībā.”

7.	16.	pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Latvijas	 pilsonim,	 Latvijas	 nepilsonim,	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalsts	 pilsonim	 un	

Eiropas	Ekonomikas	zonas	valsts	pilsonim,	kā	arī	pastāvīgās	uzturēšanās	atļauju	Latvijas	Republikā	
saņēmušai	 personai,	 ja	 sasniegts	 18	 gadu	 vecums	 un	 uz	 viņu	 neattiecas	 šajā	 likumā	 minētie	
aizliegumi,	ir	tiesības	ar	Valsts	policijas	atļauju	iegādāties,	glabāt	un	pārvadāt	B,	C	un	D	kategorijas	
garstobra—gludstobra	medību,	sporta	un	pašaizsardzības	šaujamieročus,	traumatiskos	garstobra	
šaujamieročus,	lielas	enerģijas	pneimatiskos	ieročus	un	to	munīciju,	izmantot	šos	ieročus	atbilstoši	
to	lietojuma	veidam	medībās,	treniņšaušanā,	šaušanas	sporta	sacensībās	un	pašaizsardzībai,	kā	arī	
lauksaimniecības	dzīvnieku	nogalināšanai	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.”;

aizstāt	piektajā	daļā	vārdu	“garstobra”	ar	vārdiem	“garstobra—vītņstobra”.

8.	17.	pantā:
aizstāt	ievaddaļā	vārdus	“vai	nēsāšanas”	ar	vārdiem	“nēsāšanas	vai	kolekcijas”;
izteikt	6.	punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 kura	kriminālprocesā	atzīta	par	aizdomās	turēto	nozieguma	izdarīšanā;”;
papildināt	7.	punktu	pēc	vārda	“huligānismu”	ar	vārdiem	“par	maznozīmīga	miesas	bojājuma	

tīšu	nodarīšanu”;
izteikt	11.	punktu	šādā	redakcijā:

“11)	kurai	diagnosticēti	psihiski	traucējumi,	alkohola,	narkotisko,	psihotropo	vai	toksisko	
vielu	atkarība	vai	uzvedības	traucējumi,	kas	dod	pamatu	apšaubīt	tās	spēju	ievērot	
ieroču	aprites	nosacījumus;”;

izslēgt	12.	punktu;
papildināt	pantu	ar	17.	punktu	šādā	redakcijā:

“17)	kura	neatbilst	šā	likuma	16.	panta	nosacījumiem.”

9.	18.	pantā:
izteikt	pirmās	daļas	2.	punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 ar	Valsts	policijas	atļauju	—	privāto	tiesību	juridiskajām	personām,	kurām	tiesības	
iegādāties,	glabāt	un	savā	darbībā	izmantot	šaujamieročus	piešķirtas	saskaņā	ar	likumu,	
ja	juridiskās	personas	dalībnieki	(fiziskās	personas),	izņemot	akcionārus	(turpmāk —	
dalībnieki),	 un	 personas,	 kas	 ieņem	 amatus	 pārvaldes	 institūcijās	 (turpmāk  —	
vadītāji),	kā	arī	darbinieki,	kuriem	saskaņā	ar	darba	pienākumiem	pieejami	 ieroči	
un	 munīcija,	 atbilst	 šā	 likuma	 16.	panta	 sestās	 daļas	 nosacījumiem	 un	 uz	 viņiem	
neattiecas	 šā	 likuma	 17.	pantā	 minētie	 aizliegumi	 (izņemot	 17.	panta	 13.	punktā	
minēto	 aizliegumu	 attiecībā	 uz	 dalībniekiem	 un	 vadītājiem).	 Šā	 likuma	 izpratnē	
privāto	tiesību	juridiskajām	personām	ir	pielīdzināmas	arī	personālsabiedrības;”;
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izteikt	pirmās	daļas	4.,	5.	un	6.	punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 ar	 Valsts	 policijas	 atļauju	 —	 Latvijā	 atzītām	 sporta	 federācijām,	 kas	 nodarbojas	

ar	 sporta	 veidiem,	 kuri	 saistīti	 ar	 šaušanu	 (turpmāk	 —	 sporta	 federācijas),	 un	 to	
kolektīvajiem	 biedriem,	 ja	 to	 vadītāji	 un	 darbinieki,	 kuriem	 saskaņā	 ar	 darba	
pienākumiem	pieejami	ieroči	un	munīcija,	atbilst	šā	likuma	16.	panta	sestās	daļas	
nosacījumiem	 un	 uz	 viņiem	 neattiecas	 šā	 likuma	 17.	pantā	 minētie	 aizliegumi	
(izņemot	17.	panta	13.	punktā	minēto	aizliegumu	attiecībā	uz	vadītājiem);

5)	 ar	 Valsts	 policijas	 atļauju	 —	 juridiskajām	 personām,	 kas	 saņēmušas	 pašvaldības	
atļauju	2.	vai	3.	kategorijas	šautuves	(šaušanas	stenda)	darbībai,	ja	juridiskās	personas	
dalībnieki	 un	 vadītāji,	 kā	 arī	 darbinieki,	 kuriem	 saskaņā	 ar	 darba	 pienākumiem	
pieejami	ieroči	un	munīcija,	atbilst	šā	likuma	16.	panta	sestās	daļas	nosacījumiem	
un	uz	viņiem	neattiecas	šā	likuma	17.	pantā	minētie	aizliegumi	(izņemot	17.	panta	
13.	punktā	minēto	aizliegumu	attiecībā	uz	dalībniekiem	un	vadītājiem);

6)	 ar	 Valsts	 policijas	 atļauju	 —	 valsts,	 pašvaldību	 un	 privātajiem	 muzejiem,	 ja	 to	
vadītāji	 un	 darbinieki,	 kuriem	 saskaņā	 ar	 darba	 pienākumiem	 pieejami	 ieroči	
un	 munīcija,	 atbilst	 šā	 likuma	 16.	panta	 sestās	 daļas	 nosacījumiem	 un	 uz	 viņiem	
neattiecas	 šā	 likuma	 17.	pantā	 minētie	 aizliegumi	 (izņemot	 17.	panta	 13.	punktā	
minēto	aizliegumu	attiecībā	uz	vadītājiem);”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	8.	punktu	šādā	redakcijā:
“8)	 ar	 Valsts	 policijas	 atļauju	 —	 komersantiem,	 kas	 saņēmuši	 atļauju	 savvaļas	 sugu	

dzīvnieku	 turēšanai	 savā	 īpašumā	 vai	 valdījumā	 esošajās	 iežogotajās	 platībās,	 ja	
to	dalībnieki	un	vadītāji,	kā	arī	darbinieki,	kuriem	saskaņā	ar	darba	pienākumiem	
pieejami	ieroči	un	munīcija,	atbilst	šā	likuma	16.	panta	sestās	daļas	nosacījumiem	
un	uz	viņiem	neattiecas	šā	likuma	17.	pantā	minētie	aizliegumi	(izņemot	17.	panta	
13.	punktā	minēto	aizliegumu	attiecībā	uz	dalībniekiem	un	vadītājiem).”

10.	Papildināt	V	nodaļu	ar	18.1 pantu	šādā	redakcijā:
“18.1  pants. Veselības pārbaudes personai, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar 

ieročiem
(1)	Veselības	pārbaudes	veic,	lai	izvērtētu	fiziskās	personas	veselības	stāvokļa	atbilstību	ieroču	

glabāšanai	(nēsāšanai)	vai	darbam	ar	ieročiem	un	noteiktu,	vai	personai	nav	diagnosticēti	psihiski	
traucējumi,	 alkohola,	 narkotisko,	 psihotropo	 vai	 toksisko	 vielu	 atkarība,	 uzvedības	 traucējumi,	
fiziski	 trūkumi,	kuru	dēļ	persona	nav	spējīga	 lietot	šaujamieroci	vai	 lielas	enerģijas	pneimatisko	
ieroci	(turpmāk	—	medicīniskās	pretindikācijas).

(2)	Pirmreizējo	veselības	pārbaudi	veic:	
1)	 fiziskajām	personām,	kuras	vēlas	saņemt	ieroča	iegādāšanās,	glabāšanas,	nēsāšanas	

vai	kolekcijas	atļauju	vai	šaušanas	instruktora	sertifikātu;
2)	 to	 juridisko	 personu	 dalībniekiem	 un	 vadītājiem,	 kuras	 vēlas	 saņemt	 ieroču	

iegādāšanās	atļauju	un	kuras	saņēmušas	ieroču	glabāšanas	vai	kolekcijas	atļauju,	kā	
arī	minēto	juridisko	personu	darbiniekiem,	kuriem	saskaņā	ar	darba	pienākumiem	
pieejami	ieroči,	munīcija	vai	to	sastāvdaļas;

3)	 to	komersantu	dalībniekiem	un	vadītājiem,	kuri	vēlas	saņemt	vai	ir	saņēmuši	speciālo	
atļauju	(licenci)	komercdarbībai	ar	ieročiem,	munīciju	vai	speciālajiem	līdzekļiem,	
kā	arī	šo	komersantu	darbiniekiem,	kuriem	saskaņā	ar	darba	pienākumiem	pieejami	
ieroči,	munīcija,	to	sastāvdaļas	vai	speciālie	līdzekļi.	

(3)	Kārtējo	veselības	pārbaudi	personām,	kuras	saņēmušas	ieroču	glabāšanas,	nēsāšanas	vai	
kolekcijas	atļauju,	atļauju	darbam	ar	ieročiem	vai	šaušanas	instruktora	sertifikātu,	veic	ik	pēc	viena	
līdz	pieciem	gadiem	atkarībā	no	personas	veselības	stāvokļa.
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(4)	 Uz	 pirmstermiņa	 veselības	 pārbaudi	 šā	 panta	 trešajā	 daļā	 minētās	 personas	 ir	 tiesības	
nosūtīt	 ārstniecības	 personai	 vai	 Valsts	 policijai,	 ja	 radušās	 pamatotas	 aizdomas,	 ka	 konkrētai	
personai	ir	medicīniskās	pretindikācijas	ieroču	glabāšanai	(nēsāšanai)	vai	darbam	ar	ieročiem.

(5)	 Ārstniecības	 iestāde	 ziņas	 par	 personas	 veselības	 stāvokļa	 atbilstību	 ieroču	 glabāšanai	
(nēsāšanai)	vai	darbam	ar	ieročiem	ievada	Ieroču	reģistrā	un	Licenču	un	sertifikātu	reģistrā.

(6)	Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 medicīniskās	pretindikācijas	ieroču	glabāšanai	(nēsāšanai)	un	darbam	ar	ieročiem,	

kārtību,	kādā	tiek	veiktas	veselības	pārbaudes,	kā	arī	kārtību,	kādā	nosakāms	kārtējās	
veselības	pārbaudes	termiņš;

2)	 prasības	un	kārtību,	kādā	persona	nosūtāma	uz	pirmstermiņa	veselības	pārbaudi;
3)	 informācijas	apjomu	un	kārtību,	kādā	ārstniecības	iestādes	iekļauj	Ieroču	reģistrā	un	

Licenču	un	sertifikātu	reģistrā	ziņas	par	personas	veselības	stāvokļa	atbilstību	ieroču	
glabāšanai	(nēsāšanai)	un	darbam	ar	ieročiem.

(7)	Persona	lēmumu	par	medicīnisko	pretindikāciju	esamību	var	apstrīdēt	mēneša	laikā	no	tā	
spēkā	stāšanās	dienas,	iesniedzot	attiecīgu	iesniegumu	Veselības	inspekcijai.	Veselības	inspekcijas	
lēmumu	mēneša	laikā	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.”

11.	 Papildināt	 19.	panta	 ievaddaļu	 pēc	 vārdiem	 “(arī	 dienesta	 ieroča	 nēsāšanas	 atļauju	 un	
personiskā	apbalvojuma	šaujamieroča	glabāšanas	vai	nēsāšanas	atļauju)”	ar	vārdiem	“vai	nepagarina	
atļaujas	derīguma	termiņu”.

12.	22.	pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Pirms	 medību	 šaujamieroča	 iegādāšanās	 persona	 saņem	 mednieka	 apliecību.	 Pirms	

vītņstobra	medību	šaujamieroča	iegādāšanās	persona	nokārto	arī	praktisko	eksāmenu	šaušanā	ar	
garstobra—vītņstobra	medību	šaujamieroci	(izņemot	personas,	kurām	šāds	šaujamierocis	ir	bijis	
reģistrēts	pēdējo	piecu	gadu	laikā).”;

papildināt	 sesto	daļu	pēc	vārda	“sastāvdaļas”	ar	vārdiem	“vai	dezaktivētu	 šaujamieroci	vai	
lielas	enerģijas	pneimatisko	ieroci”;

papildināt	pantu	ar	četrpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(14)	 Valsts	 policija	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	 kārtībā	 reģistrē	 Licenču	 un	 sertifikātu	

reģistrā	ziņas	par	personām,	kuras	nokārtojušas	šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	minēto	kvalifikācijas	
pārbaudījumu	attiecībā	uz	ieroču	un	munīcijas	aprites	kārtību	un	prasmi	rīkoties	ar	ieroci,	bet	Valsts	
meža	dienests	—	ziņas	par	personām,	kuras	nokārtojušas	šā	panta	trešajā	daļā	minēto	praktisko	
eksāmenu	šaušanā	ar	garstobra—vītņstobra	medību	šaujamieroci.”

13.	Papildināt	23.	pantu	ar	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)	 Uz	 juridisko	 personu	 attiecas	 šā	 likuma	 22.	panta	 ceturtajā	 un	 sestajā	 daļā	 minētie	

nosacījumi.”

14.  25.	panta	otrajā	daļā:
izslēgt	vārdu	“prokuratūras”;
papildināt	daļu	pēc	vārdiem	“Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja”	ar	vārdiem	“ostas	

policijas”;
papildināt	daļu	pēc	vārdiem	“realizē	ieročus”	ar	vārdu	“munīciju”.
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15.  27.	pantā:
aizstāt	 panta	 nosaukumā	 vārdus	 “Šaujamieroču	 un	 lielas	 enerģijas	 pneimatisko	 ieroču”	 ar	

vārdiem	“Ieroču,	munīcijas	un	speciālo	līdzekļu”;
aizstāt	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “šaujamieročus,	 to	 munīciju	 un	 lielas	 enerģijas	 pneimatiskos	

ieročus”	ar	vārdiem	“ieročus,	munīciju	un	speciālos	līdzekļus”;
papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Ja	 gāzes	 pistoles	 (revolvera)	 mantinieks	 nevēlas	 sev	 reģistrēt	 gāzes	 pistoli	 (revolveri)	

vai	 nav	 sasniedzis	 šā	 likuma	 16.	panta	 otrajā	 daļā	 noteikto	 vecumu,	 gāzes	 pistoli	 (revolveri)	 un	
tā	munīciju	saskaņā	ar	mantinieka	iesniegumu	viņa	labā	realizē	ar	tāda	komersanta	starpniecību,	
kurš	saņēmis	speciālo	atļauju	(licenci)	attiecīgu	ieroču	un	munīcijas	tirdzniecībai,	vai	Valsts	policijā	
pārreģistrē	citai	personai,	kura	ir	sasniegusi	attiecīgo	vecumu,	vai	iznīcina.”

16.	 Papildināt	 28.	panta	 sesto	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “neattiecas	 uz”	 ar	 vārdiem	 “licencēto	
komersantu”.

17.	Papildināt	33.	panta	pirmo	daļu	pēc	vārda	“valdījumā”	ar	vārdiem	“vai	turējumā”.

18.	39.	pantā:
papildināt	trešās	daļas	pirmo	teikumu	ar	vārdiem	“kuru	izsniedz	uz	medību,	treniņšaušanas	

vai	šaušanas	sporta	sacensību	laiku,	bet	ne	ilgāk	par	gadu”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Ārvalsts	 pilsonim,	 kas	 saņēmis	 pastāvīgās	 uzturēšanās	 atļauju	 Latvijas	 Republikā,	 ir	

tiesības	Latvijā	ievest	un	pastāvīgi	glabāt	savu	šaujamieroci	vai	lielas	enerģijas	pneimatisko	ieroci,	
ja	Valsts	policija	viņam	izsniegusi	atļauju	ieroča	ievešanai	Latvijā	un	ieroča	glabāšanas,	nēsāšanas	
vai	kolekcijas	atļauju.”;

aizstāt	piektajā	daļā	vārdu	“Citu”	ar	vārdu	“Citi”.

19.	40.	pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdu	“Latvijā”	ar	vārdiem	“Latvijā	akreditētas	ārvalstu	diplomātiskās	un	

konsulārās	pārstāvniecības	un	Latvijā”;
papildināt	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Latvijā	 akreditēta	 ārvalstu	 diplomātiskā	 vai	 konsulārā	 pārstāvniecība	 šaujamieročus	 un	

munīciju	glabā	savā	 ieroču	glabātavā	 ieroču	glabāšanas	atļaujā	norādītajā	adresē,	bet	darbinieki,	
kuri	saņēmuši	atļauju	šo	 ieroču	nēsāšanai,	—	minētajā	 ieroču	glabātavā	vai	savā	dienesta	 ieroča	
nēsāšanas	atļaujā	norādītajā	dzīvesvietā.”;

izslēgt	trešajā	daļā	vārdu	“oficiālo”;
izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“saskaņā	ar	attiecīgās	valsts	likumiem”.

20.	Papildināt	42.	pantu	ar	devīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(9)	Speciālā	atļauja	(licence)	šaujamieroču	un	lielas	enerģijas	pneimatisko	ieroču	realizēšanai	

dod	tiesības	pēc	saskaņošanas	ar	Valsts	policiju	pieņemt	glabāšanā	atbilstošas	kategorijas	un	veida	
fizisko	 personu	 personiskos	 šaujamieročus,	 lielas	 enerģijas	 pneimatiskos	 ieročus,	 gāzes	 pistoles	
(revolverus)	 un	 munīciju	 uz	 laiku	 līdz	 36	 mēnešiem,	 bet	 ne	 ilgāk	 par	 ieroča	 nēsāšanas	 atļaujā	
norādīto	derīguma	termiņu.”
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21.	43.	pantā:
aizstāt	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “ja	 individuālais	 komersants,	 komercsabiedrības	 dalībnieki	

(fiziskās	 personas),	 izņemot	 akcionārus,	 vai	 personas,	 kas	 ieņem	 amatus	 komercsabiedrības	
pārvaldes	institūcijās”	ar	vārdiem	“ja	individuālais	komersants,	komercsabiedrības	dalībnieki	vai	
vadītāji”;

aizstāt	otrās	daļas	1.	punkta	ievaddaļā	vārdus	“vai	persona,	kas	ieņem	amatu	komercsabiedrības	
pārvaldes	institūcijā”	ar	vārdiem	“vai	vadītājs”;

izslēgt	otrās	daļas	1.	punkta	“f ”	apakšpunktā	vārdus	“smaga	vai	sevišķi	smaga”;
papildināt	otrās	daļas	1.	punkta	“g”	apakšpunktu	pēc	vārda	“huligānismu”	ar	vārdiem	“par	

maznozīmīga	miesas	bojājuma	tīšu	nodarīšanu”;
aizstāt	 otrās	 daļas	 2.	punkta	 ievaddaļā	 vārdus	 “vai	 personu,	 kas	 ieņem	 amatu	

komercsabiedrības	pārvaldes	institūcijā”	ar	vārdiem	“vai	vadītāju”;
aizstāt	 otrās	 daļas	 3.	punkta	 ievaddaļā	 vārdus	 “vai	 personai,	 kas	 ieņem	 amatu	

komercsabiedrības	pārvaldes	institūcijā”	ar	vārdiem	“vai	vadītājam”;
izteikt	otrās	daļas	3.	punkta	“a”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:

“a)	 konstatētas	medicīniskās	pretindikācijas	darbam	ar	ieročiem,”;
izslēgt	otrās	daļas	3.	punkta	“b”	apakšpunktu;
izteikt	otrās	daļas	6.	punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 komersantam,	 kura	 dalībnieks	 vai	 vadītājs	 ir	 fiziskā	 persona,	 kas	 bijusi	 tāds	
individuālais	 komersants	 vai	 komersanta	 dalībnieks,	 kuram	 pēdējā	 gada	
laikā	 anulēta	 speciālā	 atļauja	 (licence)	 komercdarbībai	 ar	 ieročiem,	 munīciju,	
speciālajiem	līdzekļiem,	sprāgstvielām,	spridzināšanas	ietaisēm	vai	pirotehniskajiem	
izstrādājumiem,	vai	kas	bijusi	šāda	komersanta	vadītājs;”;

papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Šā	 panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minētie	 ierobežojumi	 attiecas	 arī	 uz	 komersanta	

pilnvarotām	personām.”

22.	44.	pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	vārdiem	“kā	arī	glabāšanai	pieņemtajiem	ieročiem	un	munīciju”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Komersantiem	atļauta	tikai	tādu	vītņstobra	šaujamieroču	realizēšana,	ar	kuriem	izdarīti	

kontrolšāvieni	Valsts	policijā.”

23.	48.	pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	jaunu	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ar	A	kategorijas	vītņstobra	šaujamieroci	un	B	kategorijas	pusautomātisko,	atkārtotas	darbības	

vai	 viena	 šāviena	 īsstobra	 pašaizsardzības	 šaujamieroci	 (izņemot	 apbalvojuma	 šaujamieroci)	
kontrolšāvienus	Valsts	policijā	izdara	reizi	piecos	gados.”;

izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Fiziskā	 un	 juridiskā	 persona	 iesniedz	 Valsts	 policijai	 vītņstobra	 šaujamieroci	 (arī	 tā	

maināmo	stobru)	un	tam	paredzēto	munīciju	(trīs	patronas)	kontrolšāvienu	izdarīšanai	ne	vēlāk	
kā	 piecu	 darbdienu	 laikā	 pēc	 šaujamieroča	 vai	 tā	 maināmā	 stobra	 ievešanas	 Latvijas	 Republikā	
(izņemot	ārvalsts	pilsoņus,	kuru	uzturēšanās	laiks	Latvijas	Republikā	ar	vītņstobra	šaujamieročiem	
nav	ilgāks	par	trim	mēnešiem).	Vītņstobra	šaujamieroča	maināmo	stobru	un	aizslēga	komplektu	
iesniedz	 kontrolšāvienu	 izdarīšanai	 ar	 to	 šaujamieroci,	 kuram	 tas	 paredzēts.	 Kontrolšāvienu	
izdarīšanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.”;
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izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Kontrolšāvienus	ar	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu,	valsts	drošības	iestāžu,	Valsts	

ieņēmumu	dienesta,	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes,	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja,	
pašvaldības	policijas	un	ostas	policijas	šaujamieročiem	un	valsts	vai	pašvaldības	izglītības	iestāžu	
sporta	šaujamieročiem	Valsts	policija	izdara	bez	maksas.”

24.	49.	pantā:
aizstāt	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “Šaujamieroču,	 munīcijas,	 to	 sastāvdaļu	 un	 lielas	 enerģijas	

pneimatisko	ieroču”	ar	vārdiem	“Ieroču,	munīcijas,	speciālo	līdzekļu	un	to	sastāvdaļu”;
aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“šaujamierocis,	tā	munīcija,	lielas	enerģijas	pneimatiskais	ierocis,	

kā	arī	šaujamieroča	un	tā	munīcijas	sastāvdaļas”	ar	vārdiem	“ierocis,	munīcija,	speciālais	līdzeklis	
un	to	sastāvdaļas”.

25.	50.	pantā:
aizstāt	panta	nosaukumā,	pirmajā	un	otrajā	daļā	vārdus	“ieroču	un	munīcijas”	ar	vārdiem	

“ieroču,	munīcijas	un	speciālo	līdzekļu”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Satversmes	aizsardzības	biroja,	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja	un	Latvijas	

Bankas	 Aizsardzības	 pārvaldes	 valdījumā	 esošo	 ieroču,	 munīcijas	 un	 speciālo	 līdzekļu	 apriti	
kontrolē	attiecīgi	Satversmes	aizsardzības	biroja	direktora,	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	
biroja	 priekšnieka	 un	 Latvijas	 Bankas	 prezidenta	 noteiktās	 amatpersonas,	 pašvaldības	 policijas	
ieroču,	 munīcijas	 un	 speciālo	 līdzekļu	 apriti	 —	 attiecīgā	 pašvaldība,	 bet	 ostas	 policijas	 ieroču,	
munīcijas	un	speciālo	līdzekļu	apriti	—	attiecīgās	ostas	pārvalde.”

26.	51.	pantā:
papildināt	 pirmās	 daļas	 5.	punktu	 pēc	 vārdiem	 “lielas	 enerģijas	 pneimatiskā	 ieroča”	 ar	

vārdiem	“vai	gāzes	pistoles	(revolvera)”;
papildināt	ceturto	daļu	pēc	vārda	“adresē”	ar	vārdiem	“un	gāzes	pistoles	(revolvera)	glabāšanas	

adresē”.

27.	52.	pantā:
papildināt	 pirmo	 daļu	 pēc	 vārda	 “anulēšanu”	 ar	 vārdiem	 “vai	 derīguma	 termiņa	

nepagarināšanu”;
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārdiem	“lielas	enerģijas	pneimatiskā	ieroča”	ar	vārdiem	“vai	gāzes	

pistoles	(revolvera)”.
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28.	Pārejas	noteikumos:
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	5.	un	6.	punktu	šādā	redakcijā:
“5.	Uz	nenoteiktu	laiku	izsniegto	ieroča	nēsāšanas	atļauju	derīguma	termiņš	ir	līdz	2023.	gada	

30.	septembrim.
6.	Šā	likuma	18.1 panta	piektā	daļa	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	jūlijā.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	oktobrī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	13.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

226. 401L/11 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un 
elektroniskās naudas likumā

Izdarīt	Maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	likumā	(Latvijas	Vēstnesis,	2010,	
43.	nr.;	2011,	52.,	85.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.  Aizstāt	 V	 nodaļas	 nosaukumā	 vārdu	 “Iestādes”	 ar	 vārdiem	 “Maksājumu	 pakalpojumu	
sniedzēja”.

2.	Izteikt	41.	pantu	šādā	redakcijā:
“41. pants.	 Maksājumu	 pakalpojumu	 sniedzēja	 un	 maksājuma	 pakalpojuma	 izmantotāja	

attiecības	 regulē	 šis	 likums,	 citi	 maksājumu	 pakalpojumu	 jomas	 darbību	 regulējošie	 normatīvie	
akti,	Eiropas	Savienības	tieši	piemērojamie	tiesību	akti	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	
naudas	 jomā,	 kā	 arī	 civiltiesiskie	 līgumi,	 kurus	 maksājumu	 pakalpojumu	 sniedzējs	 noslēdzis	 ar	
maksājuma	pakalpojuma	izmantotāju.”

3.  Aizstāt	 VI  nodaļas	 nosaukumā	 vārdu	 “Iestāžu”	 ar	 vārdiem	 “Maksājumu	 pakalpojumu	
sniedzēju	un	elektroniskās	naudas	iestāžu”.

4.	48.	pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Uzraudzības	 funkciju	 veikšanai	 Komisija	 ir	 tiesīga	 izdot	 maksājumu	 pakalpojumu	

sniedzējiem	saistošus	normatīvos	noteikumus,	lai	nodrošinātu	to	prasību	ievērošanu,	kuras	noteiktas	
šajā	likumā	un	Eiropas	Savienības	tieši	piemērojamos	tiesību	aktos	maksājumu	pakalpojumu	un	
elektroniskās	naudas	jomā.”;

uzskatīt	līdzšinējo	tekstu	par	panta	pirmo	daļu.

5.	Izteikt	56.	pantu	šādā	redakcijā:	
“56. pants.	 (1)  Ja	 Komisija	 konstatē,	 ka	 maksājumu	 sistēma,	 maksājumu	 pakalpojumu	

sniedzējs	vai	elektroniskās	naudas	iestāde	neievēro	prasības,	kas	noteiktas	šajā	likumā,	Komisijas	
izdotajos	 tiesību	 aktos	 vai	 Eiropas	 Savienības	 tieši	 piemērojamos	 tiesību	 aktos	 maksājumu	
pakalpojumu	 un	 elektroniskās	 naudas	 jomā,	 tā,	 pieņemot	 lēmumu,	 ir	 tiesīga	 īstenot	 vienu	 vai	
vairākas	šādas	darbības:	

1)	 pieprasīt,	lai	institūcija	vai	persona,	kas	ir	atbildīga	par	maksājumu	sistēmas	darbību,	
maksājumu	 pakalpojumu	 sniedzējs	 vai	 elektroniskās	 naudas	 iestāde	 nekavējoties	
veic	 situācijas	 novēršanai	 nepieciešamos	 pasākumus	 un	 iesniedz	 Komisijai	 tās	
noteiktajā	termiņā	rīcības	plānu;

2)	 izteikt	 institūcijai	 vai	 personai,	 kas	 ir	 atbildīga	 par	 maksājumu	 sistēmas	 darbību,	
maksājumu	pakalpojumu	sniedzējam	vai	elektroniskās	naudas	iestādei	brīdinājumu;

3)	 noteikt	ierobežojumus	maksājumu	pakalpojumu	sniedzēja	vai	elektroniskās	naudas	
iestādes	 darbībai,	 tai	 skaitā	 daļēji	 vai	 pilnīgi	 apturēt	 maksājumu	 pakalpojumu	
sniegšanu;	
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4)	 dot	 institūcijai	 vai	 personai,	 kas	 ir	 atbildīga	 par	 maksājumu	 sistēmas	 darbību,	
maksājumu	pakalpojumu	sniedzēja	vai	elektroniskās	naudas	iestādes	pārraudzības	
institūcijām	 un	 izpildinstitūcijām,	 kā	 arī	 šo	 institūciju	 vadītājiem	 un	 locekļiem	
pamatotus	 rakstveida	 rīkojumus,	 kas	 nepieciešami,	 lai	 ierobežotu	 vai	 pārtrauktu	
maksājumu	sistēmas,	maksājumu	pakalpojumu	sniedzēja	vai	elektroniskās	naudas	
iestādes	 darbību,	 kura	 apdraud	 vai	 var	 apdraudēt	 to	 stabilitāti,	 maksātspēju	 vai	
reputāciju;	

5)	 uzlikt	soda	naudu	līdz	100 000 latu;
6)	 daļēji	vai	pilnīgi	apturēt	elektroniskās	naudas	emisiju	elektroniskās	naudas	iestādei.

(2)  Ja	 Komisija	 konstatē,	 ka	 iestāde	 neievēro	 normatīvo	 aktu	 prasības	 noziedzīgi	 iegūtu	
līdzekļu	 legalizācijas	 un	 terorisma	 finansēšanas	 novēršanas	 jomā,	 tā	 ir	 tiesīga	 īstenot	 vienu	 vai	
vairākas	šā	panta	pirmajā	daļā	norādītās	darbības.

(3)  Ja	Komisija,	pamatojoties	uz	 šā	panta	pirmās	un	otrās	daļas	noteikumiem,	 ir	 izdevusi	
administratīvo	aktu,	šā	akta	pārsūdzēšana	neaptur	tā	izpildi.”

6.  105.	pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārdiem	“nodaļas	noteikumu”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Savienības	

tieši	piemērojamo	 tiesību	aktu	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	 jomā”	un	pēc	
vārdiem	“minēto	noteikumu”	—	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Savienības	tieši	piemērojamo	tiesību	aktu	
maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	jomā”;

papildināt	otro	daļu	pēc	vārdiem	“nodaļas	noteikumu”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Savienības	
tieši	piemērojamo	tiesību	aktu	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	jomā”;

papildināt	ceturto	daļu	pēc	vārdiem	“nodaļas	noteikumu”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Savienības	
tieši	piemērojamo	tiesību	aktu	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	jomā”;

papildināt	piekto	daļu	pēc	vārdiem	“nodaļas	noteikumu”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Savienības	
tieši	piemērojamo	tiesību	aktu	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	jomā”.

7. Papildināt	106.	panta	pirmo	daļu	pēc	vārdiem	“nodaļas	noteikumu”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	
Savienības	tieši	piemērojamo	tiesību	aktu	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	jomā”.

8. Papildināt	107.	pantu	pēc vārdiem	“nodaļas	noteikumus”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Savienības	
tieši	piemērojamos	tiesību	aktus	maksājumu	pakalpojumu	un	elektroniskās	naudas	jomā”.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	4.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	04.07.2013.,	Nr.128.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

227. 402L/11 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā
Izdarīt	 Alkoholisko	 dzērienu	 aprites	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2004,	10.,	13.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	59.	nr.;	2012,	6.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	1.	panta	tekstu	šādā	redakcijā:
“Likumā	lietotie	termini	atbilst	likumā	“Par	akcīzes	nodokli”	lietotajiem	ar	akcīzes	nodokli	

apliekamo	 objektu	 terminiem	 un	 to	 skaidrojumam,	 kā	 arī	 Reklāmas	 likumā,	 Elektronisko	
plašsaziņas	līdzekļu	likumā	un	Patērētāju	tiesību	aizsardzības	likumā	lietotajiem	terminiem	un	to	
skaidrojumam.”

2.	6.	pantā:	
izteikt	pirmās	daļas	1.	punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 sociālās	 aprūpes,	 ārstniecības	 un	 izglītības	 iestāžu,	 policijas,	 karaspēka	 daļu	 un	
citu	 militarizēto	 formējumu	 telpās	 un	 teritorijā,	 kā	 arī	 izglītības	 iestāžu	 dienesta	
viesnīcās;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	1.1 punktu	šādā	redakcijā:	
“11)	 valsts	un	pašvaldību	iestāžu	telpās,	izņemot	kultūras	un	sporta	iestāžu	telpas	un	to	

teritoriju;”;
izteikt	pirmās	daļas	5.	punktu	šādā	redakcijā:

“5)	 no	 pulksten	 22.00	 līdz	 8.00,	 izņemot	 tādas	 mazumtirdzniecības	 vietas,	 kurās	
alkoholiskie	 dzērieni	 tiek	 realizēti	 tikai	 izlejamā	 veidā	 un	 tiek	 nodrošināta	 to	
patērēšana	uz	vietas,	kā	arī	beznodokļu	tirdzniecības	veikalus;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	8.	punktu	šādā	redakcijā:
“8)	 izmantojot	distances	līgumu.”;

papildināt	pantu	ar	1.1	un	1.2 daļu	šādā	redakcijā:	
“(11)	Alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecībā,	izņemot	alu,	kurā	absolūtais	spirta	daudzums	

nepārsniedz	 5,8	 tilpumprocentus,	 papildus	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktajiem	 ierobežojumiem	
vienlaikus	ievērojami	visi	šādi	nosacījumi:

1)	 alkoholiskie	dzērieni	izvietojami	nodalītā	tirdzniecības	zāles	pašapkalpošanās	zonā	
vai	alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecība	organizējama,	 individuāli	apkalpojot	
katru	pircēju;

2)	 alkoholisko	 dzērienu	 tirdzniecības	 zāles	 pašapkalpošanās	 zonā	 un	 pircēju	
individuālās	 apkalpošanas	 vietā	 nodrošināma	 nepārtraukta	 videonovērošana,	
videoieraksta	veikšana	reālā	laika	režīmā	un	tā	saglabāšana	vismaz	septiņas	dienas	
pēc	ierakstīšanas;

3)	 nodalītajā	 tirdzniecības	 zāles	 pašapkalpošanās	 zonā	 izvietojami	 tikai	 alkoholiskie	
dzērieni,	tabakas	izstrādājumi	un	to	piederumi,	kā	arī	tādas	preces,	kas	saistītas	ar	
alkoholiskajiem	dzērieniem	(piemēram,	dzērienu	taras	atvēršanas	ierīces,	dzērienu	
lietošanai	paredzēti	trauki).

(12)	Alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecība	 ir	aizliegta	valsts	un	pašvaldību	kultūras	un	
sporta	iestāžu	telpās,	ja	tajās	atrodas	šā	panta	pirmās	daļas	1.	punktā	minētie	objekti	un	kultūras	un	
sporta	iestāžu	apmeklētāju	plūsma	nav	nošķirama	no	attiecīgā	objekta	apmeklētājiem.”;
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izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2)  Alkoholiskos	 dzērienus	 aizliegts	 pārdot	 personām,	 kuras	 ir	 jaunākas	 par	 18	 gadiem,	

un	 šīs	 personas	 nedrīkst	 tos	 iegādāties.	 Lai	 pārliecinātos	 par	 personas	 vecumu,	 mazumtirgotāja	
pienākums	ir	pieprasīt,	lai	persona	uzrāda	personu	apliecinošu	dokumentu.”;

papildināt	pantu	ar	2.1,	2.2,	2.3	un	2.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)  Personām	 vecumā	 no	 18	 līdz	 25	 gadiem,	 iegādājoties	 alkoholiskos	 dzērienus,	 ir	

pienākums	uzrādīt	personu	apliecinošu	dokumentu	mazumtirgotājam	visos	gadījumos	neatkarīgi	
no	tā,	vai	mazumtirgotājs	to	ir	pieprasījis.

(22)	Alkoholiskos	dzērienus	aizliegts	pārdot	personām,	par	kuru	vecumu	mazumtirgotājam	
ir	 pamatotas	 šaubas	 un	 kuras	 pēc	 mazumtirgotāja	 pieprasījuma	 neuzrāda	 personu	 apliecinošu	
dokumentu,	kas	apliecina	šo	personu	vecumu.

(23)	 Pēc	 uzraudzības	 un	 kontroles	 iestādes	 pieprasījuma	 jebkura	 pircēja	 pienākums	 ir	
apliecināt	savu	personu	un	vecumu,	uzrādot	personu	apliecinošu	dokumentu.	

(24) Mazumtirgotājs	nodrošina,	lai	alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecībā	tieši	iesaistītie	
darbinieki	pirms	darba	pienākumu	izpildes	uzsākšanas	un	turpmāk	ne	retāk	kā	vienu	reizi	mēnesī	
tiktu	instruēti	par	alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecības	noteikumiem.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(31)  Aizliegts	 piedāvāt	 alkoholiskos	 dzērienus	 degustācijai	 ārpus	 nodalītās	 tirdzniecības	

zāles	pašapkalpošanās	zonas,	kurā	tiek	izvietoti	tikai	alkoholiskie	dzērieni,	tabakas	izstrādājumi	un	
to	piederumi,	kā	arī	tādas	preces,	kas	saistītas	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem.”

3.	Izteikt	10.	panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(1)	Alkoholisko	dzērienu	reklāmā	ietverama	informācija,	kas	brīdina	sabiedrību	par	alkohola	

lietošanas	negatīvo	ietekmi,	kā	arī	informē	par	alkoholisko	dzērienu	pārdošanas,	iegādāšanās	un	
nodošanas	aizliegumu	nepilngadīgām	personām.	Šādai	informācijai	atvēlami	vismaz	10	procenti	
no	konkrētās	reklāmas	apjoma.”

4.	Papildināt	11.	panta	trešo	daļu	ar	5.	punktu	šādā	redakcijā:	
“5)	 vides	reklāmās.”

5.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	9.,	10.,	11.,	12.,	13.	un	14.	punktu	šādā	redakcijā:
“9.  Grozījums	 šā	 likuma	 6.	panta	 pirmās	 daļas	 1.	punktā	 (par	 alkoholisko	 dzērienu	

mazumtirdzniecības	 aizliegumu	 izglītības	 iestāžu	 dienesta	 viesnīcās)	 un	 6.	panta	 pirmās	 daļas	
1.1	 punkts,	 kā	 arī	 1.2  daļa	 (par	 alkoholisko	 dzērienu	 mazumtirdzniecības	 aizliegumu	 valsts	 un	
pašvaldību	iestāžu	telpās	un	to	teritorijā)	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	septembrī.

10.	Grozījumi	šā	likuma	6.	panta	pirmās	daļas	5.	punktā	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	augustā.
11.	Šā	likuma	6.	panta	1.1 daļa	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	janvārī.
12.	 Komersanti,	 kuri	 līdz	 2013.	gada	 31.	jūlijam	 saņēmuši	 speciālo	 atļauju	 (licenci)	

alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecībai	vai	alus	mazumtirdzniecībai	norādītajā	darbības	vietā,	
kur	alkoholiskos	dzērienus	var	realizēt	promnešanai	un	patērēšanai	uz	vietas,	un	kuri	pārsniedz	
šā	 likuma	 6.	panta	 pirmās	 daļas	 5.	punktā	 noteikto	 ierobežojumu	 (deklarētais	 darba	 laiks	 ir	 arī	
laika	 periodā	 no	 pulksten	 22.00	 līdz	 8.00),	 līdz	 2013.	gada	 30.	septembrim	 iesniedz	 iesniegumu	
Valsts	ieņēmumu	dienestam	attiecīgās	speciālās	atļaujas	(licences)	pārreģistrācijai.	Šādā	gadījumā	
komersants	ir	atbrīvots	no	valsts	nodevas	par	speciālās	atļaujas	(licences)	pārreģistrāciju.
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13. Ja	iesniegums	par	alkoholisko	dzērienu	mazumtirdzniecības	vai	alus	mazumtirdzniecības	
speciālās	 atļaujas	 (licences)	 pārreģistrāciju	 nav	 iesniegts	 līdz	 šo	 pārejas	 noteikumu	 12.	punktā	
minētajam	 termiņam,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests,	 sākot	 ar	 2013.	gada	 1.	oktobri,	 anulē	 attiecīgo	
speciālajā	 atļaujā	 (licencē)	 norādīto	 darbības	 vietu	 vai	 attiecīgo	 speciālo	 atļauju	 (licenci),	 ja	 tajā	
deklarēta	viena	darbības	vieta.

14. Šā	likuma	11.	panta	trešās	daļas	5.	punkts	stājas	spēkā	2014.	gada	1.	jūlijā.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	5.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	05.07.2013.,	Nr.129.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

228. 403L/11 Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likumā

Izdarīt	Publisku	izklaides	un	svētku	pasākumu	drošības	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2005,	14.	nr.;	2008,	16.	nr.;	2009,	10.	nr.)	šādus	grozījumus:

1. Aizstāt	1.	panta	2.	un	3.	punktā	vārdus	“rīcībspējīga	fiziskā	persona”	ar	vārdiem	“pilngadīga	
fiziskā	persona,	kurai	nav	nodibināta	aizgādnība”.

2.	Papildināt	I	nodaļu	ar	4.1 pantu	šādā	redakcijā:
“4.1 pants. Vispārīgie ar publiska pasākuma norisi saistītie ierobežojumi
(1)	Publiska	pasākuma	norises	laikā	aizliegts:

1)	 vērsties	 pret	 Latvijas	 Republikas	 neatkarību,	 teritoriālo	 nedalāmību,	 izteikt	
priekšlikumus	 par	 Latvijas	 valsts	 iekārtas	 vardarbīgu	 grozīšanu,	 aicināt	 nepildīt	
likumus;

2)	 sludināt	vardarbību,	naidu,	klaju	nacisma,	fašisma	vai	komunisma	ideoloģiju;
3)	 propagandēt	karu,	kā	arī	slavēt	vai	aicināt	izdarīt	noziedzīgus	nodarījumus	un	citus	

likumpārkāpumus;	
4)	 izmantot,	 arī	 stilizētā	 veidā,	 bijušās	 PSRS,	 bijušo	 PSRS	 republiku	 un	 nacistiskās	

Vācijas	 karogus,	 ģerboņus	 un	 himnas,	 nacistisko	 svastiku,	 SS	 zīmes	 un	 padomju	
simbolus  —	 sirpi	 un	 āmuru	 līdz	 ar	 piecstaru	 zvaigzni,	 izņemot	 gadījumus,	 kad	
to	 izmantošanas	 mērķis	 nav	 saistīts	 ar	 totalitāro	 režīmu	 slavināšanu	 vai	 izdarīto	
noziedzīgo	nodarījumu	attaisnošanu;	

5)	 rīkoties	tādā	veidā,	kas	rada	draudus	pasākuma	dalībnieku	vai	citu	personu	drošībai	
un	veselībai.

(2)	Par	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	noteikumu	pārkāpšanu	personas	saucamas	pie	atbildības	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	5.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	05.07.2013.,	Nr.129.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

229. 404L/11 Par Latvijas un PSRS psihiatriskajās ārstniecības 
iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 
1991. gada 21. augustam nepamatoti ievietotajām 
personām

1. pants. Likuma mērķis un darbības joma
(1)	 Šā	 likuma	 mērķis	 ir	 atjaunot	 vēsturisko	 taisnīgumu	 un	 to	 personu	 godu	 un	 cieņu,	

kuras	 laika	 posmā	 no	 1940.	gada	 17.	jūnija	 līdz	 1991.	gada	 21.	augustam	 bez	 tiesas	 nolēmuma	
nepamatoti —	par	savu	politisko	pārliecību,	par	politisko	darbību,	par	pretošanos	totalitārajiem	
režīmiem,	 par	 reliģiskajiem	 uzskatiem,	 par	 rases	 vai	 nacionālo	 piederību,	 par	 piederību	 pie	
noteiktas	 sabiedrības	 šķiras  —	 ievietotas	 Latvijas	 vai	 PSRS	 psihiatriskajās	 ārstniecības	 iestādēs	
(arī	ārstniecības	iestāžu	psihiatriskajās	nodaļās),	kā	arī	likvidēt	šīm	personām	radītās	nelabvēlīgās	
tiesiskās	sekas	(turpmāk —	personas	statusa	atjaunošana).

(2) Šis	likums	attiecas	uz	personām,	kuras	ir	Latvijas	pilsoņi,	nepilsoņi	vai	pastāvīgie	iedzīvotāji	
un	 kuras	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētajā	 laika	 posmā	 un	 minēto	 apstākļu	 dēļ	 tika	 nepamatoti	
ievietotas	Latvijas	vai	PSRS	psihiatriskajās	ārstniecības	iestādēs.

(3)  Šis	 likums	 neskar	 gadījumus,	 kuros	 personas	 ir	 reabilitējamas	 atbilstoši	 likumam	 “Par	
nelikumīgi	represēto	personu	reabilitāciju”.

2. pants. Personas statusa atjaunošanas kārtība
(1) Persona,	kura	atbilst	šā	likuma	1.	pantā	noteiktajiem	kritērijiem,	vai	tās	aizgādnis	iesniedz	

Latvijas	Republikas	prokuratūrai	pēc	šīs	personas	deklarētās	dzīvesvietas	iesniegumu	par	personas	
statusa	 atjaunošanu.	 Ja	 persona	 ir	 mirusi,	 attiecīgo	 iesniegumu	 var	 iesniegt	 tās	 radinieks	 vai	
pārdzīvojušais	laulātais.

(2) Ja	persona	vēlas,	lai	līdz	ar	personas	statusa	atjaunošanu	tiek	veiktas	izmaiņas	personas	
datu	apstrādes	sistēmās,	tā	izsaka	šādu	lūgumu	šā	panta	pirmajā	daļā	minētajā	iesniegumā.

(3) Prokuratūrā	saņemtais	iesniegums	tiek	izskatīts	Prokuratūras	likumā	noteiktajā	kārtībā,	
ciktāl	šajā	likumā	nav	noteikts	citādi.

(4)	Prokurors	iesniegumu	izskata	un	attiecīgajā	lietā	lēmumu	pieņem	sešu	mēnešu	laikā	no	
iesnieguma	saņemšanas	dienas.	Ja	nepieciešams,	prokurors	var	minēto	termiņu	pagarināt	uz	laiku	
līdz	vienam	gadam,	bet	ar	personas	rakstveida	piekrišanu	—	līdz	diviem	gadiem	no	iesnieguma	
saņemšanas	dienas.

(5) Lai	pieņemtu	lēmumu	par	personas	statusa	atjaunošanu	vai	atteikumu	atjaunot	personas	
statusu,	 prokurors	 pieprasa	 psihiatrijas	 ekspertu	 komisijas	 rakstveida	 atzinumu,	 kā	 arī,	 ja	
nepieciešams,	citu	ekspertu,	tajā	skaitā	psihiatrijas	ekspertu,	atzinumu.

(6)	Psihiatrijas	ekspertu	komisijas	darbu	organizē	valsts	sabiedrība	ar	 ierobežotu	atbildību	
“Rīgas	 Psihiatrijas	 un	 narkoloģijas	 centrs”.	 Psihiatrijas	 ekspertu	 komisija	 atzinumu	 sniedz,	
pamatojoties	uz	medicīnisko	dokumentāciju,	kuru	tās	rīcībā	nodevis	prokurors.

(7)  Prokurora	 lēmumu	 par	 personas	 statusa	 atjaunošanu	 vai	 atteikumu	 atjaunot	 personas	
statusu	pilnībā	vai	tā	daļā	var	apstrīdēt	Latvijas	Republikas	ģenerālprokuroram.	Ģenerālprokurora	
lēmumu	var	pārsūdzēt	 tiesā	Administratīvā	procesa	 likumā	noteiktajā	kārtībā	kā	administratīvo	
aktu.
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(8) Ja	prokurors	konstatē	šā	likuma	1.	pantā	minētos	apstākļus	un	par	attiecīgo	gadījumu	nav	
saņemts	iesniegums,	viņš	uzsāk	pārbaudi	pēc	savas	iniciatīvas,	iepriekš	saņemot	šā	panta	pirmajā	
daļā	minētās	personas	piekrišanu.

3. pants. Personas statusa atjaunošanas sekas
(1) Lēmumā	par	personas	statusa	atjaunošanu	norāda,	kādu	apstākļu	dēļ	un	kādu	laika	posmu	

persona	 bija	 nepamatoti	 ievietota	 Latvijas	 vai	 PSRS	 psihiatriskajā	 ārstniecības	 iestādē.	 Minētais	
lēmums	var	būt	par	pamatu	atbilstošu	izmaiņu	veikšanai	personas	datu	apstrādes	sistēmās,	ja	šā	
likuma	 2.	panta	 piektajā	 daļā	 minētās	 ekspertu	 komisijas	 atzinumā	 konstatēts,	 ka	 šādu	 izmaiņu	
veikšana	ir	pamatota.

(2)  Ja	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētais	 lēmums	 paredz	 izmaiņas	 personas	 datu	 apstrādes	
sistēmās,	 prokurors	 šo	 lēmumu	 nosūta	 atbilstošu	 izmaiņu	 veikšanai	 ar	 noteiktām	 slimībām	
slimojošu	pacientu	reģistrā.

(3)  Lēmums	 par	 personas	 statusa	 atjaunošanu	 pats	 par	 sevi	 negarantē	 politiski	 represētās	
personas	statusa	piešķiršanu.

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	augustā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	5.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	05.07.2013.,	Nr.129.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

230. 405L/11 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
Izdarīt	 Publisko	 iepirkumu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2006,	10.	nr.;	2007,	6.	nr.;	2009,	17.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	91.	nr.;	2012,	24.,	109.	nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	1.	pantā:
izteikt	1.	punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 centralizēto iepirkumu institūcija —	 pasūtītājs,	 kurš	 atbilst	 jebkurai	 no	 šādām	
pazīmēm:	
a)	 iepērk	 preces	 vai	 pakalpojumus	 citu	 pasūtītāju	 vai	 sabiedrisko	 pakalpojumu	

sniedzēju	vajadzībām,
b)	 veic	iepirkumus	vai	iepirkuma	procedūras,	lai	noslēgtu	iepirkuma	līgumu	vai	

vispārīgo	 vienošanos	 citu	 pasūtītāju	 vai	 sabiedrisko	 pakalpojumu	 sniedzēju	
vajadzībām;”;

papildināt	pantu	ar	14.1 punktu	šādā	redakcijā:
“141) sabiedrisko pakalpojumu	sniedzējs	—	sabiedrisko	pakalpojumu	sniedzējs	Sabiedrisko	

pakalpojumu	sniedzēju	iepirkumu	likuma	izpratnē;”.

2.	3.	pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	4.	punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 starptautiskai	 organizācijai	 vai	 tās	 noteiktam	 piegādātājam,	 un	 līgumu	 vismaz	
50  procentu	 apmērā	 līdzfinansē	 attiecīgā	 starptautiskā	 organizācija,	 un	 tā	 ir	
noteikusi,	 ka	 līgumu	 var	 noslēgt	 tikai	 ar	 šo	 starptautisko	 organizāciju	 vai	 tās	
izraudzītu	piegādātāju.”;

papildināt	trešās	daļas	2.	punktu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:	
“Šā	izņēmuma	piemērošanas	pamats	nav	steidzamība,	ne	arī	aizsargājama	informācija	pati	par	

sevi,	ja	tās	aizsardzību	var	nodrošināt	iepirkuma	procedūrās	saskaņā	ar	šo	likumu	vai	Aizsardzības	
un	drošības	jomas	iepirkumu	likumu.”

3.	8.	pantā:	
aizstāt	otrajā	daļā	skaitli	“20 000”	ar	skaitli	“30 000”;
izteikt	2.1 daļu	šādā	redakcijā:

“21)	 Šā	 likuma	 16.	panta	 piektajā	 un	 septītajā	 daļā	 noteiktajos	 gadījumos	 pasūtītājs	
iepērk	 preces	 un	 pakalpojumus	 no	 centralizēto	 iepirkumu	 institūcijas	 vai	 ar	 tās	
starpniecību,	nepiemērojot	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktās	iepirkuma	procedūras,	
šā	panta	septītās	daļas	vai	šā	likuma	8.1 panta	noteikumus.”

4.	8.1 pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	skaitli	“20 000”	ar	skaitli	“30 000”;
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Pasūtītājs	izslēdz	pretendentu	no	dalības	iepirkumā	jebkurā	no	šādiem	gadījumiem:	
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1)	 pasludināts	 pretendenta	 maksātnespējas	 process	 (izņemot	 gadījumu,	 kad	
maksātnespējas	 procesā	 tiek	 piemērota	 sanācija	 vai	 cits	 līdzīga	 veida	 pasākumu	
kopums,	kas	vērsts	uz	parādnieka	iespējamā	bankrota	novēršanu	un	maksātspējas	
atjaunošanu),	 apturēta	 vai	 pārtraukta	 tā	 saimnieciskā	 darbība,	 uzsākta	 tiesvedība	
par	tā	bankrotu	vai	tas	tiek	likvidēts;

2)	 pretendentam	 Latvijā	 vai	 valstī,	 kurā	 tas	 reģistrēts	 vai	 kurā	 atrodas	 tā	 pastāvīgā	
dzīvesvieta,	 ir	 nodokļu	 parādi,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	
iemaksu	parādi,	kas	kopsummā	kādā	no	valstīm	pārsniedz	100	latus.”;

izteikt	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	Šā	panta	piektās	daļas	1.	 vai	2.	punktā	minēto	apstākļu	esamību	pasūtītājs	pārbauda	

tikai	attiecībā	uz	pretendentu,	kuram	būtu	piešķiramas	līguma	slēgšanas	tiesības	atbilstoši	šā	panta	
trešajā	 daļā	 minētajām	 prasībām	 un	 kritērijiem.	 Lai	 izvērtētu	 pretendentu	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	
piekto	daļu,	pasūtītājs:

1)	 attiecībā	 uz	 Latvijā	 reģistrētu	 (Latvijā	 atrodas	 pastāvīgā	 dzīvesvieta)	 pretendentu	
informāciju	 par	 maksātnespējas	 un	 likvidācijas	 procesu	 pieprasa	 no	 Uzņēmumu	
reģistra	 un	 informāciju	 par	 saimnieciskās	 darbības	 apturēšanu	 iegūst	 Valsts	
ieņēmumu	 dienesta	 lēmumu	 par	 nodokļu	 maksātāju	 saimnieciskās	 darbības	
apturēšanu	 datubāzē.	 Faktu,	 ka	 informācija	 iegūta	 minētajā	 datubāzē,	 apliecina	
izdruka	no	šīs	datubāzes,	kurā	fiksēts	informācijas	iegūšanas	laiks;

2)	 attiecībā	 uz	 pretendentu	 (neatkarīgi	 no	 tā	 reģistrācijas	 valsts	 vai	 pastāvīgās	
dzīvesvietas)	 informāciju	 par	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 administrēto	 nodokļu	
parādiem,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	 parādiem,	
kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus,	iegūst	Valsts	ieņēmumu	dienesta	administrēto	
nodokļu	 (nodevu)	 parādnieku	 datubāzē.	 Faktu,	 ka	 informācija	 iegūta	 minētajā	
datubāzē,	 apliecina	 izdruka	 no	 šīs	 datubāzes,	 kurā	 fiksēts	 informācijas	 iegūšanas	
laiks.	Atkarībā	no	pārbaudes	rezultātiem	pasūtītājs:
a)	 neizslēdz	pretendentu	no	turpmākās	dalības	iepirkumā,	ja	konstatē,	ka	saskaņā	

ar	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 administrēto	 nodokļu	 (nodevu)	 parādnieku	
datubāzē	 esošajiem	 aktuālajiem	 datiem	 pretendentam	 nav	 Valsts	 ieņēmumu	
dienesta	administrēto	nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	
obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus,

b)	 informē	pretendentu	par	to,	ka	tam	konstatēti	nodokļu	parādi,	tajā	skaitā	valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	 parādi,	 kas	 kopsummā	 pārsniedz	
100	latus,	un	nosaka	termiņu	—	10	darbdienas	pēc	informācijas	izsniegšanas	
vai	 nosūtīšanas	 dienas	 —	 konstatēto	 parādu	 nomaksai	 un	 parādu	 nomaksas	
apliecinājuma	 iesniegšanai.	 Pretendents,	 lai	 apliecinātu,	 ka	 tam	 nav	 Valsts	
ieņēmumu	 dienesta	 administrēto	 nodokļu	 parādu,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	
apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus,	
iesniedz	 attiecīgās	 personas	 vai	 tās	 pārstāvja	 apliecinātu	 izdruku	 no	 Valsts	
ieņēmumu	dienesta	elektroniskās	deklarēšanas	sistēmas	par	to,	ka	attiecīgajai	
personai	 laikā	 pēc	 pasūtītāja	 nosūtītās	 informācijas	 saņemšanas	 dienas	 nav	
nodokļu	 parādu,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	
parādu,	 kas	 kopsummā	 pārsniedz	 100	 latus.	 Ja	 noteiktajā	 termiņā	 minētais	
apliecinājums	 nav	 iesniegts,	 pasūtītājs	 pretendentu	 izslēdz	 no	 turpmākās	
dalības	iepirkumā;

3)	 attiecībā	uz	ārvalstī	reģistrētu	(ārvalstī	atrodas	pastāvīgā	dzīvesvieta)	pretendentu	
pieprasa,	lai	tas	termiņā,	kas	nav	īsāks	par	10	darbdienām	pēc	dienas,	kad	pieprasījums	
izsniegts	vai	nosūtīts,	iesniedz	attiecīgās	ārvalsts	kompetentās	institūcijas	izziņu,	kas	
apliecina,	ka:
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a)	 pretendentam	 nav	 pasludināts	 maksātnespējas	 process,	 tas	 neatrodas	
likvidācijas	stadijā	un	tā	saimnieciskā	darbība	nav	apturēta,

b)	 pretendentam	attiecīgajā	ārvalstī	nav	nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	valsts	sociālās	
apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus.”;

izteikt	5.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(52)	 Pēc	 piedāvājuma	 iesniegšanas	 termiņa	 beigām	 iepirkuma	 komisija	 izvērtē	 iesniegtos	

piedāvājumus	un	izvēlas	vienu	vai	vairākus	piedāvājumus	atbilstoši	šā	panta	trešajā	daļā	minētajām	
prasībām	un	kritērijiem,	šā	panta	5.1 daļā	noteiktajā	kārtībā	izvērtējot	šā	panta	piektās	daļas	1. vai	
2.	punktā	 minēto	 apstākļu	 esamību.	 Ja	 pasūtītājs	 informāciju	 par	 pretendentu,	 kura	 ir	 pamats	
pretendenta	izslēgšanai	no	turpmākās	dalības	iepirkumā,	iegūst	tieši	no	kompetentās	institūcijas,	
datubāzēs	 vai	 no	 citiem	 avotiem,	 pretendents	 ir	 tiesīgs	 iesniegt	 izziņu	 vai	 citu	 dokumentu	 par	
attiecīgo	faktu	gadījumos,	kad	pasūtītāja	iegūtā	informācija	neatbilst	faktiskajai	situācijai.”;

papildināt	astoto	daļu	ar	tekstu	šādā	redakcijā:	
“Ne	vēlāk	kā	dienā,	kad	stājas	spēkā	attiecīgi	 iepirkuma	līgums	vai	tā	grozījumi,	pasūtītājs	

savā	 mājaslapā	 internetā	 ievieto	 attiecīgi	 iepirkuma	 līguma	 vai	 tā	 grozījumu	 tekstu,	 atbilstoši	
normatīvajos	 aktos	 noteiktajai	 kārtībai	 ievērojot	 komercnoslēpuma	 aizsardzības	 prasības.	
Iepirkuma	 līguma	un	 tā	grozījumu	 teksts	 ir	pieejams	pasūtītāja	mājaslapā	 internetā	vismaz	visā	
iepirkuma	līguma	darbības	laikā,	bet	ne	mazāk	kā	36	mēnešus	pēc	līguma	spēkā	stāšanās	dienas.”;

papildināt	pantu	ar	12.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(121)	Grozījumus	iepirkuma	līgumā,	kas	noslēdzams	šajā	pantā	noteiktajā	kārtībā,	izdara,	

ievērojot	šā	likuma	67.1 panta	noteikumus.”

5.	Papildināt	likumu	ar	8.2 pantu	šādā	redakcijā:
“8.2 pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras
(1)	Ja	publisku	piegādes	līgumu	vai	pakalpojumu	līgumu	paredzamā	līgumcena	ir	3000 latu	

vai	 lielāka,	 bet	 mazāka	 par	 30  000  latu	 un	 publisku	 būvdarbu	 līgumu	 paredzamā	 līgumcena	 ir	
10 000 latu	vai	lielāka,	bet	mazāka	par	120 000 latu,	pasūtītājs	veic	iepirkumu	šajā	pantā	noteiktajā	
kārtībā.

(2)	Iepirkuma	veikšanai	pasūtītājs	izveido	iepirkuma	komisiju	vismaz	triju	locekļu	sastāvā,	
nodrošinot,	ka	 šī	komisija	 ir	kompetenta	 tā	 iepirkuma	 jomā,	par	kuru	 slēdz	 līgumu.	 Iepirkuma	
komisija,	pildot	savus	pienākumus,	ir	tiesīga	pieaicināt	ekspertus.	Uz	iepirkuma	komisijas	darbību	
attiecas	šā	likuma	23.	panta	pirmās,	otrās	un	trešās	daļas	noteikumi.	Iepirkuma	komisija	lēmumus	
pieņem	šā	likuma	24.	panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	kārtībā.	

(3)	Iepirkuma	komisija	nosaka	pamatotas	un	objektīvas	prasības	attiecībā	uz	pretendentiem	
un	 iepirkuma	 priekšmetu,	 nodrošinot,	 ka	 minētās	 prasības	 nerada	 nepamatotus	 ierobežojumus	
konkurencei	iepirkumā.	Iepirkuma	komisija	arī	nosaka	kritērijus,	ko	ņems	vērā,	lai	no	prasībām	
atbilstošajiem	 piedāvājumiem	 izvēlētos	 visizdevīgāko	 piedāvājumu.	 Nav	 atļauts	 pieprasīt,	 lai	
piedāvājuma	sastāvā	 tiek	 iekļauts	konkrētajam	 iepirkumam	sagatavots	darbs,	kas	 ir	 autortiesību	
objekts	vai	uzskatāms	par	daļēju	pakalpojuma	izpildi.

(4)	 Pasūtītājs,	 izmantojot	 Iepirkumu	 uzraudzības	 biroja	 mājaslapā	 internetā	 pieejamos	
elektroniskos	 līdzekļus	 minēto	 paziņojumu	 sagatavošanai	 un	 iesniegšanai,	 publicē	 Iepirkumu	
uzraudzības	 biroja	 mājaslapā	 internetā	 paziņojumu	 par	 plānoto	 līgumu,	 nosakot	 piedāvājumu	
iesniegšanas	termiņu,	kas	nav	īsāks	par	10	dienām	(neskaitot	valstī	oficiāli	noteiktās	svētku	dienas)	
no	paziņojuma	publicēšanas	dienas.	Savukārt	savā	mājaslapā	internetā	pasūtītājs	ne	vēlāk	kā	līdz	
iepriekš	minētā	paziņojuma	publicēšanas	dienai	 ievieto	saskaņā	ar	šā	panta	trešo	daļu	noteiktās	
prasības	attiecībā	uz	pretendentiem	un	 iepirkuma	priekšmetu	un	nodrošina	 tām	brīvu	un	 tiešu	
pieeju.

(5)	Pasūtītājs	izslēdz	pretendentu	no	dalības	iepirkumā	jebkurā	no	šādiem	gadījumiem:
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1)	 pasludināts	 pretendenta	 maksātnespējas	 process	 (izņemot	 gadījumu,	 kad	
maksātnespējas	 procesā	 tiek	 piemērota	 sanācija	 vai	 cits	 līdzīga	 veida	 pasākumu	
kopums,	kas	vērsts	uz	parādnieka	iespējamā	bankrota	novēršanu	un	maksātspējas	
atjaunošanu),	 apturēta	 vai	 pārtraukta	 tā	 saimnieciskā	 darbība,	 uzsākta	 tiesvedība	
par	tā	bankrotu	vai	tas	tiek	likvidēts;

2)	 pretendentam	 Latvijā	 vai	 valstī,	 kurā	 tas	 reģistrēts	 vai	 kurā	 atrodas	 tā	 pastāvīgā	
dzīvesvieta,	 ir	 nodokļu	 parādi,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	
iemaksu	parādi,	kas	kopsummā	kādā	no	valstīm	pārsniedz	100	latus.	

(6)	Šā	panta	piektās	daļas	1.	un	2.	punktā	minēto	apstākļu	esamību	pasūtītājs	pārbauda	tikai	
attiecībā	uz	pretendentu,	kuram	būtu	piešķiramas	līguma	slēgšanas	tiesības	atbilstoši	noteiktajām	
prasībām	un	kritērijiem.	

(7)	 Lai	 pārbaudītu,	 vai	 pretendents	 nav	 izslēdzams	 no	 dalības	 iepirkumā	 šā	 panta	 piektās	
daļas	1.	vai	2.	punktā	minēto	apstākļu	dēļ,	pasūtītājs:

1)	 attiecībā	 uz	 pretendentu	 (neatkarīgi	 no	 tā	 reģistrācijas	 valsts	 vai	 pastāvīgās	
dzīvesvietas),	izmantojot	Ministru	kabineta	noteikto	informācijas	sistēmu,	Ministru	
kabineta	noteiktajā	kārtībā	iegūst	informāciju:
a)	 par	 šā	 panta	 piektās	 daļas	 1.	punktā	 minētajiem	 faktiem	 —	 no	 Uzņēmumu	

reģistra,
b)	 par	 šā	 panta	 piektās	 daļas	 2.	punktā	 minēto	 faktu	 —	 no	 Valsts	 ieņēmumu	

dienesta	 un	 Latvijas	 pašvaldībām.	 Pasūtītājs	 minēto	 informāciju	 no	 Valsts	
ieņēmumu	 dienesta	 un	 Latvijas	 pašvaldībām	 ir	 tiesīgs	 saņemt,	 neprasot	
pretendenta	piekrišanu;	

2)	 attiecībā	uz	ārvalstī	reģistrētu	vai	pastāvīgi	dzīvojošu	pretendentu	papildus	pieprasa,	
lai	tas	iesniedz	attiecīgās	ārvalsts	kompetentās	institūcijas	izziņu,	kas	apliecina,	ka	uz	
to	neattiecas	šā	panta	piektajā	daļā	noteiktie	gadījumi.	Termiņu	izziņu	iesniegšanai	
pasūtītājs	 nosaka	 ne	 īsāku	 par	 10	 darbdienām	 pēc	 pieprasījuma	 izsniegšanas	 vai	
nosūtīšanas	dienas.	Ja	attiecīgais	pretendents	noteiktajā	termiņā	neiesniedz	minēto	
izziņu,	pasūtītājs	to	izslēdz	no	dalības	iepirkumā.

(8)  Atkarībā	 no	 atbilstoši	 šā	 panta	 septītās	 daļas	 1.	punkta	 “b”	 apakšpunktam	 veiktās	
pārbaudes	rezultātiem	pasūtītājs:

1)	 neizslēdz	 pretendentu	 no	 dalības	 iepirkumā,	 ja	 konstatē,	 ka	 saskaņā	 ar	 Ministru	
kabineta	 noteiktajā	 informācijas	 sistēmā	 esošo	 informāciju	 pretendentam	 nav	
nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādu,	
kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus;

2)	 informē	 pretendentu	 par	 to,	 ka	 tam	 konstatēti	 nodokļu	 parādi,	 tajā	 skaitā	 valsts	
sociālās	apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādi,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus,	
un	nosaka	termiņu	—	10	darbdienas	pēc	informācijas	izsniegšanas	vai	nosūtīšanas	
dienas	 —	 konstatēto	 parādu	 nomaksai	 un	 parādu	 nomaksas	 apliecinājuma	
iesniegšanai.	 Pretendents,	 lai	 apliecinātu,	 ka	 tam	 nav	 nodokļu	 parādu,	 tajā	 skaitā	
valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	
100	latus,	iesniedz	attiecīgi	pretendenta	vai	tā	pārstāvja	apliecinātu	izdruku	no	Valsts	
ieņēmumu	dienesta	elektroniskās	deklarēšanas	sistēmas	vai	pašvaldības	izdotu	izziņu	
par	to,	ka	attiecīgajai	personai	laikā	pēc	pasūtītāja	nosūtītās	informācijas	saņemšanas	
dienas	 nav	 nodokļu	 parādu,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	
iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus.	Ja	noteiktajā	termiņā	minētie	
dokumenti	nav	iesniegti,	pasūtītājs	pretendentu	izslēdz	no	dalības	iepirkumā.

(9)  Pēc	 piedāvājumu	 iesniegšanas	 termiņa	 beigām	 iepirkuma	 komisija	 izvērtē	 iesniegtos	
piedāvājumus	 un	 izvēlas	 vienu	 vai	 vairākus	 piedāvājumus.	 Iepirkuma	 komisija	 par	 uzvarētāju	
iepirkumā	 atzīst	 pretendentu,	 kurš	 izraudzīts	 atbilstoši	 noteiktajām	 prasībām	 un	 kritērijiem	
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un	nav	 izslēdzams	no	dalības	 iepirkumā	saskaņā	ar	 šā	panta	piekto	daļu.	 	Lēmumā,	ar	kuru	 tiek	
noteikts	uzvarētājs,	papildus	norāda	visus	noraidītos	pretendentus	un	to	noraidīšanas	iemeslus,	visu	
pretendentu	piedāvātās	līgumcenas	un	par	uzvarētāju	noteiktā	pretendenta	salīdzinošās	priekšrocības.

(10) Triju	darbdienu	laikā	pēc	lēmuma	pieņemšanas	pasūtītājs	informē	visus	pretendentus	
par	iepirkumā	izraudzīto	pretendentu	vai	pretendentiem,	kā	arī	savā	mājaslapā	internetā	nodrošina	
brīvu	 un	 tiešu	 elektronisku	 pieeju	 šā	 panta	 devītajā	 daļā	 minētajam	 lēmumam.	 Pasūtītājs	 triju	
darbdienu	 laikā	pēc	pretendenta	pieprasījuma	saņemšanas	 izsniedz	vai	nosūta	pretendentam	šā	
panta	devītajā	daļā	minēto	lēmumu.

(11)  Pasūtītājs	 slēdz	 iepirkuma	 līgumu	 ar	 iepirkuma	 komisijas	 izraudzīto	 pretendentu.	
Pasūtītājs	ir	tiesīgs	pārtraukt	iepirkumu	un	neslēgt	līgumu,	ja	tam	ir	objektīvs	pamatojums.

(12)	 Ne	 vēlāk	 kā	 piecas	 darbdienas	 pēc	 tam,	 kad	 noslēgts	 līgums,	 pasūtītājs,	 izmantojot	
Iepirkumu	 uzraudzības	 biroja	 mājaslapā	 internetā	 pieejamos	 elektroniskos	 līdzekļus	 minēto	
paziņojumu	 sagatavošanai	 un	 iesniegšanai,	 publicē	 Iepirkumu	 uzraudzības	 biroja	 mājaslapā	
internetā	informatīvu	paziņojumu	par	noslēgto	līgumu.

(13)	Ne	vēlāk	kā	dienā,	kad	stājas	spēkā	iepirkuma	līgums	vai	tā	grozījumi,	pasūtītājs	savā	
mājaslapā	internetā	ievieto	attiecīgi	iepirkuma	līguma	vai	tā	grozījumu	tekstu,	atbilstoši	normatīvajos	
aktos	 noteiktajai	 kārtībai	 ievērojot	 komercnoslēpuma	 aizsardzības	 prasības.	 Iepirkuma	 līguma	
un	 tā	grozījumu	 teksts	 ir	pieejams	pasūtītāja	mājaslapā	 internetā	vismaz	visā	 iepirkuma	 līguma	
darbības	laikā,	bet	ne	mazāk	kā	36	mēnešus	pēc	līguma	spēkā	stāšanās	dienas.

(14)	 Grozījumus	 iepirkuma	 līgumā,	 kas	 noslēdzams	 šajā	 pantā	 noteiktajā	 kārtībā,	 izdara,	
ievērojot	šā	likuma	67.1 panta	noteikumus.

(15)	Pasūtītājs	ir	tiesīgs	nepiemērot	šā	panta	noteikumus,	ja	tiek	slēgti	šā	likuma	3.	un	5.	pantā	
minētie	līgumi.

(16)	Pasūtītājs	ir	tiesīgs	nepiemērot	šā	panta	ceturtās	un	piektās	daļas	noteikumus,	ja:
1)	 līgums	tiek	slēgts	par	šā	likuma	2.	pielikuma	B	daļā	minētajiem	pakalpojumiem;
2)	 iepirkums	 atbilst	 šā	 likuma	 62.	panta	 pirmās	 daļas	 1.	punkta	 pēdējā	 teikuma	 vai	

63.	panta	nosacījumiem;
3)	 iepriekš	ir	veikts	iepirkums	šajā	pantā	noteiktajā	kārtībā	un	tajā	iesniegti	iepirkuma	

dokumentos	 noteiktajām	 prasībām	 neatbilstoši	 piedāvājumi,	 —	 ievērojot	
nosacījumu,	 ka	 iepirkuma	 līguma	 noteikumi	 būtiski	 neatšķiras	 no	 iepriekš	
veiktajā	 iepirkumā	 paredzētajām	 līguma	 izpildei	 nepieciešamajām	 prasībām	 un	
šajā	 iepirkumā	 tiek	 uzaicināti	 iesniegt	 piedāvājumu	 tikai	 tie	 pretendenti,	 kuri	
iepriekš	veiktajā	iepirkumā	nav	izslēgti	un	nebija	izslēdzami,	un	atbilst	izvirzītajām	
kvalifikācijas	prasībām;

4)	 iepriekš	 ir	 veikts	 iepirkums	 šajā	 pantā	 noteiktajā	 kārtībā	 un	 tajā	 nav	 iesniegti	
piedāvājumi,	 —	 ievērojot	 nosacījumu,	 ka	 iepirkuma	 līguma	 noteikumi	 būtiski	
neatšķiras	 no	 iepriekš	 veiktajā	 iepirkumā	 paredzētajām	 līguma	 izpildei	
nepieciešamajām	prasībām.

(17)	Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 informācijas	sistēmu,	kurā	veicama	šā	panta	septītajā	daļā	minētā	pārbaude,	kā	arī	

šīs	sistēmas	uzturēšanas	un	izmantošanas	kārtību;
2)	 šā	panta	septītās	daļas	1.	punktā	minētās	pārbaudāmās	informācijas	apstrādes	mērķi	

un	apjomu;	
3)	 kārtību,	 kādā	 šīs	 daļas	 1.	punktā	 minētā	 informācijas	 sistēma	 saņem	 un	 apstrādā	

informāciju	 no	 šā	 panta	 septītās	 daļas	 1.	punktā	 minēto	 iestāžu	 uzturētajām	
informācijas	sistēmām;

4)	 šā	panta	ceturtajā	daļā	minētā	paziņojuma	un	divpadsmitajā	daļā	minētā	informatīvā	
paziņojuma	saturu	un	šo	paziņojumu	sagatavošanas	kārtību.
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(18)	Pretendents,	kas	iesniedzis	piedāvājumu	iepirkumā,	uz	kuru	attiecas	šā	panta	noteikumi,	
un	kas	uzskata,	ka	ir	aizskartas	tā	tiesības	vai	ir	iespējams	šo	tiesību	aizskārums,	ir	tiesīgs	pieņemto	
lēmumu	pārsūdzēt	Administratīvajā	rajona	tiesā	Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.	
Administratīvās	rajona	tiesas	spriedumu	var	pārsūdzēt	kasācijas	kārtībā	Augstākās	tiesas	Senāta	
Administratīvo	lietu	departamentā.	Lēmuma	pārsūdzēšana	neaptur	tā	darbību.”

6. Aizstāt	visā	likumā,	izņemot	8.1 panta	nosaukumu	un	pārejas	noteikumus,	skaitli	“8.1”	ar	
skaitli	“8.2”.

7.	Izteikt	16.	pantu	šādā	redakcijā:
“16. pants. Centralizēto iepirkumu institūciju veiktie iepirkumi
(1)  Centralizēto	 iepirkumu	 institūcija	 var	 iepirkt	 preces	 un	 pakalpojumus,	 kā	 arī	 veikt	

iepirkumus	un	iepirkuma	procedūras	iepirkuma	līgumu	un	vispārīgo	vienošanos	noslēgšanai	citu	
pasūtītāju	un	sabiedrisko	pakalpojumu	sniedzēju,	tajā	skaitā	citu	valstu	pasūtītāju	un	sabiedrisko	
pakalpojumu	sniedzēju,	vajadzībām.	Šādā	gadījumā	centralizēto	iepirkumu	institūcija	piemēro	šajā	
likumā	noteiktās	prasības.

(2) Pasūtītājs	var	iepirkt	preces	un	pakalpojumus	no	centralizēto	iepirkumu	institūcijas	vai	
saņemt	būvdarbus,	piegādes	un	pakalpojumus	ar	tās	starpniecību.	

(3)	 Gadījumos,	 kad	 pasūtītājs	 iepērk	 preces	 un	 pakalpojumus	 no	 centralizēto	 iepirkumu	
institūcijas	 vai	 saņem	 būvdarbus,	 piegādes	 un	 pakalpojumus	 ar	 tās	 starpniecību,	 uzskatāms,	 ka	
tas	 ir	 piemērojis	 šā	 likuma	 prasības,	 ja	 centralizēto	 iepirkumu	 institūcija,	 veicot	 iepirkumu	 vai	
iepirkuma	procedūru,	ir	piemērojusi	šā	likuma	prasības.	

(4)	Pasūtītājs	var	iepirkt	preces	un	pakalpojumus	no	centralizēto	iepirkumu	institūcijas,	kas	
atrodas	citā	Eiropas	Savienības	dalībvalstī,	vai	saņemt	būvdarbus,	piegādes	un	pakalpojumus	ar	šādas	
institūcijas	starpniecību,	 ja	 tā,	veicot	 iepirkumu	vai	 iepirkuma	procedūru	pasūtītāja	vajadzībām,	
piemēro	tādu	normatīvo	aktu	prasības,	kuri	atbilst	Eiropas	Savienības	tiesībām	publisko	iepirkumu	
jomā.	Šādā	gadījumā	uzskatāms,	ka	pasūtītājs	ir	ievērojis	šā	likuma	prasības.

(5)	Tiešās	pārvaldes	iestādēm	ir	pienākums	preces	un	pakalpojumus	iegādāties	no	Ministru	
kabineta	noteiktas	centralizēto	iepirkumu	institūcijas	vai	ar	tās	starpniecību,	ja	attiecīgās	preces	vai	
pakalpojumi	ietilpst	Ministru	kabineta	noteiktajās	preču	un	pakalpojumu	grupās	un	to	līgumcena	
12	 mēnešu	 laikā	 attiecīgajā	 preču	 vai	 pakalpojumu	 grupā	 ir	 100	 latu	 vai	 lielāka.	 Šis	 nosacījums	
neattiecas	uz	šā	panta	sestajā	daļā	minēto	gadījumu.

(6)	 Tiešās	 pārvaldes	 iestāde	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 noteiktajā	 gadījumā	 var	 neiegādāties	
attiecīgās	 preces	 un	 pakalpojumus	 no	 Ministru	 kabineta	 noteiktās	 centralizēto	 iepirkumu	
institūcijas	vai	ar	tās	starpniecību	jebkurā	no	šādiem	gadījumiem:	

1)	 tiešās	 pārvaldes	 iestādes	 vajadzībām	 atbilstošu	 preci	 vai	 pakalpojumu	 nav	
iespējams	iegādāties	no	centralizēto	iepirkumu	institūcijas	vai	ar	tās	starpniecību.	
Šādā	gadījumā	pasūtītājs	pirms	 līguma	noslēgšanas	 informē	attiecīgo	centralizēto	
iepirkumu	 institūciju	 par	 tam	 nepieciešamo	 preču	 un	 pakalpojumu	 tehniskajām	
specifikācijām	un	saņem	centralizēto	iepirkumu	institūcijas	apstiprinājumu,	ka	tā	
nenodrošina	attiecīgu	preču	un	pakalpojumu	iegādes	iespēju;	

2)	 tiešās	pārvaldes	iestāde	var	nodrošināt	preču	vai	pakalpojumu	iegādi	par	zemāku	
cenu.	Šādā	gadījumā	tā	vienu	darbdienu	pirms	līguma	noslēgšanas	fiksē	(piemēram,	
pieprasot	 informāciju	 par	 attiecīgo	 preču	 un	 pakalpojumu	 cenu	 no	 centralizēto	
iepirkumu	 institūcijas	 vai	 izdrukājot	 šo	 informāciju	 no	 centralizēto	 iepirkumu	
institūcijas	 uzturētas	 informācijas	 sistēmas)	 centralizēto	 iepirkumu	 institūcijas	
nodrošināto	piedāvāto	līgumcenu	attiecīgajām	precēm	un	pakalpojumiem.
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(7)	Pašvaldībām	un	pašvaldību	 iestādēm	ir	pienākums	preces	un	pakalpojumus	 iegādāties	
no	centralizēto	iepirkumu	institūcijas	vai	ar	tās	starpniecību,	ja	attiecīgās	preces	vai	pakalpojumi	
ietilpst	 Ministru	 kabineta	 noteiktajā	 preču	 vai	 pakalpojumu	 grupā	 un	 to	 līgumcena	 12	 mēnešu	
laikā	attiecīgajā	preču	vai	pakalpojumu	grupā	ir	3000	latu	vai	lielāka.

(8)	Šā	panta	septītajā	daļā	noteiktais	pienākums	ir	izpildīts,	ja	attiecīgās	preces	un	pakalpojumi	
iepirkti	jebkurā	no	šādiem	veidiem:

1)	 no	 Ministru	 kabineta	 noteiktās	 centralizēto	 iepirkumu	 institūcijas	 vai	 ar	 tās	
starpniecību;

2)	 no	vienas	vai	vairāku	pašvaldību	izveidotas	centralizēto	iepirkumu	institūcijas	vai	ar	
tās	starpniecību,	 ja	attiecīgā	centralizēto	iepirkumu	institūcija	nodrošina	attiecīgo	
preču	un	pakalpojumu	iepirkumus	pašvaldībai	un	visām	tās	iestādēm.

(9)	Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 šā	panta	piektajā	un	septītajā	daļā	minētās	preču	un	pakalpojumu	grupas;
2)	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 un	 astotās	 daļas	 1.	punktā	 minētās	 centralizēto	 iepirkumu	

institūcijas	un	to	sniegto	pakalpojumu	izmantošanas	nosacījumus.”

8.	17.	pantā:
papildināt	 trešās	 daļas	 trešo	 teikumu	 pēc	 vārdiem	 “par	 vides	 aizsardzību”	 ar	 vārdiem	 “un	

klimata	pārmaiņu	novēršanas	veicināšanu”;
aizstāt	piektajā	daļā	vārdus	“ar	ražotāja	dokumentāciju	vai	kompetentas	institūcijas	izsniegtu	

apliecinājumu	par	pārbaudes	rezultātiem”	ar	vārdiem	“piedāvājumā	ar	dokumentiem,	ko	pasūtītājs	
atzīst	 par	 pieņemamiem	 (tajā	 skaitā	 ražotāja	 tehnisko	 dokumentāciju	 vai	 normatīvajos	 aktos	
noteiktajā	kārtībā	akreditētas	institūcijas	izsniegtu	apliecinājumu	par	pārbaudes	rezultātiem)”;

aizstāt	sestajā	un	astotajā	daļā	vārdu	“kompetentas”	ar	vārdiem	“normatīvajos	aktos	noteiktajā	
kārtībā	akreditētas”.

9.	 Papildināt	 26.	panta	 piekto	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “publicējis	 paziņojumu	 par	 līgumu”	 ar	
vārdiem	“paziņojumu	par	metu	konkursu	vai	paziņojumu	par	iepirkuma	procedūras	rezultātiem	
(ja	veikts	iepirkums	šā	likuma	8.	panta	septītajā	daļā	noteiktajā	kārtībā	vai	veikta	sarunu	procedūra,	
iepriekš	nepublicējot	paziņojumu	par	līgumu)”.

10.	Aizstāt	27.1 pantā	skaitļus	un	vārdu	“3.,	4.	vai	5.”	ar	skaitļiem	un	vārdu	“3.	vai	5.”.	

11.	29.	pantā:	
izslēgt	trešās	daļas	otrajā	teikumā	vārdus	“un	ir	pagājusi	puse	no	šā	panta	otrajā	daļā	minētā	

termiņa	vai	ilgāks	laiks”;
izslēgt	piektās	daļas	otrajā	 teikumā	vārdus	“un	 ir	pagājusi	puse	no	šā	panta	ceturtajā	daļā	

minētā	termiņa	vai	ilgāks	laiks”.

12.	Papildināt	33.	panta	septīto	daļu	ar	tekstu	šādā	redakcijā:	
“Iesniedzot	piedāvājumu	vai	pieteikumu,	kandidāts	vai	piegādātājs	 ir	 tiesīgs	visu	 iesniegto	

dokumentu	 atvasinājumu	 un	 tulkojumu	 pareizību	 apliecināt	 ar	 vienu	 apliecinājumu,	 ja	 viss	
piedāvājums	 vai	 pieteikums	 ir	 cauršūts	 vai	 caurauklots.	 Iesniedzot	 piedāvājumu	 vai	 pieteikumu	
elektroniski,	kandidāts	vai	piegādātājs	ir	tiesīgs	ar	vienu	drošu	elektronisko	parakstu	parakstīt	visus	
dokumentus	kā	vienu	kopumu.	Ja	piedāvājumu	vai	pieteikumu	var	iesniegt	elektroniski,	pasūtītājs	
nav	 tiesīgs	pieprasīt,	 lai	papildus	elektroniskajam	piedāvājumam	vai	pieteikumam	kandidāts	vai	
piegādātājs	iesniedz	arī	rakstveida	piedāvājumu	vai	pieteikumu.”
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13.	Izteikt	35.	panta	ceturtās	daļas	11.1 punktu	šādā	redakcijā:
“111)	ja	piemēro	atklātu	konkursu	un	nolikumā	vai	paziņojumā	par	līgumu	noteiktajām	

pretendentu	atlases	prasībām	atbilst	tikai	viens	pretendents,	—	šā	likuma	56.	panta	
septītajā	daļā	minētais	pamatojums;”.

14.	39.	pantā:
izteikt	pirmās	daļas	2.	punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 kandidāts	 vai	 pretendents	 ar	 tādu	 kompetentas	 institūcijas	 lēmumu	 vai	 tiesas	
spriedumu,	kurš	stājies	spēkā	un	kļuvis	neapstrīdams	un	nepārsūdzams,	ir	atzīts	par	
vainīgu	pārkāpumā,	kas	izpaužas	kā:
a)	 viena	vai	vairāku	tādu	valstu	pilsoņu	vai	pavalstnieku	nodarbināšana,	kuri	nav	

Eiropas	Savienības	dalībvalstu	pilsoņi	vai	pavalstnieki,	ja	tie	Eiropas	Savienības	
dalībvalstu	teritorijā	uzturas	nelikumīgi,

b)	 personas	 nodarbināšana	 bez	 rakstveidā	 noslēgta	 darba	 līguma,	 nodokļu	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	termiņā	neiesniedzot	par	šo	personu	informatīvo	
deklarāciju	par	darba	ņēmējiem,	kas	iesniedzama	par	personām,	kuras	uzsāk	
darbu;”;

izteikt	pirmās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 kandidāts	 vai	 pretendents	 ar	 tādu	 kompetentas	 institūcijas	 lēmumu	 vai	 tiesas	

spriedumu,	 kurš	 stājies	 spēkā	 un	 kļuvis	 neapstrīdams	 un	 nepārsūdzams,	 ir	 atzīts	
par	vainīgu	konkurences	tiesību	pārkāpumā,	kas	izpaužas	kā	vertikālā	vienošanās,	
kuras	 mērķis	 ir	 ierobežot	 pircēja	 iespēju	 noteikt	 tālākpārdošanas	 cenu,	 vai	
horizontālā	 karteļa	 vienošanās,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	 attiecīgā	 institūcija,	
konstatējot	konkurences	tiesību	pārkāpumu,	par	sadarbību	iecietības	programmas	
ietvaros	kandidātu	vai	pretendentu	ir	atbrīvojusi	no	naudas	soda	vai	naudas	sodu	
samazinājusi;”;

papildināt	pantu	ar	2.1,	2.2,	2.3	un	2.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Pasūtītājs	ir	tiesīgs	izslēgt	kandidātu	vai	pretendentu	no	turpmākās	dalības	iepirkuma	

procedūrā,	 kā	 arī	 neizskatīt	 pretendenta	 piedāvājumu,	 ja	 kandidāts	 vai	 pretendents	 (kā	
līgumslēdzēja	puse	vai	 līgumslēdzējas	puses	dalībnieks	vai	biedrs,	 ja	 līgumslēdzēja	puse	 ir	bijusi	
piegādātāju	apvienība	vai	personālsabiedrība),	tā	dalībnieks	vai	biedrs	(ja	kandidāts	vai	pretendents	
ir	piegādātāju	apvienība	vai	personālsabiedrība)	nav	pildījis	ar	 šo	pasūtītāju	noslēgtu	 iepirkuma	
līgumu	vai	vispārīgo	vienošanos	un	tādēļ	pasūtītājs	ir	izmantojis	iepirkuma	līgumā	vai	vispārīgās	
vienošanās	noteikumos	paredzētās	tiesības	vienpusēji	atkāpties	no	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	
vienošanās.

(22) Pasūtītājs	ir	tiesīgs	neizslēgt	kandidātu	vai	pretendentu	no	turpmākās	dalības	iepirkuma	
procedūrā	saskaņā	ar	šā	panta	2.1 daļu,	tā	vietā	paredzot	papildu	saistību	izpildes	nodrošinājumu	
(piemēram,	bankas	garantija	vai	apdrošināšana	par	noteiktu	naudas	summu)	vai	tādus	noteikumus,	
kas	 kandidātam	 vai	 pretendentam	 padara	 ekonomiski	 neizdevīgu	 iepirkuma	 līguma	 vai	
vispārīgās	vienošanās	būtisku	noteikumu	neievērošanu	(piemēram,	paredzētā	avansa	maksājuma	
samazināšana,	tā	samaksas	atlikšana	vai	atcelšana).

(23)	Pasūtītājs,	pieņemot	 lēmumu	par	kandidāta	vai	pretendenta	 izslēgšanu	no	 turpmākās	
dalības	iepirkuma	procedūrā	saskaņā	ar	šā	panta	2.1 daļu,	ņem	vērā,	cik	būtisks	ir	pārkāpums,	kas	
pieļauts	tā	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	izpildē,	no	kā	pasūtītājs	vienpusēji	atkāpies,	
kā	arī	slēdzamā	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	neizpildes	risku.	

(24)	 Pasūtītājs	 ir	 tiesīgs	 piemērot	 šā	 panta	 2.1  daļā	 paredzēto	 kandidātu	 un	 pretendentu	
izslēgšanas	nosacījumu,	kā	arī	 šā	panta	2.2 daļā	minēto	papildu	saistību	 izpildes	nodrošinājumu	
un	noteikumus	tikai	tad,	ja	tas	šādas	tiesības	ir	paredzējis	paziņojumā	par	līgumu	vai	iepirkuma	
procedūras	dokumentos.”;
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papildināt	ceturtās	daļas	ievaddaļu	pēc	skaitļiem	un	vārdiem	“1.,	2.	un	3.	punktā”	ar	vārdiem	
un	skaitli	“un	2.1 daļā”;

papildināt	ceturto	daļu	ar	4.	punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 no	dienas,	kad	pasūtītājs	vienpusēji	atkāpies	no	šā	panta	2.1 daļā	minētā	iepirkuma	

līguma	 vai	 vispārīgās	 vienošanās,	 līdz	 pieteikuma	 vai	 piedāvājuma	 iesniegšanas	
dienai	 ir	pagājuši	12	mēneši	publiska	piegādes	vai	pakalpojumu	līguma	gadījumā	
un	trīs	gadi	publiska	būvdarbu	līguma	gadījumā.”;

papildināt	pantu	ar	4.1	un	4.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)  Pasūtītājs	 pārbaudi	 par	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteikto	 kandidātu	 un	 pretendentu	

izslēgšanas	gadījumu	esamību	veic:
1)	 atklātā	 konkursā	 —	 attiecībā	 uz	 katru	 pretendentu,	 kuram	 atbilstoši	 citām	

paziņojumā	 par	 līgumu	 un	 iepirkuma	 procedūras	 dokumentos	 noteiktajām	
prasībām	un	izraudzītajam	piedāvājuma	izvēles	kritērijam	būtu	piešķiramas	līguma	
slēgšanas	tiesības;

2)	 slēgtā	 konkursā,	 konkursa	 dialogā	 un	 sarunu	 procedūrā,	 iepriekš	 publicējot	
paziņojumu	par	līgumu,	—	attiecībā	uz	katru	kandidātu,	kas	atbilst	citām	paziņojumā	
par	līgumu	un	kandidātu	atlases	nolikumā	noteiktajām	prasībām	un	būtu	uzaicināms	
iesniegt	piedāvājumu.	Ja	pasūtītājs	piemēro	kandidātu	skaita	samazināšanu	saskaņā	
ar	šā	likuma	37.	panta	sesto,	septīto	un	astoto	daļu,	tas	pārbaudi	veic	pirms	kandidātu	
skaita	 samazināšanas.	 Pasūtītājs	 pārbaudi	 par	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 11.	punktā	
minētajiem	apakšuzņēmējiem	veic	attiecībā	uz	katru	pretendentu,	kuram	atbilstoši	
citām	paziņojumā	par	 līgumu	un	iepirkuma	procedūras	dokumentos	noteiktajām	
prasībām	un	izraudzītajam	piedāvājuma	izvēles	kritērijam	būtu	piešķiramas	līguma	
slēgšanas	tiesības;

3)	 sarunu	 procedūrā,	 iepriekš	 nepublicējot	 paziņojumu	 par	 līgumu,	 —	 attiecībā	 uz	
katru	 pretendentu,	 kuram	 būtu	 piešķiramas	 līguma	 slēgšanas	 tiesības.	 Šā	 punkta	
noteikumus	neattiecina	uz	šīs	daļas	4.	punktā	minēto	gadījumu;

4)	sarunu	procedūrā,	iepriekš	nepublicējot	paziņojumu	par	līgumu	šā	likuma	62.	panta	
pirmās	 daļas	 1.	punkta	 pēdējā	 teikumā	 minētajā	 gadījumā,	 ja	 tā	 tiek	 piemērota	
pēc	atklāta	konkursa	izbeigšanas,	—	attiecībā	uz	katru	pretendentu,	kas	iesniedzis	
piedāvājumu	atklātā	konkursā	un	ir	uzaicināts	uz	sarunu	procedūru.	

(42) Pasūtītājs,	lai	samazinātu	administratīvo	resursu	patēriņu	pieteikumu	vai	piedāvājumu	
izvērtēšanai,	 ir	 tiesīgs	 pārbaudi	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 5.2  daļas	 1.	punktu,	 5.3  daļas	 1.	punktu	 un	
5.4  daļas	 1.	punktu	 par	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteikto	 kandidātu	 un	 pretendentu	 izslēgšanas	
gadījumu	esamību	atklātā	un	slēgtā	konkursā,	konkursa	dialogā	un	sarunu	procedūrā	veikt	attiecībā	
uz	visiem	kandidātiem	vai	pretendentiem,	kas	iesnieguši	pieteikumu	vai	piedāvājumu.”;

izslēgt	piekto	daļu;
izslēgt	5.1 daļu;
papildināt	pantu	ar	5.2,	5.3	un	5.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(52)	 Lai	 izvērtētu	 kandidātu,	 pretendentu	 un	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 11.	punktā	 minēto	

personu	saskaņā	ar	šā	panta	pirmās	daļas	2.	punktu,	pasūtītājs:
1)	 attiecībā	uz	Latvijā	reģistrētu	(Latvijā	atrodas	pastāvīgā	dzīvesvieta)	kandidātu	vai	

pretendentu,	kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	informāciju	
par	to,	vai	kandidāts	vai	pretendents	un	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minētā	
persona	ir	sodīti	par	šā	panta	pirmās	daļas	2.	punkta	“b”	apakšpunktā	minētajiem	
pārkāpumiem,	iegūst	no	Valsts	darba	inspekcijas;

2)	 attiecībā	 uz	 ārvalstī	 reģistrētu	 (ārvalstī	 atrodas	 pastāvīgā	 dzīvesvieta)	 kandidātu	
vai	pretendentu,	kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	pieprasa,	
lai	 kandidāts	 vai	 pretendents	 iesniedz	 attiecīgās	 ārvalsts	 kompetentās	 institūcijas	
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izziņu,	kas	apliecina,	ka	tas	un	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minētā	persona	nav	
sodīti	par	šā	panta	pirmās	daļas	2.	punktā	minētajiem	pārkāpumiem.

(53)	Lai	izvērtētu	kandidātu,	pretendentu	un	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	
saskaņā	ar	šā	panta	pirmās	daļas	4.	punktu,	pasūtītājs:

1)	 attiecībā	uz	Latvijā	reģistrētu	(Latvijā	atrodas	pastāvīgā	dzīvesvieta)	kandidātu	vai	
pretendentu,	kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	informāciju	
par	 maksātnespējas	 un	 likvidācijas	 procesu	 pieprasa	 no	 Uzņēmumu	 reģistra	 un	
informāciju	par	saimnieciskās	darbības	apturēšanu	iegūst	Valsts	ieņēmumu	dienesta	
lēmumu	par	nodokļu	maksātāju	saimnieciskās	darbības	apturēšanu	datubāzē.	Faktu,	
ka	informācija	 iegūta	minētajā	datubāzē,	apliecina	izdruka	no	šīs	datubāzes,	kurā	
fiksēts	informācijas	iegūšanas	laiks;

2)	 attiecībā	 uz	 ārvalstī	 reģistrētu	 (ārvalstī	 atrodas	 pastāvīgā	 dzīvesvieta)	 kandidātu	
vai	pretendentu,	kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	pieprasa,	
lai	 kandidāts	 vai	 pretendents	 iesniedz	 attiecīgās	 ārvalsts	 kompetentās	 institūcijas	
izziņu,	kas	apliecina,	ka	tam	un	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minētajai	personai	
nav	 pasludināts	 maksātnespējas	 process,	 tie	 neatrodas	 likvidācijas	 stadijā	 un	 to	
saimnieciskā	darbība	nav	apturēta.

(54)	Lai	izvērtētu	kandidātu,	pretendentu	un	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	
saskaņā	ar	šā	panta	pirmās	daļas	5.	punktu,	pasūtītājs:

1)	 attiecībā	 uz	 kandidātu	 vai	 pretendentu,	 kā	 arī	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 11.	punktā	
minēto	 personu	 (neatkarīgi	 no	 to	 reģistrācijas	 valsts	 vai	 pastāvīgās	 dzīvesvietas)	
informāciju	 par	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 administrēto	 nodokļu	 parādiem,	 tajā	
skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	 parādiem,	 kas	 kopsummā	
pārsniedz	 100  latus,	 iegūst	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 administrēto	 nodokļu	
(nodevu)	 parādnieku	 datubāzē.	 Faktu,	 ka	 informācija	 iegūta	 minētajā	 datubāzē,	
apliecina	izdruka	no	šīs	datubāzes,	kurā	fiksēts	informācijas	iegūšanas	laiks.	Atkarībā	
no	pārbaudes	rezultātiem	pasūtītājs:
a)	 neizslēdz	kandidātu	vai	pretendentu	no	turpmākās	dalības	iepirkuma	procedūrā,	

ja	 konstatē,	 ka	 saskaņā	 ar	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 administrēto	 nodokļu	
(nodevu)	 parādnieku	 datubāzē	 esošajiem	 aktuālajiem	 datiem	 kandidātam	
vai	pretendentam,	kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minētajai	personai	
nav	Valsts	ieņēmumu	dienesta	administrēto	nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	 parādu,	 kas	 kopsummā	 pārsniedz	
100	latus,

b)	 informē	kandidātu	vai	pretendentu	par	 to,	ka	 tam	vai	 šā	panta	pirmās	daļas	
11.	punktā	 minētajai	 personai	 konstatēti	 nodokļu	 parādi,	 tajā	 skaitā	 valsts	
sociālās	 apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	 parādi,	 kas	 kopsummā	 pārsniedz	
100	latus,	un	nosaka	termiņu	—	10	darbdienas	pēc	informācijas	izsniegšanas	
vai	 nosūtīšanas	 dienas	 —	 konstatēto	 parādu	 nomaksai	 un	 parādu	 nomaksas	
apliecinājuma	iesniegšanai.	Kandidāts	vai	pretendents,	lai	apliecinātu,	ka	tam,	
kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minētajai	personai	nav	Valsts	ieņēmumu	
dienesta	administrēto	nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	
obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus,	iesniedz	attiecīgās	
personas	 vai	 tās	 pārstāvja	 apliecinātu	 izdruku	 no	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	
elektroniskās	 deklarēšanas	 sistēmas	 par	 to,	 ka	 attiecīgajai	 personai	 laikā	 pēc	
pasūtītāja	nosūtītās	informācijas	saņemšanas	dienas	nav	nodokļu	parādu,	tajā	
skaitā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	
pārsniedz	100	latus.	Ja	noteiktajā	termiņā	minētais	apliecinājums	nav	iesniegts,	
pasūtītājs	kandidātu	vai	pretendentu	izslēdz	no	turpmākās	dalības	iepirkuma	
procedūrā;
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2)	 attiecībā	 uz	 ārvalstī	 reģistrētu	 (ārvalstī	 atrodas	 pastāvīgā	 dzīvesvieta)	 kandidātu	
vai	pretendentu,	kā	arī	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minēto	personu	pieprasa,	
lai	 kandidāts	 vai	 pretendents	 iesniedz	 attiecīgās	 ārvalsts	 kompetentās	 institūcijas	
izziņu,	kas	apliecina,	ka	tam	un	šā	panta	pirmās	daļas	11.	punktā	minētajai	personai	
attiecīgajā	 ārvalstī	 nav	 nodokļu	 parādu,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	
obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus.”;

izslēgt	astoto	un	devīto	daļu;
papildināt	pantu	ar	9.1	un	9.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(91)	Pasūtītājs	termiņu	šā	panta	5.2 daļas	2.	punktā,	5.3 daļas	2.	punktā	un	5.4 daļas	2.	punktā	

minēto	izziņu	iesniegšanai	nosaka	ne	īsāku	par	10	darbdienām	pēc	pieprasījuma	izsniegšanas	vai	
nosūtīšanas	dienas.	Ja	attiecīgais	kandidāts	vai	pretendents	noteiktajā	termiņā	neiesniedz	šā	panta	
5.2 daļas	2.	punktā,	5.3 daļas	2.	punktā	un	5.4 daļas	2.	punktā	minētās	izziņas,	pasūtītājs	to	izslēdz	no	
turpmākās	dalības	iepirkuma	procedūrā.	

(92)	Valsts	darba	inspekcija	un	Uzņēmumu	reģistrs	attiecīgi	šā	panta	5.2 daļas	1.	punktā	un	
5.3 daļas	1.	punktā	minēto	informāciju	sniedz	triju	darbdienu	laikā.”

15.	Papildināt	likumu	ar	39.1 pantu	šādā	redakcijā:
“39.1 pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
(1)	Pasūtītājs	izslēdz	kandidātu	vai	pretendentu	no	dalības	iepirkuma	procedūrā	jebkurā	no	

šādiem	gadījumiem:
1)	 kandidāts,	 pretendents	 vai	 persona,	 kura	 ir	 kandidāta	 vai	 pretendenta	 valdes	 vai	

padomes	loceklis	vai	prokūrists,	vai	persona,	kura	ir	pilnvarota	pārstāvēt	kandidātu	
vai	pretendentu	darbībās,	kas	saistītas	ar	filiāli,	ar	tādu	prokurora	priekšrakstu	par	
sodu	vai	tiesas	spriedumu,	kas	stājies	spēkā	un	kļuvis	neapstrīdams	un	nepārsūdzams,	
ir	atzīta	par	vainīgu	jebkurā	no	šādiem	noziedzīgiem	nodarījumiem:	
a)	 kukuļņemšana,	kukuļdošana,	kukuļa	piesavināšanās,	starpniecība	kukuļošanā,	

neatļauta	labumu	pieņemšana	vai	komerciāla	uzpirkšana,	
b)	 krāpšana,	piesavināšanās	vai	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizēšana,	
c)	 izvairīšanās	no	nodokļu	un	tiem	pielīdzināto	maksājumu	nomaksas,
d)	 terorisms,	 terorisma	 finansēšana,	 aicinājums	 uz	 terorismu,	 terorisma	 draudi	

vai	personas	vervēšana	un	apmācīšana	terora	aktu	veikšanai;	
2)	 kandidāts	 vai	 pretendents	 ar	 tādu	 kompetentas	 institūcijas	 lēmumu	 vai	 tiesas	

spriedumu,	kas	stājies	spēkā	un	kļuvis	neapstrīdams	un	nepārsūdzams,	ir	atzīts	par	
vainīgu	pārkāpumā,	kas	izpaužas	kā:
a)	 viena	vai	vairāku	tādu	valstu	pilsoņu	vai	pavalstnieku	nodarbināšana,	kuri	nav	

Eiropas	Savienības	dalībvalstu	pilsoņi	vai	pavalstnieki,	ja	tie	Eiropas	Savienības	
dalībvalstu	teritorijā	uzturas	nelikumīgi,

b)	 personas	 nodarbināšana	 bez	 rakstveidā	 noslēgta	 darba	 līguma,	 nodokļu	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	termiņā	neiesniedzot	par	šo	personu	informatīvo	
deklarāciju	par	darba	ņēmējiem,	kas	iesniedzama	par	personām,	kuras	uzsāk	
darbu;

3)	 kandidāts	 vai	 pretendents	 ar	 tādu	 kompetentas	 institūcijas	 lēmumu	 vai	 tiesas	
spriedumu,	kas	stājies	spēkā	un	kļuvis	neapstrīdams	un	nepārsūdzams,	ir	atzīts	par	
vainīgu	konkurences	tiesību	pārkāpumā,	kas	izpaužas	kā	vertikālā	vienošanās,	kuras	
mērķis	ir	ierobežot	pircēja	iespēju	noteikt	tālākpārdošanas	cenu,	vai	horizontālā	karteļa	
vienošanās,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	 attiecīgā	 institūcija,	 konstatējot	 konkurences	
tiesību	 pārkāpumu,	 par	 sadarbību	 iecietības	 programmas	 ietvaros	 kandidātu	 vai	
pretendentu	ir	atbrīvojusi	no	naudas	soda	vai	naudas	sodu	samazinājusi;
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4)	 ir	 pasludināts	 kandidāta	 vai	 pretendenta	 maksātnespējas	 process,	 apturēta	 vai	
pārtraukta	kandidāta	vai	pretendenta	saimnieciskā	darbība,	uzsākta	tiesvedība	par	
kandidāta	vai	pretendenta	bankrotu	vai	kandidāts	vai	pretendents	tiek	likvidēts;

5)	 kandidātam	vai	pretendentam	Latvijā	vai	valstī,	kurā	tas	reģistrēts	vai	kurā	atrodas	
tā	pastāvīgā	dzīvesvieta,	ir	nodokļu	parādi,	tajā	skaitā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	
obligāto	iemaksu	parādi,	kas	kopsummā	kādā	no	valstīm	pārsniedz	100	latus; 

6)	 kandidāts	 vai	 pretendents	 ir	 sniedzis	 nepatiesu	 informāciju,	 lai	 apliecinātu	
atbilstību	šā	panta	noteikumiem	vai	saskaņā	ar	šo	likumu	noteiktajām	kandidātu	un	
pretendentu	kvalifikācijas	prasībām,	vai	vispār	nav	sniedzis	pieprasīto	informāciju;	

7)	 uz	personālsabiedrības	biedru,	ja	kandidāts	vai	pretendents	ir	personālsabiedrība,	ir	
attiecināmi	šīs	daļas	1.,	2.,	3.,	4.,	5.	vai	6.	punktā	minētie	nosacījumi;

8)	 uz	 pretendenta	 norādīto	 apakšuzņēmēju,	 kura	 veicamo	 būvdarbu	 vai	 sniedzamo	
pakalpojumu	 vērtība	 ir	 vismaz	 20	 procenti	 no	 kopējās	 publiska	 būvdarbu	 vai	
pakalpojumu	 līguma	 vērtības,	 ir	 attiecināmi	 šīs	 daļas	 2.,	 3.,	 4.,	 5.	 vai	 6.	punktā	
minētie	nosacījumi;

9)	 uz	 kandidāta	 vai	 pretendenta	 norādīto	 personu,	 uz	 kuras	 iespējām	 kandidāts	 vai	
pretendents	balstās,	lai	apliecinātu,	ka	tā	kvalifikācija	atbilst	paziņojumā	par	līgumu	
vai	 iepirkuma	 procedūras	 dokumentos	 noteiktajām	 prasībām,	 ir	 attiecināmi	 šīs	
daļas	2.,	3.,	4.,	5.	vai	6.	punktā	minētie	nosacījumi.

(2)	Ja	kandidāta,	pretendenta	vai	šā	panta	pirmās	daļas	7.,	8.	vai	9.	punktā	minētās	personas	
maksātnespējas	procesā	tiek	piemērota	sanācija	vai	cits	līdzīga	veida	pasākumu	kopums,	kas	vērsts	
uz	parādnieka	iespējamā	bankrota	novēršanu	un	maksātspējas	atjaunošanu,	pasūtītājs,	izvērtējot	
iespējamos	ekonomiskos	riskus	un	ņemot	vērā	līguma	priekšmetu,	var	lemt	par	šā	panta	pirmās	
daļas	4.	punkta	nepiemērošanu.

(3)	 Ja	 pasūtītājs	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 63.	panta	 otrās	 daļas	 4.	punktu	 piemēro	 sarunu	
procedūru,	 iepriekš	 nepublicējot	 paziņojumu	 par	 līgumu,	 tas	 nepiemēro	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	
4.	punktu.

(4)	Pasūtītājs	neizslēdz	kandidātu	vai	pretendentu	no	dalības	iepirkuma	procedūrā,	ja:
1)	 no	dienas,	kad	kļuvis	neapstrīdams	un	nepārsūdzams	tiesas	spriedums,	prokurora	

priekšraksts	par	sodu	vai	citas	kompetentas	institūcijas	pieņemtais	lēmums	saistībā	
ar	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 1.	punktā	 un	 2.	punkta	 “a”	 apakšpunktā	 minētajiem	
pārkāpumiem,	līdz	pieteikuma	vai	piedāvājuma	iesniegšanas	dienai	ir	pagājuši	trīs	
gadi;

2)	 no	 dienas,	 kad	 kļuvis	 neapstrīdams	 un	 nepārsūdzams	 tiesas	 spriedums	 vai	 citas	
kompetentas	 institūcijas	 pieņemtais	 lēmums	 saistībā	 ar	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	
2.	punkta	“b”	apakšpunktā	un	3.	punktā	minētajiem	pārkāpumiem,	līdz	pieteikuma	
vai	piedāvājuma	iesniegšanas	dienai	ir	pagājuši	12	mēneši. 

(5)	 Pasūtītājs	 pārbaudi	 par	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteikto	 kandidātu	 un	 pretendentu	
izslēgšanas	gadījumu	esamību	veic:

1)	 atklātā	 konkursā	 —	 attiecībā	 uz	 katru	 pretendentu,	 kuram	 atbilstoši	 citām	
paziņojumā	 par	 līgumu	 un	 iepirkuma	 procedūras	 dokumentos	 noteiktajām	
prasībām	un	izraudzītajam	piedāvājuma	izvēles	kritērijam	būtu	piešķiramas	līguma	
slēgšanas	tiesības;

2)	 slēgtā	 konkursā,	 konkursa	 dialogā	 un	 sarunu	 procedūrā,	 iepriekš	 publicējot	
paziņojumu	par	līgumu,	—	attiecībā	uz	katru	kandidātu,	kas	atbilst	citām	paziņojumā	
par	līgumu	un	kandidātu	atlases	nolikumā	noteiktajām	prasībām	un	būtu	uzaicināms	
iesniegt	piedāvājumu.	Ja	pasūtītājs	piemēro	kandidātu	skaita	samazināšanu	saskaņā	
ar	šā	likuma	37.	panta	sesto,	septīto	un	astoto	daļu,	tas	pārbaudi	veic	pirms	kandidātu	
skaita	 samazināšanas.	 Pasūtītājs	 pārbaudi	 par	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 8.	punktā	



60

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 15 • 2013. gada 8. augustā

noteiktā	kandidātu	un	pretendentu	izslēgšanas	gadījuma	esamību	veic	attiecībā	uz	
katru	 pretendentu,	 kuram	 atbilstoši	 citām	 paziņojumā	 par	 līgumu	 un	 iepirkuma	
procedūras	 dokumentos	 noteiktajām	 prasībām	 un	 izraudzītajam	 piedāvājuma	
izvēles	kritērijam	būtu	piešķiramas	līguma	slēgšanas	tiesības;

3)	 sarunu	 procedūrā,	 iepriekš	 nepublicējot	 paziņojumu	 par	 līgumu,	 —	 attiecībā	 uz	
katru	 pretendentu,	 kuram	 būtu	 piešķiramas	 līguma	 slēgšanas	 tiesības.	 Šā	 punkta	
noteikumus	neattiecina	uz	šīs	daļas	4.	punktā	minēto	gadījumu;

4)	 sarunu	procedūrā,	iepriekš	nepublicējot	paziņojumu	par	līgumu	šā	likuma	62.	panta	
pirmās	 daļas	 1.	punkta	 pēdējā	 teikumā	 minētajā	 gadījumā,	 ja	 tā	 tiek	 piemērota	
pēc	atklāta	konkursa	izbeigšanas,	—	attiecībā	uz	katru	pretendentu,	kas	iesniedzis	
piedāvājumu	atklātā	konkursā	un	ir	uzaicināts	uz	sarunu	procedūru.	Šo	pārbaudi	
veic	pirms	sarunu	uzsākšanas.

(6) Pasūtītājs,	 lai	 samazinātu	administratīvo	resursu	patēriņu	pieteikumu	vai	piedāvājumu	
izvērtēšanai,	ir	tiesīgs	pārbaudi	saskaņā	ar	šā	panta	septīto	daļu	par	šā	panta	pirmajā	daļā	noteikto	
kandidātu	 un	 pretendentu	 izslēgšanas	 gadījumu	 esamību	 atklātā	 un	 slēgtā	 konkursā,	 konkursa	
dialogā	un	sarunu	procedūrā	veikt	attiecībā	uz	visiem	kandidātiem	vai	pretendentiem,	kas	iesnieguši	
pieteikumu	vai	piedāvājumu.

(7)	 Lai	 pārbaudītu,	 vai	 kandidāts	 vai	 pretendents	 nav	 izslēdzams	 no	 dalības	 iepirkuma	
procedūrā	šā	panta	pirmās	daļas	1.,	2.	un	3.	punktā	minēto	noziedzīgo	nodarījumu	un	pārkāpumu	
dēļ,	 par	 kuriem	 attiecīgā	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētā	 persona	 sodīta	 Latvijā,	 kā	 arī	 šā	 panta	
pirmās	daļas	4.	un	5.	punktā	minēto	faktu	dēļ,	pasūtītājs,	 izmantojot	Ministru	kabineta	noteikto	
informācijas	sistēmu,	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā	iegūst	informāciju:

1)	 par	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 1.,	 2.	 un	 3.	punktā	 minētajiem	 pārkāpumiem	 un	
noziedzīgajiem	nodarījumiem	—	no	Iekšlietu	ministrijas	Informācijas	centra	(Sodu	
reģistra).	Pasūtītājs	minēto	informāciju	no	Iekšlietu	ministrijas	Informācijas	centra	
(Sodu	reģistra)	ir	tiesīgs	saņemt,	neprasot	kandidāta,	pretendenta	un	citu	šā	panta	
pirmajā	daļā	minēto	personu	piekrišanu;

2)	 par	šā	panta	pirmās	daļas	4.	punktā	minētajiem	faktiem	—	no	Uzņēmumu	reģistra;
3)	 par	šā	panta	pirmās	daļas	5.	punktā	minēto	faktu	—	no	Valsts	ieņēmumu	dienesta	un	

Latvijas	pašvaldībām.	Pasūtītājs	minēto	informāciju	no	Valsts	ieņēmumu	dienesta	
un	Latvijas	pašvaldībām	ir	tiesīgs	saņemt,	neprasot	kandidāta,	pretendenta	un	citu	
šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	personu	piekrišanu.

(8)	Atkarībā	no	atbilstoši	šā	panta	septītās	daļas	3.	punktam	veiktās	pārbaudes	rezultātiem	
pasūtītājs:

1)	 neizslēdz	kandidātu	vai	pretendentu	no	turpmākās	dalības	iepirkuma	procedūrā,	ja	
konstatē,	ka	saskaņā	ar	Valsts	ieņēmumu	dienesta	administrēto	nodokļu	(nodevu)	
parādnieku	datubāzē	esošajiem	aktuālajiem	datiem	kandidātam	vai	pretendentam,	kā	
arī	šā	panta	pirmās	daļas	7.,	8.	un	9.	punktā	minētajai	personai	nav	Valsts	ieņēmumu	
dienesta	 administrēto	 nodokļu	 parādu,	 tajā	 skaitā	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	
obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus;

2)	 informē	kandidātu	vai	pretendentu	par	to,	ka	tam	vai	šā	panta	pirmās	daļas	7.,	8.	un	
9.	punktā	minētajai	personai	konstatēti	nodokļu	parādi,	 tajā	 skaitā	valsts	 sociālās	
apdrošināšanas	 obligāto	 iemaksu	 parādi,	 kas	 kopsummā	 pārsniedz	 100	 latus,	 un	
nosaka	 termiņu	 —	 10	 darbdienas	 pēc	 informācijas	 izsniegšanas	 vai	 nosūtīšanas	
dienas	 —	 konstatēto	 parādu	 nomaksai	 un	 parādu	 nomaksas	 apliecinājuma	
iesniegšanai.	 Kandidāts	 vai	 pretendents,	 lai	 apliecinātu,	 ka	 tam,	 kā	 arī	 šā	 panta	
pirmās	daļas	7.,	8.	un	9.	punktā	minētajai	personai	nav	nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	
valsts	sociālās	apdrošināšanas	obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	
100	latus,	iesniedz	attiecīgās	personas	vai	tās	pārstāvja	apliecinātu	izdruku	no	Valsts	
ieņēmumu	 dienesta	 elektroniskās	 deklarēšanas	 sistēmas	 vai	 pašvaldības	 izdotu	
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izziņu	 par	 to,	 ka	 attiecīgajai	 personai	 laikā	 pēc	 pasūtītāja	 nosūtītās	 informācijas	
saņemšanas	dienas	nav	nodokļu	parādu,	tajā	skaitā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	
obligāto	iemaksu	parādu,	kas	kopsummā	pārsniedz	100	latus.	Ja	noteiktajā	termiņā	
minētais	apliecinājums	nav	iesniegts,	pasūtītājs	kandidātu	vai	pretendentu	izslēdz	
no	dalības	iepirkuma	procedūrā.

(9)	Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 informācijas	sistēmu,	kurā	veicama	šā	panta	septītajā	daļā	minētā	pārbaude,	kā	arī	

šīs	sistēmas	uzturēšanas	un	izmantošanas	kārtību;
2)	 šā	panta	septītās	daļas	1.	punktā	minētās	pārbaudāmās	informācijas	apstrādes	mērķi	

un	apjomu,	kā	arī	tos	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksa,	Krimināllikuma	
un	citu	likumu	pantus,	kuri	atbilst	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajiem	kandidātu	un	
pretendentu	izslēgšanas	gadījumiem	un	par	kuros	paredzētajiem	pārkāpumiem	un	
noziedzīgajiem	 nodarījumiem	 veicama	 šā	 panta	 septītās	 daļas	 1.	punktā	 noteiktā	
pārbaude;

3)	 kārtību,	 kādā	 šīs	 daļas	 1.	punktā	 minētā	 informācijas	 sistēma	 saņem	 un	 apstrādā	
informāciju	 no	 šā	 panta	 septītajā	 daļā	 minēto	 iestāžu	 uzturētajām	 informācijas	
sistēmām.

(10)	Lai	pārbaudītu,	vai	ārvalstī	reģistrēts	vai	pastāvīgi	dzīvojošs	kandidāts	vai	pretendents	
nav	izslēdzams	no	dalības	iepirkuma	procedūrā	saskaņā	ar	šā	panta	pirmo	daļu,	pasūtītājs,	izņemot	
šā	 panta	 vienpadsmitajā	 daļā	 minēto	 gadījumu,	 pieprasa,	 lai	 kandidāts	 vai	 pretendents	 iesniedz	
attiecīgās	ārvalsts	kompetentās	institūcijas	izziņu,	kas	apliecina,	ka	uz	kandidātu	vai	pretendentu	
neattiecas	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktie	gadījumi.	Termiņu	izziņu	iesniegšanai	pasūtītājs	nosaka	
ne	 īsāku	par	10	darbdienām	pēc	pieprasījuma	 izsniegšanas	vai	nosūtīšanas	dienas.	 Ja	attiecīgais	
kandidāts	 vai	 pretendents	 noteiktajā	 termiņā	 neiesniedz	 minēto	 izziņu,	 pasūtītājs	 to	 izslēdz	 no	
dalības	iepirkuma	procedūrā.

(11)	Šā	panta	desmito	daļu	nepiemēro	tām	šā	panta	pirmās	daļas	7.,	8.	un	9.	punktā	minētajām	
personām,	 kuras	 ir	 reģistrētas	 Latvijā	 vai	 pastāvīgi	 dzīvo	 Latvijā	 un	 ir	 norādītas	 kandidāta	 vai	
pretendenta	 iesniegtajā	pieteikumā	vai	piedāvājumā.	Šādā	gadījumā	pārbaudi	veic	saskaņā	ar	šā	
panta	septīto	daļu.

(12)	 Ja	 tādi	 dokumenti,	 ar	 kuriem	 ārvalstī	 reģistrēts	 vai	 pastāvīgi	 dzīvojošs	 kandidāts	 vai	
pretendents	 var	 apliecināt,	 ka	 uz	 to	 neattiecas	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktie	 gadījumi,	 netiek	
izdoti	 vai	 ar	 šiem	 dokumentiem	 nepietiek,	 lai	 apliecinātu,	 ka	 uz	 šo	 kandidātu	 vai	 pretendentu	
neattiecas	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktie	gadījumi,	minētos	dokumentus	var	aizstāt	ar	zvērestu	
vai,	ja	zvēresta	došanu	attiecīgās	valsts	normatīvie	akti	neparedz,	—	ar	paša	kandidāta,	pretendenta	
vai	citas	šā	panta	pirmajā	daļā	minētās	personas	apliecinājumu	kompetentai	izpildvaras	vai	tiesu	
varas	iestādei,	zvērinātam	notāram	vai	kompetentai	attiecīgās	nozares	organizācijai	to	reģistrācijas	
(pastāvīgās	dzīvesvietas)	valstī.”

16.	Aizstāt	visā	likumā,	izņemot	39.	panta	nosaukumu	un	pārejas	noteikumus,	skaitli	“39.”	ar	
skaitli	“39.1”.

17.	Papildināt	likumu	ar	39.2 pantu	šādā	redakcijā:
“39.2 pants. Līguma izpildes nodrošināšana
(1)	 Pasūtītājs	 ir	 tiesīgs	 izslēgt	 kandidātu	 vai	 pretendentu	 no	 turpmākās	 dalības	 iepirkuma	

procedūrā,	kā	arī	neizskatīt	pretendenta	piedāvājumu,	ja	kandidāts	vai	pretendents	(kā	līgumslēdzēja	
puse	 vai	 līgumslēdzējas	 puses	 dalībnieks	 vai	 biedrs,	 ja	 līgumslēdzēja	 puse	 ir	 bijusi	 piegādātāju	
apvienība	vai	personālsabiedrība),	tā	dalībnieks	vai	biedrs	(ja	kandidāts	vai	pretendents	ir	piegādātāju	
apvienība	 vai	 personālsabiedrība)	 nav	 pildījis	 ar	 šo	 pasūtītāju	 noslēgtu	 iepirkuma	 līgumu	 vai	
vispārīgo	vienošanos	un	tādēļ	pasūtītājs	ir	izmantojis	iepirkuma	līgumā	vai	vispārīgās	vienošanās	
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noteikumos	paredzētās	tiesības	vienpusēji	atkāpties	no	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās.
(2)  Pasūtītājs	 ir	 tiesīgs	 neizslēgt	 kandidātu	 vai	 pretendentu	 no	 turpmākās	 dalības	

iepirkuma	procedūrā	saskaņā	ar	šā	panta	pirmo	daļu,	 tā	vietā	paredzot	papildu	saistību	izpildes	
nodrošinājumu	(piemēram,	bankas	garantija	vai	apdrošināšana	par	noteiktu	naudas	summu)	vai	
tādus	 noteikumus,	 kas	 kandidātam	 vai	 pretendentam	 padara	 ekonomiski	 neizdevīgu	 iepirkuma	
līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	būtisku	noteikumu	neievērošanu	(piemēram,	paredzētā	avansa	
maksājuma	samazināšana,	tā	samaksas	atlikšana	vai	atcelšana).

(3)  Šā	 panta	 pirmās	 un	 otrās	 daļas	 noteikumus	 pasūtītājs	 nepiemēro,	 ja	 no	 dienas,	 kad	
pasūtītājs	 vienpusēji	 atkāpies	 no	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētā	 iepirkuma	 līguma	 vai	 vispārīgās	
vienošanās,	 līdz	 pieteikuma	 vai	 piedāvājuma	 iesniegšanas	 dienai	 ir	 pagājuši	 12	 mēneši	 publiska	
piegādes	vai	pakalpojumu	līguma	gadījumā	un	trīs	gadi	publiska	būvdarbu	līguma	gadījumā.

(4)	 Pasūtītājs,	 pieņemot	 lēmumu	 par	 kandidāta	 vai	 pretendenta	 izslēgšanu	 no	 turpmākās	
dalības	iepirkuma	procedūrā	saskaņā	ar	šā	panta	pirmo	daļu,	ņem	vērā,	cik	būtisks	ir	pārkāpums,	
kas	 pieļauts	 tā	 iepirkuma	 līguma	 vai	 vispārīgās	 vienošanās	 izpildē,	 no	 kā	 pasūtītājs	 vienpusēji	
atkāpies,	kā	arī	slēdzamā	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	neizpildes	risku.

(5)	Pasūtītājs	ir	tiesīgs	piemērot	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzēto	kandidātu	un	pretendentu	
izslēgšanas	nosacījumu,	kā	arī	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	papildu	saistību	izpildes	nodrošinājumu	
un	noteikumus	tikai	tad,	ja	tas	šādas	tiesības	ir	paredzējis	paziņojumā	par	līgumu	vai	iepirkuma	
procedūras	dokumentos.”

18.	Papildināt	40.	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Pasūtītājs	nenosaka	prasības	attiecībā	uz	minimālo	laiku	kopš	piegādātāja	reģistrēšanas,	

licencēšanas	vai	pilnvarošanas,	vai	kļūšanas	par	kādas	īpašas	organizācijas	biedru.”

19.	Izteikt	41.	panta	pirmās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:
3)	 apliecinājumu	par	 savu	kopējo	 finanšu	apgrozījumu	vai,	 ja	nepieciešams,	 finanšu	

apgrozījumu,	 kas	 attiecas	 uz	 konkrēto	 iepirkumu,	 bet	 ne	 vairāk	 kā	 par	 trim	
iepriekšējiem	finanšu	gadiem,	ciktāl	informācija	par	šo	apgrozījumu	ir	iespējama,	
ņemot	vērā	piegādātāja	dibināšanas	vai	darbības	uzsākšanas	laiku.”

20.	Papildināt	42.	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Pasūtītājs	nenosaka	prasības	attiecībā	uz	minimālo	kandidāta	vai	pretendenta	darbības	

laiku.”

21.	Izteikt	43.	pantu	šādā	redakcijā:
“43. pants. Kvalitātes vadības standarti
Ja	 pasūtītājs	 pieprasa,	 lai	 būtu	 pārbaudīta	 piegādātāja	 vadības	 sistēma,	 tas	 atsaucas	 uz	

kvalitātes	 vadības	 sistēmām,	 kas	 atbilst	 noteiktiem	 Eiropas	 sertifikācijas	 standartiem	 un	 ir	
sertificētas	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	 kārtībā	 akreditētās	 institūcijās.	 Pasūtītājs	 atzīst	 citas	
Eiropas	Savienības	dalībvalsts	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	akreditētas	institūcijas	izdotu	
sertifikātu,	 kā	 arī	 citus	 piegādātāja	 iesniegtus	 pierādījumus	 par	 līdzvērtīgu	 kvalitātes	 vadības	
pasākumu	īstenošanu.”

22. Aizstāt	44.	panta	2.	punktā	vārdus	“kompetentās	institūcijas”	ar	vārdiem	“normatīvajos	
aktos	noteiktajā	kārtībā	akreditētas	institūcijas	izsniegtu”.
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23.	51.	pantā:	
izteikt	pirmās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:

3)	 šā	likuma	39.1 panta	noteikumus	vai	atsauci	uz	šā	likuma	39.1 pantu;”;
aizstāt	pirmās	daļas	5.	punktā	vārdu	“kritērijus”	ar	vārdu	“kritēriju”;
izteikt	otrās	daļas	5.	punktu	šādā	redakcijā:

“5)	 šā	likuma	39.1 panta	noteikumus	vai	atsauci	uz	šā	likuma	39.1 pantu;”.

24.	Izslēgt	52.	panta	otrajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“un	ne	lielāku	par	10 000	latu”.

25.	54.	pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Ja	 tikai	 viens	 kandidāts	 atbilst	 visām	 kandidātu	 atlases	 nolikumā	 vai	 paziņojumā	 par	

līgumu	noteiktajām	kandidātu	atlases	prasībām,	pasūtītājs	pieņem	lēmumu	pārtraukt	iepirkuma	
procedūru.”;

izslēgt	trešo	daļu.

26. Aizstāt	55.	panta	pirmās	daļas	ceturtajā	teikumā	vārdu	“darbdienas”	ar	vārdu	“dienas”.

27.	56.	pantā:
izteikt	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)  Ja	 tikai	 viens	 pretendents	 atbilst	 visām	 atklāta	 konkursa	 nolikumā	 vai	 paziņojumā	

par	 līgumu	 noteiktajām	 pretendentu	 atlases	 prasībām,	 pasūtītājs	 sagatavo	 un	 ietver	 iepirkuma	
procedūras	ziņojumā	pamatojumu	tam,	ka	izvirzītās	pretendentu	atlases	prasības	ir	objektīvas	un	
samērīgas.	Ja	pasūtītājs	nevar	pamatot,	ka	izvirzītās	pretendentu	atlases	prasības	ir	objektīvas	un	
samērīgas,	tas	pieņem	lēmumu	pārtraukt	iepirkuma	procedūru.”;

izslēgt	astoto	daļu.

28.	 Izslēgt	 64.1  panta	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “tiek	 slēgts	 publiskās	 un	 privātās	 partnerības	
ietvaros	un	līgums”.

29.	Papildināt	67.	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	Ja	šā	panta	piektajā	daļā	minētā	nogaidīšanas	termiņa	pēdējā	diena	ir	darbdiena,	pirms	

kuras	bijusi	brīvdiena	vai	svētku	diena,	nogaidīšanas	termiņš	pagarināms	par	vienu	darbdienu.”

30.	Izteikt	67.1 panta	otrās	daļas	1.	punktu	šādā	redakcijā:	
“1)	 iepirkuma	procedūras	dokumenti,	kā	arī	iepirkuma	līgums	vai	vispārīgā	vienošanās	

skaidri	 un	 nepārprotami	 paredz	 grozījumu	 iespēju,	 gadījumus,	 kad	 grozījumi	 ir	
pieļaujami,	grozījumu	apjomu	un	būtību;”.

31.	Izteikt	68.	panta	trešās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 piedāvātais	 apakšuzņēmējs	 atbilst	 šā	 likuma	 39.1  panta	 pirmajā	 daļā	 minētajiem	

kandidātu	 un	 pretendentu	 izslēgšanas	 nosacījumiem.	 Pārbaudot	 apakšuzņēmēja	
atbilstību,	pasūtītājs	piemēro	šā	likuma	39.1 panta	noteikumus.	Šā	likuma	39.1 panta	
ceturtajā	 daļā	 minētos	 termiņus	 skaita	 no	 dienas,	 kad	 lūgums	 par	 personāla	 vai	
apakšuzņēmēja	nomaiņu	iesniegts	pasūtītājam.”
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32.	Papildināt	69.	panta	ievaddaļu	pēc	vārda	“līgumā”	ar	vārdiem	“tajā	skaitā	tā	grozījumos”.

33.	84.	pantā:
papildināt	otrās	daļas	2.	punktu	pēc	vārdiem	“iepirkuma	līgumu”	ar	vārdiem	“vai	vispārīgo	

vienošanos”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Iepirkumu	 uzraudzības	 birojs	 uzaicina	 uz	 iesnieguma	 izskatīšanas	 sēdi	 iesnieguma	

iesniedzēju,	 pretendentu,	 kura	 piedāvājums	 izraudzīts	 saskaņā	 ar	 noteikto	 piedāvājuma	 izvēles	
kritēriju,	un	pasūtītāju	(turpmāk	—	dalībnieki),	publicējot	uzaicinājumu	savā	mājaslapā	internetā	
vismaz	 trīs	 darbdienas	 iepriekš.	 Uzaicinājums	 uzskatāms	 par	 paziņotu	 nākamajā	 darbdienā	
pēc	 tā	 publicēšanas	 Iepirkumu	 uzraudzības	 biroja	 mājaslapā	 internetā.	 Ja	 dalībnieki	 Iepirkumu	
uzraudzības	 birojam	 ir	 paziņojuši	 faksa	 numuru	 vai	 elektroniskā	 pasta	 adresi,	 uz	 kuru	 nosūtīt	
uzaicinājumu,	Iepirkumu	uzraudzības	birojs	informāciju	par	iesnieguma	izskatīšanas	sēdi	nosūta	
dalībniekiem	 arī	 pa	 faksu	 vai	 elektronisko	 pastu	 ne	 vēlāk	 kā	 dienā,	 kad	 uzaicinājums	 publicēts	
Iepirkumu	uzraudzības	biroja	mājaslapā	internetā.”

34.	Pārejas	noteikumos:
izslēgt	32.	punktu;
papildināt	39.	punktu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:	
“Grozījumi	šā	likuma	8.1 panta	5.1 daļas	1.	punktā	un	2.	punktā,	kā	arī	šā	likuma	39.	panta	

5.3 daļas	1.	punktā	un	5.4 daļas	1.	punktā	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	augustā.”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	40.,	41.,	42.,	43.,	44.,	45.,	46.,	47.,	48.	un	49.	punktu	šādā	

redakcijā:
“40.	Šā	likuma	8.	panta	pirmajā	daļā	minētās	iepirkuma	procedūras	un	septītajā	daļā	minētos	

iepirkumus,	kā	arī	8.1 pantā	minētos	iepirkumus,	kas	izsludināti,	publicējot	paziņojumu	par	līgumu,	
paziņojumu	par		metu	konkursu,	paziņojumu	par	veicamo	iepirkumu	vai	paziņojumu	par	plānoto	
līgumu,	līdz	2013.	gada	31.	jūlijam,	pabeidz,	tajā	skaitā	apstrīd	vai	pārsūdz,	saskaņā	ar	šā	likuma	
noteikumiem,	kas	bija	spēkā	iepirkuma	procedūras	vai	iepirkuma	izsludināšanas	dienā,	ciktāl	šo	
pārejas	noteikumu	46.	punktā		nav	noteikts	citādi.

41.	Šā	likuma	8.1	un	39.	pants	spēku	zaudē	2014.	gada	1.	janvārī.
42.	Šā	likuma	grozījumi	par	tā	papildināšanu	ar	8.2,	39.1	un	39.2 pantu,	skaitļu	“8.1”	un	“39.”	

aizstāšanu	visā	likumā	(izņemot	8.1 panta	un	39.	panta	nosaukumu	un	pārejas	noteikumus)	attiecīgi	
ar	 skaitļiem	 “8.2”	 un	 “39.1”,	 kā	 arī	 grozījumi	 par	 šā	 likuma	 51.	panta	 pirmās	 daļas	 3.	punkta	 un	
otrās	 daļas	 5.	punkta	 un	 68.	panta	 trešās	 daļas	 3.	punkta	 izteikšanu	 jaunā	 redakcijā	 stājas	 spēkā	
2014.	gada	1.	janvārī.

43.	Līdz	2013.	gada	31.	decembrim	šā	likuma	8.1 panta	piektās	daļas	2.	punktā,	kā	arī	39.	panta	
pirmās	daļas	5.	punktā	minētos	kandidātu	un	pretendentu	izslēgšanas	nosacījumus	neattiecina	uz	
nekustamā	īpašuma	nodokļa	parādiem	Latvijā.

44.	Šā	likuma	grozījumi	par	8.	panta	2.1 daļas	un	16.	panta	izteikšanu	jaunā	redakcijā	stājas	
spēkā	2014.	gada	1.	janvārī.	

45.	Ministru	kabinets	līdz	2013.	gada	31.	decembrim	izdod	šā	likuma	8.2 panta	septiņpadsmitajā	
daļā	un	39.1 panta	devītajā	daļā	minētos	noteikumus.

46.	Šā	likuma	39.	panta	pirmās	daļas	2.	punkta	“b”	apakšpunktā	(redakcijā,	kas	stājas	spēkā	
2013.	gada	1.	augustā)	un	39.1 panta	pirmās	daļas	2.	punkta	“b”	apakšpunktā	minētais	izslēgšanas	
nosacījums	 attiecināms	 arī	 uz	 tām	 šā	 likuma	 8.	panta	 pirmajā	 daļā	 minētajām	 iepirkuma	
procedūrām	un	septītajā	daļā	noteiktajā	kārtībā	veiktajiem	iepirkumiem	(ja	bijis	paredzēts	piemērot	
šā	likuma	39.	panta	noteikumus),	kas	ir	izsludināti	līdz	2013.	gada	31.	jūlijam,	ja	vien	kandidāts	vai	
pretendents	nav	izslēgts	no	dalības	iepirkuma	procedūrā	vai	iepirkumā	līdz	2013.	gada	31.	jūlijam.
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47.	Šā	likuma	39.	panta	2.1 daļas	un	39.2 panta	pirmās	daļas	nosacījums,	ka	pasūtītājs	izslēdz	
kandidātu	vai	pretendentu	no	turpmākās	dalības	iepirkuma	procedūrā,	kā	arī	neizskata	pretendenta	
piedāvājumu	ar	pasūtītāju	noslēgta	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	nepildīšanas	dēļ,	
ja	 piegādātāja	 pieļauto	 iepirkuma	 līguma	 vai	 vispārīgās	 vienošanās	 pārkāpumu	 dēļ	 saskaņā	 ar	
noslēgtā	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	noteikumiem	pasūtītājs	ir	vienpusēji	atkāpies	
no	 iepirkuma	 līguma	 vai	 vispārīgās	 vienošanās,	 piemērojams	 tajos	 gadījumos,	 kad	 pasūtītājs	 ir	
vienpusēji	atkāpies	no	attiecīgā	iepirkuma	līguma	vai	vispārīgās	vienošanās	pēc	2013.	gada	31.	jūlija.

48.	 Šā	 likuma	 39.1  panta	 pirmās	 daļas	 1.	punkta	 “c”	 apakšpunktā	 minētais	 izslēgšanas	
nosacījums	attiecināms	uz	kandidātu,	pretendentu	vai	šā	likuma	39.1 panta	pirmās	daļas	7.	punktā	
minēto	personu,	ja	attiecīgais	pārkāpums	ir	izdarīts	vai	turpinās	pēc	2012.	gada	31.	jūlija.

49.	 Šā	 likuma	 39.1  panta	 pirmās	 daļas	 2.	punkta	 “a”	 apakšpunktā	 un	 3.	punktā	 minētie	
izslēgšanas	nosacījumi	attiecināmi	uz	kandidātu,	pretendentu	vai	šā	likuma	39.1 panta	pirmās	daļas	
7.,	8.	vai	9.	punktā	minēto	personu,	ja	attiecīgais	pārkāpums	ir	izdarīts	vai	turpinās	pēc	2010.	gada	
15.	jūnija.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	augustā

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	20.	jūnijā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	5.	jūlijā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	05.07.2013.,	Nr.129.
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231. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 16.	maija	 sēdē	 ar	 šā	 gada	 20.	maiju	 apstiprinājusi	 Ilzi 

Grīnhofu	par	Valsts	kontroles	padomes	locekli.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	16.	maijā

232. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	16.	maija	sēdē	ar	2013.	gada	1.	jūliju	atbrīvojusi	Albertu 

Kokinu	no	rajona	(pilsētas)	tiesas	tiesneša	amata	pēc	paša	vēlēšanās.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	16.	maijā

233. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 6.	jūnija	 sēdē	 ar	 2013.	gada	 29.	jūliju	 atbrīvojusi	 Irēnu 

Cupiku	no	Ogres	rajona	tiesas	tiesneša	amata	sakarā	ar	likumā	noteiktā	amata	pildīšanas	maksimālā	
vecuma	sasniegšanu.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	6.	jūnijā

234. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 6.	jūnija	 sēdē	 iecēlusi	 Ievu Dambi	 par	 rajona	 (pilsētas)	

tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	6.	jūnijā
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235. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	6.	jūnija	sēdē	iecēlusi	Irinu Norkusu	par	rajona	(pilsētas)	

tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	6.	jūnijā

236. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 13.	jūnija	 sēdē	 apstiprinājusi	 Sigitu	 Ozolu	 par	 rajona	

(pilsētas)	tiesas	tiesnesi	bez	pilnvaru	termiņa	ierobežojuma.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	13.	jūnijā

237. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 20.	jūnija	 sēdē	 iecēlusi	 Zigmundu	 Dunduru	 par	 rajona	

(pilsētas)	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	20.	jūnijā

238. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	20.	jūnija	sēdē	iecēlusi	Lienu Jansoni	par	rajona	(pilsētas)	

tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	20.	jūnijā
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239. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 20.	jūnija	 sēdē	 ar	 2013.	gada	 29.	jūliju	 apstiprinājusi	

Zitu Kupci	 par	 rajona	 (pilsētas)	 tiesas	 tiesnesi,	 vienlaikus	 atbrīvojot	 viņu	 no	 Administratīvās	
apgabaltiesas	tiesneša	amata.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	20.	jūnijā

240. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	20.	jūnija	sēdē	iecēlusi	Daigu	Lubāni	par	rajona	(pilsētas)	

tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	20.	jūnijā

241. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 20.	jūnija	 sēdē	 apstiprinājusi	 Indru Melderi	 par	 rajona	

(pilsētas)	tiesas	tiesnesi	bez	pilnvaru	termiņa	ierobežojuma.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	20.	jūnijā

242. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 9.	jūlija	 sēdē	 apstiprinājusi	 Oļega Hļebņikova	 deputāta	

pilnvaras.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	9.	jūlijā
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