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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

318. 840L/11 Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā
Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2001, 11. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 4., 6., 15. nr.; 2004, 9., 18., 23. nr.; 2006, 9. nr.; 2009, 3., 
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 112. nr.; 2012, 50. nr.; 2013, 80. nr.) 
šādus grozījumus:

1. Papildināt 8. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) pārbaudīt mājas (istabas) dzīvniekus, kurus nekomerciālos nolūkos ieved Latvijas 

teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2013. gada 12. jūnija regulu (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku 
nekomerciālu pārvietošanu un par regulas (EK) Nr.  998/2003 atcelšanu 
(turpmāk — Parlamenta un Padomes regula Nr. 576/2013).”

2.  11. panta pirmajā daļā:
izteikt daļas ievaddaļu šādā redakcijā: 
“(1) Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts “BIOR””:”;
papildināt daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) veic riska novērtēšanu dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības jomā.”

3. Papildināt 21. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Praktizējošs veterinārārsts veic Parlamenta un Padomes regulā Nr. 576/2013 pilnvarotajam 

veterinārārstam noteiktās darbības.”

4. Izslēgt 25. panta 19. punktā vārdus “un kārtību, kādā šīs prasības saskaņojamas ar Pārtikas 
un veterināro dienestu”.

5.  35. pantā:
izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja viņš izpildījis dzīvnieku 

veselības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, ir tiesības saņemt zaudējumu 
kompensāciju par:”;

papildināt otro daļu pēc vārda “kompensāciju” ar vārdiem “kā arī kritērijus zaudējumu 
kompensācijas samazināšanai”.

6.  38. pantā: 
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja dzīvnieku īpašnieks ir izpildījis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvajos 

aktos noteiktās prasības, viņam ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju par:
1) govju tuberkulozes, govju, aitu un kazu brucelozes un govju enzootiskās leikozes 

apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem, kā arī par dzīvniekiem, kurus, pastāvot 
aizdomām par saslimšanu, nokauj diagnozes noskaidrošanai, — līdz 50 procentiem 
no kautproduktu vidējās vērtības;
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2) transmisīvo sūkļveida encefalopātiju apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem, kā 
arī par dzīvniekiem, kurus, pastāvot aizdomām par saslimšanu, nokauj diagnozes 
noskaidrošanai, iznīcinātajiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, 
embrijiem un olšūnām;

3) putnu salmonelozes (S.  eneteritidis, S.  pullorum, S.  gallinarum, S.  typhimurium, 
S. virchow, S. infantis, S. hadar) apkarošanas laikā iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem 
vai pieaugušiem putniem, iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku 
uzturā un inkubēšanai, produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā, kā arī 
par dzīvnieku barību;

4) akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību — epizootiskās hematopoētiskās 
nekrozes, epizootiskā čūlu sindroma, bonamiozes, perkinsozes, mikrocitozes, 
Taura sindroma, dzeltenās galvas slimības — apkarošanas laikā veikto akvakultūras 
dzīvnieku iznīcināšanu, infekcijas slimību apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem 
akvakultūras dzīvnieku audzētavas materiāltehniskajā aprīkojumā, kā arī par 
akvakultūras dzīvnieku audzētavā veiktās dezinfekcijas izmaksām;

5) Amerikas peru puves apkarošanas laikā iznīcinātajām bišu saimēm — 50 procentu 
apmērā no bišu saimes vērtības.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “dzīvnieku infekcijas slimības, kuru gadījumā tiek izmaksāta šā 
panta pirmajā daļā paredzētā kompensācija, un kārtību, kādā šo ko mpensāciju piešķir un saņem” 
ar vārdiem “kārtību, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem šā panta pirmajā daļā paredzēto 
zaudējumu kompensāciju, kā arī kritērijus zaudējumu kompensācijas samazināšanai”.

7.  52. pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Robežšķērsošanas vietās, kurās veic muitas kontroli, mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā 

ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 576/2013 kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.”

8. Papildināt 56. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) par veikto vakcināciju pret trakumsērgu izdarīt attiecīgu ierakstu Eiropas Savienības 

mājas (istabas) dzīvnieka pasē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 
Nr. 576/2013 prasībām vai vakcinācijas apliecībā, ievērojot dzīvnieku veselības jomu 
reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību.”

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

“1) nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un sadarbībā ar Pārtikas un 
veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem organizēt 
valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) 
apkarošanu saskaņā ar dzīvnieku veselības jomu reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmām;”;

aizstāt 12. punktā vārdu “pamācībā” ar vārdu “instrukcijā”;
izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“14) nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku profilaktisko vakcināciju pret 
trakumsērgu dzīvnieka triju mēnešu vecumā, izņemot gadījumus, kad praktizējošs 
veterinārārsts, ņemot vērā konkrētā dzīvnieka veselības stāvokli, nosaka citu 
vakcinācijas laiku, kā arī nodrošināt atkārtotu vakcināciju (revakcināciju) saskaņā 
ar veterināro zāļu lietošanas instrukcijā noteikto kārtību;”.

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001042632772&Req=0103012001042632772&Key=0101032005031500177&Hash=
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103012001042632772&Req=0103012001042632772&Key=0101032005031500177&Hash=
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10. Papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:
“25. Šā likuma 21. panta piektā daļa stājas spēkā 2014. gada 29. decembrī. Līdz 2014. gada 

28.  decembrim praktizējošs veterinārārsts veic Parlamenta un Padomes 2003.  gada 26.  maija 
regulā (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 
nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes direktīvu 92/65/EK, pilnvarotajam 
veterinārārstam noteiktās darbības.

26.  Šā likuma 8.  panta 7.  punkts, 56.  panta 9.  punkts un grozījumi 52.  panta ceturtajā 
daļā attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku kontroli saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu 
Nr. 576/2013 stājas spēkā 2014. gada 29. decembrī.

27. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. februārim izdara grozījumus šādos Ministru kabineta 
noteikumos:

1) 2005.  gada 15.  marta noteikumos Nr.  177 “Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku 
īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā 
esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”;

2) 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 “Noteikumi par robežšķērsošanas vietām 
un tajās veicamajām pārbaudēm”;

3) 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr. 621 “Noteikumi par biodrošības pasākumu 
kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

319. 841L/11 Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
Izdarīt Ģeotelpiskās informācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 205. nr.; 

2013, 106. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) ģeodēziskais punkts — apvidū nostiprināta ģeodēziskā zīme, kurai ir pastāvīgs centrs un 

ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā 
lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā lauka vērtība. Punktiem, kas nostiprināti ar grunts zīmēm, 
var būt virszemes konstrukcija — kupica, norādītājstabs, ģeodēziskais signāls, nožogojums;”;

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4)  ģeodēziskā atskaites sistēma — teorētisks pamatojums koordinātu, augstumu, 

magnetometriskai un gravimetriskai atskaitei, ko izmanto ģeodēziskajā un kartogrāfiskajā darbībā;”;
izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
“22)  pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma “Latvijas Pozicionēšanas 

sistēma” — valsts ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, kura nodrošina augstas precizitātes koordinātu 
noteikšanu apvidus objektiem, izmantojot Zemes mākslīgos pavadoņus;”.

2. Izteikt 4. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) nodrošina Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes darbību;”.

3. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:
“5.1 pants. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome
Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome ir Ministru kabineta izveidota koleģiāla 

un koordinējoša institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt starpinstitūciju sadarbību ģeotelpiskās 
informācijas jomas plānošanā un politikas īstenošanā.”

4. Papildināt 10. panta otrās daļas 2. punktu pēc vārda “pastāvīgo” ar vārdu “bāzes”.

5.  11. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“11. pants. Ģeodēziskās atskaites sistēmas piemērošana”;
izslēgt pirmo un otro daļu;
izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā izmanto Latvijas 

ģeodēzisko koordinātu sistēmu, Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā 
un 1993. gada topogrāfisko karšu sistēmu.”

6.  12. pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
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“(2) Ģeodēziskās atskaites sistēmas realizācija ir ģeodēziskais tīkls, kura sastāvdaļas ir:
1) valsts ģeodēziskais tīkls;
2) vietējais ģeodēziskais tīkls.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izveido un uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kā 

arī uztur Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē informāciju par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Valsts 
ģeodēziskā tīkla datubāze ir Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas sastāvdaļa. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra ir Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas pārzinis.”;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību savā administratīvajā 

teritorijā nodrošina vietējā pašvaldība, kas aktuālo informāciju par tās administratīvajā teritorijā 
esošā vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem uzkrāj Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē. Vietējā ģeodēziskā 
tīkla datubāze ir ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmas sastāvdaļa.”

7. Papildināt 26. pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71) Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos nosaka maksu par tās turējumā esošās 

ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas 
piemērošanas kārtību.”

8. Aizstāt 28. panta trešās daļas pirmajā teikumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija” ar vārdiem “Valsts reģionālās attīstības aģentūra”.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18., 19. un 20. punktu šādā redakcijā:
“17. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā ar 2014. gada 

1. decembri izmanto Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā.
18. Mērniecības darbus, kas uzsākti līdz 2014. gada 1. decembrim, līdz 2015. gada 1. janvārim 

var pabeigt Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.
19. Ja būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā, 

tad ar 2014.  gada 1. decembri izpildmērījuma plāna piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā 
izstrādāta būvniecības dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites 
sistēmu izmantotā vērtība.

20. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanai, sagatavošanai un uzturēšanai izmantotajās 
informācijas sistēmās un datubāzēs esošo informāciju, kas izteikta Baltijas 1977.  gada normālo 
augstumu sistēmā, līdz 2014. gada 1. decembrim izsaka Eiropas Vertikālajā atskaites sistēmā.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

320. 842L/11 Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem”

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

1. 9. panta pirmajā daļā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju;”;

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu 

atbilstību licences nosacījumiem, vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām 
kvalitātes prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu 
noteikumiem;”.

2. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“III nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu licencēšana un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

reģistrēšana”.

3. Izteikt 16. panta trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Ja to paredz regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti, regulators uz noteiktu laiku 

izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un regulējamo nozaru komersantam licenci, norādot 
tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus.”

4. 18. pantā:
izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā: 

“3) izslēgts no komercreģistra;”;
izslēgt sesto daļu;
papildināt septīto daļu ar vārdiem “vai ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbība ir 

apturēta”;
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Lēmumu par licences izsniegšanu, piešķirtās licences anulēšanu (atcelšanu), atteikumu 

piešķirt licenci, par grozījumiem licences nosacījumos vai licences darbības apturēšanu vai 
atjaunošanu regulators pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā. Iesniegums 
par licences izsniegšanu, piešķirtās licences anulēšanu (atcelšanu), par grozījumiem licences 
nosacījumos vai licences darbības atjaunošanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators 
saņēmis visus normatīvajos aktos norādītos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju.”
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5. Papildināt III nodaļu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:
“18.1 pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana
(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kura darbību nepieciešams regulēt, bet regulējamo 

nozaru speciālie normatīvie akti neparedz licencēšanu vai citādu reģistrēšanos, ir tiesības 
uzsākt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ja tas šajā likumā vai regulējamo nozaru speciālajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai 
sarakstā (turpmāk — reģistrs). 

(2)  Regulators nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vispārējās atļaujas noteikumus 
(turpmāk — vispārējās atļaujas noteikumi), kas ir saistoši visiem reģistrētajiem sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību nepieciešams regulēt un kuriem saskaņā ar regulējamo 
nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem nav vajadzīga licence.

(3) Regulators veido reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.
(4) Vispārējās atļaujas noteikumos, ja regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti neparedz 

citu reģistrēšanas kārtību, regulators nosaka:
1) reģistrā iekļaujamās ziņas;
2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izvirzāmās reģistrēšanas prasības un kārtību, 

kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu par reģistrāciju 
(turpmāk — reģistrācijas paziņojums) vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

3) reģistrācijas paziņojumā vai paziņojumā par darbības izbeigšanu ietveramo 
informāciju;

4) kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izslēdz no reģistra un atkārtoti 
reģistrē;

5) kārtību, kādā regulators informē reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par termiņu, 
kādā tas tiks reģistrēts, par tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja 
noteiktā termiņā nav saņemts regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt reģistrācijas 
paziņojuma iesniedzēju, un par attiecīgā regulatora lēmuma pārsūdzības iespējām.

(5) Ja regulators mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas nav rakstveidā 
informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts. Reģistrācijas paziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad 
regulators saņēmis visu vispārējās atļaujas noteikumos norādīto informāciju.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izbeigt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja tas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu 
un ir izslēgts no reģistra.

(7) Regulators izslēdz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju no reģistra šādos gadījumos:
1) regulators ir saņēmis sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja paziņojumu par sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu;
2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbība ir apturēta;
3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no komercreģistra; 
4) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu ir sodīts par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu un atkārtoti pārkāpis 
vispārējās atļaujas noteikumus; 

5) citos regulējamo nozaru speciālajos normatīvajos aktos minētajos gadījumos.
(8) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no reģistra saskaņā ar šā panta septītās 

daļas 4. punktu, tam ir tiesības atsākt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ne agrāk kā pēc viena 
gada no izslēgšanas dienas, ja tas ir novērsis pārkāpumu, par kuru tika izslēgts no reģistra, 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram jaunu reģistrācijas paziņojumu un šajā 
likumā noteiktajā kārtībā atkārtoti reģistrēts.”
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6.  Aizstāt 21.  panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus “laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis””.

7. Papildināt 30. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā samaksāto valsts nodevu par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu šādos gadījumos:
1) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegtā licence ir anulēta vai apturēta;
2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no reģistra vai reģistrā ir izdarīta 

atzīme par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības apturēšanu;
3) sabiedriskā pakalpojuma regulēšana ir izbeigta.”

8. 32. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “(turpmāk — strīds)”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošu”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos 

strīdus” ar vārdu “strīdu”.

9. Papildināt 35.2 pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(16)  Regulators strīda izskatīšanas procesu izbeidz, ja iesniedzējs atsauc iesniegumu par 

strīda izskatīšanu.”

10. Papildināt 40. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Padomes loceklim sniedz pamatojumu viņa atcelšanai no amata, un pēc padomes locekļa 

lūguma tas tiek publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”

11. Izteikt 43. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs padomes locekļi.”

12. Papildināt 44. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Padomes loceklim var būt konsultatīvais darbinieks (turpmāk — padomnieks). Darba 

līgumu ar padomnieku regulators slēdz uz attiecīgā padomes locekļa pilnvaru laiku. Pēc šā padomes 
locekļa priekšlikuma regulators var uzteikt darba līgumu ar padomnieku jebkurā laikā, nenorādot 
uzteikuma iemeslus. Pēc darba līguma izbeigšanās padomniekam ir tiesības saņemt pabalstu vienas 
mēnešalgas apmērā. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad padomnieks turpina darbu regulatorā citā 
amatā.”

13. Papildināt 45. pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 
“(3) Regulators no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saņemtajai informācijai vai kādai tās 

daļai nosaka ierobežotas pieejamības statusu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs precīzi norāda 
attiecīgos dokumentus un pamato šāda statusa noteikšanu.

(4)  Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis šā panta trešās daļas prasības vai 
ierosinājums konkrētajai informācijai noteikt ierobežotas pieejamības statusu nav pamatots, 
regulators par to paziņo sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

(5) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs septiņu dienu laikā no dienas, kad saņemts regulatora 
paziņojums, nenovērš šā panta ceturtajā daļā minētajā paziņojumā norādītos trūkumus, regulators 
var atteikties sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajai informācijai noteikt ierobežotas 
pieejamības statusu, paziņojot par to sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.
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(6)  Regulators var pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, no kura saņemtajai 
informācijai nepieciešams noteikt ierobežotas pieejamības statusu, iesniedz vispārēju pārskatu, 
kurā ierobežotas pieejamības informācija nav ietverta.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

321. 843L/11 Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un 
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.  nr.; 2009, 16.  nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.  nr.; 2010, 
205. nr.; 2012, 105. nr.) šādus grozījumus:

1. 5. panta pirmajā daļā:
papildināt 1. punktu pēc vārdiem “atļaujas izsniegšanas” ar vārdu “grozīšanas”;
papildināt 2.  punktu pēc vārdiem “atļaujas izsniegšanas” ar vārdiem “pagarināšanas, 

grozīšanas un anulēšanas”;
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka maksu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinuma 
sagatavošanu;”.

2. Papildināt 7. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) veic to ģenētiski modificēto organismu uzraudzību un kontroli, kurus audzē ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā nereģistrēti kultūraugu audzētāji.”

3. Izteikt 8. un 9. pantu šādā redakcijā:
“8. pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence
Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina ģenētiski modificētās pārtikas un dzīvnieku 

barības (izņemot sēklas) aprites uzraudzību un kontroli.
9.  pants. Valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts “BIOR”” kompetence
Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts “BIOR””:
1) pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti 

un ņemot vērā Zinātniskās ekspertu komisijas saistošo atzinumu par ģenētiski 
modificēto organismu riska novērtējumu un monitoringa programmu un Ģenētiski 
modificēto organismu uzraudzības padomes rekomendējoša rakstura priekšlikumus, 
izsniedz atļauju:
a) ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai,
b) ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē izmēģinājumiem,
c) ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra regulā (EK) Nr. 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (Dokuments attiecas uz EEZ) 
(turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1829/2003) noteiktajām 
darbībām;

2) groza vai anulē atļauju ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai 
izmantošanai, kā arī izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un tirgū, ja pastāv draudi, 
ka attiecīgais ģenētiski modificētais organisms var nodarīt kaitējumu cilvēku un 
dzīvnieku veselībai vai videi;
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3) izskata Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu kompetento institūciju atzinumus par ģenētiski modificēto 
organismu apzinātas izplatīšanas riska novērtēšanu un sagatavo viedokli atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1829/2003 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 31. marta regulai (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem 
paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un 
izveido Eiropas Zāļu aģentūru, kā arī normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto 
organismu apzinātu izplatīšanu, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību un 
par kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti 
un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

4) organizē un vada publiski pieejamas valsts informācijas sistēmas  — ģenētiski 
modificēto organismu aprites reģistra — izveidošanu un darbību;

5) nosaka ģenētiski modificētos organismus pārtikas un dzīvnieku barības paraugos;
6) pilda references laboratorijas funkcijas ģenētiski modificēto organismu noteikšanā;
7) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas 

programmās;
8) ievieš starptautiski atzītas ģenētiski modificēto organismu noteikšanas metodes;
9) nodrošina ģenētiski modificēto organismu paraugu izmeklēšanu ārvalstu 

laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā.”

4. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:
“15. pants. Zinātniskā ekspertu komisija
(1) Zinātniskā ekspertu komisija ir ekspertu darba grupa, kas izskata personu iesniegtos riska 

novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz valsts zinātniskajam institūtam “Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” zinātniski pamatotu atzinumu 
par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu un monitoringa programmu. Pamatojoties 
uz tās atzinumu, tiek pieņemts lēmums par šā likuma 9. panta 1. un 2. punktā minētās atļaujas 
izsniegšanu, par atteikumu to izsniegt un par atļaujas grozīšanu vai anulēšanu. 

(2)  Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo un iesniedz valsts zinātniskajam institūtam 
“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” priekšlikumus par 
nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanu un veicina sabiedrības 
iesaistīšanu lēmumu par ģenētiski modificēto organismu apriti pieņemšanā.

(3) Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo un iesniedz valsts zinātniskajam institūtam “Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” zinātniski pamatotu viedokli 
par šā likuma 9. panta 3. punktā minētajiem ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas 
atzinumiem. 

(4) Zinātniskās ekspertu komisijas darbību atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 
nodrošina valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts “BIOR””.”

5. Izteikt 16. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome, ņemot vērā sabiedrības izteikto 

viedokli par ģenētiski modificēto organismu apriti, iesniedz valsts zinātniskajam institūtam 
“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” rekomendējoša 
rakstura priekšlikumus par šā likuma 9. panta 1. punkta “b” un “c” apakšpunktā minētās atļaujas 
izsniegšanu.”
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6. Aizstāt 19. panta pirmās daļas 3. punktā un otrajā daļā vārdus “Pārtikas un veterinārais 
dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””” (attiecīgā locījumā).

7. Aizstāt 20. panta pirmajā daļā vārdus “Pārtikas un veterinārā dienesta” ar vārdiem “valsts 
zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”””.

8. 33. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības:

1) anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir 
pārkāptas normatīvo aktu prasības par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu 
un līdzāspastāvēšanu;

2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu 
līdzāspastāvēšanu pieņemt lēmumu par to, ka sējumi vai stādījumi noteiktā termiņā 
iznīcināmi ar mehāniskām vai ķīmiskām metodēm. Valsts augu aizsardzības dienesta 
inspektora lēmumu par sējumu vai stādījumu iznīcināšanu var apstrīdēt, iesniedzot 
Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram attiecīgu iesniegumu. Valsts augu 
aizsardzības dienesta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Lēmuma apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana neaptur tā darbību;

3) piespiedu kārtā iznīcināt sējumus un stādījumus, ja šīs daļas 2.  punktā minētais 
lēmums noteiktā termiņā nav izpildīts.”;

izslēgt ceturto daļu.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Grozījumi šā likuma 5. panta pirmās daļas 5. punktā attiecībā uz maksas noteikšanu par 

ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinuma sagatavošanu stājas spēkā vienlaikus 
ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

322. 844L/11 Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā
Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2006, 2. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 
206. nr.; 2013, 194., 232. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 7. pielikuma tabulas trešās ailes nosaukumu šādā redakcijā: 
“Likme (euro) par 1 kg materiāla”.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

323. 845L/11 Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām 2014.—2020. gada plānošanas perioda 
vadības likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem 

atbilstošu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk — fonds) ieviešanu Latvijā 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.  gada 11.  marta regulai (ES) Nr.  223/2014 par 
Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk — regula Nr. 223/2014).

2. pants. Likuma darbības joma
Likums nosaka fonda vadībā iesaistīto institūciju un fonda ieviešanā iesaistīto institūciju 

pienākumus un tiesības, kārtību, kādā fonda vadībā iesaistītās institūcijas pieņem lēmumus, to 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī nosacījumus fonda finansējuma piešķiršanai.

3. pants. Fonda vadība 
Fonda vadība ir tā darbības programmas sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, fonda 

vadības un kontroles sistēmas izveide un darbības nodrošināšana, partnerorganizāciju atlases 
noteikumu izstrāde un atlase, fonda vadības sistēmas un atbalsta kontrole, revīzija, uzraudzība un 
novērtēšana, fonda izdevumu sertificēšana, fonda informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana, kā 
arī sabiedrības informēšana par fonda atbalstu.

II nodaļa 
Fonda vadības nodrošināšana

4. pants. Fonda vadībā iesaistītās institūcijas 
(1) Fonda vadību nodrošina šādas fonda vadībā iesaistītās institūcijas:

1) vadošā iestāde;
2) sadarbības iestāde;
3) revīzijas iestāde;
4) sertifikācijas iestāde.

(2) Lai sasniegtu šā likuma mērķi, fonda vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā metodiskos 
materiālus un sadarbojas ar citām institūcijām Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

5. pants. Vadošā iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Vadošās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.
(2) Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt efektīvu fonda ieviešanas vadību;
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2) ievērojot partnerības principu, nodrošināt fonda darbības programmas izstrādi;
3) izstrādāt un iesniegt revīzijas iestādei vadības un kontroles sistēmas aprakstu;
4) veikt sadarbības iestādes darbības uzraudzību un kontroli;
5) nodrošināt fonda tehniskās palīdzības vadību un tās īstenošanas efektivitāti; 
6) nodrošināt fonda vadības informācijas, publicitātes un saziņas pasākumu izpildi; 
7) atbilstoši savai kompetencei saskaņā ar regulas Nr.  223/2014 32.  panta 2.  punkta 

“c” apakšpunktu sniegt sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam informāciju;
8) atbilstoši regulas Nr.  223/2014 32.  panta 3.  punkta “a” apakšpunktam izstrādāt 

partnerorganizāciju atlases, pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādes 
atlases kritērijus;

9) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr.  223/2014 32.  panta 4.  punkta 
“d” apakšpunktā minētās procedūras; 

10) atbilstoši regulas Nr.  223/2014 32.  panta 4.  punkta “c” apakšpunktam izstrādāt 
krāpšanas apkarošanas pasākumus;

11) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 17. panta 4. punktam nodrošināt fonda ieviešanas 
novērtēšanas pasākumus;

12) saskaņot sadarbības iestādes sagatavoto sertifikācijas iestādei iesniedzamo 
informāciju par maksājuma pieteikumā iekļaujamajiem izdevumiem un sniegt 
sertifikācijas iestādei fonda rīcībā esošo informāciju maksājuma pieteikuma un 
kontu slēguma sagatavošanai;

13) atbilstoši kompetencei saskaņā ar regulas Nr.  223/2014 32.  panta 4.  punkta 
“e” apakšpunktu izstrādāt pārvaldības deklarāciju;

14) veikt regulas Nr. 223/2014 32. panta 1. punktā un 2. punkta “b” apakšpunktā minētās 
funkcijas;

15) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.
(3) Vadošajai iestādei ir šādas tiesības:

1) ierosināt un veikt fonda ieviešanas kontroli un auditu;
2) pieprasīt un saņemt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām, partnerorganizācijām 

un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama fonda vadības 
nodrošināšanai;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un gadījumos uz laiku apturēt fonda ieviešanas 
ietvaros veikto izdevumu turpmāku iekļaušanu maksājumu pieteikumā iesniegšanai 
Eiropas Komisijai un koriģēt iepriekš iesniegto izdevumu apjomu;

4) lai efektīvi pildītu šā panta otrajā daļā minētos pienākumus, izdot sadarbības iestādei 
saistošus iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz tai doto uzdevumu izpildi;

5) piedalīties regulas Nr.  223/2014 32.  panta 5.  punkta “b” apakšpunktā minētajās 
sadarbības iestādes veiktajās pārbaudēs, tai skaitā sniegt sadarbības iestādei 
priekšlikumus attiecībā uz pārbaudes apjomu un norises laiku, kā arī sniegt atzinumu 
par minētajās pārbaudēs konstatēto.

(4) Labklājības ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā 
vadošā iestāde, tiktu nodalītas no citām šajā likumā minētajām funkcijām.

6. pants. Sadarbības iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Sadarbības iestādes funkcijas pilda Sabiedrības integrācijas fonds.
(2) Sadarbības iestāde, pildot šā panta trešajā daļā noteiktos pienākumus, ir labklājības 

ministra funkcionālā pakļautībā. Labklājības ministrs funkcionālo pakļautību īsteno ar pilnvarotās 
amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību. 
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(3) Sadarbības iestādei ir šādi pienākumi:
1) atbilstoši savai kompetencei sniegt vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei 

informāciju, kas ir būtiska šo iestāžu pienākumu izpildē; 
2) informēt regulas Nr. 223/2014 19.  panta 5.  punktā minētās partnerorganizācijas, 

tai skaitā konsultēt partnerorganizācijas attiecībā uz regulas Nr. 223/2014 19. panta 
3. punktā noteikto prasību informēt sabiedrību par fonda atbalstu;

3) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 32. panta 3. punkta “a”, “d” un “e” apakšpunktam veikt 
partnerorganizāciju atlasi;

4) ņemot vērā pretendenta juridisko statusu, slēgt ar partnerorganizāciju līgumu 
vai vienošanos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un 
papildpasākumu īstenošanu, ievērojot regulas Nr. 223/2014 32.  panta 3.  punkta 
“c” apakšpunktā noteikto;

5) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 32.  panta 2.  punkta “c” apakšpunktam konsultēt 
partnerorganizācijas jautājumos, kas būtiski līgumā vai vienošanās noteikto 
uzdevumu izpildei;

6) veikt regulas Nr. 223/2014 32. panta 3. punkta “b” apakšpunktā minētās funkcijas;
7) veikt regulas Nr. 223/2014 32. panta 2. punkta “e” apakšpunktā, 3. punkta “d” un 

“e” apakšpunktā, 4. punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā (izņemot šā likuma 5. panta 
otrās daļas 10. punktā noteikto) un 5. punktā minētās funkcijas;

8) nodrošināt fonda ieviešanas uzraudzību un kontroli, kopējo iznākuma un rezultāta 
rādītāju uzraudzību, analizēt problēmas saistībā ar pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības preču piegādi, izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu un sniegt 
vadošajai iestādei priekšlikumus attiecībā uz pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības preču piegādes, izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas uzlabošanu;

9) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr. 223/2014 32.  panta 4.  punkta 
“d” apakšpunktā minētās procedūras;

10) pārbaudīt un apstiprināt partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēja maksājuma 
pieprasījumu, sagatavot un iesniegt sertifikācijas iestādei informāciju par 
izdevumiem, kas iekļaujami maksājuma pieteikumā, kā arī sniegt citu tās rīcībā 
esošo informāciju maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošanai;

11) apstiprināt partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumā 
iekļautos izdevumus, ja tie ir attiecināmi izdevumi;

12) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti un komunikāciju jautājumos, 
kas saistīti ar fonda atbalsta īstenošanu;

13) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 32.  panta 2.  punkta “d” un “e”  apakšpunktam un 
33.  panta “d”, “g” un “h” apakšpunktam izveidot un uzturēt fonda informācijas 
sistēmu, kā arī ievadīt datus sistēmā, ja netiek izmantota elektroniskās datu apmaiņas 
sistēma;

14) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.
(4) Sadarbības iestādei ir šādas tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām, partnerorganizācijas 
pretendenta (turpmāk — pretendents), partnerorganizācijas un finansējuma 
saņēmēja informāciju, kas nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai vienošanos 
par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādi, izdalīšanu un 
papildpasākumu īstenošanu, kā arī nodrošinātu šīs īstenošanas uzraudzību un 
kontroli;

2) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 42. panta 3. punktam uz laiku apturēt maksājumu 
veikšanu partnerorganizācijai vai finansējuma saņēmējam.
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(5) Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina, lai funkcijas, kuras tas saskaņā ar šo likumu 
pilda kā sadarbības iestāde, tiktu nodalītas no citām šajā likumā minētām funkcijām, tai skaitā 
funkcijām, kuras tas pilda kā finansējuma saņēmējs.

7. pants. Revīzijas iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.
(2) Revīzijas iestādei ir šādi pienākumi:

1) veikt vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo atbilstības novērtējumu 
atbilstoši regulas Nr. 223/2014 IV pielikumā iekļautajiem kritērijiem;

2) ja sākotnējā atbilstības novērtējuma rezultātā revīzijas iestāde secina, ka vadošā 
iestāde vai sertifikācijas iestāde neatbilst vai daļēji atbilst regulas Nr. 223/2014 
IV pielikumā iekļautajiem kritērijiem, noteikt attiecīgajai institūcijai veicamās 
darbības un termiņu nepilnību novēršanai;

3) iesniegt labklājības ministram vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo 
atbilstības novērtējuma ziņojumu un atzinumu;

4) informēt labklājības ministru, ja vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde neveic šā 
panta otrās daļas 2. punktā minētās darbības nepilnību novēršanai;

5) ja, veicot kārtējo auditu, tiek secināts, ka vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde 
neatbilst vai daļēji atbilst regulas Nr. 223/2014 IV pielikumā iekļautajiem kritērijiem, 
noteikt attiecīgajai institūcijai veicamās darbības un termiņu nepilnību novēršanai;

6) informēt labklājības ministru, ja tās rīcībā ir ziņas, ka fonda ieviešana var tikt būtiski 
ietekmēta, vai šā panta otrās daļas 5. punktā minētā kārtējā audita rezultāti liecina, 
ka vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde nenodrošina institūcijas atbilstību regulas 
Nr. 223/2014 IV pielikumā iekļautajiem kritērijiem;

7) informēt labklājības ministru, ja šā panta otrās daļas 2. un 5. punktā minētās darbības 
ir īstenotas un visas nepilnības ir novērstas; 

8) veikt regulas Nr. 223/2014 34. pantā minētās funkcijas.
(3) Revīzijas iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām, 

partnerorganizācijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu 
izpildei.

(4) Revīzijas iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju valsts informācijas sistēmās 
esošajiem datiem tādā apjomā, kādā to paredz attiecīgo sistēmu regulējošie normatīvie akti un kāds 
tai nepieciešams savu pienākumu izpildei.

(5) Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā revīzijas 
iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām.

8. pants. Sertifikācijas iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Sertifikācijas iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.
(2) Sertifikācijas iestādei ir šādi pienākumi:

1) pamatojoties uz šā likuma 5. panta trešās daļas 3. punktā minēto vadošās iestādes 
lēmumu vai regulas Nr. 223/2014 33. panta “f ” apakšpunktā minēto revīzijas iestādes 
vai tās atbildībā veikto revīziju rezultātiem, uz laiku apturēt pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības preču piegādes, izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas 
ietvaros veikto izdevumu turpmāku iekļaušanu maksājumu pieteikumā iesniegšanai 
Eiropas Komisijai un koriģēt iepriekš iesniegto izdevumu apjomu;

2) veikt regulas Nr. 223/2014 33. pantā minētās funkcijas.
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(3) Sertifikācijas iestādei ir šādas tiesības:
1) veikt fonda atbalsta ieviešanas pārbaudes, kas nepieciešamas Eiropas Komisijai 

iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai;
2) pieprasīt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmēja 

informāciju, kas nepieciešama Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu 
apstiprināšanai un finanšu uzskaites veikšanai;

3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā koriģēt Eiropas Komisijai iesniedzamajos 
pārskatos iekļauto attiecināmo izdevumu apmēru.

(4) Labklājības ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā 
sertifikācijas iestāde, tiktu nodalītas no citām šajā likumā minētām funkcijām.

9. pants. Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi un tiesības
(1)  Iepirkumu uzraudzības birojam ir pienākums veikt finansējuma saņēmēja izdarīto 

publisko iepirkumu dokumentācijas un iepirkuma procedūru norises pirmspārbaudi un sniegt 
rekomendējošus atzinumus.

(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir tiesības pieprasīt no fonda vadībā iesaistītajām 
institūcijām un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu šā panta 
pirmajā daļā minēto pienākumu izpildi.

10. pants. Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstības apstiprināšana
(1) Labklājības ministrs apstiprina vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību regulas 

Nr. 223/2014 IV pielikumā iekļautajiem kritērijiem, pamatojoties uz šā likuma 7. panta otrās daļas 
3. punktā minēto novērtējuma ziņojumu un atzinumu.

(2)  Ja vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde nenodrošina institūcijas atbilstību regulas 
Nr.  223/2014 IV  pielikumā iekļautajiem kritērijiem, labklājības ministrs, ņemot vērā šā likuma 
7. panta otrās daļas 6. punktā noteikto, atceļ šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu par attiecīgās 
institūcijas atbilstības apstiprināšanu.

(3) Labklājības ministrs informē Eiropas Komisiju par vadošās iestādes un sertifikācijas 
iestādes atbilstību regulas Nr. 223/2014 IV pielikumā iekļautajiem kritērijiem un izmaiņām regulas 
Nr. 223/2014 35. pantā noteiktajā kārtībā.

11. pants. Ministru kabineta kompetence fonda vadības nodrošināšanā
Lai nodrošinātu fonda vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) ģimenes (personas), kurām ir tiesības saņemt fonda finansētu pārtiku un pamata 
materiālās palīdzības preces un piedalīties papildpasākumos;

2) satura un kvalitātes prasības fonda finansētām pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības precēm, pārtikas un šo preču uzglabāšanas un izdalīšanas kārtību;

3) partnerorganizāciju atlases kritērijus un kārtību, kādā organizē partnerorganizāciju 
atlasi un izvērtē partnerorganizācijas pretendenta atbilstību šā likuma 16.  pantā 
minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

4) līgumu vai vienošanos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu 
un papildpasākumu īstenošanu saturu, to noslēgšanas, grozījumu izdarīšanas un 
izbeigšanas kārtību;

5) izmaksu attiecināmības un vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un 
kārtību;

6) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus fonda ieviešanai; 
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7) kārtību, kādā pārbauda maksājumu pieprasījumus, veic maksājumus un sagatavo 
Eiropas Komisijai iesniedzamo maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu; 

8) kārtību, kādā veic pārbaudi pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdales 
vietās;

9) risku vadības, dubultfinansēšanas risku novēršanas un krāpšanas apkarošanas 
pamatprincipus;

10) kārtību, kādā ziņo par fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, noraksta, ietur 
vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu 
korekciju;

11) kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas fonda vadībā;
12) fonda informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtību un Eiropas 

Komisijas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izmantošanas kārtību.

III nodaļa 
Fonda ieviešanas nodrošināšana

12. pants. Fonda ieviešanā iesaistītās institūcijas
Fonda ieviešanu nodrošina šādas fonda ieviešanā iesaistītās institūcijas:

1) partnerorganizācijas;
2) finansējuma saņēmējs.

13. pants. Partnerorganizāciju atlase
(1) Par partnerorganizāciju var būt biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija un 

pašvaldība vai tās iestāde.
(2) Partnerorganizāciju atlasi veic sadarbības iestāde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

14. pants. Tiesības saņemt fonda finansējumu
Iesnieguma partnerorganizācijas atlasei iesniegšana saskaņā ar šo likumu nerada fonda 

vadībā iesaistītajai institūcijai pienākumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju.

15. pants. Partnerorganizāciju atlases komisija
Partnerorganizāciju atlasi veic sadarbības iestādes izveidota komisija, kuras sastāvā ir iekļauti 

sadarbības iestādes pārstāvji un vismaz viens vadošās iestādes vai Labklājības ministrijas pārstāvis. 
Novērotāja statusā komisijas sēdēs ir tiesības piedalīties pašvaldību un trūcīgo personu intereses 
pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

16. pants. Partnerorganizāciju pretendentu izslēgšanas noteikumi 
Sadarbības iestāde noraida iesniegumu partnerorganizāciju atlasei, ja uz partnerorganizācijas 

pretendentu, kas ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, attiecināms jebkurš no šādiem 
gadījumiem:

1) persona, kura ir pretendenta valdes loceklis, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar gala nolēmumu, no kura spēkā 
stāšanās dienas līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, ir atzīta 
par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta labuma pieņemšana,
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b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2) pretendentam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par kādu no šā panta 
1.  punktā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem, un no gala nolēmuma spēkā 
stāšanās dienas līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

3) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek 
īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, piemērota sanācija vai 
izlīgums vai pretendents tiek likvidēts;

4) stājies spēkā šā likuma 19. pantā minētais sadarbības iestādes lēmums par aizliegumu 
dalībai partnerorganizāciju atlasē.

17. pants. Vadošās iestādes un sadarbības iestādes lēmumu veidi 
(1) Vadošā iestāde un sadarbības iestāde atbilstoši pretendenta juridiskajam statusam izdod 

administratīvo aktu vai pieņem pārvaldes lēmumu.
(2) Ja pretendents ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, vadošās iestādes un 

sadarbības iestādes lēmums ir administratīvais akts.
(3) Ja pretendents ir pašvaldība vai tās iestāde, vadošās iestādes un sadarbības iestādes 

lēmums ir pārvaldes lēmums.
(4) Šā panta trešajā daļā minēto pārvaldes lēmumu izdod rakstveidā, un tam ir šādas daļas:

1) vadošās iestādes vai sadarbības iestādes nosaukums un adrese;
2) adresāts — pretendents;
3) faktu konstatējums;
4) pārvaldes lēmuma pamatojums;
5) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu, 

tā daļu, punktu vai apakšpunktu);
6) adresātam piešķirtās tiesības vai noraidītās tiesības;
7) nosacījumi (ja nepieciešams);
8) sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšanas kārtība.

18.  pants. Tiesību piešķiršana būt par partnerorganizāciju, šo tiesību piešķiršana ar 
nosacījumu vai noraidīšana 

(1) Sadarbības iestāde, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem 
lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju, piešķirt minētās tiesības ar nosacījumu vai 
noraidīt tiesības būt par partnerorganizāciju.

(2) Lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju pieņem, ja vienlaikus pastāv šādi 
nosacījumi:

1) uz pretendentu nav attiecināms neviens no šā likuma 16.  pantā minētajiem 
izslēgšanas noteikumiem;

2) iesniegums atbilst partnerorganizāciju vērtēšanas kritērijiem;
3) ir pieejams finansējums darbību īstenošanai.

(3) Lēmumu noraidīt tiesības būt par partnerorganizāciju pieņem jebkurā no šādiem 
gadījumiem:

1) uz pretendentu attiecas vismaz viens no šā likuma 16. pantā minētajiem izslēgšanas 
noteikumiem;
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2) iesniegums neatbilst partnerorganizāciju vērtēšanas kritērijiem un nepilnību 
novēršana saskaņā ar šā panta ceturto daļu pēc būtības ietekmētu iesniegumu 
partnerorganizāciju atlasei;

3) nav pieejams finansējums darbību īstenošanai.
(4)  Lēmumu piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju pieņem ar nosacījumu, ja 

pretendentam jāveic sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai iesniegums partnerorganizāciju 
atlasei pilnībā atbilstu vērtēšanas kritērijiem. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, 
ievērojot partnerorganizāciju atlases nolikumā noteikto. Ja kāds no lēmumā noteiktajiem 
nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā, tiesības būt par 
partnerorganizāciju uzskatāmas par noraidītām.

(5)  Ja iesniegums partnerorganizācijas atlasei iesniegts pēc iesniegumu iesniegšanas beigu 
datuma, tas netiek vērtēts. Sadarbības iestāde triju darbdienu laikā par to informē pretendentu. Ja 
šajā daļā minēto iemeslu dēļ iesniegumu atsaka pieņemt un šā likuma 17. panta otrajā daļā minētais 
pretendents atteikumu pārsūdz tiesā, Administratīvās rajona tiesas nolēmums par attiecīgo 
jautājumu nav pārsūdzams.

19. pants. Lēmums par aizliegumu uz laiku piedalīties partnerorganizāciju atlasē 
Sadarbības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu personai piedalīties 

partnerorganizāciju atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma spēkā stāšanās dienas, 
ja uz partnerorganizācijas pretendentu, kas ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, 
attiecināms jebkurš no šādiem gadījumiem — pretendents vai persona, kura ir attiecīgā pretendenta 
valdes loceklis, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:

1) apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju, kas ir būtiska iesnieguma 
partnerorganizācijas atlasei novērtēšanai;

2) veicot partnerorganizācijas pienākumus, apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju 
vai citādi prettiesiski rīkojusies saistībā ar partnerorganizācijas pienākumu veikšanu, 
kas ir bijis par pamatu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai, un 
sadarbības iestāde ir izmantojusi šā likuma 11. panta 6. punktā minētajā normatīvajā 
aktā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma.

20. pants. Sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
(1) Pretendents var apstrīdēt šā likuma 18. un 19. pantā minēto sadarbības iestādes lēmumu, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu vadošajai iestādei. Vadošās iestādes izdoto administratīvo aktu par 
apstrīdēto sadarbības iestādes lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajam tiesu namam. Vadošās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums par apstrīdēto 
sadarbības iestādes lēmumu nav pārsūdzams.

(2) Sadarbības iestādes atzinumu par šā likuma 18. panta ceturtajā daļā minētajā lēmumā 
ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos, kādā apstrīd un 
pārsūdz lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums. Atzinumu par lēmumā 
ietvertā nosacījuma izpildi var apstrīdēt un pārsūdzēt arī atsevišķi no lēmuma, kurā ietverts 
nosacījums.

(3) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

21. pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš
(1) Sadarbības iestāde lēmumu par tiesību piešķiršanu būt par partnerorganizāciju, šo tiesību 

piešķiršanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc iesnieguma 
partnerorganizācijas atlasei iesniegšanas beigu datuma.
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(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, 
sadarbības iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma 
partnerorganizācijas atlasei iesniegšanas beigu datuma, par to triju darbdienu laikā paziņojot 
pretendentam. Lēmums par termiņa pagarināšanu ir apstrīdams, bet nav pārsūdzams.

22. pants. Iesnieguma partnerorganizācijas atlasei precizēšana
Iesniegums partnerorganizācijas atlasei pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā 

apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.

23. pants. Partnerorganizācijas pienākumi un tiesības
(1) Partnerorganizācijai ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un 
papildpasākumu īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un saskaņā ar 
sadarbības iestādi noslēgtā līguma noteikumiem, ja partnerorganizācija ir biedrība, 
nodibinājums vai reliģiskā organizācija;

2) nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un 
papildpasākumu īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un saskaņā ar 
sadarbības iestādi noslēgtās vienošanās noteikumiem, ja partnerorganizācija ir 
pašvaldība vai tās iestāde;

3) sniegt sadarbības iestādei pārskatus un informāciju par pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu;

4) nekavējoties informēt sadarbības iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas 
var negatīvi ietekmēt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un 
papildpasākumu īstenošanu; 

5) nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaites kodu vienotās likmes finansējuma 
ieņēmumiem par veikto pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu 
vai īstenotajiem papildpasākumiem;

6) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 19. panta 3. un 4. punktam informēt sabiedrību par 
fonda atbalstu;

7) nodrošināt Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai, fonda vadībā 
iesaistīto institūciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjiem 
pieeju visu ar pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un 
papildpasākumu īstenošanu saistīto dokumentu oriģināliem, grāmatvedības 
sistēmai, kā arī pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanas un 
papildpasākumu īstenošanas vietai.

(2) Partnerorganizācijai ir šādas tiesības:
1) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 26. panta 2. punkta “c” un “e” apakšpunktam saņemt 

fonda finansējumu, ja tā ir veikusi normatīvajos aktos, līgumā vai vienošanās 
nosacījumos ar sadarbības iestādi noteiktos pienākumus;

2) saņemt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju, kas nepieciešama 
pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanai un papildpasākumu 
īstenošanai.

24. pants. Finansējuma saņēmējs, tā pienākumi un tiesības
(1) Finansējuma saņēmēja funkcijas pilda Sabiedrības integrācijas fonds.



25

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2014. gada 23. oktobrī

(2) Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:
1) veikt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādātāju atlasi 

partnerorganizācijām, ievērojot Ministru kabineta noteiktās fonda finansētās 
pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču satura un kvalitātes prasības un 
publiskos iepirkumus reglamentējošos normatīvos aktus; 

2) nodrošināt, lai tam piešķirtais finansējums tiktu izlietots saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes 
principus;

3) nodrošināt, lai tā veiktie izdevumi būtu tieši saistīti ar fonda ieviešanas mērķu 
sasniegšanu un atbilstoši piešķirtā finansējuma izmantošanas nosacījumiem;

4) nekavējoties informēt sadarbības iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas 
var negatīvi ietekmēt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi; 

5) atbilstoši regulas Nr. 223/2014 19. panta 3. un 4. punktam informēt sabiedrību par 
fonda atbalstu;

6) nodrošināt atsevišķu grāmatvedības datu uzskaiti par tā veiktajiem izdevumiem, kuri 
tiek atmaksāti, pamatojoties uz izmaksām, kas faktiski radušās, un to dokumentu 
glabāšanu, kuri uzrādāmi pienācīgai revīzijas veikšanai;

7) nodrošināt Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai, fonda vadībā 
iesaistīto institūciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjiem 
pieeju visu ar pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi saistīto 
dokumentu oriģināliem un grāmatvedības sistēmai.

(3) Finansējuma saņēmējam ir tiesības:
1) saņemt fonda finansējumu, ja finansējuma saņēmējs ir veicis normatīvajos aktos un 

līgumā noteiktos pienākumus; 
2) saņemt no fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un Iepirkumu uzraudzības biroja 

informāciju, kas nepieciešama pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču 
iegādei.

(4) Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina, lai funkcijas, kuras tas saskaņā ar šo likumu 
pilda kā finansējuma saņēmējs, tiktu nodalītas no citām šajā likumā minētajām funkcijām, tai 
skaitā no funkcijām, kuras tas nodrošina kā sadarbības iestāde.

IV nodaļa 
Kārtība, kādā risināmi strīdi par fonda darbības īstenošanu

25. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja partnerorganizācija ir biedrība, nodibinājums 
vai reliģiskā organizācija

Ja partnerorganizācija ir biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, strīdu par līguma 
par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izplatīšanu un papildpasākumu nodrošināšanu 
izpildi, tai skaitā par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu vai 
atgūšanu, risina civiltiesiskā kārtībā.

26. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja partnerorganizācija ir pašvaldība vai tās iestāde 
(1) Ja partnerorganizācija, kas ir pašvaldība vai tās iestāde, un sadarbības iestāde ir noslēgusi 

vienošanos par pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izplatīšanu un papildpasākumu 
nodrošināšanu un šīs vienošanās izpildes gaitā rodas domstarpības par sadarbības iestādes 
vienošanās ietvaros pieņemto lēmumu attiecībā uz piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, 
izmaksāšanas turpināšanu vai citu lēmumu un vienošanās nav panākta savstarpēju sarunu ceļā, 
partnerorganizācija šo lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu vadošajai iestādei.
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(2) Vadošā iestāde izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto partnerorganizācijas iesniegumu un 
mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atstāt sadarbības iestādes lēmumu negrozītu;
2) atcelt sadarbības iestādes lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā un, ja nepieciešams, uzdot 

sadarbības iestādei atkārtoti izskatīt pašvaldības vai tās iestādes iebildumus, ņemot 
vērā vadošās iestādes norādījumus;

3) izdot satura ziņā citādu lēmumu.
(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, 

vadošā iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas 
dienas, par to paziņojot iesniedzējam. 

(4) Informāciju, kas ir nepieciešama, lai pieņemtu šā panta otrajā daļā minēto pārvaldes 
lēmumu, vadošā iestāde iegūst, piemērojot kārtību, kāda noteikta iestāžu sadarbībai un informācijas 
iegūšanai administratīvajā procesā iestādē.

(5) Šā panta otrajā daļā minētais vadošās iestādes pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.

27. pants. Finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes strīdu risināšanas kārtība
(1) Sadarbības iestādes pārvaldes lēmumus, kuri par fonda ieviešanu izdoti attiecībā uz 

finansējuma saņēmēju, finansējuma saņēmējs var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 
vadošajai iestādei.  

(2) Vadošās iestādes lēmums par apstrīdēto sadarbības iestādes pārvaldes lēmumu nav 
apstrīdams vai pārsūdzams.

28. pants. Valsts nodeva, vēršoties tiesā
Sadarbības iestāde, vēršoties vispārējās jurisdikcijas tiesā par līgumstrīdu, valsts nodevu 

nemaksā.

V nodaļa 
Nobeiguma noteikumi

29.  pants. Tiesības iepazīties ar partnerorganizāciju atlases un pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības preču piegādātāju atklāta konkursa norisi

(1) Pretendentam jebkurā procesa stadijā ir tiesības iepazīties ar tā iesniegtā iesnieguma 
partnerorganizācijas atlasei virzību, ņemot vērā šā panta otrajā daļā noteikto.

(2)  Pretendents ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā iesnieguma partnerorganizācijas atlasei 
vērtēšanas materiāliem, tai skaitā ekspertu atzinumiem, vērtēšanas komisijas protokoliem un 
lēmumiem, tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par iesnieguma partnerorganizācijas atlasei 
apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(3) Sadarbības iestāde šā panta otrajā daļā minēto informāciju sniedz 10  darbdienu laikā 
pēc pieprasījuma saņemšanas dienas vai piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 
dienas uzaicina pretendentu abpusēji pieņemamā laikā sadarbības iestādē iepazīties ar pieprasīto 
informāciju.

(4)  Pretendentam uz pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādi ir tiesības 
iepazīties ar atklāta konkursa norisi, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā.
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30. pants. Informācijas atklātība 
(1) Biedrības, nodibinājuma un reliģiskās organizācijas iesniegums partnerorganizācijas 

atlasei un vērtēšanas dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad stājies 
spēkā lēmums piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju vai šīs tiesības noraidīt vai atzinums par 
lēmumā iekļauto nosacījumu izpildi. Pēc minētā lēmuma vai atzinuma spēkā stāšanās informācija 
ir pieejama Informācijas atklātības likumā un regulas Nr. 223/2014 19. panta 2. punktā noteiktajā 
apmērā un kārtībā.

(2)  Pašvaldības vai tās iestādes iesniegums partnerorganizācijas atlasei ir vispārpieejama 
informācija. Informācija ir pieejama Informācijas atklātības likumā un regulas Nr.  223/2014 
19.  panta 2.  punktā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc iesnieguma partnerorganizāciju atlasei 
iesniegšanas beigu datuma; ar iesnieguma vērtēšanu saistītā informācija ir pieejama pēc tam, kad 
stājies spēkā lēmums piešķirt tiesības būt par partnerorganizāciju, piešķirt minētās tiesības ar 
nosacījumu vai tās noraidīt.

31. pants. Fonda atbalstīto izmaksu attiecināmības termiņš
Fonda atbalstītās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās ir radušās fonda vadībā 

iesaistītajai institūcijai, partnerorganizācijai vai finansējuma saņēmējam un samaksātas laikposmā 
no 2013. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2014.  gada 31.  decembrim izdod šā likuma 11.  pantā minētos 
noteikumus.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

324. 846L/11 Grozījums likumā “Par norēķinu galīgumu 
maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu 
sistēmās”

Izdarīt likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu 
sistēmās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2.  nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.) šādu grozījumu:

13. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Ja sistēmas uzturētājs ir sniedzis nodrošinājumu citam sistēmas uzturētājam saistībā 

ar sadarbībspējīgu sistēmu, sistēmas uzturētāja, kurš sniedzis nodrošinājumu, tiesības uz šo 
nodrošinājumu neietekmē maksātnespējas procedūra, kas sākta pret sistēmas uzturētāju, kurš 
saņēmis nodrošinājumu.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

325. 847L/11 Grozījumi Tiesībsarga likumā
Izdarīt Tiesībsarga likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2006, 10. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2011, 103. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 3. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesībsargam ir savs zīmogs ar lielo valsts ģerboni.”

2. 5. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1)  Tiesībsargu ne mazāk kā pēc piecu Saeimas deputātu ierosinājuma amatā apstiprina 

Saeima. Iesniegumam par tiesībsarga amata kandidātu pievienojami šādi izvirzītā tiesībsarga amata 
kandidāta parakstīti dokumenti: piekrišana kandidēt uz tiesībsarga amatu un priekšlikumi par 
cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā nepieciešamiem risinājumiem.”;

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Iesniegums par tiesībsarga amata kandidātu iesniedzams Saeimas Prezidijam rakstveidā 

ne agrāk kā 50 dienas un ne vēlāk kā 40 dienas pirms esošā tiesībsarga pilnvaru termiņa beigām.
(4) Kārtējai tiesībsarga apstiprināšanai amatā Saeimas Prezidijs sasauc Saeimas sēdi ne agrāk 

kā 20 dienas un ne vēlāk kā 10 dienas pirms esošā tiesībsarga pilnvaru termiņa beigām.”

3.10. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lai izvērtētu šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.  punktā minētos apstākļus tiesībsarga 

atbrīvošanai no amata, izveidojama parlamentārās izmeklēšanas komisija.”;
papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja no parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma secinājumiem izriet, ka 

ir konstatēti šā likuma 10.  panta pirmās daļas 2., 3. vai 4.  punktā minētie apstākļi, tiesībsarga 
atbrīvošanu no amata var ierosināt ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

(4) Šā panta pirmās daļas 1. un 5. punktā noteiktajos gadījumos tiesībsargs iesniedz atbilstošu 
iesniegumu Saeimas Prezidijam.”
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4. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Grozījumi šā likuma 10.  pantā par otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un panta 

papildināšanu ar trešo un ceturto daļu stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem 
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī. 

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

326. 848L/11 Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām”

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs, 1995, 10., 22. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 15. nr.; 2000, 7., 12. nr.; 2002, 9. nr.; 2007, 
13. nr.; 2009, 16., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “24. jūniju — Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);” 

ar vārdiem “Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma dienu;”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Ja svētku dienas — 4. maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 

18. novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.”

2. Aizstāt 2. pantā vārdus “veco ļaužu” ar vārdu “senioru”.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī. 

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

327. 849L/11 Kredītinformācijas biroju likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini: 
1) kredītinformācijas birojs — akciju sabiedrība, kas veic kādu no šajā likumā noteiktajām 

licencējamām kredītinformācijas biroja darbībām;
2) kredītinformācijas lietotājs — šajā likumā noteiktā persona, kas ar kredītinformācijas 

biroju noslēgusi rakstveida līgumu par kredītinformācijas sniegšanu kredītinformācijas birojam vai 
saņemšanu no tā (turpmāk — kredītinformācijas līgums);

3)  iespējamais kredītinformācijas lietotāja klients (turpmāk — iespējamais klients) — 
fiziskā persona, kas pieteikumā kredītinformācijas lietotājam izteikusi vēlēšanos kļūt par tā klientu;

4) kredītinformācijas lietotāja klients (turpmāk — klients) — fiziskā persona:
a) kura ar kredītinformācijas lietotāju noslēgusi klienta līgumu, 
b) attiecībā uz kuru kredītinformācijas lietotājs ir pārņēmis no klienta līguma izrietošās 

prasījuma tiesības,
c) kura ir piekritusi, ka kredītinformācijas lietotājs drīkst vērtēt vai ņemt vērā tās 

kredītspēju, sniedzot ar kredītrisku saistītu pakalpojumu kādai trešajai personai vai 
pieņemot lēmumu par šāda pakalpojuma sniegšanu;

5) kredītinformācija — ziņas, kas iegūtas no šajā likumā noteiktajiem kredītinformācijas 
avotiem un raksturo klienta vai iespējamā klienta kredītspēju;

6) klienta līgums ir:
a) līgums, saskaņā ar kuru kredītinformācijas lietotājs sniedz vai sniegs ar kredītrisku 

saistītu pakalpojumu,
b) līgums, saskaņā ar kuru kredītinformācijas lietotājam galvo par citas personas 

saistībām,
c) šā punkta “a” vai “b” apakšpunktā minētais līgums, no kura izrietošās prasījuma 

tiesības pārņēmis kredītinformācijas lietotājs;
7) parāds — klienta maksājuma saistība pret kredītinformācijas lietotāju, kura nav izpildīta 

klienta līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā; 
8)  kredītinformācijas apstrāde — jebkuras ar kredītinformāciju veiktas darbības, 

ieskaitot kredītinformācijas vākšanu, iegūšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, 
pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu;

9) kredītspēja — varbūtība, ka klients vai iespējamais klients pildīs savas saistības atbilstoši 
klienta līgumam;

10) kredītrisks — varbūtība, ka kredītinformācijas lietotājam radīsies zaudējumi, ja klients 
vai iespējamais klients nespēs vai atteiksies pildīt klienta līgumā noteiktās maksājuma saistības pret 
kredītinformācijas lietotāju; 

11) kredītriska pārvaldība — pasākumu kopums, kurus kredītinformācijas lietotājs klienta 
līguma darbības laikā veic, lai kontrolētu savu kredītrisku.
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2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir dot ieguldījumu atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas 

aizņemšanās veicināšanā, sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī nodrošināt fizisko 
personu tiesību aizsardzību, lai, vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota patiesa un 
pilnīga informācija.

3. pants. Likuma darbības joma
(1) Likums regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību 

šajā likumā noteikto licencējamo kredītinformācijas biroju darbību ietvaros.
(2) Klienta vai iespējamā klienta datu apstrādi un aizsardzību nosaka Fizisko personu datu 

aizsardzības likums, ciktāl šis likums nenosaka citādi.
(3) Šo likumu nepiemēro:

1) Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktajām parādvēstures datubāzēm;
2) valsts informācijas sistēmā esošo datu apstrādei, ko veic šīs valsts informācijas 

sistēmas turētājs, vai datu apstrādei, ko veic Saeima, atvasināta publiska persona, 
tiešās pārvaldes iestāde, pastarpinātās pārvaldes iestāde, tiesa vai tiesu sistēmai 
piederīga persona, izņemot šā likuma 13. pantā noteikto; 

3) attiecībā uz kredītu reģistru, kā arī ziņu saņemšanai no kredītu reģistra un to 
izmantošanai. Kārtību, kādā kredītinformācijas lietotājs saņem kredītu reģistrā 
iekļautās ziņas ar kredītinformācijas biroja starpniecību, nosaka Kredītu reģistra 
likums;

4) ja saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem kredītinformācijas lietotājs ar 
kredītinformācijas biroja starpniecību var saņemt ziņas no valsts informācijas 
sistēmas apstrādes mērķiem, kas nav minēti šā likuma 4.  pantā. Kārtību, kādā 
kredītinformācijas lietotājs ar kredītinformācijas biroja starpniecību saņem šādas 
ziņas no valsts informācijas sistēmas, nosaka attiecīgais normatīvais akts.

4. pants. Kredītinformācijas apstrādes mērķi
(1)  Kredītinformācijas birojs šajā likumā noteikto licencējamo kredītinformācijas biroja 

darbību ietvaros kredītinformāciju apstrādā, lai kredītinformācijas lietotājs varētu to iegūt un 
izmantot šā panta otrajā daļā noteiktajiem kredītinformācijas apstrādes mērķiem.

(2) Kredītinformācijas lietotājs kredītinformāciju no kredītinformācijas biroja šajā likumā 
noteikto licencējamo kredītinformācijas biroja darbību ietvaros iegūst un izmanto klienta vai 
iespējamā klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai.

5. pants. Kredītinformācijas lietotājs
Kredītinformācijas lietotājs var būt:

1) komersants;
2) profesionālās darbības veicējs likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē;
3) individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, amatniecības 

uzņēmums vai ģimenes uzņēmums;
4) kooperatīvā sabiedrība;
5) pašvaldība vai tās iestāde gadījumā, kad tā slēdz līgumu, kas saistīts ar kredītrisku, 

vai sniedz sabiedrisko pakalpojumu, vai nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.
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6. pants. Kredītinformācijas avoti
Kredītinformācijas birojs iegūst kredītinformāciju tikai no šādiem kredītinformācijas avotiem:

1) no kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām;
2) no ziņām, kuras kredītinformācijas birojs šajā likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis 

no valsts informācijas sistēmas;
3) no ziņām par klientu (turpmāk — ārvalsts kredītinformācija), kuras kredītinformācijas 

birojs saņēmis no:
a) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas 

personas, kuras darbības veids ir fizisko personu datu apstrāde un nodošana 
trešajām personām, kas šos datus izmanto kredītspējas vērtēšanai vai sava 
kredītriska pārvaldībai,

b) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts valsts informācijas 
sistēmas vai valsts informācijas sistēmai pielīdzināmas datubāzes.

II nodaļa
Prasības kredītinformācijas biroja darbībai

7. pants. Licencējamās kredītinformācijas biroja darbības
(1) Kredītinformācijas birojam ir nepieciešama licence, lai sniegtu kādu no šādiem 

pakalpojumiem:
1) par fizisko personu iegūtas kredītinformācijas apstrāde, lai to nodotu trešajām 

personām izmantošanai kādam no šā likuma 4.  panta otrajā daļā noteiktajiem 
mērķiem;

2) ierobežotas pieejamības informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par 
fizisko personu pēc tādas personas pieprasījuma, kurai ir tiesisks pamats saņemt 
ziņas no valsts informācijas sistēmas, un iegūto ziņu nodošana minētajai personai 
kādam no šā likuma 4. panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem.

(2) Šā panta pirmās daļas prasības neattiecina uz:
1) sava klienta vai iespējamā klienta datu apstrādi; 
2) tāda komersanta klienta vai iespējamā klienta datu apstrādi, ar kuru persona ir vienā 

koncernā.
(3) Licencējamo darbību veikšanai kredītinformācijas birojs apdrošina civiltiesisko atbildību.
(4) Kredītinformācijas birojs informē licences izsniedzēju par citu komercdarbību, ko šis 

birojs veic papildus kādai no licencējamām darbībām.

8. pants. Licence
(1) Licenci kredītinformācijas biroja darbībai (turpmāk — licence) izsniedz Datu valsts 

inspekcija uz pieciem gadiem.
(2)  Ministru kabinets nosaka prasības licences saņemšanai, tajā skaitā prasības 

kredītinformācijas biroja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, un licences izsniegšanas kārtību, 
kā arī licences apturēšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību un gadījumus.

(3) Par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu kredītinformācijas birojs maksā valsts nodevu. 
Par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību kredītinformācijas birojs maksā ikgadēju valsts 
nodevu. Valsts nodevu apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Ja kredītinformācijas birojs izbeidz darbību vai zaudē licenci, uzkrāto kredītinformāciju 
dzēš, izņemot gadījumu, kad likumā noteiktajā apjomā to nodod valsts arhīvam vai arī — Datu 
valsts inspekcijas noteiktajā termiņā — citam licencētam kredītinformācijas birojam.
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9.  pants. Citu personu iesaiste licencējamo kredītinformācijas biroja darbību izpildes 
nodrošināšanā

(1) Ja ir saņemta Datu valsts inspekcijas rakstveida piekrišana, kredītinformācijas birojs uz 
rakstveida līguma pamata var uzticēt citai personai veikt darbības, kas nepieciešamas šā likuma 
7. pantā noteikto licencējamo kredītinformācijas biroja darbību izpildes nodrošināšanai.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētās rakstveida piekrišanas saņemšanas kredītinformācijas 
birojs vai šā panta pirmajā daļā minētā cita persona ir atbildīgi pret trešajām personām par tās 
personas darbību, kurai uzticēts veikt konkrētās darbības. Datu valsts inspekcijai ir tiesības atcelt 
iepriekš doto rakstveida piekrišanu, ja kredītinformācijas birojs vai šā panta pirmajā daļā minētā cita 
persona nepilda šā likuma prasības. Datu valsts inspekcijas lēmuma par iepriekš dotās rakstveida 
piekrišanas atcelšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

10. pants. Informācijas par kredītinformācijas biroju pieejamība
(1) Datu valsts inspekcija savā tīmekļa vietnē par kredītinformācijas biroju publicē un 

aktualizē šādu informāciju: 
1) lēmums par licences piešķiršanu;
2) kredītinformācijas biroja nosaukums;
3) kredītinformācijas biroja reģistrācijas numurs; 
4) kredītinformācijas biroja kontaktinformācija (juridiskā adrese un pasta adrese, 

tālrunis, elektroniskā pasta adrese); 
5) kredītinformācijas biroja akcionāri, kuru līdzdalība kredītinformācijas birojā ir 

pieci procenti vai vairāk no kredītinformācijas biroja balsstiesīgā pamatkapitāla;
6) licences piešķiršanas datums;
7) licences apturēšanas vai anulēšanas datums.

(2) Ja mainās kāda no šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. vai 5.  punktā minētajām ziņām, 
kredītinformācijas birojs triju darbdienu laikā pēc izmaiņu stāšanās spēkā iesniedz Datu valsts 
inspekcijai iesniegumu par izmaiņām. Datu valsts inspekcija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma 
saņemšanas aktualizē attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē. 

III nodaļa
Kredītinformācijas apstrāde un glabāšanas termiņi

11. pants. Ziņu par parādu iekļaušana kredītinformācijas biroja datubāzē
(1) Kredītinformācijas lietotājam ir tiesības iekļaut kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas 

par parādu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
1) parāds ir apstiprināts ar spēkā stājušos tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumu;
2) no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no 

dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais brīdinājums par attiecīgo 
parādu, — vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts un klients nav izteicis rakstveida 
iebildumus pret parāda esamību vai apmēru;

3) no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no 
dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais brīdinājums par attiecīgo 
parādu, — vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts un klients ir izteicis rakstveida 
iebildumus pret parāda esamību vai apmēru, bet kredītinformācijas lietotājs 
ir nosūtījis klientam motivētu atbildi, izsniedzot parāda esamību un apmēru 
pamatojošu dokumentu kopijas, un informējis viņu, ka ziņas par parādu tiks 
iekļautas kredītinformācijas biroja datubāzē;
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4) klients ir piekritis, ka kredītinformācijas lietotājs ziņas par klienta parādu iekļauj 
kredītinformācijas biroja datubāzē. Šāda klienta piekrišana atbilst Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma prasībām par datu subjekta piekrišanu, un klientam tiek 
izskaidrotas šīs piekrišanas sekas.

(2) Šā panta pirmās daļas 2. vai 3. punktā minētajā gadījumā kredītinformācijas lietotājs, pirms 
ziņas par parādu tiek iekļautas kredītinformācijas biroja datubāzē, nosūta klientam brīdinājumu par 
parādu. Brīdinājumā ietver informāciju par to, ka ziņas par parādu tiks nodotas kredītinformācijas 
birojam, un par to, kādiem mērķiem kredītinformācijas biroja datubāzē iekļautās ziņas par parādu 
tiks apstrādātas. 

(3)  Šā panta pirmās daļas 3.  punktā minētajā gadījumā, ja kredītinformācijas lietotājs 
vēl nav iekļāvis kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas par klienta parādu un pēc motivētas 
atbildes par parāda esamību vai apmēru nosūtīšanas klientam ir saņēmis atkārtotus klienta 
rakstveida iebildumus, tad, iekļaujot kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas par klienta parādu, 
kredītinformācijas lietotājs norāda vismaz to, ka ir saņemti klienta rakstveida iebildumi pret parāda 
esamību vai apmēru.

(4) Šā panta pirmās daļas 4.  punktā minētajā gadījumā ziņas par klienta parādu 
kredītinformācijas biroja datubāzē iekļauj uz laiku, kas nav ilgāks par 60 dienām no pirmās 
maksājuma kavējuma dienas. Kad ir pagājušas 60 dienas, ziņas par parādu kredītinformācijas 
biroja datubāzē apstrādā kādā no šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem gadījumiem.

(5) Kredītinformācijas lietotājs aktuālo informāciju par kredītinformācijas biroja datubāzē 
iekļauto parādu kredītinformācijas birojam sniedz ne retāk kā reizi ceturksnī.

12. pants. Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas
(1) Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļauj šādas ar klienta parādu saistītas ziņas:

1) klienta vārds, uzvārds un personas kods vai cita klientu identificējoša informācija;
2) ziņas par parāda summu, tajā skaitā ziņas par sākotnējo parāda summu, faktisko 

parāda summu un pirmo maksājuma kavējuma dienu;
3) datums, kad ziņas par parādu ir iekļautas kredītinformācijas biroja datubāzē, un 

datums, kad ziņas par parādu pēdējo reizi ir aktualizētas;
4) ziņas par to, ka parāda vairs nav, datums, kopš kura parāda vairs nav, kā arī veids, 

kādā tas ir dzēsts;
5) ziņas par kredītinformācijas lietotāju, kurš iekļāvis kredītinformācijas biroja 

datubāzē ziņas par parādu;
6) ziņas par tā kredītinformācijas lietotāja nozari, kurš iekļāvis kredītinformācijas biroja 

datubāzē ziņas par parādu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko 
darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un 
dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ), ciktāl 
šīs nozares apraksts ir atbilstošs konkrēto datu apstrādes mērķim;

7) ziņas par to, vai klients ir izteicis rakstveida iebildumus pret parāda esamību vai 
apmēru, tajā skaitā par to, vai attiecībā uz parāda esamību vai apmēru ir strīds par 
tiesībām, kas tiek izskatīts tiesā.

(2) Citas, šā panta pirmajā daļā neminētas ziņas kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs iekļaut 
kredītinformācijas biroja datubāzē, ja šādai iekļaušanai ir kāds no Fizisko personu datu aizsardzības 
likumā minētajiem personas datu apstrādes pamatiem.

(3) Kredītinformācijas birojs, sniedzot kredītinformācijas lietotājam  ziņas par cita 
kredītinformācijas lietotāja iekļauto kredītinformāciju, nenorāda ziņas, kas ļauj identificēt 
kredītinformācijas lietotāju, kurš iekļāvis kredītinformācijas biroja datubāzē attiecīgās ziņas.
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(4) Šā panta pirmās daļas 7. punktā minētās ziņas kredītinformācijas birojs dzēš, ja tas ir 
saņēmis spēkā stājušos tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumu, ar kuru konstatēta parāda summa, vai 
klienta rakstveida apliecinājumu par savu iebildumu atsaukšanu.

(5) Kredītinformācijas birojs ir tiesīgs katrai nozarei noteikt minimālo parāda summu, sākot 
no kuras ziņas par parādu var iekļaut kredītinformācijas biroja datubāzē.

13. pants. Ziņas no valsts informācijas sistēmas
(1) Kredītinformācijas birojs pēc tāda kredītinformācijas lietotāja tiesiska pieprasījuma, 

kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības saņemt no valsts informācijas sistēmas 
ierobežotas pieejamības informāciju, no attiecīgās valsts informācijas sistēmas pieprasa un saņem 
ziņas par klientu vai iespējamo klientu. Saņemtās ziņas kredītinformācijas birojs neizmanto citiem 
mērķiem kā vien šo ziņu nodošanai kredītinformācijas lietotājam nemainītā veidā un pēc nodošanas 
kredītinformācijas lietotājam tās neuzglabā.

(2) Kārtību, kādā kredītinformācijas birojs no valsts informācijas sistēmas saņem ierobežotas 
pieejamības informāciju, kā arī pienākumus, tiesības un atbildību, kas izriet no šādas informācijas 
apstrādes, nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums, attiecīgās valsts informācijas sistēmas 
darbību reglamentējošs normatīvais akts un citi normatīvie akti.

(3) Kredītinformācijas birojs un valsts informācijas sistēmas turētājs slēdz līgumu par 
vispārpieejamas informācijas apstrādi. Kredītinformācijas birojs iegādājas licenci informācijas 
atkalizmantošanai vai vispārpieejamu informāciju iegūst citādā veidā, ko nosaka normatīvais akts 
par konkrēto valsts informācijas sistēmu. Vispārpieejamu informāciju kredītinformācijas birojs 
apstrādā šajā likumā noteiktajiem kredītinformācijas apstrādes mērķiem, izņemot šā likuma 
7. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, kad  kredītinformācijas birojs veic citu komercdarbību.

(4) Ja valsts informācijas sistēmas pārzinis izmanto valsts informācijas sistēmu savietotāju, tad 
kredītinformācijas birojs ziņas no attiecīgās valsts informācijas sistēmas ir tiesīgs iegūt, izmantojot 
valsts informācijas sistēmu savietotāju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas 
sistēmu savietotāju.

14. pants. Ārvalsts kredītinformācija
(1) Ārvalsts kredītinformāciju kredītinformācijas birojs pieprasa no ārvalsts kredītinformācijas 

avota pēc kredītinformācijas lietotāja pieprasījuma. 
(2)  Saņemto ārvalsts kredītinformāciju, nemainot tās saturu, kredītinformācijas 

birojs nekavējoties nodod kredītinformācijas lietotājam, kas to pieprasījis. Saņemtās ziņas 
kredītinformācijas birojs neizmanto citiem mērķiem kā vien šo ziņu nodošanai kredītinformācijas 
lietotājam nemainītā veidā un pēc nodošanas kredītinformācijas lietotājam tās neuzglabā.

(3) Kredītinformācijas birojs ir tiesīgs sniegt kredītinformāciju Eiropas Savienības vai Eiropas 
Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētai personai, kuras darbības veids ir fizisko personu datu 
apstrāde un nodošana trešajām personām, kas šos datus izmanto personas kredītspējas vērtēšanai 
vai sava kredītriska pārvaldībai, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

1) datu subjekts ir devis attiecīgu piekrišanu un tā atbilst Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma prasībām vai pastāv cits Fizisko personu datu aizsardzības 
likumā minēts nosacījums, kas pieļauj fiziskās personas datu apstrādi;

2) trešās personas attiecībā uz šo ārvalstī reģistrēto personu ir uzskatāmas par 
kredītinformācijas lietotājiem un tās ievēro šā likuma 4.  panta otrajā daļā 
kredītinformācijas lietotājiem noteiktās prasības attiecībā uz kredītinformācijas 
apstrādes mērķi;

3) kredītinformācijas biroja sniegto kredītinformāciju, nemainot tās saturu, Eiropas 
Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētā persona nekavējoties 
nodod trešajai personai, kas to pieprasījusi, un saņemtās ziņas netiek izmantotas 
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citiem mērķiem kā vien šo ziņu nodošanai trešajai personai nemainītā veidā un pēc 
nodošanas tās netiek uzglabātas.

15. pants. Informācija, kuru aizliegts izmantot kredītinformācijas apstrādē
Kredītinformācijas apstrādē aizliegts izmantot sensitīvos personas datus.

16. pants. Glabāšanas termiņi
(1) Kredītinformācijas birojs ar parādiem saistītas ziņas glabā:

1) piecus gadus pēc parāda samaksas dienas vai pēc dienas, kad parāda saistība ir 
izbeigusies uz cita tiesiska pamata, vai pēc dienas, kad parāds cedēts vai citādi 
pārgājis personai, kas nav cits kredītinformācijas lietotājs, bet ne ilgāk kā 10 gadus 
pēc pirmās maksājuma kavējuma dienas;

2) 10 gadus pēc pirmās maksājuma kavējuma dienas, ja parādu nesamaksā.
(2)  Ziņas par kredītinformācijas lietotāja pieprasījumu kredītinformācijas birojs glabā 

vienu gadu pēc šā pieprasījuma saņemšanas dienas. Normatīvajā aktā, kas reglamentē ierobežotas 
pieejamības informāciju saturošas valsts informācijas sistēmas darbību, var noteikt citu termiņu, 
kādā kredītinformācijas birojs glabā informāciju par kredītinformācijas lietotāja pieprasījumu 
sniegt ziņas no attiecīgās valsts informācijas sistēmas.

(3) Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļautās ziņas par izpildītajām maksājuma saistībām, 
izņemot šā panta pirmajā daļā minētās ziņas un ziņas, ko var iegūt no publiskiem vai publiski 
pieejamiem reģistriem, kredītinformācijas birojs ir tiesīgs glabāt līdz brīdim, kad klients lūdz 
kredītinformācijas lietotājam tās dzēst un kredītinformācijas birojam šāds lūgums ir paziņots. 
Klientam nav tiesību prasīt šādu ziņu dzēšanu, ja kredītinformācijas lietotājam ir tiesisks pamats 
un mērķis šīs ziņas iekļaut kredītinformācijas biroja datubāzē.

(4) Ziņas, ko var iegūt no publiskiem vai publiski pieejamiem reģistriem, kredītinformācijas 
birojs ir tiesīgs glabāt tik ilgi, kamēr tas nepieciešams kredītinformācijas apstrādes mērķiem, bet ne 
ilgāk par laiku, kamēr šīs ziņas ir pieejamas attiecīgajā reģistrā.

17. pants. Kredītinformācijas apstrāde pēc kredītinformācijas līguma izbeigšanas
(1)  Ja kredītinformācijas birojs vai kredītinformācijas lietotājs vienpusēji atkāpjas no 

kredītinformācijas līguma vai kredītinformācijas birojs un kredītinformācijas lietotājs vienojas 
par kredītinformācijas līguma izbeigšanu (turpmāk — bijušais kredītinformācijas lietotājs), 
kredītinformācijas birojs nekavējoties dzēš no kredītinformācijas biroja datubāzes kredītinformāciju, 
kas ir iegūta no bijušā kredītinformācijas lietotāja, izņemot ziņas par parādu, kuras kredītinformācijas 
birojs ir tiesīgs glabāt saskaņā ar šā likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktu, un citas ziņas par 
maksājuma saistībām, ja attiecīgā parāda saistība vai maksājuma saistība ir izbeigusies, kamēr 
kredītinformācijas līgums bija spēkā.

(2) Kredītinformācijas birojs labo, aktualizē vai dzēš šā panta pirmajā daļā minētās ziņas par 
parādu šādos gadījumos:

1) bijušais kredītinformācijas lietotājs un tā klients vai persona, kas par klientu 
kredītinformācijas biroja datubāzē norādīta kļūdaini, kredītinformācijas biroja 
noteiktajā kārtībā klātienē kredītinformācijas birojā paraksta abpusēju apliecinājumu 
tam, ka ziņas par parādu labotas vai dzēstas;

2) kredītinformācijas birojs saņem no bijušā kredītinformācijas lietotāja un tā klienta 
vai personas, kas par klientu kredītinformācijas biroja datubāzē norādīta kļūdaini, 
apliecinājumu tam, ka ziņas par parādu labotas vai dzēstas, turklāt parakstu īstumu 
apliecinājis notārs; 
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3) kredītinformācijas birojs saņem spēkā stājušos tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumu, 
kurā ir konstatēts no kredītinformācijas biroja datubāzē iekļautajām ziņām par 
parādu pēc būtības atšķirīgs saturs;

4) kredītinformācijas birojs konstatē, ka tā datubāzē iekļautās ziņas par parādu neatbilst 
bijušā kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām par parādu;

5) citos kredītinformācijas biroja noteiktajos gadījumos šā biroja noteiktajā kārtībā.
(3) Kredītinformācijas birojs labo, aktualizē vai dzēš šā panta pirmajā daļā minētās ziņas 

par citām maksājuma saistībām, kas nesatur ziņas par parādu, atbilstoši Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma prasībām kredītinformācijas biroja noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

18. pants. Kredītinformācijas lietotāja tiesiskais pamats pieprasīt un saņemt kredīt
informāciju no kredītinformācijas biroja

Kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju no 
kredītinformācijas biroja, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1) klients vai iespējamais klients ir piekritis, ka kredītinformācijas lietotājs saņem 
kredītinformāciju. Šāda klienta vai iespējamā klienta piekrišana atbilst Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma prasībām par datu subjekta piekrišanu;

2) kredītinformācijas lietotāja tiesības iegūt kredītinformāciju izriet no klienta līguma;
3) cits Fizisko personu datu aizsardzības likumā minēts nosacījums pieļauj fiziskās 

personas datu apstrādi.

19. pants. Fiziskās personas tiesības saņemt informāciju 
(1) Fiziskajai personai ir tiesības divas reizes gadā saņemt no kredītinformācijas biroja 

informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī informāciju par 
kredītinformācijas lietotāju, kurš kredītinformācijas biroju izmantojis ziņu pieprasīšanai un 
saņemšanai no valsts informācijas sistēmas, šādā kārtībā:

1) saņemt ziņas tiešsaistes režīmā vai klātienē kredītinformācijas birojā — bez maksas;
2) saņemt ziņas pa pastu — sedzot kredītinformācijas biroja izdevumus par pasta 

pakalpojumiem saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja tarifiem atbilstoši 
kredītinformācijas biroja noteiktajai kārtībai.

(2) Ja fiziskā persona šā panta pirmajā daļā minēto informāciju pieprasa biežāk nekā divas 
reizes gadā, tai ir tiesības šo informāciju saņemt kredītinformācijas biroja noteiktajā kārtībā un par 
kredītinformācijas biroja noteikto maksu.

IV nodaļa
Atbildība par kredītinformācijas apstrādi un kredītinformācijas apstrādes uzraudzība

20. pants. Kredītinformācijas biroja atbildība
(1) Kredītinformācijas birojs ir atbildīgs par to, lai tā datubāzē iekļautās ziņas atbilstu 

kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām. 
(2) Kredītinformācijas birojs nav atbildīgs par to ziņu pilnīgumu un patiesumu, kuras 

kredītinformācijas birojs pēc kredītinformācijas lietotāja pieprasījuma ir saņēmis no valsts 
informācijas sistēmas vai no ārvalsts kredītinformācijas avota un, nemainot to saturu, nodevis tālāk 
kredītinformācijas lietotājam.
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21. pants. Kredītinformācijas lietotāja atbildība
Kredītinformācijas lietotājs ir atbildīgs par to, ka tas:

1) ir iekļāvis kredītinformācijas biroja datubāzē pilnīgas un patiesas ziņas, kas atbilst 
klienta līgumā noteiktajām saistībām;

2) kredītinformācijas biroja noteiktajā kārtībā un atbilstoši šā likuma prasībām sniedz 
kredītinformācijas birojam aktuālo informāciju par tā datubāzē iekļautajām ziņām;

3) ir pieprasījis kredītinformāciju tikai tādā gadījumā, kad ir tiesisks pamats to darīt un 
bijis šajā likumā noteiktais personas datu apstrādes mērķis.

22. pants. Kļūdu labošana
(1) Ja klients uzskata, ka kredītinformācijas biroja datubāzē ir iekļautas kļūdainas ziņas, tas 

iesniedz kredītinformācijas birojam vai kredītinformācijas lietotājam rakstveida iebildumu.
(2) Klients rakstveida iebildumam var pievienot iebildumu pamatojošo dokumentu kopijas. 

Ja rakstveida iebildumu iesniedz klienta pilnvarota persona, pilnvarojumu apliecina notariāli.
(3) Ja klients rakstveida iebildumu attiecībā uz kredītinformācijas biroja datubāzē kļūdaini 

iekļautajām ziņām iesniedz kredītinformācijas lietotājam:
1) kredītinformācijas lietotājs to izskata Fizisko personu datu aizsardzības likumā 

noteiktajā kārtībā un nekavējoties paziņo kredītinformācijas birojam, ka attiecībā 
uz konkrētajām ziņām ir saņemts klienta iebildums;

2) kamēr nav saņemta kredītinformācijas lietotāja pamatota atbilde, kredītinformācijas 
birojs savā datubāzē izdara atzīmi, ka ir saņemts klienta iebildums attiecībā uz 
datubāzē iekļautajām ziņām;

3) kredītinformācijas lietotājs mēneša laikā pēc klienta iebilduma saņemšanas 
dienas izskata to un sniedz klientam pamatotu atbildi, atbildes kopiju nosūtot arī 
kredītinformācijas birojam.

(4) Ja klients rakstveida iebildumu attiecībā uz kredītinformācijas biroja datubāzē kļūdaini 
iekļautajām ziņām iesniedz kredītinformācijas birojam:

1) kredītinformācijas birojs pārbauda, vai tā datubāzē iekļautās ziņas atbilst 
kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām;

2) kredītinformācijas birojs nekavējoties nosūta kredītinformācijas lietotājam 
iebilduma kopiju, ja tā datubāzē iekļautās ziņas atbilst kredītinformācijas lietotāja 
sniegtajām ziņām;

3) kamēr nav saņemta kredītinformācijas lietotāja pamatota atbilde, kredītinformācijas 
birojs savā datubāzē izdara atzīmi, ka ir saņemts klienta iebildums attiecībā uz 
datubāzē iekļautajām ziņām;

4) kredītinformācijas lietotājs mēneša laikā pēc kredītinformācijas biroja pieprasījuma 
saņemšanas dienas izskata klienta iebildumu un sniedz kredītinformācijas birojam 
un klientam pamatotu atbildi.

(5) Ja kredītinformācijas birojs, izvērtējis šā panta ceturtajā daļā minēto klienta rakstveida 
iebildumu, konstatē, ka tā datubāzē iekļautās ziņas neatbilst kredītinformācijas lietotāja sniegtajām 
ziņām, vai ja kredītinformācijas lietotājs informē kredītinformācijas biroju par to, ka tā datubāzē ir 
iekļautas kļūdainas ziņas, tad kredītinformācijas birojs labo vai dzēš ziņas un par šo ziņu labošanu 
vai dzēšanu nekavējoties informē tos kredītinformācijas lietotājus, kuriem kredītinformācijas birojs 
šīs ziņas sniedzis pēdējo 12 mēnešu laikā.

(6) Ja kredītinformācijas lietotājs, izvērtējis šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minēto klienta 
rakstveida iebildumu attiecībā uz kredītinformācijas biroja datubāzē iekļautajām ziņām par 
parādu, informē klientu un kredītinformācijas biroju, ka iebildums nav pamatots, bet klients pēc 
kredītinformācijas lietotāja atbildes saņemšanas informē kredītinformācijas biroju, ka nepiekrīt 
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kredītinformācijas lietotāja atbildei un joprojām uzskata, ka kredītinformācijas biroja datubāzē ir 
iekļautas kļūdainas ziņas par parādu, tad kredītinformācijas birojs savā datubāzē izdara atzīmi, ka 
ir saņemti klienta rakstveida iebildumi pret parāda esamību vai apmēru.

(7) Ja kredītinformācijas lietotājs, izvērtējis šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minēto klienta 
rakstveida iebildumu attiecībā uz citu maksājuma saistību, kas nesatur ziņas par parādu, informē 
kredītinformācijas biroju, ka iebildums nav pamatots, bet klients pēc kredītinformācijas lietotāja 
atbildes saņemšanas nepiekrīt tā atbildei un joprojām uzskata, ka kredītinformācijas biroja datubāzē 
ir iekļautas kļūdainas ziņas par maksājuma saistību, tad klients atbilstoši šā likuma 16.  panta 
trešajā daļā klientam paredzētajām tiesībām var lūgt, lai kredītinformācijas lietotājs dzēš attiecīgās 
ziņas no kredītinformācijas biroja datubāzes. Klientam nav tiesību prasīt šādu ziņu dzēšanu, ja 
kredītinformācijas lietotājam ir tiesisks pamats un mērķis šīs ziņas iekļaut kredītinformācijas biroja 
datubāzē.

23. pants. Datu valsts inspekcijas kompetence 
(1) Kredītinformācijas biroja darbību uzrauga Datu valsts inspekcija.
(2) Datu valsts inspekcijai, uzraugot kredītinformācijas biroja darbību, ir šādas tiesības:

1) pieņemt lēmumu par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu;
2) veikt pārbaudes un auditus kredītinformācijas birojā vai pie šā likuma 9.  pantā 

noteiktajām personām, attiecībā uz kurām Datu valsts inspekcija ir devusi rakstveida 
piekrišanu kredītinformācijas biroja darbības pārbaudei atbilstoši šā likuma un citu 
normatīvo aktu prasībām;

3) bez maksas saņemt informāciju un dokumentus no kredītinformācijas biroja vai šā 
likuma 9. pantā noteiktajām personām, attiecībā uz kurām Datu valsts inspekcija ir 
devusi rakstveida piekrišanu kredītinformācijas biroja darbības pārbaudei vai par 
kredītinformācijas biroja darbību saņemtās klienta sūdzības izskatīšanai;

4) pieprasīt, lai tiek labotas vai dzēstas kredītinformācijas biroja datubāzē kļūdaini vai 
nelikumīgi iekļautās ziņas;

5) lemjot par šajā likumā minētajiem jautājumiem, pieprasīt papildu informāciju, kas 
nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

6) pieprasīt kredītinformācijas biroja informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru 
pārbaudi un noteikt neatkarīgu ekspertīzi pārbaudāmo jautājumu izpētei;

7) īstenot citas tiesības, kas Datu valsts inspekcijai personas datu aizsardzības jomā 
paredzētas Fizisko personu datu aizsardzības likumā. 

(3) Datu valsts inspekcijai, uzraugot kredītinformācijas biroja darbību, ir šādi pienākumi:
1) uzraudzīt kredītinformācijas biroja darbības atbilstību šā likuma un citu normatīvo 

aktu prasībām;
2) pieņemt lēmumus par kredītinformācijas biroja darbību un izskatīt sūdzības par 

kredītinformācijas biroja darbību;
3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem;
4) lemt par uzkrātās kredītinformācijas nodošanu saskaņā ar šā likuma 8. panta ceturto 

daļu.
(4) Datu valsts inspekcijas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var 

apstrīdēt Datu valsts inspekcijas direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko 
rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2014. gada 31. decembrim izdod šā likuma 8. panta otrajā un trešajā 
daļā minētos noteikumus.

2. Komercsabiedrība vai persona, kas veic saimniecisko darbību un sniedz kādu no šā likuma 
7.  panta pirmajā daļā minētajiem pakalpojumiem, bet neatbilst šā likuma prasībām par akciju 
sabiedrību kā šo pakalpojumu sniedzēju vai nav saņēmusi licenci, gada laikā no šā likuma spēkā 
stāšanās dienas nodrošina atbilstību attiecīgajām prasībām. Kamēr licence nav saņemta, aizliegts 
sniegt šā likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktā minēto pakalpojumu. Ja gada laikā nav nodrošināta 
atbilstība attiecīgajām likuma prasībām, komercsabiedrībai vai personai, kas veic saimniecisko 
darbību, aizliegts sniegt šā likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā minēto pakalpojumu.

3. Šā likuma 11.  panta nosacījumi par kredītinformācijas biroja lietotāja tiesībām iekļaut 
kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas par parādu attiecas arī uz parādu, kurš pastāv likuma 
spēkā stāšanās dienā.

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 18. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 8. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.10.2014., Nr. 199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

328. 850L/11 Grozījumi likumā “Par diplomātisko pasi”
Izdarīt likumā “Par diplomātisko pasi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1994, 10. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 9. nr.; 2009, 7. nr.) šādus grozījumus:

3. pantā:
papildināt pantu ar 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

“12) Ārlietu ministrijas pārziņā esošajiem diplomātiem, kas diplomātiskā un konsulārā 
dienesta interesēs apstiprināti darbā starptautiskajās organizācijās un to institūcijās, 
kurās Latvijas Republika ir dalībvalsts;

 13) Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ārlietu ministra 
laulātajam, ja tas nepieciešams dalībai minēto amatpersonu valsts vai oficiālajās 
vizītēs.”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ņemot vērā pamatotu nepieciešamību, diplomātisko pasi var izsniegt starptautiskas 

tiesas vai pārnacionālas tiesas tiesnešiem, kurus amatam izvirzījusi Latvijas Republika, uz to amata 
pilnvaru laiku, kā arī viņu laulātajiem un apgādībā esošajiem bērniem, ja viņi uzturas kopā ar 
attiecīgo personu, kura pilda amata pienākumus ārvalstīs.”; 

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

329. 851L/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.; 
2013, 129., 183., 194. nr.; 2014, 175. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5. pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem augstskolu studentu piesaistei no valstīm, 

kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.”

2. 8.2 pantā: 
izteikt piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums 
par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, 
kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 
iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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 150 euro.”;

papildināt piekto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 
pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1. un 2. punktā minētie 
nosacījumi.”;

izslēgt sesto daļu;
izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(7) Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās 

daļas 1., 2. vai 3. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta piektās 

daļas 3. punktā minēto personu, 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. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs 
saņemt, neprasot pretendenta un šā panta piektās daļas 3.  punktā minētās 
personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta 
piektās daļas 3. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā panta piektās daļas 
3.  punktā minēto personu neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. 
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Termiņu izziņas 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 un šā 
panta piektās daļas 3. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 
nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 
informāciju ir konstatēts, ka tam vai šā panta piektās daļas 3.  punktā minētajai 
personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu 
par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par 
plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 
termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — 
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā panta piektās 
daļas 3. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 
iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 
iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.”; 

papildināt piecpadsmito daļu ar vārdiem “kā arī līgumi par pārtikas produktu piegādi, ja 
tiek ievērotas zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par prasībām 
publiskajam iepirkumam, kurā izmanto vides kritērijus, to piemērošanas kārtību pārtikas produktu 
piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem.”

3. 39.1 pantā: 
izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā: 

“5) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās 
datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka kandidātam vai 
pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par 
iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums 
par līgumu, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā 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 150 euro;”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
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“(5) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu 
izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz:

1) katru kandidātu slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā, iepriekš 
publicējot paziņojumu par līgumu, kad uzsāk pieteikumu izvērtēšanu;

2) katru pretendentu atklātā konkursā, sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot 
paziņojumu par līgumu, un šā likuma 8.  panta septītajā daļā minētā iepirkuma 
gadījumā (ja pasūtītājs iepirkuma dokumentos paredzējis piemērot šā panta pirmajā 
daļā minētos izslēgšanas nosacījumus), kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmās daļas 5. punktā minētā pretendentu izslēgšanas 

gadījuma esamību veic arī attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.”;

papildināt septītās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “Lai pārbaudītu, vai” ar vārdiem “Latvijā 
reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs” un pēc vārdiem “minēto faktu dēļ, pasūtītājs,” — ar vārdiem “kā 
arī piegādātājs par sevi,”;

izslēgt septītās daļas 3. punktā vārdus “un Latvijas pašvaldībām”;
izteikt astotās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) informē kandidātu vai pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 
informāciju ir konstatēts, ka tam vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajai 
personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma 
uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par 
līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas 
pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. 
Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 7., 
8. un 9. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 
iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 
iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai 

pretendentu, vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi 
dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, 
izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents 
iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu, 
vai šā panta pirmās daļas 7., 8. un 9.  punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā 
minētie gadījumi. Termiņu izziņas 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.”
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4. 48. pantā: 
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, 

ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa 
likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu 
periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī 
noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā 
profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas 
publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir 
reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā 
darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz 
izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā 
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.”;

papildināt otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba 

ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu 
dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 
profesiju grupās.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus šā panta otrajā daļā minētos 

faktorus. Pasūtītājs šā panta otrās daļas 6.  punktā minēto faktu izvērtēšanai pieprasa no Valsts 
ieņēmumu dienesta atzinumu par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba 
ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 
apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai. Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu 
administrēšanas pasākumus, pārbauda vidējās stundas tarifa likmes pamatotību un sniedz atzinumu 
pasūtītājam 15 dienu laikā.”

5. Pārejas noteikumos:
papildināt pārejas noteikumus ar 59., 60. un 61. punktu šādā redakcijā:
“59.  Šā likuma grozījumi par 8.2  panta piektās daļas 2.  punkta, septītās un astotās daļas, 

39.1 panta pirmās daļas 5. punkta, piektās un sestās daļas, astotās daļas 2. punkta un desmitās daļas, 
kā arī 48. panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, par 8.2 panta piektās daļas papildināšanu 
ar 3.  punktu, 48.  panta papildināšanu ar 1.1  daļu, tā otrās daļas papildināšanu ar 6.  punktu un 
39.1 panta septītās daļas ievaddaļas papildināšanu pēc vārdiem “Lai pārbaudītu, vai” ar vārdiem 
“Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs” un pēc vārdiem “minēto faktu dēļ, pasūtītājs” ar vārdiem 
“kā arī piegādātājs par sevi”, kā arī šā likuma grozījums par 8.2 panta sestās daļas izslēgšanu un 
39.1  panta septītās daļas 3.  punktā par vārdu “un Latvijas pašvaldībām” izslēgšanu stājas spēkā 
2015.  gada 1.  augustā. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta pirms šo grozījumu 
spēkā stāšanās dienas, tā pabeidzama, tajā skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma 
noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā.

60. No 2015. gada 1. augusta līdz brīdim, kad informācija par nekustamā īpašuma nodokļa 
parādiem Latvijā būs pieejama vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē attiecīgās kompetentās 
iestādes pārziņā esošajā informācijas sistēmā, šā likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā, kā arī 
39.1  panta pirmās daļas 5.  punktā minētos kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumus 
neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā.

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p8.1
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p39
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61.  Grozījumi šā likuma 8.2  panta piecpadsmitajā daļā attiecībā uz līgumiem par pārtikas 
produktu piegādi stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

330. 852L/11 Grozījumi likumā “Par aviāciju”
Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

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

1. Papildināt sadaļu “Likumā lietotie termini” pēc termina “Militārās aviācijas gaisa kuģis” ar 
terminu šādā redakcijā:

“Militārās aviācijas poligons — militārais objekts, kas ietver noteiktu zemes teritoriju 
vai zemes teritoriju un ūdens akvatoriju, kā arī gaisa telpu virs šīs teritorijas un ir izveidots, lai 
organizētu militārās mācības, veicot militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumus vai šaušanas darbības 
ar mācību vai kaujas munīciju.”

2. Izteikt 3. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“Šā likuma 13., 14., 28., 29., 39., 40., 41., 41.1 un 42. panta, 44. panta trešās un ceturtās daļas, 

45. un 48. panta, 49. panta otrās daļas, 49.1, 56., 61., 63., 97., 112.1, 113., 113.1, 113.2, 113.3, 114., 115., 
116. un 117. panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militāro aviāciju un ārvalstu militārās 
aviācijas gaisa kuģiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un 
drošības interesēs.

Šā likuma 40., 41., 113.2 un 113.3 panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 
40. panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā un otrajā daļā paredzēto darbību, šā likuma 41. pantā 
norādīto potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu, šā likuma 
113.2  pantā norādīto militārā lidlauka darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecību, 
ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu un šā likuma 113.3 pantā norādīto militārās aviācijas poligona 
darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu.”

3. 6. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“6.  pants. Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras, Transporta nelaimes 

gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja un Valsts robežsardzes kompetence”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“Valsts robežsardze:

1) pārbauda vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu lidojumu veikšanai nepieciešamo 
dokumentāciju un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes atbilstību lidojumu veikšanai;

2) izskata likumā noteiktajā kārtībā un savas kompetences ietvaros administratīvo 
pārkāpumu lietas par pārkāpumiem civilās aviācijas jomā un uzliek administratīvos 
sodus.”
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4. 27.2 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“27.2  pants. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana valsts 

nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”;
aizstāt visā pantā vārdu “lidosta” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts nozīmes civilās 

aviācijas lidlauks” (attiecīgā locījumā);
papildināt otro daļu pēc vārdiem “un lidojumu regularitāti” ar vārdiem “vai nodrošinātu tādu 

sabiedriski svarīgu funkciju veikšanu kā meklēšana un glābšana, civilmilitārās sadarbības atbalsta 
sniegšana un citu funkciju izpildi”.

5. Aizstāt 57.1 panta trešās daļas 1. punktā vārdus “kravas un pasta drošības pārbaude” ar 
vārdiem “kravas, pasta un lidojumu laikā patērējamo krājumu drošības pārbaude”.

6. Papildināt likumu ar 57.2 pantu šādā redakcijā:
“57.2 pants. Prasības lidostu, gaisa kuģu ekspluatantu un aeronavigācijas pakalpojumu 

sniedzēju īpašniekiem un atbildīgajiem darbiniekiem
Starptautiskos pasažieru, kravas vai pasta gaisa pārvadājumus nodrošinošas lidostas, 

starptautiskos pasažieru, kravas vai pasta gaisa pārvadājumus veicošo gaisa kuģu ekspluatanta 
un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja īpašnieks (patiesā labuma guvējs) un darbinieks, 
kas ieņem vadošu amatu vai ar saviem lēmumiem var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību 
(turpmāk — atbildīgais darbinieks), var būt tikai persona, kas:

1) nav saistīta ar terorismu un nedarbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā;
2) nav saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
3) nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
4) nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar krāpšanu, kontrabandu, 

neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, 
uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu 
un tiem pielīdzināto maksājumu veikšanas;

5) nav sodīta par muitas noteikumu pārkāpumiem vai par skaidras naudas ievešanu vai 
izvešanu, to nedeklarējot;

6) nav sodīta par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām, 
vai par darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzību regulējošu normatīvo aktu 
pārkāpumu, izņemot gadījumu, kad par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots 
brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 360 euro, un gada laikā sodu 
kopsumma nepārsniedz 1100 euro;

7) ir iemaksājusi nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus budžetā vai 
attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar 
nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku), izņemot gadījumu, kad 
nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas 
laiku;

8) ar savu uzvedību vai darbībām nerada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai, 
valsts demokrātiskajai konstitucionālajai iekārtai, valsts neatkarībai un teritoriālajai 
neaizskaramībai.
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Satiksmes ministrija un Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši savai kompetencei šā panta 
pirmajā daļā minētās lidostas, gaisa kuģu ekspluatanta un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja 
īpašnieka (patiesā labuma guvēja) un atbildīgā darbinieka atbilstību šā panta pirmās daļas prasībām 
pārbauda, pieprasot informāciju no valsts iestādēm, kuru kompetencē ir šā panta otrajā daļā minētā 
informācija: 

1) pirms tiek uzsākti šajā likumā vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktie 
licencēšanas vai sertificēšanas procesi, kas lidostai, gaisa kuģu ekspluatantam un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam dotu tiesības sniegt pakalpojumus civilās 
aviācijas jomā;

2) ja mainās licencētas vai sertificētas lidostas, gaisa kuģu ekspluatanta un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja īpašnieks (patiesā labuma guvējs) vai 
atbildīgais darbinieks;

3) ne retāk kā reizi piecos gados.
Satiksmes ministrija un Civilās aviācijas aģentūra neuzsāk lidostas, gaisa kuģu ekspluatanta 

un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja licencēšanas vai sertificēšanas procesu, aptur vai izbeidz 
uzsāktu licencēšanas vai sertificēšanas procesu, kā arī pieņem lēmumu par lidostai, gaisa kuģu 
ekspluatantam un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējam izsniegtas licences vai sertifikāta 
darbības apturēšanu vai anulēšanu, ja:

1) nav iespējams noskaidrot un pārbaudīt lidostas, gaisa kuģu ekspluatanta un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja īpašnieka (patiesā labuma guvēja) un 
atbildīgā darbinieka identitāti;

2) no valsts iestādēm saņemta informācija, ka lidostas, gaisa kuģu ekspluatanta un 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja īpašnieks (patiesā labuma guvējs) vai 
atbildīgais darbinieks neatbilst kādam no šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

Ja šā panta trešajā daļā minētais lēmums pieņemts, pamatojoties uz valsts drošības 
iestādes izlūkošanas vai pretizlūkošanas darbību rezultātā iegūto informāciju, to var pārsūdzēt 
ģenerālprokuroram, kura lēmums ir galīgs, pārējos gadījumos lēmumu var pārsūdzēt tiesā bez 
tiesībām apstrīdēt augstākā iestādē. Šāda lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

7. Izteikt 61. un 62. pantu šādā redakcijā:
“61. pants. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs
Civilās aviācijas nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas 

darbus, kā arī aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšanu koordinē Aviācijas meklēšanas un 
glābšanas koordinācijas centrs (starptautiskais saīsinājums — ARCC; turpmāk — Koordinācijas 
centrs). Koordinācijas centrs darbojas nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī, un tā darbību 
nodrošina Valsts robežsardze.

Koordinācijas centrs civilās aviācijas nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu un cilvēku 
meklēšanas un glābšanas darbus koordinē Latvijas Republikas meklēšanas un glābšanas atbildības 
rajonā, kā arī ārpus tā, ja tas paredzēts starptautiskajos līgumos, kuru dalībniece ir Latvijas 
Republika.

Koordinācijas centrs darbojas saskaņā ar Valsts robežsardzes apstiprināto Koordinācijas centra 
nolikumu un operatīvās rīcības plānu, kā arī ievērojot Civilās aviācijas aģentūras norādījumus.

62.  pants. Lidlauka personāla sagatavotība nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa un 
cilvēku glābšanai

Lidlauka ekspluatants nodrošina, ka lidlauka personāls tiek speciāli sagatavots un organizēts 
un lidlaukā atrodas nepieciešamais inventārs un iekārtas, lai lidlauka personāls varētu patstāvīgi 
glābt lidlauka teritorijā nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģi un cilvēkus un sniegt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību līdz brīdim, kad glābšanas darbus uzsāk iesaistītās valsts institūcijas, kuru 
darbību koordinē Koordinācijas centrs.”
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8. Aizstāt 63. panta otrajā daļā vārdus “Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienestam” 
ar vārdiem “Koordinācijas centram”.

9. 64. pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“Personas par visiem tām zināmajiem aviācijas nelaimes gadījumiem nekavējoties ziņo Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai vai Koordinācijas centram. 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija par visiem zināmajiem aviācijas 

nelaimes gadījumiem nekavējoties ziņo Koordinācijas centram un Transporta nelaimes gadījumu 
un incidentu izmeklēšanas birojam.”;

izslēgt trešo daļu.

10. Izteikt 66. pantu šādā redakcijā:
“66. pants. Aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšana 
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumos cietušo civilās 

aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, kā arī civilās aviācijas nelaimes 
gadījumu seku likvidēšanas kārtību un institūciju sadarbības kārtību.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumos cietušo militārās 
aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, kā arī militārās aviācijas nelaimes 
gadījumu seku likvidēšanas kārtību un institūciju sadarbības kārtību.”

11.  Aizstāt 67. un 68. pantā vārdus “Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta” ar 
vārdiem “Koordinācijas centra”.

12. Izteikt 69. pantu šādā redakcijā:
“69. pants. Gaisa kuģa meklēšanas pārtraukšana
Ja nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa meklēšanai nav rezultātu, pēc Civilās aviācijas aģentūras 

priekšlikuma satiksmes ministrs var pieņemt lēmumu par gaisa kuģa meklēšanas pārtraukšanu. 
Civilās aviācijas aģentūra minēto priekšlikumu izstrādā, pamatojoties uz Koordinācijas centra 
iesniegto informāciju par gaisa kuģa meklēšanas rezultātiem.”

13. Izslēgt 88. panta otrās daļas 1. punktu.

14. Papildināt likumu ar 113.1, 113.2 un 113.3 pantu šādā redakcijā:
“113.1 pants. Militārās aviācijas poligons
Militārās aviācijas poligonu izmanto saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Militārās aviācijas poligonu var izveidot teritorijā, virs kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību var tikt izveidots militārās aviācijas 
poligonā plānotajām aktivitātēm nepieciešamais gaisa telpas struktūras elements.

Gaisa telpu virs militārās aviācijas poligona izmanto, ievērojot normatīvos aktus par gaisa 
telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību un militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumu 
veikšanas kārtību.
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113.2 pants. Militārā lidlauka darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu būvniecības, 
ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība 

Papildus citu normatīvo aktu prasību izpildei saņemama Aizsardzības ministrijas atļauja 
būvēt, ierīkot un izvietot tādus militārā lidlauka darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus: 

1) kuri ir sprādzienbīstami un kuri ir redzamo lāzerstaru izstarotāji, — piecu kilometru 
attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa; 

2) kuri var radīt traucējumus militārā lidlauka darbības nodrošināšanai nepieciešamo 
radiotehnisko līdzekļu darbā, — piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā 
sliekšņa; 

3) kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz militārā lidlauka 
kontrolpunkta absolūto augstumu, — piecu kilometru rādiusā no tā — vai kuri 
sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

4) kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies militāro gaisa kuģu pacelšanās vai 
nosēšanās sektorā, — divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (atļauja 
saņemama arī tad, ja šajās vietās stāda kokus);

5) kuri samazina vai var samazināt redzamību militāro gaisa kuģu pacelšanās vai 
nosēšanās sektorā; 

6) kuri ir jebkādi gaismas avoti, kas netiks izmantoti aeronavigācijai, bet atradīsies 
militāro gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un var apdraudēt militāro gaisa 
kuģu lidojumu drošumu, — piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa; 

7) kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots 
un ligzdošanas vietas), — 15 kilometru rādiusā no militārā lidlauka kontrolpunkta.

Kārtību, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot 
konkrētu militāro lidlauku darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru 
kabinets.  

Kārtību, kādā tiek veikta militārā lidlauka darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu 
uzskaite, nosaka Ministru kabinets.

Šā panta pirmās daļas 3. un 4. punktā minēto objektu īpašnieki un valdītāji tos marķē un 
aprīko ar aizsarggaismām atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets.

Militārā lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas aviācijas marķēšanas 
zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.

113.3  pants. Militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamu objektu 
būvniecības, ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība 

Papildus citu normatīvo aktu prasību izpildei saņemama Aizsardzības ministrijas atļauja 
būvēt, ierīkot un izvietot tādus militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamus 
objektus: 

1) kuri ir sprādzienbīstami un kuri ir redzamo lāzerstaru izstarotāji, — piecu kilometru 
attālumā no militārās aviācijas poligona ārējās malas; 

2) kuri var radīt traucējumus militārās aviācijas poligona darbības nodrošināšanai 
nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā, — piecu kilometru attālumā no militārās 
aviācijas poligona ārējās malas;

3) kuru absolūtais augstums par 75 metriem un vairāk pārsniedz militārās 
aviācijas poligona augstāko vietu (zemes virsmu) poligona ģeogrāfiskajā 
reljefā, — 15 kilometru attālumā no militārās aviācijas poligona ārējās malas; 

4) kuri ir jebkādi gaismas avoti, kas vērsti augstāk par 45 grādiem virs horizonta un 
netiks izmantoti aeronavigācijai, — divu kilometru attālumā no militārās aviācijas 
poligona ārējās malas;
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5) kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un 
ligzdošanas vietas), — ne vairāk kā piecu kilometru attālumā no militārās aviācijas 
poligona ārējās malas. 

Kārtību, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot 
konkrētu militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka 
Ministru kabinets. 

Kārtību, kādā tiek veikta militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamu 
objektu uzskaite, nosaka Ministru kabinets.

Šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto objektu īpašnieki un valdītāji tos marķē un aprīko ar 
aizsarggaismām atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets. 

Militārās aviācijas poligona tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas aviācijas 
marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.”

15. Pārejas noteikumos:
izslēgt 7. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 31. un 32. punktu šādā redakcijā: 
“31. Šā likuma 113.2 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 113.3 panta otrajā, trešajā un 

ceturtajā daļā noteiktais regulējums neattiecas uz tādu ēku un būvju būvniecību, par kurām līdz 
2015.  gada 31.  martam ir izsniegta būvatļauja. Ministru kabinets līdz 2015.  gada 28.  februārim 
izdod šā likuma 113.2 panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 113.3 panta otrajā, trešajā un ceturtajā 
daļā minētos noteikumus.

32. Ministru kabinets līdz 2015. gada 30. martam izdod šā likuma 66. panta pirmajā un otrajā 
daļā minētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

331. 853L/11 Grozījumi Krimināllikumā
Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 
11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 
2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 
199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas izdarītu nodarījumu 

neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts par noziedzīgu un sodāmu, ja to izdarījusi fiziskā 
persona Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas interesēs, labā vai juridiskās personas 
nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā, juridiskajai personai var piemērot šajā likumā 
paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “teritorijā, neatkarīgi” ar vārdiem “teritorijā vai ārpus jebkuras 
valsts teritorijas, neatkarīgi”.

2. Papildināt 22. panta otro daļu ar vārdiem “kā arī tā persona, ar kuru noziegumu izdarījusī 
fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība”.

3. Aizstāt 38.  panta ceturtajā daļā vārdus “un mēnešos, bet šajā likumā paredzētajos 
gadījumos — arī dienās” ar vārdiem “mēnešos un dienās”.

4. Papildināt 48. panta pirmās daļas 14. punktu pēc vārda “rasistisku” ar vārdiem “nacionālu, 
etnisku vai reliģisku”.

5. Aizstāt 50. panta piektajā daļā vārdus “sprieduma taisīšanas vai prokurora priekšraksta par 
sodu sastādīšanas” ar vārdiem “sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās”.

6. Aizstāt 51. panta pirmajā daļā vārdu “taisīšanas” ar vārdiem “spēkā stāšanās”.

7. 55. pantā:
izslēgt devītajā daļā vārdu “papildsodu”;
papildināt vienpadsmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Nosacīta notiesāšana nav nosakāma personai, kura ir izdarījusi šā likuma 159. vai 160. pantā 

paredzēto noziegumu.”

8. Aizstāt 62. panta otrajā daļā vārdu “taisīšanas” ar vārdiem “spēkā stāšanās”.

9. 63. pantā:
aizstāt trešās daļas 4. punktā vārdus “notiesātas ar” ar vārdu “izcietušas”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
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“Papildsoda — mantas konfiskācija – izpilde neietekmē sodāmības dzēšanas termiņa 
skaitīšanu.”

10. Aizstāt 69. panta pirmajā un trešajā daļā vārdu “taisīšanas” ar vārdu “pasludināšanas”.

11. Izteikt 78. pantu šādā redakcijā:
“78. pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana
(1) Par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības 

izraisīšanu, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 

ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par tādu pašu darbību, ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai 

uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai ja tā izdarīta, izmantojot 
automatizētu datu apstrādes sistēmu, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai 
ja to izdarījusi organizēta grupa, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku 
līdz trim gadiem vai bez tās.”

12. Izteikt 88.1 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(1) Par terorisma finansēšanu —”.

13. 98. pantā:
izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus “ozona slāni noārdošo”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par šā panta otrajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi divu vai vairāku 

cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku 

līdz trim gadiem vai bez tās.”

14. Papildināt likumu ar 98.1 pantu šādā redakcijā:
“98.1 pants. Nelikumīgas darbības ar ozona slāni noārdošām vielām
(1) Par ozona slāni noārdošu vielu ražošanas, iegādes, realizēšanas, pārvietošanas, 

uzglabāšanas, apstrādes vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu —
soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

15. 99. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdu “Bīstamo”; 
aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdus “bīstamo atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, 

pārkraušanas, pārvadāšanas, pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas” ar vārdiem “atkritumu 
apsaimniekošanas”;
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izslēgt trešās daļas dispozīcijā vārdu “bīstamo”.

16. Papildināt likumu ar 104.1 pantu šādā redakcijā:
“104.1 pants. Iekārtu nelikumīga ekspluatācija
Par piesārņojumu regulējošā normatīvajā aktā noteiktas iekārtas, kurā tiek veiktas videi 

bīstamas darbības vai uzglabātas vai izmantotas bīstamas vielas vai preparāti, nelikumīgu 
ekspluatāciju, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai 
saimnieciskajām interesēm, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

17. 110. pantā:
izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(2) Par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā 

laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to 
radīts būtisks kaitējums, —”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa 

pēc iepriekšējas vienošanās  vai ja tas izdarīts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 

ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

18. Izteikt 115. panta dispozīciju šādā redakcijā:
“Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku ķeršanu, turēšanu vai iznīcināšanu vai par īpaši aizsargājamo 

augu, sēņu vai ķērpju iegūšanu, turēšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu, vai par īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotnes vai īpaši aizsargājamo biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks 
kaitējums, —”.

19. Izteikt 130. panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(3) Par tādām pašām darbībām, ja:

1) tās izdarītas sakarā ar to, ka cietušais vai viņa tuvinieks izpildījis savus dienesta 
vai profesionālos pienākumus vai piedalījies noziedzīga vai citāda prettiesiska 
nodarījuma novēršanā vai pārtraukšanā, vai devis liecību tiesā vai pirmstiesas 
kriminālprocesā;

2) tām bijis mocīšanas vai spīdzināšanas raksturs;
3) tās izdarījusi personu grupa;
4) tās izdarījusi persona, kas ievietota īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietā;
5) tās izdarītas pret personu bezpalīdzības stāvoklī, —”.

20. Papildināt likumu ar 130.1 pantu šādā redakcijā:
“130.1  pants. Spīdzināšana 
Par spīdzināšanu, ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125., 126. vai 130. pantā paredzētās 

sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”



58

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2014. gada 23. oktobrī

21. Papildināt 141. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja palīdzības nesniegšana 

izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

22. Izteikt 144. pantu šādā redakcijā:
“144. pants. Korespondences un pa elektronisko sakaru tīkliem pārraidāmās informācijas 

noslēpuma pārkāpšana
(1) Par personas korespondences noslēpuma tīšu pārkāpšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par prettiesisku publiski nepieejamu datu pārraides vai signālu pārtveršanu elektronisko 

sakaru tīklos, kā arī par prettiesisku publiski nepieejamu elektromagnētisku datu iegūšanu no 
elektronisko sakaru tīkla, kurā atrodas šādi dati, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā 
nolūkā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

23. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā: 
“149.1 pants. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana
(1) Par diskrimināciju rasu, nacionālās, etniskās vai reliģiskās piederības dēļ vai par cita veida 

diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 
(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts 

amatpersona vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai 
personu grupa vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

24. Izteikt 150. pantu šādā redakcijā:
“150. pants. Sociālā naida un nesaticības izraisīšana
(1) Par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, 

vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums, — 
soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts 

amatpersona vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai 
personu grupa vai ja tas izdarīts, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, ja tā saistīta ar vardarbību vai draudiem vai 
ja to izdarījusi organizēta grupa, —
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soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

25. 154.2 pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “vai tās” ar vārdiem “ievainojamības vai”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ievainojamības stāvoklis šā panta izpratnē nozīmē, ka tiek izmantoti apstākļi, kad 

personai nav citas reālas vai pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties ekspluatācijai.”

26. Izteikt 160. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas 

uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.”

27. Papildināt 182.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku 

cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

28. Papildināt 186. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, ja tās rezultātā iestājusies 

divu vai vairāku cilvēku nāve, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

29. Papildināt 188. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja to rezultātā iestājusies divu vai 

vairāku cilvēku nāve, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

30. Izteikt 190.1 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(1) Par narkotiskas vai psihotropas vielas, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu 

(prekursoru), jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai 
ierobežota, kā arī par radioaktīvas vai bīstamas vielas, stratēģiskas nozīmes preces vai citas vērtības, 
sprāgstvielas, ieroča, munīcijas pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā 
nelikumīgā veidā —”.

31. 222. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku 

cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
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32. 223. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku 

cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

33. Papildināt 226. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja to rezultātā iestājusies divu vai 

vairāku cilvēku nāve, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

34. Aizstāt 231.  panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus “sabiedriskā miera” ar vārdiem 
“sabiedriskās kārtības”.

35. 238. pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības 
ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi persona, 

kura ir atbildīga par ražošanas drošības vai tehniskās disciplīnas noteikumu ievērošanu, vai par šā 
panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu 
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz desmit gadiem.”

36. Izteikt 239. pantu šādā redakcijā:
“239. pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana 
(1) Par būvdarbu veikšanu laikā, kad tie ir apturēti, trešās grupas būvē vai daudzdzīvokļu ēkā, 

ja būvdarbi apturēti sakarā ar to veikšanu bez būvatļaujas vai sakarā ar būvdarbu uzsākšanu pirms 
būvatļaujas nosacījumu izpildes, —

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par celtņu, tiltu, ceļu pārvadu un citu būvju celtniecības normu vai noteikumu pārkāpšanu, 

ja tās rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības 
ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas 
sekas, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības 
ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz septiņiem gadiem.
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(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai 
vairāku cilvēku nāvi, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu 
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz desmit gadiem.”

37. 240. pantā:
papildināt otrās daļas sankciju pēc vārdiem “soda ar” ar vārdiem “brīvības atņemšanu uz 

laiku līdz trim gadiem vai ar”;
papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga 

par šo noteikumu ievērošanu, un ja tā izraisījusi smagas sekas, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības 
ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(4) Par ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga 
par šo noteikumu ievērošanu, un ja tā izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu 
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz desmit gadiem.”

38. Izteikt 241. pantu šādā redakcijā:
“241. pants. Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai
(1) Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētas datu apstrādes sistēmas resursiem, ja tas saistīts 

ar sistēmas aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ja tas izdarīts bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot 
citai personai piešķirtas tiesības un ja ar to radīts būtisks kaitējums, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts mantkārīgā 
nolūkā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās 
vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts 
politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

39. 243. pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma vai”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “vai nodarīti zaudējumi lielos apmēros” ar vārdiem “un radīts 

būtisks kaitējums”;
izteikt trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts 

mantkārīgā nolūkā, —”;
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papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta 

grupa vai ja tās izraisījušas smagas sekas, vai ja tās vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, 
kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu 
drošību, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas 
konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.”

40. Izteikt 244. panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(1) Par tāda rīka (ierīces, datorprogrammas, datorparoles, pieejas koda vai līdzīgu datu) 

neatļautu izgatavošanu, pielāgošanu izmantošanai, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kurš 
paredzēts automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanai vai ar kura palīdzību var 
piekļūt automatizētas datu apstrādes sistēmai vai tās daļai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu, 
—”.

41. 246. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

42. 247. pantā:
aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus “vienam gadam” ar vārdiem “diviem gadiem”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku 

cilvēku nāvi, — 
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

43. Papildināt 248. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4)  Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos vai 

realizēšanu, ja tā izraisījusi divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

44. Izslēgt 248.1 panta nosaukumā vārdus “vai to saturošu izstrādājumu”.

45. Papildināt likumu ar 248.2 pantu šādā redakcijā:
“248.2  pants. Jaunu psihoaktīvu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, 

pārvadāšana, pārsūtīšana un jaunu psihoaktīvu vielu neatļauta lietošana
(1) Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai 

ierobežota, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tos realizēt 
vai jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, 
neatļautu lietošanu, ja to izdarījusi persona, kura brīdināta par kriminālatbildību par jaunas 
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psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu 
iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu un lietošanu, — 

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
(2) Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai 

ierobežota, neatļautu izgatavošanu bez nolūka tos realizēt —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 

ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

46. Papildināt 250.  panta trešās daļas dispozīciju pēc vārda “grupa” ar vārdiem “vai ja tas 
izraisījis divu vai vairāku cilvēku nāvi”.

47. Aizstāt 254.  pantā vārdus “narkotiskās vai psihotropās vielas” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdiem “narkotiskās, psihotropās, jaunas psihoaktīvās vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru 
aprite ir aizliegta vai ierobežota”.

48. Papildināt 259. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

49. 266. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

50. Aizstāt 268. panta trešās daļas dispozīcijā vārdu “cilvēka” ar vārdiem “divu vai vairāku 
cilvēku”.

51. Papildināt 285. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku 

līdz trim gadiem.”

52. Papildināt likumu ar 300.1 pantu šādā redakcijā:
“300.1 pants. Viltotu lietisko vai rakstveida pierādījumu iesniegšana 
Par viltotu lietisko vai rakstveida pierādījumu iesniegšanu izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā 

vai tiesā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

53. Papildināt 318. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta 

stāvokli, ja šīs darbības izraisījušas divu vai vairāku cilvēku nāvi, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktu 

amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.”
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54. Papildināt 319. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja tās rezultātā iestājusies divu vai 

vairāku cilvēku nāve, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības ieņemt noteiktu 

amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.”
55. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 17.  punktu šādā 

redakcijā:
“17) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta direktīvas 2013/40/ES par 

uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2005/222/TI.”

Pārejas noteikums

Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās 
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc 
Krimināllikuma 144., 241., 243. un 244. panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

332. 854L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas 
Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu

1. pants. 2013. gada 15. martā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa 
aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgums (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un 
apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija 
par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

4.  pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu 
izsludināms Līgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Latvijas Republikas valdības

un 

Eiropas Kosmosa aģentūras

Eiropas sadarbības valsts līgums
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Latvijas Republikas valdība

un

Eiropas Kosmosa aģentūra, turpmāk tekstā saukta “Aģentūra”, kas dibināta saskaņā ar Konvenciju 
par Eiropas Kosmosa aģentūras dibināšanu, kura tika parakstīta Parīzē 1975.  gada 30.  maijā, 
turpmāk tekstā saukta “Konvencija”,

turpmāk tekstā sauktas “Puses”,

BŪDAMAS PĀRLIECINĀTAS par ieguvumiem, ko iespējams gūt, uzturot un aktivizējot 
starptautisko sadarbību kosmosa izpētē tikai un vienīgi miermīlīgiem mērķiem.

ATSAUCOTIES UZ sadarbības rezultātiem, kas sasniegti 2009. gada 23. jūlijā parakstītā Latvijas 
Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līguma par sadarbību kosmosa jomā 
miermīlīgiem mērķiem, kas stājās spēkā dienā, kad to parakstīja abas Puses, ietvaros,

ATSAUCOTIES UZ Aģentūras Padomes 2001. gada 21. martā pieņemto Rezolūciju par pasākumu 
īstenošanu ar Eiropas Sadarbības valstīm (ESV) (ESA/C/CL/Res.2 (Galīgā red.)), ar ko Aģentūra 
ieviesa jaunu sadarbības pieeju, kas izstrādāta Eiropas valstīm, kas nav dalībvalstis, ņemot vērā to 
iespējamo pievienošanos Konvencijai,

IEVĒROJOT Latvijas Republikas valdības vēlmi īstenot Eiropas kosmosa politiku un stiprināt 
sadarbību ar Aģentūru iepriekšminētās jaunās ESV sadarbības pieejas ietvaros,

ATSAUCOTIES UZ Konvencijas II un XIV 1. pantu,

VIENOJAS PAR TURPMĀKO.

1. PANTS

1.1. Noslēdzot šo līgumu, Latvijas Republikas valdība un Aģentūra vienojas sadarboties kosmosa 
pasākumu jomā saskaņā ar šā līguma noteikumiem. Šim līgumam stājoties spēkā, Latvijas Republikas 
valdība kļūst par Eiropas Sadarbības valsti (turpmāk tekstā sauktu “ESV”). Latvijas Republikas 
valdība ar šo atzīst un piekrīt, ka Aģentūra slēdz šim līgumam līdzīgus sadarbības līgumus ar 
valstīm, kas nav dalībvalstis, tādējādi kvalificējot šīs valstis par Eiropas Sadarbības valstīm.

1.2. Latvijas Republikas valdība piekrīt, ka tā, būdama ESV, visos sadarbības līmeņos ar Aģentūru 
rīkosies saskaņā ar mērķiem, kuru dēļ Aģentūra tika izveidota, kas definēti Konvencijā, it īpaši 
kosmosa izpētē un apgūšanā tikai un vienīgi miermīlīgiem mērķiem.

2. PANTS

2.1. Latvijas Republikas valdība iesaistās kopīgi ar Aģentūru izvēlētajā programmā, izņemot 
Aģentūras pamata tehnoloģiju izpētes programmu, un pasākumu īstenošanā, veicot savas 
finansiālās iemaksas atbilstoši Eiropas Sadarbības valstu plānam (turpmāk tekstā saukts “ESVP”), 
par kura saturu notiek savstarpēja vienošanās ar Aģentūru, pamatojoties uz pārējiem šā līguma 
noteikumiem.
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2.2. Latvijas Republikas valdība tiek informēta par iespēju piedalīties Aģentūras zinātniskajās 
misijās, kas ļauj tai piedāvāt iepirkumu iekārtām, kuras iespējams integrēt minētajās Aģentūras 
misijās Galvenā pētnieka (GP) (Principal Investigator) vai Pētnieka-līdzstrādnieka (PL) 
(Co-Investigator) līmenī.

3. PANTS

3.1. Pamatojoties uz 7.  panta noteikumiem, kā arī iepriekš noteiktajām Aģentūras prasībām un 
pienākumiem, Latvijas Republikas valdībai pret izmaksu atlīdzību tiek nodrošināta pieeja Aģentūras 
aprīkojumam un pakalpojumiem, kas paredzēti šajā Līgumā noteiktajiem nacionālajiem kosmosa 
projektiem. Izmaksu aprēķināšanai par Aģentūras aprīkojuma un pakalpojumu izmantošanu 
nacionālajiem kosmosa projektiem tiek piemērota tā metodika, kas Aģentūras dalībvalstīm. Pretī 
Latvijas Republikas valdība nodrošina sava aprīkojuma un pakalpojumu pieejamību Aģentūrai un 
tās dalībvalstīm uz vienlīdzīgiem noteikumiem.

3.2. Attīstot savu nacionālo kosmosa potenciālu un plānojot nacionālās kosmosa misijas, 
Latvijas Republikas valdība kā primāro izvēli izskata Eiropas kosmosa transportēšanas sistēmu 
izmantošanu, kā arī aprīkojumu, produktiem un pakalpojumiem, kas pieder vai kas ir izstrādāti, 
vai darbojas Aģentūras vai tās dalībvalstu pārziņā. Turklāt Latvijas Republikas valdība atbalsta 
Aģentūras centienus veicināt Eiropas kosmosa transportēšanas sistēmu, aprīkojuma, produktu un 
pakalpojumu izmantošanu tajās starptautiskajās institūcijās, kam tā pieder, kas izmanto sistēmas 
vai pakalpojumus ar kosmosa izpētes elementiem.

4. PANTS

4.1. Šī Līguma vajadzībām “intelektuālajam īpašumam” tiek attiecināta nozīme, kas minēta 
Stokholmā, 1967.  gada 14.  jūlijā parakstītās Konvencijas par Pasaules intelektuālā īpašuma 
organizācijas dibināšanu 2. pantā.

4.2.  Puses nodrošina intelektuālā īpašuma tiesību, kas varētu rasties sakarā ar līguma ietvaros 
veiktajiem darbiem, kā arī jebkādām iepriekš pastāvējušām tiesībām, kas būtu jāņem vērā sadarbības 
gaitā, piemērotu un efektīvu aizsardzību. 

4.3. Attiecībā  uz īpašiem noteikumiem, kas saistīti ar piekļuves tiesībām, tehniskās informācijas 
un datu izplatīšanu un izmantošanu, kā arī intelektuālo īpašumu, kas izstrādāti šī līguma ietvaros, 
jāievēro Aģentūras noteikumi un kārtība.

4.4. Puses saskaņā ar tiem saistošiem normatīvajiem aktiem cenšas veicināt zinātniskās un tehniskās 
informācijas, datu un preču, kā arī  abpusēji noderīgas un saistītas ar kosmosa zinātni, tehnoloģiju 
un pielietojumu apmaiņu, kas nepieciešamas šī līguma īstenošanai. 

5. PANTS

5.1. Latvijas Republikas valdība un Aģentūra apmainās ar informāciju par:

a) esošo un nākotnes kosmosa programmu saturu un plānošanu;
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b) zinātniskiem un tehniskiem jautājumiem, kas saistīti ar valstu kosmosa pasākumiem. 
Latvijas Republikas valdība saņem Aģentūras publicētos un publiskotos ziņojumus, 
kā arī informāciju, kas saistīta ar Aģentūras programmu attīstības gaitu.

5.2. Latvijas Republikas valdība visos gadījumos ievēro jebkurai Aģentūras nodrošinātai 
informācijai noteiktas īpašumtiesības, kā arī Latvijas Republikas valdība papildus apņemas 
neizplatīt informāciju, kas klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Aģentūru 
noslēgtajiem informācijas neizpaušanas līgumiem vai kas nav citādā veidā plaši pieejama ārpus 
Latvijas Republikas valdības un Aģentūras dalībvalstu teritorijām, nedz tiešā veidā, nedz ar šajās 
teritorijās vai ārpus tām darbojošos starpnieku palīdzību.

5.3. Latvijas Republikas valdībai nav pienākuma paziņot par jebkādu ārpus Aģentūras iegūtu 
informāciju, ja tā uzskata, ka šāda paziņošana neatbilst valdības līgumos ar trešajām personām 
noteiktajām interesēm vai apstākļiem, kādos šī informācija tika iegūta.

5.4. Latvijas Republikas valdība un Aģentūra pēc nepieciešamības veic ekspertu apmaiņu darbiem, 
kas ir Aģentūras kompetencē, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē iebraukšanu un 
uzturēšanos Latvijas Republikā un izbraukšanu no tās.

5.5. Latvijas Republikas valdībai ir pieeja Aģentūras jauno absolventu un stipendiju programmām, 
abpusēji vienojoties.

5.6. Viedokļu apmaiņas savstarpēji svarīgos jautājumos nodrošināšanas nolūkā Latvijas Republikas 
valdība un Aģentūra kopīgi konsultējas gadījumos, kad tās tiek pārstāvētas ar kosmosa pasākumiem 
saistītās starptautiskās organizācijās, konferencēs un sanāksmēs,  un cenšas saskaņot savas pozīcijas 
jautājumos, kas varētu atstāt iespaidu uz kopīgu kosmosa programmu un pasākumu īstenošanu.

6. PANTS

6.1.  Jautājumos, kas ir saistīti  ar šī līguma īstenošanu un koordinēšanu ar pārējām ESV, izveido 
šim nolūkam paredzētu komiteju, turpmāk saukta “ESVP komiteja”, kas darbojas saskaņā ar šim 
līgumam pievienoto pielikumu noteikumiem.

6.2. Jautājumos, kas saistīti ar ESVP, Latvijas Republikas valdībai viena pārstāvja personā, kuram 
var būt pavadošie padomnieki, ir tiesības piedalīties Aģentūras Padomes un/vai tai pakārtoto 
institūciju sēdēs novērotāja statusā. Latvijas Republikas valdība saņem darba kārtības projektus 
un dalībvalstīm pieejamos atbilstošos dokumentus, kas dod tai iespēju kā novērotājam piedalīties 
Padomes un/vai tai pakārtoto institūciju sēdēs.

6.3. Latvijas Republikas valdība viena pārstāvja personā, kuram var būt pavadošie padomnieki, tiek 
uzaicināta piedalīties Aģentūras Padomes ministru līmeņa sanāksmēs novērotāja statusā. Latvija 
saņem darba kārtības projektus un dalībvalstīm pieejamos atbilstošos dokumentus, kas dod tai 
iespēju piedalīties minētajās sēdēs.
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7. PANTS

Latvijas Republikas valdība piedalās Eiropas Sadarbības valstu plānā, un saskaņā ar Aģentūras 
finanšu noteikumiem un norādījumiem tā iemaksā finanšu līdzekļus ESVP vajadzībām, it īpaši 
parakstot “ESVP hartu” saskaņā ar šā līguma pielikumu noteikumiem.

8. PANTS

8.1. Aģentūra piemēro šī līguma I Pielikumā minētos nozares politikas noteikumus attiecībā uz 
ģeogrāfisko sadalījumu līgumiem, kas ir saistīti ar ESVP, kurā piedalās Latvijas Republikas valdība.

8.2. Lai apspriestu Latvijas nozaru un Aģentūras dalībvalstu kosmosa nozaru konverģenci un 
savstarpēju papildināmību, Latvijas Republikas valdība un Aģentūra organizē īpašus ikgadējus 
pārskatīšanas pasākumus.

9. PANTS

Aģentūras oficiālo pasākumu izpildei saskaņā ar šo līgumu Latvijas Republikas valdība piešķir 
šādas privilēģijas un imunitāti:

9.1. Latvijas Republikas valdības teritorijā Aģentūrai ir juridiskas personas status. Tai ir tiesības 
slēgt līgumus, iegādāties un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt pusei tiesvedības 
procesos.

9.2. Aģentūrai tiek piešķirta jurisdikcijas un izpildu imunitāte, izņemot:

a) ja Aģentūra ir skaidri atteikusies no šādas imunitātes konkrētajā lietā;

b) trešās personas iesniegtā civilprasībā par tādu zaudējumu, ko radījis negadījums, 
kuru izraisījis Aģentūrai piederošs vai tās vārdā vadīts transporta līdzeklis, vai 
zaudējumu, kas ir saistīti ar šāda transporta līdzekļa izraisītu ceļu satiksmes 
pārkāpumu, piedziņu;

c) saistībā ar turpmāk 12. pantā minētā šķīrējtiesas lēmuma izpildi.

9.3. Savu oficiālo pasākumu ietvaros Aģentūra, tās īpašums un ienākumi tiek atbrīvoti no tiešajiem 
nodokļiem Latvijas Republikā. Tāpat arī Aģentūra tiek atbrīvota no netiešajiem nodokļiem par 
Aģentūras oficiālajām vajadzībām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, ievērojot 
normatīvo aktu prasības netiešo nodokļu jomā, kas ir būtiski nepieciešami Aģentūras oficiālo 
pasākumu veikšanai šā līguma ietvaros.

9.4. Aģentūras ievestās vai izvestās preces, kas ir būtiski nepieciešamas tās oficiālo darbību veikšanai, 
tiek atbrīvotas no visiem ievedmuitas un izvedmuitas nodokļiem un līdzvērtīgiem maksājumiem, 
kurus maksā preces ievedot vai izvedot, kā arī no visiem eksporta vai importa aizliegumiem un 
ierobežojumiem saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Jebkādas šādā 
veidā ievestas vai izvestas preces Latvijas Republikas valdības teritorijā nav atļauts pārdot, aizdot 
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vai nodot pret atlīdzību vai bez tās, izņemot saskaņā ar Latvijas Republikas valdības noteiktajiem 
nosacījumiem. Latvijas Republikas valdība un Aģentūra nosaka kārtību, kāda tiek piemērota 
saistībā ar Pušu sadarbību izmantoto aktīvu eksportam vai importam. Aģentūra sadarbojas ar 
Latvijas iestādēm, lai nodrošinātu, ka Aģentūras ievestās vai izvestās preces saskaņā ar šo līgumu 
tiek izmantotas tās oficiālajā darbībā.

9.5. Aģentūrai ir tiesības Latvijas Republikā iegūt un turēt īpašumā jebkāda veida līdzekļus, valūtas, 
skaidru naudu vai vērtspapīrus; tai Latvijas Republikā ir visas tiesības atsavināt minētos līdzekļus 
jebkādām oficiālām Aģentūras vajadzībām, kā arī Aģentūrai var būt bankas konti jebkurā valūtā.

9.6. Aģentūras personāls ir atbrīvots no nodokļiem, ko piemēro algām, atalgojumam, pabalstiem un 
pensijām, kas tiek saņemtas par pašreizējo vai iepriekšējo darba stāžu Aģentūrā; šāds atbrīvojums 
attiecas arī uz personāla ģimenes locekļiem izmaksātajiem pabalstiem.

9.7. Aģentūras nosūtīto vai saņemto publikāciju un citu informatīvo materiālu apritei netiek 
piemēroti nekādi ierobežojumi.

10. PANTS

Latvijas Republikas valdība paziņo Aģentūras ģenerāldirektoram iestādes nosaukumu, kas izvirzīta 
pārstāvēt Latvijas Republiku šā līguma  īstenošanai, kā arī tās pārstāvja un padomnieku, kuri 
apmeklēs Līguma 6. pantā minētās sanāksmes, vārdus.

11. PANTS

Katra no Pusēm ir atbildīga tikai par savu, ar šā līguma izpildi saistīto pasākumu veikšanu. Katrai 
Pusei ir tiesības vērsties pret otru Pusi par šīs Puses personām vai īpašumam nodarītiem jebkāda 
veida zaudējumiem, kā arī katra Puse nodrošina otru Pusi pret jebkādām trešo pušu celtām 
prasībām par zaudējumiem, ko tā radījusi ar savu rīcību.

12. PANTS

12.1. Jebkādus strīdus, kas rodas saistībā ar šā līguma piemērošanu vai interpretāciju un kurus 
Pusēm nav iespējams atrisināt mierīgā ceļā, pēc jebkuras Puses pieprasījuma iesniedz izskatīšanai 
šķīrējtiesā.

12.2. Šķīrējtiesu veido trīs šķīrējtiesneši, no kuriem vienu šķīrējtiesnesi ieceļ Aģentūra, vienu 
izvēlas Latvijas Republikas valdība, bet trešo šķīrējtiesnesi izvēl pirmie divi tiesneši, un šis trešais 
šķīrējtiesnesis ir šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Ja kāda no Pusēm sešu mēnešu laikā no šķīrējtiesas 
pieprasījuma datuma nav nosaukusi savu izvēlēto šķīrējtiesnesi, šo šķīrējtiesnesi pēc jebkuras Puses 
pieprasījuma ieceļ Starptautiskās tiesas prezidents. Tāda pati kārtība tiek piemērota gadījumā, kad 
sešu mēnešu laikā no pirmo divu šķīrējtiesnešu iecelšanas vai izvirzīšanas nav ticis izvēlēts trešais 
šķīrējtiesnesis.

12.3. Šķīrējtiesa pati nosaka savu procesuālo kārtību; tās lēmums ir galīgs un Pusēm saistošs.
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13. PANTS

Šim līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

14. PANTS

14.1. Kad šo līgumu parakstījušas abas Puses un tas tiek apstiprināts saskaņā ar Latvijas Republikā 
piemērojamo likumisko kārtību, tas stājas spēkā ar brīdi, kad Latvijas Republikas valdība veic 
7.  pantā minēto un I  Pielikumā aprakstīto ESVP hartas parakstīšanu, izņemot noteikumus, kas 
minēti II Pielikuma A un B punktos, kas stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Minētā ESVP hartas 
parakstīšana jāveic ne vēlāk kā viena gada laikā pēc šā līguma parakstīšanas, ja vien Puses nav 
vienojušās par citu termiņu. Ja minētā parakstīšana nav veikta attiecīgajā termiņā, šis līgums 
uzskatāms par spēku zaudējušu.

14.2. Ar šā līguma stāšanos spēkā zaudē spēku 2009. gada 23. jūlijā parakstītais Latvijas Republikas 
valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras līgums par sadarbību kosmosa jomā miermīlīgiem 
mērķiem, ar to saprotot, ka, neskatoties uz minēto, tā noteikumi paliek spēkā tiktāl, ciktāl tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu jebkādu vienošanos, kas tikušas noslēgtas minētā līguma ietvaros un 
ir spēkā datumā, kurā minētais līgums zaudē spēku, īstenošanu.

15. PANTS

15.1. Ja vien šis līgums netiek priekšlaicīgi izbeigts saskaņā ar šī panta 3. punkta noteikumiem, 
tas izbeidzas piecus gadus pēc tā spēkā stāšanās datuma. Vienu gadu pirms šā līguma izbeigšanās 
Puses pārskata tā īstenošanas rezultātus, pamatojoties uz 8. pantā minēto ikgadējo pārskatīšanas 
pasākumu rādītājiem, un izskata šīs sadarbības turpināšanas vai tālākas attīstības veidus un 
līdzekļus. Īpaši Puses izskata iespēju piešķirt Latvijas Republikas valdībai Aģentūras asociētā biedra 
vai dalībvalsts statusu.

15.2. Ja tiek nolemts sadarbību turpināt, šā līguma darbības termiņu var pagarināt ar Pušu 
savstarpēju rakstveida vienošanos.

15.3. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, paziņojot par to rakstveidā ne vēlāk kā 
vienu gadu pirms paredzētā izbeigšanās datuma, kas atbilst kalendārā gada beigu datumam.

15.4. Šā līguma izbeigšana neietekmē tās Pušu tiesības un pienākumus, kuriem paredzēta palikšana 
spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas vai tā interpretēšanas, un ne tikai attiecībā uz šķīrējtiesas, 
konfidencialitātes, atbildības vai intelektuālā īpašuma tiesību klauzulām, bet arī vienošanām, kas 
noslēgtas šā līguma izpildes vajadzībām. Pēc šā līguma izbeigšanas Latvijas Republikas valdībai 
paliek spēkā saistības finansēt savu daļu no maksājumu asignējumiem, kas atbilst līgumam, ko tā 
budžeta ietvaros ir apstiprinājusi pašreizējam vai iepriekšējiem finanšu gadiem attiecībā uz ESVP.
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15.5. Latvijas Republikas valdībai un Aģentūrai ir tiesības grozīt šā līguma noteikumus, savstarpēji 
vienojoties. Visi grozījumi, izņemot tos, kas veikti tikai pielikumos, stājas spēkā ar paziņojuma, ka 
abas Puses ir izpildījušas nepieciešamos iekšējos noteikumus, lai grozījumi stātos spēkā, datumu. 
Grozījumi, kas izdarīti tikai pielikumos, tiek izdarīti saskaņā ar minēto pielikumu noteikumiem.

Parakstīts ........................, ...............
divos oriģināleksemplāros latviešu un angļu valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski. Aģentūra 
nodrošina tulkojumus franču un vācu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Eiropas Kosmosa aģentūras vārdā 

.................................................................. ..................................................................
izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis Eiropas Kosmosa aģentūras Ģenerāldirektora 

kabineta vadītājs Karlheinzs Kreuzbergs
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I Pielikums

Eiropas Sadarbības valstu plāns (ESVP):

Mērķi, noteikumi un kārtība

I. Mērķi

I.1. Vispārīgie ESVP mērķi

Vispārīgais ESVP mērķis ir iesaistīt Latvijas Republikas valdību Aģentūras programmās un 
pasākumos un visefektīvākajā veidā sagatavoties iespējai nākotnē pievienoties ESA Konvencijai.

I.2. Specifiskie ESVP mērķi

a) Attīstīt sadarbību starp zinātnisko kopienu un pielietojumu izmantotājiem Latvijas Republikā un 
Aģentūras dalībvalstīs.

b) Izveidot un stiprināt atbilstošo Latvijas Republikas valdības nozares kompetenci un kapacitāti 
ar mērķi nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu nozares piedalīšanos Aģentūras nākotnes programmās 
pēc pievienošanās tai.

c) Nodrošināt netiešu pieeju ESA programmām un pasākumiem, kā arī iespēju pievienoties 
Aģentūras/ES programmām atbilstoši spēkā esošo juridisko dokumentu noteikumiem un 
nosacījumiem.

d) Veicināt Latvijas Republikas valdības izpratni par Aģentūras organizāciju un Eiropas kosmosa 
produktu, standartu un procedūru funkcionēšanu.

e) Nodrošināt saskaņotību starp dalībvalstu un Latvijas Republikas valdības programmām, 
piemēram, izvairoties no to nevajadzīgas dublēšanās.

I.3. ESVP aptverto pasākumu jomas un kategorijas

I.3.1. ESVP atver četras galvenās pasākumu kategorijas, kas definētas I.3.2. punktā, šādās piecās 
jomās:

a) kosmosa zinātne, it īpaši kosmosa astronomija un astrofizika, Saules sistēmas pētniecība un 
Saules-Zemes fizika;

b) zemes novērošana un šo pētījumu pielietojums, it īpaši vides monitorings, meteoroloģija, 
atmosfēras fizika un ģeodēzija;

c) telekomunikācijas, it īpaši pakalpojumu demonstrācijas un satelītnavigācija;
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d) mikrogravitācijas pētījumi, it īpaši kosmosa bioloģijā un medicīnā, kā arī materiālzinātnē;

e) Zemes segmenta inženierzinātne un pielietojums.

I.3.2. ESVP aptver šādas pasākumu kategorijas:

a) ar ESA izvēles programmām saistītās tehnoloģijas un iekārtas, kuru pastāvēšana nav kritisks 
nosacījums Aģentūras programmu īstenošanai.

b) zinātniski projekti un/vai eksperimenti;

c) datu izmantošana;

d) atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

I.3.3. Detalizēts ESVP aptverto pasākumu apraksts tiek sniegts nepārtrauktas darbības piecgades 
plānā, ko pagarina katra piecu gadu perioda ceturtā gada beigās, ievērojot sarunas par Latvijas 
Republikas valdības un Aģentūras līguma atjaunošanu uz jaunu piecgades periodu, kas sākas piektā 
gada beigās. Piecgades plāna projektu apstiprina ESVP komiteja, un to var precizēt katru gadu, 
ievērojot turpmāk norādīto kārtību.

II. Noteikumi un kārtība

II.1. ESVP īstenošana

II.1.1. Aģentūra izpilda ESVP atbilstoši tam paredzētajiem noteikumiem un kārtībai, ja vien šajos 
Mērķos, noteikumos un kārtībā nav noteikts citādi.

II.1.2. ESVP īstenošanas pārraudzībai un kontrolei tiek izveidota šim nolūkam paredzēta komiteja, 
turpmāk tekstā saukta “ESVP komiteja”. Komitejas darba uzdevums un darbības kārtība ir aprakstīti 
II Pielikumā.

II.1.3. Latvijas Republikas valdības jurisdikcijā esošas valsts iestādes ir tiesīgas saskaņā ar Aģentūras 
pieprasījumu un ar Latvijas Republikas valdības piekrišanu nodrošināt vienas vai vairāku pasākumu 
tehnisko atbalstu, kas veicams ESVP ietvaros; kur nepieciešams, šādu atbalstu apstiprina ar vēstuļu 
apmaiņu starp attiecīgo iestādi un Aģentūru, tā pārsūtāma zināšanai visām pārējām ESV un 
Aģentūras Padomei.

II.1.4. Aģentūra nodrošina sava aprīkojuma un pakalpojumu pieejamību atbilstoši šā līguma 
3.1. panta noteikumiem. Sevišķi jānodrošina Aģentūras elektroniskā pasta konkursu uzaicinājumu 
sistēmas (EMITS) pieejamība Latvijas Republikā reģistrētajiem uzņēmumiem ar šādiem 
nosacījumiem:

a) tikai lasīšanas (read-only) pieeja Aģentūras programmām;

b) pilnīga pieeja ESVP iekļautajiem pasākumiem, kā arī pieeja Aģentūras/ES programmām saskaņā 
ar spēkā esošo normatīvo dokumentu noteikumiem un nosacījumiem.
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II.2. ESVP saturs

Pirms piecgades perioda pasākumu uzsākšanas Aģentūra izstrādā piecgades ESVP, balstoties uz 
ievades datiem, kas saskaņā ar turpmāk aprakstīto kārtību saņemti no Latvijas Republikas valdības 
un dalībvalstīm.

II.2.1. Aģentūra konsultējas ar Latvijas Republikas valdību par tās vēlmēm attiecībā uz “nekritiskā 
ceļa tehnoloģiju” (non-critical path technology)

II.2.2. Ievērojot Līguma 6.  panta noteikumus, Aģentūra pēc tam izstrādā sākotnējo piecgades 
ESVP projektu, kas paredzēts apspriešanai katrā Programmas valdē un komitejā, un iesniedz 
to apstiprināšanai ar dalībvalstu vai iesaistīto dalībnieku divu trešdaļu balsu vairākumu šādām 
Aģentūras komitejām un Programmu valdēm, ar mērķi apstiprināt to ESVP komitejā:

a) atbilstošajām Aģentūras programmu valdēm: attiecībā uz Latvijas Republikas valdības iemaksām 
sistēmu un kosmosa kravas izstrādāšanas un/vai ekspluatācijas fāzēs vai “alternatīvas izstrādes 
tehnoloģijas” attīstībā, ko paredzēts veikt Aģentūras izvēles programmu ietvaros;

b) Zinātnes programmas komitejai (ZPK): attiecībā uz Latvijas Republikas valdības iemaksām 
izstrādāšanas un/vai ekspluatācijas fāzē vai “alternatīvas izstrādes tehnoloģijas” attīstībā, ko 
paredzēts veikt Aģentūras zinātnisko projektu ietvaros;

c) Nozares politikas komitejai (NPK): attiecībā uz atsevišķu Aģentūras tehnoloģiju ietvara plānā 
uzskaitīto tehnoloģiju izstrādāšanas iekļaušanu tās ESVP, ko uzņemas veikt Latvijas Republikas 
valdība, vai pēdējās veiktu “alternatīvas izstrādes tehnoloģijas” attīstību šajā jomā un MVU 
atbalstam paredzēto pasākumu veikšanu.

Ja konkrētais ESVP pasākums ir ietverts to pasākumu lokā, kas definēti spēkā esošās vai topošās 
programmas Deklarācijas A. Pielikumā, tad attiecīgā Deklarācija vai Deklarācijas projekts tiek 
atbilstoši grozīts vai ar to tiek atzīta attiecīgā iemaksa ESVP.

Nozares politikas komiteja arī izskata un ar visu dalībvalstu vienkāršu balsu vairākumu apstiprina 
ESVP nozares politikas aspektus pirms tās iesniegšanas apstiprināšanai ESVP komitejā.

II.2.3. Pamatojoties uz attiecīgo komiteju un Programmu valžu apstiprinātajiem elementiem, 
Aģentūra sagatavo konsolidētu ESVP, ko iesniegt pārbaudei un apstiprināšanai ESVP komitejā. 
Šajā fāzē Latvijas Republikas valdība informē Aģentūru un ESVP komiteju par pasākumiem, ko tā 
vēlas atbalstīt, ņemot vērā Latvijas nozaru sasaisti ar ESA dalībvalstīm, kā arī iesniedz Aģentūrai 
apliecinājumu par plānotajām iemaksām konkrēto pasākumu finansēšanā.

II.2.4. Pirms piecgades ESVP apstiprināšanas ESVP komitejā, visas izmaiņas piedāvāto pasākumu 
saturā, kuru veikšanu pieprasa ESVP komiteja, izņemot izslēgtos pasākumus, tiek nosūtītas 
izskatīšanai atbilstošajām komitejām un Programmu valdēm. Pēc izskatīšanas atbilstošās komitejas 
un Programmu valdes nosūta piedāvātās izmaiņas apstiprināšanai ESVP komitejā.

II.2.5. Pēc tam, kad ESVP komiteja piecgades ESVP ir apstiprinājusi, Aģentūra uz šā ESVP 
bāzes sagatavo specifisku dokumentu, kurš turpmāk tekstā tiks saukts par ESVP hartu (atsauce 
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14.1 pantā), kas ļauj Latvijas Republikas valdībai sniegt finansiālu atbalstu ESVP. ESVP hartā ir 
ietvertas norādes uz Latvijas Republikas valdības finansējamajiem pasākumiem, kas definēti 
apstiprinātajā ESVP un norādīts atbilstošais Latvijas Republikas valdības finanšu ieguldījums, 
tostarp II.4 punktā minētā Aģentūras iekšējo izmaksu finanšu daļa, kopā ar atbilstošu indikatīvo 
sadalījumu un maksājumu grafiku. Aģentūra iesniedz ESVP hartu Latvijas Republikas valdībai 
parakstīšanai, bet pēc tam tā tiek nodota ESVP komitejai zināšanai.

II.2.6. Šo piecu gadu periodā piecgades ESVP var pārskatīt un precizēt reizi gadā, lai iekļautu 
tajā Aģentūras piedāvātos jaunos pasākumus, par kuriem Latvijas Republikas valdība vai cita 
ESV ir izrādījusi interesi. ESVP ikgadējo pārskatu apstiprina attiecīgās Aģentūras komitejas un 
Programmu valdes. Ja iepriekšminētās procedūras rezultātā ESVP tiek pievienoti jauni pasākumi, 
Aģentūra izdara atbilstošus grozījumu ESVP hartā. Latvijas Republikas valdībai pienākums ir 
piekrist grozījumu rezultātā paaugstinātajai iemaksai, ja tāda paredzēta saskaņā ar atjauninātajā 
ESVP noteikto.

II.3. Nozares politikas principi

II.3.1. ESVP tiek balstīts uz garantēto ģeogrāfiskās atdeves koeficientu 1. Ģeogrāfisko atdevi aprēķina 
saskaņā ar Aģentūras Padomes pieņemto Rezolūciju par noteikumiem, kas nosaka ģeogrāfisko 
atdeves koeficientu aprēķināšanu (ESA/CXXXVIII/Res. 6 (Galīgā red.)).

II.3.2. Definējot ESVP piecgades darba plāna saturu, kā arī jebkurus tā pārskatu rezultātus, tiek 
piemēroti šādi nozares politikas principi:

a) konkurences neizjaukšana;

b) papildināmība ar dalībvalstīs jau pastāvošajām kompetencēm;

c) papildināmība ar apstiprinātajās ESA programmās notiekošajiem pasākumiem;

d) ietekme uz pakalpojumu, kas izriet no Eiropas kosmosa aktīviem, attīstību;

e) tehnoloģiskā vērtība pret Aģentūru, uzsverot:

■ inovāciju potenciālu
■ atbilstību Eiropas tehnoloģiskajam ietvara plānam un/vai Aģentūras nākotnes 

programmu veidošanas vajadzībām;

f) impulss Eiropas rūpniecisko tīklu veidošanai;

g) jaunu tirgu atvēršana konkurētspējīgiem piegādātājiem;

h) MVU iesaistīšana.

II.3.3. Šos kritērijus pielieto arī NPK, pārbaudot un pārskatot ESVP.
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II.4. Finanšu jautājumi

II.4.1. ESVP tiek finansēts no ESV iemaksām, kas tiek veiktas saskaņā ar Aģentūras noteikumiem 
un kārtību un tiek formāli atzītas, Latvijas Republikas valdībai parakstot ESVP hartu atbilstoši 
II.2. punktā noteiktajai kārtībai. Latvijas Republikas valdība programmas vadības vajadzībām sedz 
Aģentūras iekšējās izmaksas pēc Hartā ietvertas ikgadējo iemaksu fiksētas likmes 7% apmērā, kas 
katru gadu tiek progresīvi palielināta ar mērķi sasniegt pilno izmaksu apmēru pēc piecgades ESVP 
perioda beigām.

II.4.2. Minimālais finanšu iemaksas apmērs, kas nepieciešams jebkuras ESV dalībai ESVP uz 
pieciem gadiem, ir EUR 5 miljoni (pieci miljoni eiro) 2001. gada ekonomiskajos apstākļos.

II.4.3. Darbus var uzsākt, tiklīdz viena ESV ir parakstījusi ESVP hartu.

II.4.4. Latvijas Republikas valdībai ir tiesības laika gaitā palielināt savu iemaksu apmēru ESVP reizi 
gadā ar nosacījumu, ka šāds palielinājums nerada papildus izmaksas pārējām ESV.

II.4.5. Gadījumos, kad ir noslēgti līgumi par līdzfinansējumu ar izvēlētu uzņēmumu vai citiem 
avotiem, Aģentūras iekšējo izmaksu sedzamo daļu aprēķina, pamatojoties uz kopējo līguma cenu, 
ja nepastāv cita vienošanās.

II.4.6. Neskatoties uz Aģentūras Finanšu noteikumu 18. pantā minēto, jebkura finanšu gada beigās 
neizlietotā summa tiek automātiski pārcelta uz nākošo gadu.

II.4.7. Katra ESVP piecgades perioda beigās Latvijas Republikas valdība veikto iemaksu daļa, kas 
nav tikusi iezīmēta attiecīgo darbu izpildei, tiek izlietota, lai finansētu pasākumus, kuru izpilde 
paredzēta nākošajā ESVP piecgades periodā, ja vien Latvijas Republikas valdība nav izteikusi citādu 
pieprasījumu.

II.4.8. Šā līguma izbeigšanas gadījumā Latvijas Republikas valdības valdībai ir tiesības piešķirt 
jebkuru Latvijas Republikas valdības veikto iemaksu, kas nav izmantota ESVP ietvaros, citai 
Aģentūras programmai, kurā tā piedalās, ja kļūst par dalībvalsti vai asociēto biedru, vai arī to var 
izlietot citādi – pēc Latvijas Republikas valdības ieskatiem.

II.5. Ar līgumiem saistītie jautājumi

II.5.1. Aģentūra slēdz ESVP izpildei nepieciešamos līgumus saskaņā ar saviem noteikumiem un 
kārtību, piemērojot ESA līgumu vispārīgās klauzulas un nosacījumus, it sevišķi ievērojot, ka visiem 
līgumiem jābūt noslēgtiem EUR (eiro) valūtā.

II.5.2. Aģentūras līgumu ietvaros uzņemtās saistības ierobežo pieejamais finansējums. Aģentūra 
neizsludina uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, ja attiecīgajiem pasākumiem pieejamais 
finansējums ir nepietiekams, salīdzinot ar darba plānā norādītajām izmaksu tāmēm.

II.5.3 Parastajā kārtībā pasākumi tiek īstenoti, veicot atklāta iepirkuma procedūru tajā ESV, kura ir 
izteikusi interesi par attiecīgajiem pasākumiem.
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II.5.4. Līdzfinansēto pasākumu gadījumā Aģentūra saglabā pilnu uzraudzību pār izpildītāja 
plānotajiem un faktiskajiem izdevumiem, kā arī visa līguma izpildei paredzētā finansējuma 
izcelsmes avotiem. Nepieciešamības gadījumā tā var ietvert Aģentūras tiesības veikt auditu savā 
vārdā.

II.5.5. Jebkurām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas izriet no aktivitātēm ar kosmiskajām kravām 
orbitālos lidojumos, kas ietverti ESVP pasākumos, piemēro Aģentūras noteikumus.

II.6. Nobeiguma noteikumi

II.6.1. Atkarībā no sadarbības projekta mērķiem Latvijas Republikas valdība ir īpašnieks aktīviem, 
kurus tā rada un finansē ESVP ietvaros, kā arī projekta izpildei iegādātajam aprīkojumam, 
programmatūrai un iekārtām, tomēr ievērojot Aģentūras līgumiem piemērojamos principus.

II.6.2. Šajā I Pielikumā izdarītie grozījumi stājas spēkā tikai ar Pušu rakstveida piekrišanu.
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II Pielikums

Eiropas Sadarbības valstu plāna komiteja

(ESVP komiteja)

Darba uzdevums un darbības kārtība

A. Darba uzdevums

ESVP komiteja, kas darbojas kopā ar Aģentūru, pārrauga un kontrolē ESVP izpildi atbilstoši 
Līguma I Pielikumā noteiktajiem Mērķiem, noteikumiem un kārtībai. Šajā nolūkā komiteja:

1. saņemot no Aģentūras Padomei pakārtotajām attiecīgajām iestādēm piekrišanas paziņojumu, 
ar vienkāršu ESV balsu vairākumu izvērtē un apstiprina ESVP Mērķu, noteikumu un kārtības 
II.2 punktā minēto piecgades ESVP projektu, kā arī jebkurus tā grozījumus;

Tiesības balsot par piecgades ESVP tiek piešķirtas arī jebkurai potenciālai ESV, ar kuru ir parakstīts 
atbilstošs ESV līgums, taču tas vēl nav stājies spēkā.

2. atbilstoši ESVP komitejas darbības kārtības V. Nodaļai lemj par valodu, kurā tiek noturētas ESVP 
komitejas sēdes, šādu lēmumu pieņemot ar vienkāršu ESV balsu vairākumu;

3. reģistrē jebkuru parakstīšanos vai ESVP dalībnieku iemaksu paaugstināšanu, kas atspoguļota 
ESVP hartā;

4. saņem informāciju par ESVP Mērķos, noteikumos un kārtībā minētās Eiropas Sadarbības valsts 
jurisdikcijā esošās nacionālās iestādes nodrošināto tehnisko atbalstu;

5. apstiprina savus darba uzdevumus un darbības kārtību, kā arī jebkādus to grozījumus.

B. Darbības kārtība

I. nodaļa
Sastāvs

1.1. ESVP komiteja sastāv tikai no ESV pārstāvjiem.

1.2. Viens pārstāvis no katras Aģentūras dalībvalsts var apmeklēt Komitejas sēdes novērotāja statusā. 
Aģentūras Administratīvās un finanšu komitejas (AFK), Nozares politikas komitejas (NPK), 
Starptautisko attiecību komitejas (SAK) un Zinātnes programmas komitejas (ZPK) priekšsēdētājus 
uzaicina piedalīties ex officio (pienākuma dēļ), un viņiem tiek piešķirts novērotāja statuss.

1.3. Katru ESV var pārstāvēt ne vairāk kā divi delegāti. Piedalīšanās delegāta statusā tiek atļauta, 
pamatojoties uz Priekšsēdētājam iesniedzamu kompetentas valsts iestādes izdotu pilnvaru.
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1.4. Delegātiem ir tiesības ierasties kopā ar padomniekiem. Padomnieku vārdus un ieņemamos 
amatus paziņo Aģentūras ģenerāldirektoram, pirms šie padomnieki piedalās jebkurā Komitejas 
sēdē.

II. nodaļa
Priekšsēdētāja postenis

2.1. Komiteja no ESV pārstāvju vidus ievēl uz vienu gadu Priekšsēdētāju un Priekšsēdētāja vietnieku.

2.2. Ja Priekšsēdētājs nespēj pildīt savus pienākumus, par Priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju kļūst 
Priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja vietas izpildītājam ir tādās pašas pilnvaras un pienākumi kā 
Priekšsēdētājam.

2.3. Priekšsēdētājs vada Komitejas apspriedes. Priekšsēdētājam nav delegāta statusa. Savu funkciju 
izpildē Priekšsēdētājs ir tieši pakļauts Komitejai.

2.4. ESV, kuras delegāts pilda Priekšsēdētāja pienākumus, viņa vietā uz Priekšsēdētāja pilnvaru 
termiņu ieceļ citu delegātu.

III. nodaļa
Sanāksmes

3.1. Komitejas sēdes tiek organizētas Aģentūras telpās parastajā kārtībā, ne biežāk kā divas reizes 
gadā, tūlīt pēc NPK vai AFK sanāksmes.

3.2. Katras sanāksmes sākumā Priekšsēdētājs nodrošina dalībnieku parakstīšanos dalībnieku 
sarakstā.

3.3. Aģentūras dalībvalstu pārstāvju un AFK, NPK, SAK un ZPK priekšsēdētāju piedalīšanās 
Komitejas sēdēs nekādā veidā neparedz viņu tiesības balsot.

3.4. Katrā sanāksmē Komiteja nosaka nākošās sanāksmes datumu. Ja nepieciešams, Priekšsēdētājam 
ir tiesības mainīt noteikto sanāksmes datumu.

3.5. Priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt Komitejas ārkārtas sanāksmes pašam pēc savas iniciatīvas 
vai pēc ESV vairākuma pieprasījuma. Viņam jācenšas noorganizēt šīs sanāksmes sasaistē ar NPK 
vai AFK sanāksmēm.

3.6. Aģentūras ģenerāldirektors vienu Aģentūras darbinieku ieceļ par Komitejas sekretāru.

3.7. Komitejas sekretārs, konsultējoties ar Priekšsēdētāju, sagatavo darba kārtības projektu, kas tiek 
izsūtīts ESV ne vēlāk kā divas nedēļas pirms katras sanāksmes.

3.8. Katras sanāksmes sākumā Komiteja apspriež darba kārtības projektu un apstiprina to pēc visu 
nepieciešamo izmaiņu izdarīšanas. Darba kārtības projektā var iekļaut arī citus jautājumus, taču 
lēmumu par tiem var pieņemt tikai ar visu klātesošo ESV piekrišanu.
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3.9. Ģenerāldirektora iecelto Aģentūras darbinieku pienākums ir apmeklēt Komitejas sēdes.

3.10. Katrai ESV ir viena balss.

3.11. Ja vien nav noteikts citādi, lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo ESV balsu vairākumu.

3.12. Šāda kārtība tiek īstenota nolūkā veicināt ESVP mērķu sasniegšanu, un tā stājas spēkā pēc 
tam, kad ESVP komitejā ir iestājušās vismaz trīs ESV.

IV. nodaļa
Priekšsēdētāja funkcijas un darbības veikšana

4.1. Saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem, Priekšsēdētājs kontrolē Komitejas darbību un 
nodrošina kārtību sanāksmju laikā. Viņš vai viņa paziņo par katras sanāksmes atklāšanu un 
slēgšanu, vada diskusijas, un pēc nepieciešamības nodrošina to kopsavilkumu, kā arī nodrošina 
šo Noteikumu ievērošanu, piešķir vai atsauc tiesības izteikties, lemj par darba kārtības punktiem, 
izvirza priekšlikumus balsošanai un paziņo lēmumus. Viņam vai viņai ir tiesības piedāvāt atlikt vai 
izbeigt debates, kā arī atlikt vai pārtraukt sēdi. Pirms katras balsošanas Priekšsēdētājs nosaka, vai ir 
nodrošināts 4.10 punktā noteiktais kvorums.

4.2. Nevienam nav tiesību izteikties bez Priekšsēdētāja iepriekšējas atļaujas. Pamatojoties uz 
4.3 punkta noteikumiem,  Priekšsēdētājs izsauc runātājus kārtībā, kādā viņi ir lūguši vārdu. 
Priekšsēdētājam ir tiesības saukt pie kārtības runātāju, kura piezīmēm nav saistības ar izskatāmo 
jautājumu.

4.3. Sanāksmes laikā ikvienai ESV ir tiesības ierosināt jautājumus izskatīšanai. Priekšsēdētājs 
nodrošina tūlītēju nolēmuma pieņemšanu par šādu ierosinājumu. Jebkurai ESV ir tiesības protestēt 
pret Priekšsēdētāja nolēmumu, un šādā gadījumā minētais protests tiek apspriests un par to tiek 
balsots. Ja vairākums no klātesošajām un balsstiesīgajām ESV protestu neuztur, spēkā paliek 
Priekšsēdētāja nolēmums. ESV, kura izsakās par kādu darba kārtības jautājumu, nav tiesību apskatīt 
minētā jautājuma būtību. 

4.4. Prioritāte tiek piešķirta ierosinājumiem, kas skar turpmāk minēto, šādā kārtībā:

a) sanāksmes pārtraukšana,
b) sanāksmes slēgšana,
c) apspriežamā jautājuma atlikšana,
d) debašu par apspriežamo jautājumu izbeigšana.

4.5. Balsojums notiek par ikvienu priekšlikumu tā galīgajā formā. Pēc ESV pieprasījuma 
priekšlikumu sanāksmei iesniedz rakstveidā. Šādā gadījumā Priekšsēdētājs nenodod priekšlikumu 
sapulces izskatīšanai, pirms ESV, kas to ir vēlējusies, rīcībā ir piedāvājuma teksts rakstveidā.

4.6. Priekšlikuma grozījumu ierosināšanas gadījumā, vispirms tiek balstos par grozījumiem. Ja tiek 
ierosināti divi vai vairāk grozījumi, Komiteja vispirms balso par grozījumiem, kurus Priekšsēdētājs 
nosaka par tālākiem pēc būtības no sākotnējā priekšlikuma. Ja vienu grozījumu pieņemšana nozīmē 
citu grozījumu noraidījumu, tad balsošana par pēdējiem nav nepieciešama.
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4.7. Jebkurai ESV ir tiesības pieprasīt par atsevišķām grozījumu daļām atsevišķus balsojumus. Ja ir 
iebildumi pret šādu pieprasījumu, tad vispirms tiek balsots par ierosinājumu sadalīt grozījumus.

4.8. Ja to pieprasa ESV, Komiteja visbeidzot balso par grozīto priekšlikumu galīgo redakciju.

4.9. Ja par vienu un to pašu jautājumu tiek piedāvāti divi vai vairāki priekšlikumi, ja vien Komiteja 
nelemj citādi, par šiem priekšlikumiem tiek balsots tādā kārtībā, kādā tie tika ierosināti. Pēc katra 
balsojuma Komiteja lemj par balsošanu vai nebalsošanu par nākošo priekšlikumu.

4.10. Tiklīdz šie Noteikumi atbilstoši 3.12 punkta nosacījumiem stājas spēkā, kvoruma 
nodrošināšanai jebkurā ESVP komitejas sanāksmē ir nepieciešama lielākās ESV pārstāvju daļas 
klātbūtne.

V. nodaļa
Valodas

Komitejas sanāksmes notiek vienā no Aģentūras darba valodām, kuru izvēlas ESVP komiteja. Visi 
ar sanāksmēm saistītie dokumenti tiek sagatavoti attiecīgajā valodā.

VI. nodaļa
Sanāksmes protokols

6.1. Pēc katras sanāksmes Komitejas sekretārs sagatavo Komitejas protokola projektu, kurā atainota 
apspriežu būtība un reģistrēti slēdzieni.

6.2. Protokola projekts tiek nodots izskatīšanai, tiklīdz tas iespējams, pēc sanāksmes beigām.

6.3. Priekšlikumus protokola projekta grozījumiem ESV rakstveidā nosūta Komitejas sekretāram 
trīs nedēļu laikā pēc protokola projekta nodošanas izskatīšanai.

6.4. Katras sanāksmes sākumā Komiteja pēc jebkādu iesniegto grozījumu apspriešanas apstiprina 
iepriekšējās sanāksmes protokolu.

VII. nodaļa
Grozījumi

ESVP komitejai ir tiesības grozīt ESVP komitejas darba uzdevumus un darba kārtību, bet šādiem 
grozījumiem nepieciešama Aģentūras rakstveida piekrišana.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

333. 855L/11 Grozījumi Maksātnespējas likumā
Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124., 170. nr.; 2012, 33. nr.; 2013, 

142., 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Nodrošinātais kreditors ir kreditors, kura prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo 

personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz 
parādnieka mantu.

(2) Nodrošinātais kreditors prasījuma nenodrošinātās daļas apmērā uzskatāms par 
nenodrošināto kreditoru, izņemot gadījumu, kad nodrošinājums ir par trešās personas saistību. 
Nodrošinātais kreditors ir tiesīgs jebkurā procesa stadijā pilnībā vai daļēji atteikties no prasījuma 
tiesību nodrošinājuma, izdarot attiecīgus grozījumus publiskajos reģistros.”

2. Papildināt 9. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām.”

3. 14. pantā:
papildināt otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā: 

“7) aptur administratoru sertifikātu darbību.”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 
“(7)  Administratoru asociācija izstrādā un pieņem administratoru profesionālās ētikas 

kodeksu.”

4. 17. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“Administratora sertifikāta darbības apturēšana, izbeigšana un tā anulēšana”;
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā: 

“2) administratoram ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja;”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: 
“(11) Administratora sertifikāta darbība apturama, pieņemot lēmumu par tās apturēšanu 

uz laiku, kamēr administrators ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas 
publiskas personas, citas valsts iestādes vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrības dienestā, vai uz 
administratora ilgstošas slimības, grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 
“(21) Lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt, ja administrators 

pieļāvis administratoru profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.”;
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “Administratora sertifikāta darbības” ar vārdu 

“apturēšanu”;
papildināt piekto daļu pēc vārdiem “administratora sertifikāta darbības” ar vārdu “apturēšanas”.

5. Papildināt 19. panta pirmo daļu pēc vārdiem “šajā likumā” ar vārdiem “un Civilprocesa 
likumā”.
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6. Papildināt 21. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Administrators neatrodas interešu konflikta situācijā, ja darījuma attiecībās ar šā panta 

pirmajā daļā minēto darījumu partneri administrators ir preču vai pakalpojumu saņēmējs darījuma 
partnera parastās saimnieciskās darbības ietvaros, par darījumu nav strīda un administrators 
darījumā nebauda īpašas priekšrocības. 

(4) Administrators informē visus kreditorus un Maksātnespējas administrāciju par darījumu 
partneriem un sniedz pamatojumu tam, ka viņš saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem 
neatrodas interešu konflikta situācijā.”

7. Aizstāt 24. panta otrajā daļā skaitli “30” ar skaitli “10”.

8. Izslēgt 25.  panta 2.  punktā vārdus un skaitli “izņemot šā likuma 59.  panta trešajā daļā 
minēto gadījumu”.

9. 26. pantā:
aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdus “kreditoru sapulcei” ar vārdu “kreditoriem”;
papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja uz parādnieku attiecas Gada pārskatu likums, administrators iesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir nepieciešams) norakstu tikai 
tajos gadījumos, kad administrators ir pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības 
turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā.”

10. Aizstāt 30. panta trešajā daļā vārdu “parādnieka” ar vārdiem “visu kreditoru” un vārdu 
“viņam” — ar vārdu “parādniekam”.

11. Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:
“33. pants. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums un tiesiskās aizsardzības procesa 

lietas ierosināšana
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesai iesniedz parādnieks Civilprocesa likumā 

noteiktajā kārtībā.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa lietu ierosina Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”

12. 36. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas 

sistēmās vai datubāzēs.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

13. 37. pantā:
izslēgt pirmās daļas 7. punktā vārdus “(arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods)”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4) Parādniekam ir pienākums pēc administratora pieprasījuma nekavējoties rakstveidā 

sniegt viņam visas ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādi un saskaņošanu, 
kā arī iesniegt kreditoru prasījumu pamatotību apliecinošus dokumentus un nodrošināt iespēju 
klātienē pārbaudīt parādnieka saimniecisko darbību un dokumentus.”
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14. Izteikt 38. panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(7) Tiesiskās aizsardzības procesa metodes nav piemērojamas attiecībā uz tiesiskās 

aizsardzības procesa izdevumiem, kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un 
Krimināllikumā paredzētajiem sodiem.

(8) Šā panta otrajā daļā noteiktais proporcionalitātes princips nav attiecināms uz nodokļu 
un darbinieku darba samaksas prasījumiem, kā arī uz kompensāciju par radīto kaitējumu, ja nav 
saņemta attiecīgā kreditora vai darbinieka piekrišana.”

15. 40. pantā:
papildināt ceturto daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

“16) apliecinājumu tam, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītā 
informācija ir patiesa un pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem 
dokumentiem.”;

izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) kreditoru iesniegtos un vērā neņemtos iebildumus attiecībā uz tiesiskās aizsardzības 

procesa pasākumu plānu, kā arī pierādījumus tam, ka tiesiskās aizsardzības procesa 
pasākumu plāns ir nodots visiem kreditoriem;”;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8)  Parādniekam ir pienākums nodot tiem kreditoriem, kuru prasījumi atzīti par 

pirmsšķietami (prima facie) nepamatotiem, administratora atzinumu par tiesiskās aizsardzības 
procesa pasākumu plānu vienlaikus ar tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna iesniegšanu 
tiesā, kā arī nekavējoties informēt kreditorus par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma 
izskatīšanas dienu.”

16. Papildināt 42. pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Šā panta sestajā daļā minēto kreditoru prasījumi netiek ieskaitīti kopējā kreditoru galveno 

prasījumu summā, no kuras rēķina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai 
nepieciešamo balsu skaitu.”

17. 43. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā likuma 35. panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā administrators vienlaikus ar atzinuma 

par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna iesniegšanu tiesai nodod to parādniekam.”;
papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(3) Administrators pēc savas iniciatīvas, ja viņa rīcībā ir attiecīgās ziņas, vai pēc kreditora 

lūguma atzinumā sniedz argumentētu viedokli par to, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu 
plānā un tam pievienotajos dokumentos norādītais kreditora prasījums ir pirmsšķietami (prima 
facie) pamatots. Ja administratora rīcībā ir pierādījumi, kas liecina par prasījumu pirmsšķietamu 
(prima facie) nepamatotību, administrators tos pievieno atzinumam.

(4) Ja administrators atzinumā kādu no prasījumiem atzīst par pirmsšķietami (prima facie) 
nepamatotu, viņš atzinumu nodod parādniekam, kurš savukārt nekavējoties informē attiecīgo 
kreditoru.

(5) Parādniekam vai kreditoram, kura prasījumu administrators atzinis par pirmsšķietami 
(prima facie) nepamatotu, ir tiesības ne vēlāk kā trīs dienas pirms tiesiskās aizsardzības procesa 
pieteikuma izskatīšanas dienas iesniegt tiesai pierādījumus par kreditora prasījuma pamatotību.

(6) Ja administrators konstatē, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ietvertas 
saistības, par kurām ir pamatotas šaubas, vai administrators uzskata, ka plānam pievienotie 
dokumenti ir, iespējams, viltoti, tas sniedz attiecīgu informāciju atbildīgajām valsts institūcijām.”
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18. Aizstāt 51. panta piektajā daļā skaitļus un vārdus “57. panta 9. punkts” ar skaitļiem un 
vārdiem “57. panta pirmās daļas 9. punkts”.

19. 57. pantā:
aizstāt 5.  punktā vārdus “nespēj nokārtot” ar vārdiem “ilgāk nekā divus mēnešus nav 

nokārtojis”;
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minēto brīdinājumu izsniegšanu var apliecināt arī 

ar zvērināta tiesu izpildītāja sastādītu aktu par atteikšanos saņemt brīdinājumu.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

20. 58. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas 

sistēmās vai datubāzēs.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

21. 59. pantā:
izslēgt trešo daļu;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja kreditoru sapulce ierosinājusi atcelt Maksātnespējas administrācijas ieteikto un tiesas 

iecelto administratoru, Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai jaunu administratora 
amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam.”

22. 60. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1., 2. un 4. punktā un otrajā daļā skaitli un vārdu “57. panta” ar skaitli un 

vārdiem “57. panta pirmās daļas”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3)  Parādniekam ir pienākums nekavējoties iesniegt juridiskās personas maksātnespējas 

procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no šā likuma 57.  panta pirmās daļas 5., 6. vai 9.  punktā 
minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm. Ja pastāv šā likuma 57.  panta 
pirmās daļas 5.  punktā minētā pazīme, parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas 
maksātnespējas procesa pieteikumu gadījumos, kad nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem vai nav 
ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta.”

23. 62. pantā:
papildināt panta otro un trešo daļu pēc vārdiem “nav mantas” ar vārdiem “vai tās apmērs ir 

mazāks par depozīta apmēru”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts vai tiek finansēts no 

parādnieka līdzekļiem, vai kreditori nolemj turpināt juridiskās personas maksātnespējas procesu, 
depozīts atmaksājams juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam.”;

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu “57.  panta” ar skaitli un vārdiem “57.  panta pirmās 
daļas”;

papildināt pantu ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 daļu šādā redakcijā:
“(71)  Tiesa var pilnīgi vai daļēji atbrīvot darbinieku no maksātnespējas procesa depozīta 

samaksas, ja viņš maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz pēc tam, kad, piemērojot piespiedu 
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izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka 
un darbinieks, ievērojot viņa mantisko stāvokli, nevar iemaksāt maksātnespējas procesa depozītu.

(72)  Ja šā panta 7.1 daļā noteiktajā gadījumā no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt 
juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas un kreditori nav nolēmuši izmantot citu 
finansēšanas avotu, juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas tiek segtas valsts budžeta 
un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros, kuri Maksātnespējas administrācijai 
piešķirti juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai attiecīgos gadījumos.

(73) Ministru kabinets uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros nosaka, kāda 
šo līdzekļu daļa novirzāma juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai šā panta 
7.2 daļā noteiktajā gadījumā.

(74) Šā panta 7.1  daļā noteiktajā gadījumā juridiskās personas maksātnespējas procesa 
izmaksas tiek segtas kārtībā un apmērā, kādā ir izmaksājams juridiskās personas maksātnespējas 
procesa depozīts.”

24. 63. pantā:
izslēgt pirmās daļas 3. punktā vārdus “arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, 

ir pamats tiesvedības apturēšanai mantiska rakstura prasībās, kas ierosinātas pret parādnieku.
(5) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, ir 

pamats prasības nodrošinājuma atcelšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”

25. 65. pantā: 
papildināt pantu ar jaunu 13. punktu šādā redakcijā:

“13) nodod glabāšanā valsts arhīvam parādnieka dokumentus, tajā skaitā: 
a) parādnieka rīkojumus par personālsastāvu (par personu pieņemšanu darbā, 

pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu no darba),
b) parādnieka personālsastāva rīkojumu reģistrācijas žurnālu (reģistru),
c) parādnieka darbinieku darba līgumus, ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās 

attiecības (ja tie neatrodas attiecīgajās personas lietās), un darba grāmatiņas (ja 
tās neatrodas pie attiecīgajiem darbiniekiem),

d) parādnieka dokumentus par sociālā nodokļa maksājumiem līdz 1997.  gada 
1. janvārim,

e) darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktus vai atzinumus un 
izmeklēšanas materiālus.”;

uzskatīt līdzšinējo 13. punktu par 14. punktu.

26. Papildināt 67. pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:
“15) triju mēnešu laikā no kreditora prasījuma iesniegšanas dienas celt apvērsuma 

prasību pret kreditoru, lūdzot tiesu piemērot šim kreditoram pagaidu aizsardzības 
līdzekli — balsstiesību atņemšana, lai apstrīdētu prasījumu, kas pamatots ar tiesas 
nolēmumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai saistību piespiedu 
izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, ja ir pamatotas šaubas par to, ka kreditora prasījums 
nav pamatots pēc būtības, un ja kreditora prasījums pamatots ar tiesas nolēmumu, 
kas ir stājies spēkā triju gadu laikā pirms juridiskās personas maksātnespējas procesa 
pasludināšanas dienas.”
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27. 70. pantā:
aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “visus parādnieka” ar vārdiem “visu parādnieka 

mantu”;
aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu “10 dienām” ar vārdiem un skaitli “trim dienām un garāks 

par 10 dienām”.

28. Papildināt likumu ar XII1 nodaļu šādā redakcijā: 
“XII1 nodaļa. Valdes locekļu atbildība 
72.1 pants. Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu
(1) Parādnieka — kapitālsabiedrības valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem 

parādniekam, ja maksātnespējas procesa administratoram netiek nodoti parādnieka grāmatvedības 
dokumenti vai tie ir tādā stāvoklī, kas neļauj gūt skaidru priekšstatu par parādnieka darījumiem un 
mantas stāvokli pēdējos trijos gados pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas.  

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos par parādniekam nodarīto zaudējumu apmēru 
tiek uzskatīti parādnieka maksātnespējas procesā atzītie kreditoru prasījumi pamatparāda apmērā, 
kurus nav iespējams segt parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros. 

(3) Maksātnespējas procesā prasību pret valdes locekli parādnieka vārdā ceļ maksātnespējas 
procesa administrators. Kreditoram ir tiesības iestāties lietā kā trešajai personai Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Ja administrators nav cēlis šādu prasību, gada laikā pēc maksātnespējas procesa 
pabeigšanas prasību ir tiesīgs celt kreditors sava nesegtā prasījuma apmērā.

(4) Tiesa var samazināt zaudējumu atlīdzības apmēru, par kādu ir atbildīgs valdes loceklis, 
ņemot vērā viņa ietekmi uz šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem. 

(5) Šā panta noteikumi piemērojami arī citu juridisko personu maksātnespējas procesa 
subjektu likumiskajiem pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par juridiskās personas grāmatvedības 
kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu saglabāšanu.”

29. 73. pantā:
izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas 

prasījuma tiesības pret parādnieku.”;
papildināt ceturto daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

“51) vai kreditors atzīstams par tādu kreditoru, kura prasījuma tiesības ir atkarīgas no 
nosacījuma iestāšanās, kā arī prasījuma apmēru un datumu (ja tāds ir zināms), līdz 
kuram nosacījumam jāiestājas;”;

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Nodrošinātais kreditors, kura prasījuma tiesības pret trešo personu ir nodrošinātas ar 

komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu, piesakot 
kreditora prasījumu, norāda par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) parādnieka mantas vērtību 
maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.”;

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Nodokļu administrācija prasījumu pamatojošos dokumentu atvasinājumus var neiesniegt, ja 

prasījuma pamatotību apliecinošu informāciju administrators var iegūt Valsts ieņēmumu dienesta 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.”;

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Ja kreditora prasījums pamatots ar tiesas nolēmumu par saistību bezstrīdus piespiedu 

izpildīšanu vai par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, šā panta ceturtajā daļā 
minētajam iesniegumam kreditors pievieno tiesas nolēmuma norakstu un citus prasījumu 
pamatojošus dokumentus.”;
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papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11)  Nodokļu administrācijas prasījumi, kuri radušies pēc maksātnespējas procesa 

pasludināšanas un ir tieši saistīti ar parādnieka darījumiem, kas veikti līdz dienai, kad pasludināts 
maksātnespējas process, ir piesakāmi kā kreditora prasījumi šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

30. Aizstāt 74. panta otrajā daļā vārdu “piecu” ar skaitli “10”.

31. 75. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Nodrošinātā kreditora prasījumu, kas pret trešo personu ir nodrošināts ar komercķīlu, 

zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu un kas ir atkarīgs no 
nosacījuma iestāšanās, administrators var neatzīt, ja ir pamatotas šaubas par to, ka nosacījums 
iestāsies.”;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Ja tiesa, izskatot strīdu par administratora lēmumu, ir noteikusi termiņu prasības 

celšanai un ja pastāv strīds par tiesībām, tad līdz brīdim, kad ar tiesas nolēmumu attiecīgais 
kreditora prasījums ir atzīts, tas ir iekļaujams kreditoru prasījumu reģistrā, bet šim kreditoram 
balsstiesības nepiešķir.”

32. Papildināt 81. panta pirmo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) neieķīlātās mantas pārdošanas termiņa pagarināšanu.”

33. Aizstāt 82. pantā vārdu “triju” ar vārdu “piecu”.

34. 89. pantā:
papildināt 4. punktu pēc vārdiem “parādnieka mantas pārdošanas” ar vārdiem un skaitļiem 

“veidu (115. panta 2.1 daļa) vai pārdošanas”;
papildināt pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) turpmāko rīcību ar mantu, kas ir izslēgta no mantas pārdošanas plāna (111. panta 
septītā daļa).”

35. Izslēgt 90. panta trešo daļu.

36. Aizstāt 96. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “trīs” ar vārdu “četrus”.

37. 97. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Administratoram ir pienākums izvērtēt un celt tiesā prasību par parādnieka dāvinātās 

mantas vai tās daļas atdošanu atbilstoši Civillikuma 1927. panta noteikumiem.”; 
aizstāt trešajā daļā vārdus “sešu mēnešu” ar vārdiem “triju gadu”.

38. Aizstāt 106. pantā skaitli un vārdu “57. panta” ar skaitli un vārdiem “57. panta pirmās 
daļas”.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
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39. 111. pantā:
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Visa parādnieka manta ir pārdodama sešu mēnešu laikā pēc juridiskās personas 

maksātnespējas procesa pasludināšanas. Administrators var pagarināt neieķīlātās parādnieka 
mantas pārdošanas termiņu līdz sešiem mēnešiem, par to šā likuma 81. pantā noteiktajā kārtībā 
paziņojot kreditoriem un norādot termiņa pagarināšanas pamatojumu. Ja kreditori nepiekrīt 
neieķīlātās parādnieka mantas pārdošanas termiņa pagarināšanai, viņiem ir tiesības ierosināt 
kreditoru sapulces sasaukšanu atbilstoši šā likuma 84. panta 1. punkta nosacījumiem.”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja parādnieka mantu nav iespējams pārdot vai mantas pārdošanas izdevumi pārsniedz 

prognozējamos ienākumus, administrators izslēdz to no mantas pārdošanas plāna un nekavējoties 
paziņo par to visiem kreditoriem šā likuma 81. pantā noteiktajā kārtībā, uzaicinot viņus paturēt 
mantu sev par tās sākumcenu. Kreditors, kas piekrīt parāda saistības samazinājumam par mantu, 
kuru administrators nevarēja pārdot, divu nedēļu laikā no administratora uzaicinājuma nosūtīšanas 
dienas paziņo par to administratoram. Ja vairāki kreditori vēlas paturēt sev vienu un to pašu mantu, 
administrators rīko izsoli starp šiem kreditoriem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja kreditori 
nepiekrīt mantas izslēgšanai no mantas pārdošanas plāna, viņiem ir tiesības ierosināt kreditoru 
sapulces sasaukšanu atbilstoši šā likuma 84. panta 1. punkta nosacījumiem.”

40. 112. panta pirmajā daļā:
papildināt daļas ievaddaļu pēc vārdiem “nav mantas” ar vārdiem “vai tās apmērs ir mazāks 

par depozīta apmēru”;
papildināt daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) informāciju par nodomu vērsties pret parādnieka valdi saskaņā ar šā likuma 
72.1 pantu.”

41. Papildināt 113. panta pirmo daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:
“13) informāciju par nodomu vērsties pret parādnieka valdi saskaņā ar šā likuma 

72.1 pantu.”

42. 115. pantā: 
papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa ietvaros nekustamā īpašuma otrā izsole 

tiek atzīta par nenotikušu, administrators nekavējoties nosūta kreditoriem precizēto parādnieka 
mantas pārdošanas plānu, norādot priekšlikumu par turpmāko rīcību ar mantu.

(22) Ja 15 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts precizētais parādnieka mantas pārdošanas 
plāns, ir saņemts kreditoru lūgums rīkot trešo izsoli, tās izdevumus sedz šādu lūgumu izteikušie 
kreditori, par to rakstveidā vienojoties ar administratoru. Trešā izsole ir rīkojama pēc otrās izsoles 
noteikumiem. Ja izsoles rīkošanai nepieciešamā naudas summa vienošanās noteiktajā termiņā nav 
samaksāta, administrators pieteikto lūgumu rīkot trešo izsoli noraida.

(23) Ja 15 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts precizētais parādnieka mantas pārdošanas plāns, 
nav saņemti kreditoru iebildumi, administrators īsteno savā priekšlikumā norādīto risinājumu.”;

papildināt pantu ar ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pēc tam, kad tiesa apstiprinājusi izsoles aktu vai pieņēmusi lēmumu reģistrēt īpašuma 

tiesības uz kreditora vārda, kas ir paziņojis par gribu mantu paturēt, administrators sagatavo 
aprēķinu, kurā norāda izsoles izdevumus, atlīdzību par izsoles rīkošanu, pievienotās vērtības 
nodokli, ja izsoles cena ar to apliekama, kārtējos nodokļu maksājumus, kas veicami par šo nekustamo 
īpašumu par laikposmu no dienas, kad pasludināts maksātnespējas process, līdz tā mēneša pēdējam 
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datumam, kurā stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole, un 
kreditoriem izmaksājamo summu. Nosolītājs, parādnieks vai kreditori administratora sagatavoto 
aprēķinu var pārsūdzēt tiesā, kurā ierosināta attiecīgā juridiskās personas maksātnespējas procesa 
lieta, 10 dienu laikā no aprēķina saņemšanas dienas.

(5) Ja neviens izsoles dalībnieks izsolē nesola, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 
netiek atmaksāts, bet to ieskaita parādnieka mantā.

(6) Administrators ir tiesīgs noteikt izsoles dalības maksu otrajā izsolē līdz 0,1 procenta 
apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, bet ne mazāk par 50 euro. 

(7) Ja administrators noteicis izsoles dalības maksu, personas, kuras vēlas piedalīties 
nekustamā īpašuma otrajā izsolē, iemaksā dalības maksu administratora norādītajā parādnieka 
kontā. Pirms izsoles administrators pārliecinās, vai dalības maksa ir ieskaitīta šajā kontā.

(8) Dalības maksu, ko iemaksājuši izsoles dalībnieki, atpakaļ neizsniedz, bet to ieskaita 
parādnieka mantā.”

43. 116. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par nodrošinājumu kalpojošā (ieķīlātā) parādnieka manta tiek pārdota izsolēs Civilprocesa 

likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot šā likuma 115. panta noteikumus, ja nodrošinātais kreditors 
nav vienojies ar administratoru par mantas pārdošanu bez izsoles. Civilprocesa likumā noteiktās 
tiesu izpildītāja darbības saistībā ar parādnieka mantas izsoli veic administrators. Vienojoties ar 
nodrošināto kreditoru par ieķīlātās mantas pārdošanu, administrators gādā, lai šī manta tiktu 
pārdota par iespējami augstāku cenu, ņemot vērā nenodrošināto kreditoru intereses.”;

papildināt trešo daļu ar vārdiem “kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kas veicami 
par šo nekustamo īpašumu no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas līdz nekustamā 
īpašuma izsoles dienai”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja izsolē tiek pārdota par nodrošinājumu kalpojošā (ieķīlātā) parādnieka manta, tad 

gadījumos, kad saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.  panta noteikumiem izsole uzskatāma par 
nenotikušu un nodrošinātais kreditors nevēlas mantu paturēt sev, administrators vienojas ar 
nodrošināto kreditoru par turpmāko rīcību ar mantu. Ja nodrošinātais kreditors lūdz rīkot trešo 
izsoli, tā rīkojama šā likuma 115. panta 2.2 daļā noteiktajā kārtībā. Ja administrators nevar vienoties 
ar nodrošināto kreditoru par turpmāko rīcību ar mantu, tajā skaitā par mantas pārdošanu bez izsoles, 
vai konstatē šā likuma 111. panta septītajā daļā minēto apstākli, lēmumu par turpmāko rīcību ar 
ieķīlāto, par nodrošinājumu kalpojošo parādnieka mantu pieņem administrators un paziņo par to 
nodrošinātajam kreditoram šā likuma 81. pantā noteiktajā kārtībā. Ja nodrošinātajam kreditoram 
ir iebildumi attiecībā uz saņemtajām ziņām, nodrošinātais kreditors tos izsaka šā likuma 82. pantā 
noteiktajā kārtībā.”

44. Papildināt 117. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 
“(7) Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu saraksta un kreditoru prasījumu 

segšanas plāna sastādīšanas brīdī noris tiesvedība, kas uzsākta vai atjaunota tiesas noteiktajā 
termiņā, jo konstatēts strīds par tiesībām, izskatot sūdzību par administratora lēmumu par kreditora 
prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu, šajā pantā minētie termiņi skaitāmi no dienas, 
kad stājies spēkā tiesas nolēmums minētajā tiesvedībā.”

45. 118. pantā:
aizstāt piektajā daļā vārdus “otrajā un trešajā” ar vārdiem “otrajā, trešajā un ceturtajā”;
aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdus “73. panta pirmajā daļā minētajā kreditoru prasījumu 



93

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2014. gada 23. oktobrī

iesniegšanas termiņā” ar skaitli un vārdiem “73. pantā minētajā kreditoru prasījumu iesniegšanas 
termiņā” un skaitli un vārdus “73. panta pirmajā daļā minētajā termiņā” — ar skaitli un vārdiem 
“73. pantā minētajā termiņā”;

aizstāt sestajā daļā vārdu “ceturtajā” ar vārdu “piektajā”;
izslēgt septīto un astoto daļu;
aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus “sestajā un astotajā” ar vārdiem “piektajā un devītajā”.

46. Papildināt likumu ar 118.1 pantu šādā redakcijā:
“118.1  pants. Kreditoru prasījumu segšanas kārtība, ja pieteikts tāda nodrošinātā 

kreditora prasījums, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās
(1) Naudas līdzekļus, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par 

nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no 
nosacījuma iestāšanās, administrators deponē Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā 
kontā Valsts kasē līdz brīdim, kad nodrošinātais kreditors iesniedzis Maksātnespējas administrācijai 
paziņojumu par nosacījuma iestāšanos.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie naudas līdzekļi glabājami ne ilgāk kā trīs gadus pēc tam, 
kad ieķīlātā manta ir pārdota par labu nodrošinātajam kreditoram, kura prasījuma tiesības atkarīgas 
no nosacījuma iestāšanās, vai piecus gadus no parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas 
dienas atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem iestājas agrāk. 

(3) Ja nodrošinātais kreditors, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, 
iesniegumā norādījis datumu, līdz kuram jāiestājas nosacījumam, un līdz minētajam datumam nav 
iesniedzis Maksātnespējas administrācijai paziņojumu par nosacījuma iestāšanos, šā panta pirmajā 
daļā minētie naudas līdzekļi glabājami līdz iesniegumā norādītajam datumam.

(4) Ja nodrošinātais kreditors, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, 
nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijai paziņojumu par nosacījuma iestāšanos līdz šā panta 
otrajā vai trešajā daļā noteiktajam termiņam, šā panta pirmajā daļā minētie naudas līdzekļi tiek 
izmaksāti atbilstoši šā likuma 118. panta noteikumiem. Ja, iestājoties nosacījumam, no kura bija 
atkarīgas nodrošinātā kreditora prasījuma tiesības, prasījuma apmērs ir mazāks par šā panta pirmajā 
daļā minēto naudas līdzekļu summu, līdzekļu atlikumu izmaksā atbilstoši šā likuma 118.  panta 
noteikumiem.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā naudas līdzekļi, kas iegūti no tādas parādnieka 
mantas pārdošanas, kas kalpojusi par nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura 
prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, deponējami Maksātnespējas administrācijas 
speciāli izveidotajā kontā Valsts kasē un izmaksājami kreditoriem.”

47. 120. pantā:
izslēgt trešo daļu;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts tiesas lēmums par procesa pabeigšanu, 

administrators iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par parādnieka izslēgšanu no attiecīgā 
reģistra, pievienojot valsts arhīva izziņu par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā.”

48. Aizstāt 122. panta otrajā daļā vārdus “pirmajā un otrajā” ar vārdiem “otrajā un trešajā”.

49. Izteikt 123. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības ir arī fiziskajai personai, kas ir bijusi komplementārs 

personālsabiedrībā, kurai ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, kā arī fiziskajai 
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personai, kas ir bijusi dibinātājs vai dalībnieks zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, kurai ir izbeigts 
juridiskās personas maksātnespējas process.”

50. Aizstāt 128. panta ceturtajā daļā vārdus “Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru 
nevar vērst piedziņu” ar vārdiem un skaitļiem “Civilprocesa likuma 1. pielikumā noteikto mantu 
un 596. pantā minētās summas”.

51. 129. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un 
parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro;

 2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot 
parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā 
pārsniedz 10 000 euro.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “līdzekļu pietiekamība administratora vienreizējās atlīdzības 
segšanai divu minimālo mēnešalgu apmērā” ar vārdiem “fiziskās personas maksātnespējas procesa 
depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas speciāli 
izveidotajā kontā”;

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3)  Fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts izmantojams, lai segtu šā likuma 

171. panta pirmajā daļā noteikto administratora atlīdzību.
(4) Ja fiziskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts, depozīts atmaksājams 

fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam.
(5)  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā fiziskās personas maksātnespējas procesa 

depozīts iemaksājams Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā un izmaksājams 
administratoram vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam.”

52. Izteikt 130. panta 2. punktu šādā redakcijā: 
“2) kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir 

stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;”.

53. 132. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas 

sistēmās vai datubāzēs.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

54. Papildināt 133. panta pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) parādnieks kopā ar šā likuma 131. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām 

ieinteresētajām personām, ja katrai no tām pastāv kāda no šā likuma 129.  panta 
pirmajā daļā minētajām pazīmēm.” 

55. 134. pantā:
izslēgt otrās daļas 3. punktā vārdus “(arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods)”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, ir 

pamats pret parādnieku ierosinātās tiesvedības apturēšanai.
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(5) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, ir 
pamats prasības nodrošinājuma atcelšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”

56. 137. pantā:
papildināt 1. punktu ar vārdiem un skaitļiem “ja administratoram tiek nodoti naudas līdzekļi 

saskaņā ar šā likuma 139.  panta 2.  punktu vai parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros ir 
paredzēta mantas pārdošana”;

papildināt 2. punktu ar vārdiem “vai dzēšanu, pievienojot tiesas lēmuma par administratora 
iecelšanu norakstu”;

aizstāt 6. punktā vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “ja nepieciešams”;
izslēgt 11. punktu;
izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

“13) pēc parādnieka lūguma un abpusējas vienošanās sniedz konsultāciju saistību 
dzēšanas plāna projekta sagatavošanā.”

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

“1) gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām, lai pilnīgāk apmierinātu kreditoru 
prasījumus;”;

papildināt 5.  punktu pēc vārdiem “sniegt administratoram” ar vārdiem “maksātnespējas 
procesa norisei”;

papildināt pantu ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“6) segt fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas;
  7) pēc administratora pieprasījuma nodot administratora pārvaldījumā savu mantu, 

izņemot mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu, un šā likuma 140. panta 2. punktā 
minēto mantu, kā arī parādnieka valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām 
piederošo mantu.”

58. 141. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Kreditoru prasījumi pret parādnieku ir iesniedzami administratoram šā likuma 

XIII nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja kreditors nokavējis šā likuma 73.  panta pirmajā daļā minēto 
prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas 
nav ilgāks par sešiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts 
par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā 
noteiktajā kārtībā sastādīts galīgais bankrota procedūras izmaksu saraksts.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pēc šā likuma 73. panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa 

iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret 
parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros, gan pēc tam, kad parādnieks ir 
atbrīvots no saistībām šā likuma 164. panta pirmajā daļā minētajā gadījumā.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Administrators nekavējoties elektroniski nosūta paziņojumu par maksātnespējas procesa 

pasludināšanu visiem zināmajiem parādnieka kreditoriem, kuru prasījuma tiesības ir nodrošinātas 
ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku. Ja publiski pieejamā informācijā 
nav atrodamas ziņas par parādnieka kreditoriem vai kreditoru elektroniskajām pasta adresēm, 
administrators ir tiesīgs attiecīgajiem kreditoriem paziņojumu nesūtīt.”
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59. Papildināt 142.  panta otro daļu pēc vārda “saņemšanas” ar vārdiem un skaitli “par šā 
likuma 130. pantā minēto ierobežojumu pastāvēšanu”. 

60. Papildināt 147. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pēc tās mantas pārdošanas, kas kalpojusi par nodrošinājumu, nodrošinātais kreditors 

zaudē savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieka saistības starp kreditoru un parādnieku 
līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiek dzēstas. Līdz ar pamatsaistības dzēšanu izbeidzas arī visas 
papildus (blakus) saistības. Šāda kārtība ir attiecināma tikai uz tiem gadījumiem, kad parādnieka 
maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka mājoklis.”

61. 148. pantā:
izteikt sesto daļu šādā redakcijā: 
“(6) Ja ar parādnieku kopā mājoklī, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 142 287 euro, dzīvo tā 

apgādībā esošas personas un šis mājoklis ar parādnieku kopā dzīvojošajām un tā apgādībā esošajām 
personām ir deklarētā dzīvesvieta, šāda mājokļa pārdošanu izsolē ir iespējams atlikt uz laiku līdz 
vienam gadam no fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, lai parādnieks 
sameklētu citu mājokli. Šāda iespēja paredzama fiziskās personas mantas pārdošanas plānā.”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7)  Par mājokli šā likuma izpratnē uzskatāms parādniekam piederošs īpašums, kurā tas 

pēdējo sešu mēnešu laikā pirms dienas, kad tiesā iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, ir 
deklarējis savu dzīvesvietu.”

62. Papildināt 150. pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesa izbeidz bankrota procedūru, vienlaikus izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas 

procesu, ja nav iesniegti kreditoru prasījumi šā likuma 141. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.
(4) Pieteikumu par bankrota procedūras izbeigšanu šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā 

iesniedz parādnieks mēneša laikā pēc tam, kad beidzies šā likuma 141. panta pirmajā daļā minētais 
kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš.

(5) Ja tiesa izbeidz gan bankrota procedūru, gan vienlaikus fiziskās personas maksātnespējas 
procesu šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā, personas saistības, kuras norādītas šā panta 
ceturtajā daļā minētajā pieteikumā, izbeidzas, kreditori zaudē prasījuma tiesības pret parādnieku 
un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.

(6) Šā panta piektajā daļā minētās saistības tiesa norāda lēmumā, ar kuru tā izbeidz bankrota 
procedūru.

(7) Tiesa izbeidz bankrota procedūru, vienlaikus izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas 
procesu, ja parādnieks ir miris.

(8) Pieteikumu par bankrota procedūras izbeigšanu šā panta septītajā daļā minētajā gadījumā 
iesniedz administrators.”

63. Papildināt 153. pantu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) parādnieks nepilda bankrota vai saistību dzēšanas procedūrā paredzētos pienākumus, 

būtiski apgrūtinot maksātnespējas procesa efektīvu norisi.”

64. 154. pantā:
papildināt otrās daļas 1.  punktu pēc vārda “kreditori” ar vārdiem un skaitli “kuri savus 

prasījumus ir iesnieguši šā likuma 141. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā un”;
papildināt otrās daļas 7. punktu pēc vārda “kreditoriem” ar vārdiem un skaitli “kuri savus 

prasījumus ir iesnieguši šā likuma 141. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā”.
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65. Izteikt 155. pantu šādā redakcijā:
“155. pants. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš 
(1) Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu parādnieks nosaka, ņemot 

vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā. 
(2) Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs 

pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota 
procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību 
dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

(3) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā daļā noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš 
nosakāms šādi:

1) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar 
parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, 
lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota 
procedūras pabeigšanas;

2) viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, 
ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs 
pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc 
bankrota procedūras pabeigšanas.

(4) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ 
nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību 
dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas 
apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās 
mēnešalgas mēnesī. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka 
kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 100 000 euro;

2) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka 
kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 100  001 euro līdz 
300 000 euro;

3) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka 
kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 300 000 euro.

(5) Par parādnieka  saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu 
vai nokavējuma procentus. Pie parādnieka saistībām pieskaitāmi nolīgtie, nesamaksātie lietošanas 
procenti līdz maksātnespējas pasludināšanai, tomēr ne vairāk kā sešu procentu apmērā gadā.”

66. 160. pantā:
papildināt pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) segt fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas.”

67. Papildināt 164. panta ceturto daļu ar 4. punktu:
“4) prasījumi par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā 

paredzētajiem sodiem, kā arī kompensācija par radīto kaitējumu.”
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68. 165. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Parādnieks iesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja 

viņš:
1) pilnā apmērā ir nokārtojis visas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā iekļautās 

saistības;
2) ir izpildījis fiziskās personas saistību dzēšanas plānu.”;

izslēgt otrās daļas 2. punktu.

69. Papildināt 166. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4)  Likumā noteiktajai administratora atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu 

tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā papildus tiek pieskaitīts 
pievienotās vērtības nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās 
vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.”

70. Papildināt 168. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts nav iemaksāts pilnībā vai daļēji 

(62.  panta 7.1  daļa), juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas tiek segtas no valsts 
budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļiem, kuri Maksātnespējas administrācijai 
piešķirti juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai attiecīgos gadījumos.”

71. 169. pantā:
aizstāt piektās daļas otrajā teikumā vārdu “iecelšanas” ar vārdu “atcelšanas”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7)  Likumā noteiktajai administratora atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu 

juridiskās personas maksātnespējas procesā papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, 
ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
reģistrā.”

72. 171. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārda “mantas” ar vārdiem “atgūšanu un”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “fiziskās personas saistību dzēšanas plāna projekta izstrādi” ar 

vārdiem “konsultācijas sniegšanu fiziskās personas saistību dzēšanas plāna projekta izstrādāšanā”;
papildināt piekto daļu pēc vārdiem “no parādnieka mantas” ar vārdiem “un fiziskās personas 

maksātnespējas procesa depozīta”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: 
“(6)  Likumā noteiktajai administratora atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu 

fiziskās personas maksātnespējas procesā papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, 
ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
reģistrā.”

73. Izteikt 172. pantu šādā redakcijā:
“172. pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas
(1)  Izmaksas, kas parādniekam rodas pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa 

pasludināšanas, tiek iedalītas fiziskās personas maksātnespējas procesa tiešajās un netiešajās 
izmaksās.
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(2)  Fiziskās personas maksātnespējas procesa tiešās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar 
fiziskās personas maksātnespējas procesa nodrošināšanu:

1) izdevumi sludinājumu ievietošanai, izsoļu organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, 
apkalpošanai un slēgšanai;

2) izdevumi par pasta korespondences nosūtīšanas pakalpojumiem;
3) izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas vērtēšanu;
4) izdevumi par notāra pakalpojumiem;
5) izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas uzturēšanu, ja tā ir nodota 

administratoram, un darījumu pārbaudi, kā arī mantas un darījumu apdrošināšanu.
(3)  Fiziskās personas maksātnespējas procesa tiešās izmaksas tiek segtas no parādnieka 

mantas pārdošanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.
(4) Fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešās izmaksas ir parādnieka uzturēšanas 

izmaksas pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas:
1) uzturēšanas izdevumi;
2) kārtējie nodokļu un nodevu maksājumi;
3) kārtējie uzturlīdzekļu maksājumi;
4) likumiskie maksājumi un maksājumi, kas izriet no tiem līgumiem, kuri tiek turpināti 

vai šajā likumā noteiktajā kārtībā noslēgti pēc fiziskās personas maksātnespējas 
procesa pasludināšanas (piemēram, administratīvie sodi, īres maksa, maksa par 
komunālajiem pakalpojumiem utt.);

5) izdevumi, kas saistīti ar trešajām personām piederošās mantas uzturēšanu līdz tās 
nodošanai šīm personām.

(5) Fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešās izmaksas tiek segtas no parādnieka 
līdzekļiem, ko viņš ir tiesīgs paturēt sev uzturēšanas izmaksu segšanai.”

74. Aizstāt 173.  panta pirmajā daļā vārdus “valsts iestāde” ar vārdiem “tieslietu ministra 
pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde”.

75. 175. pantā:
papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc skaitļa “62.” ar vārdu un skaitli “un 129.”;
papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) šā likuma 118.1 pantā noteikto naudas līdzekļu izmaksāšanu.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas lēmumu 

var pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas tajā tiesā, kurā ierosināta vai ir bijusi 
ierosināta attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai maksātnespējas procesa lieta. Sūdzības 
iesniegšana tiesā aptur Maksātnespējas administrācijas lēmuma darbību, izņemot šā panta pirmās 
daļas 2. punktā minēto lēmumu.”

76. Izslēgt 177. pantu.

77. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 
24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

“11. Visi šā likuma grozījumi, kas stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī, ir piemērojami visiem līdz 
2014. gada 31. decembrim uzsāktajiem procesiem, izņemot šo pārejas noteikumu 12.—17. punktā 
norādītos gadījumus.
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12. Grozījumi, kas stājas spēkā 2015.  gada 1.  janvārī attiecībā uz nodrošinātā kreditora 
statusu personām, kuru prasījuma tiesības pret trešajām personām ir nodrošinātas ar komercķīlu, 
zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu, kā arī uz personām, kuru 
prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, piemērojami maksātnespējas procesos, kas 
pasludināti, un tiesiskās aizsardzības procesa lietās, kuras ierosinātas, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

13.  Tiesiskās aizsardzības procesos, kas ierosināti, bet nav pasludināti līdz 2014.  gada 
31. decembrim, administrators sniedz argumentētu viedokli par to, vai tiesiskās aizsardzības procesa 
pasākumu plānā un tam pievienotajos dokumentos norādītie kreditoru prasījumi ir pirmsšķietami 
(prima facie) pamatoti, ja to lūdz kāds no kreditoriem.

14. Tiesiskās aizsardzības procesos, kas pasludināti līdz 2014. gada 31. decembrim, netiek 
piemēroti šā likuma 38., 40. un 42. panta grozījumi, kas stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

15. Izsoles, kuras izsludinātas līdz 2015. gada 1. janvārim, pabeidzamas atbilstoši šā likuma 
regulējumam, kas bija spēkā līdz 2014. gada 31. janvārim.

16. Šā likuma grozījumi XVII nodaļā “Darījumu apstrīdēšana” ir piemērojami maksātnespējas 
procesos, kas pasludināti, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

17. Šā likuma grozījumi D sadaļā un E sadaļas XXX nodaļā, kas stājas spēkā 2015.  gada 
1.  janvārī, ir piemērojami fiziskās personas maksātnespējas procesiem, kas pasludināti, sākot ar 
2015. gada 1. janvāri.

18. Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas process ir pasludināts līdz 
šā likuma 148. panta sestās daļas, 155. panta otrās, trešās un ceturtās daļas grozījumu spēkā stāšanās 
dienai un nav izbeigts, fiziskajai personai ir tiesības 30 dienu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās 
dienas iesniegt sava saistību dzēšanas plāna grozījumus apstiprināšanai tiesā.

19. Ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un nav izbeigts, administrators līdz 2015.  gada 30.  jūnijam 
iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras 
pabeigšanu. Ja minētajā procesā līdz 2014.  gada 31.  decembrim ir uzsākts mierizlīgums vai 
sanācija, attiecīgo maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu īsteno likumā “Par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” noteiktajā kārtībā.

20.  Ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas 
likumam, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim, un nav izbeigts, administrators līdz 2015. gada 
31.  oktobrim iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu sakarā ar 
bankrota procedūras pabeigšanu. Ja minētajā procesā līdz 2014.  gada 31.  decembrim ir uzsākts 
izlīgums, sanācija vai tiesiskās aizsardzības process (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process), 
attiecīgo maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu īsteno kārtībā, kāda noteikta Maksātnespējas 
likumā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim. 

21. Kreditoru sapulce līdz 2015. gada 30.  jūnijam var pieņemt lēmumu par mierizlīguma, 
izlīguma, sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process. 

22. Ja šo pārejas noteikumu 18., 19. un 20. punktā paredzētajā kārtībā uzsākto mierizlīgumu, 
izlīgumu, sanāciju vai tiesiskās aizsardzības procesu (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu) 
pārtrauc pēc 2014.  gada 31.  decembra, administrators uzsāk bankrota procedūru, piemērojot 
likuma normas, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process.  

23. Ja administrators ir uzsācis bankrota procedūru šo pārejas noteikumu 21.  punktā 
paredzētajā gadījumā, pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota 
procedūras pabeigšanu administrators iesniedz tiesā gada laikā no bankrota procedūras uzsākšanas 
dienas, piemērojot likuma normas, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas 
process. 

24. Ja administrators neiesniedz tiesā šo pārejas noteikumu 18. un 19.  punktā minēto 
pieteikumu šajos punktos noteiktajos termiņos, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā 
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pieteikumu par administratora atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas attiecīgajā 
maksātnespējas procesā, izņemot gadījumu, kad:

1) maksātnespējas procesu nevar izbeigt sakarā ar uzsākto tiesvedību civillietās vai 
administratīvajās lietās;

2) saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas vērtējumu maksātnespējas procesu nevar 
izbeigt pamatotu iemeslu dēļ;

3) parādnieks, kuram ir pasludināts maksātnespējas process, ir atzīts par cietušo 
kriminālprocesā.

25. Šo pārejas noteikumu 24. punkta 1. apakšpunktā paredzētajos gadījumos Maksātnespējas 
administrācija uzliek administratoram tiesisko pienākumu līdz 2015.  gada 30.  septembrim, ja 
maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju” un nav izbeigts, vai līdz 2016.  gada 31.  janvārim, ja juridiskās personas 
maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010. gada 
31.  oktobrim, un nav izbeigts, sasaukt kreditoru sapulci saskaņā ar likuma normām, kas bija 
spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process, jautājuma izlemšanai par tiesvedības 
turpināšanu. Ja kreditoru sapulce nobalso par tiesvedības neturpināšanu, administrators uzsāk vai 
pabeidz mantas pārdošanu, apmierina kreditoru prasījumus un līdz 2016. gada 30. septembrim, 
ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju” un nav izbeigts, vai līdz 2017.  gada 31.  oktobrim, ja juridiskās personas 
maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 
2010. gada 31. oktobrim, un nav izbeigts, iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa 
izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Ja kreditoru sapulce nobalso par tiesvedības 
turpināšanu, administrators līdz 2016. gada 30. septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts 
atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un nav izbeigts, vai 
līdz 2017. gada 31. oktobrim, ja  juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši 
Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.  gada 31.  oktobrim, un nav izbeigts, sasauc 
nākamo kreditoru sapulci jautājuma izlemšanai par iespējām izbeigt maksātnespējas procesu 
vai tiesvedības turpināšanu. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta trīs ceturtdaļas no 
klātesošajiem balsstiesīgajiem kreditoriem.

26. Šo pārejas noteikumu 17. punkta 2. apakšpunktā paredzētajos gadījumos Maksātnespējas 
administrācija uzliek administratoram tiesisko pienākumu līdz 2015.  gada 30.  septembrim, ja 
maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju” un nav izbeigts, vai līdz 2016.  gada 31.  janvārim, ja juridiskās personas 
maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010. gada 
31. oktobrim, un nav izbeigts, sasaukt kreditoru sapulci saskaņā ar likuma normām, kas bija spēkā, 
kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process, jautājumu izlemšanai par bankrota procedūras 
pabeigšanu. Ja kreditoru sapulce nobalso par bankrota procedūras pabeigšanu, administrators 
uzsāk vai pabeidz mantas pārdošanu, apmierina kreditoru prasījumus un līdz 2016.  gada 
30.  septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un nav izbeigts, vai līdz 2017. gada 31. oktobrim, ja juridiskās 
personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā 
līdz 2010.  gada 31.  oktobrim, un nav izbeigts, iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas 
procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Ja kreditoru sapulce nenobalso 
par veicamajām darbībām bankrota procedūras pabeigšanai, administrators līdz 2016.  gada 
30.  septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam “Par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un nav izbeigts, vai līdz 2017. gada 31. oktobrim, ja juridiskās 
personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 
2010. gada 31. oktobrim, un nav izbeigts, sasauc nākamo kreditoru sapulci jautājuma izlemšanai 
par iespējām izbeigt maksātnespējas procesu. Lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta 
trīs ceturtdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem kreditoriem.
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27. Ja administrators neiesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu šo 
pārejas noteikumu 23., 25., 26. vai 28. punktā minētajos gadījumos un termiņā, Maksātnespējas 
administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no administratora pienākumu 
pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas procesā un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

28. Ja tiesa atceļ administratoru no pienākumu pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas 
procesā, pamatojoties uz šo pārejas noteikumu 24. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas 
pieteikumu, jaunais administrators uzsāk vai pabeidz mantas pārdošanu, apmierina kreditoru 
prasījumus un līdz 2016. gada 30. jūnijam, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam 
“Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un nav izbeigts, vai līdz 2016.  gada 
31. oktobrim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas 
likumam, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim, un nav izbeigts, iesniedz tiesā pieteikumu par 
maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu.

29. Ja tiesa atceļ administratoru no pienākumu pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas 
procesā, pamatojoties uz šo pārejas noteikumu 27. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas 
pieteikumu, un administrators neveic tiesas lēmumā minētās darbības, kas saistītas ar parādnieka 
izslēgšanu no attiecīgā publiskā reģistra vai maksātnespējas procesa pabeigšanu, Administratoru 
asociācija pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma var pieņemt lēmumu par administratora 
sertifikāta darbības izbeigšanu. 

30. Šo pārejas noteikumu 19.—29.  punktā minēto pienākumu izpildes nodrošināšanai 
administrators informāciju kreditoriem var sniegt šā likuma 81.  panta trešajā daļā noteiktajā 
kārtībā. Kreditori līdz 2015. gada 1. februārim iesniedz administratoram iesniegumu, kurā norāda 
savu elektroniskā pasta adresi.

31.  Ja konstatē pretrunu starp dažāda maksātnespējas procesa regulējuma normām, 
šo pārejas noteikumu 19.—30.  punkta izpildei piemēro to tiesību normu, kura bija spēkā, 
kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process, ja vien šā likuma pārejas noteikumu  
12.—22. punktā nav noteikts citādi.

32.  Atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu maksātnespējas procesos, kuros 
piemērojami šo pārejas noteikumu 2. un 5. punktā minētie normatīvie akti, tiek pieskaitīts pievienotās 
vērtības nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības 
nodokli apliekamo personu reģistrā.

33. Šā likuma 147. panta sestā daļa ir piemērojama fizisko personu maksātnespējas procesā 
tikai uz to mantu, uz kuru nodrošinājums ir nodibināts pēc 2015. gada 1. janvāra.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.



103

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2014. gada 23. oktobrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

334. 856L/11 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 
2014, 6., 51., 119., 189. nr.) šādus grozījumus:

1. 11. panta otrajā daļā:
izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

“29) par gaisa kuģu un Jūras kodeksa 8. panta otrajā daļā noteikto reģistrējamo kuģu un 
kuģošanas līdzekļu reģistrāciju;”;

izslēgt 70., 96. un 100. punktu.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 165. punktu šādā redakcijā:
“165. Grozījumi šā likuma 11.  panta otrajā daļā attiecībā uz 29.  punkta izteikšanu jaunā 

redakcijā, kā arī 70., 96. un 100. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 25. septembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

335. 857L/11 Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā
Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2010, 183. nr.; 2011, 120. nr.; 2012, 189. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) pildīt prokurora lēmumā un kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos 

un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus;”.

2. Izteikt 8. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) pieprasīt un saņemt informāciju par tiesas nolēmuma, prokurora lēmuma vai 

prokurora priekšraksta par sodu izpildes kārtību, kā arī kriminālsodu izpildi 
reglamentējošā likumā paredzēto un Valsts probācijas dienesta noteikto pienākumu 
izpildes kārtību;”. 

3. Izteikt 10. un 11. pantu šādā redakcijā:
“10. pants. Probācijas programmu īstenošana
(1)  Valsts probācijas dienests nodrošina probācijas programmu īstenošanu atbilstoši 

probācijas klienta riska un vajadzību novērtējumam.
(2) Valsts probācijas dienests sadarbībā ar brīvības atņemšanas iestādēm īsteno probācijas 

programmas notiesātajiem, kuri izcieš sodu brīvības atņemšanas iestādēs.
11. pants. Personu uzraudzība
(1) Valsts probācijas dienests uzrauga:

1) nosacīti notiesātās personas;
2) nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās personas;
3) personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot no 

kriminālatbildības;
4) personas, kurām piemērots papildsods — probācijas uzraudzība.

(2)  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga šā panta 
pirmajā daļā minētās personas.

(3) Valsts probācijas dienests nodrošina šā panta pirmajā daļā minēto personu uzraudzību 
atbilstoši probācijas klienta riska un vajadzību novērtējumam.”

4. Izslēgt 11.1 pantu.

5. 15. pantā:
izslēgt otrajā daļā vārdus “brīvības atņemšanas iestādes administratīvajā komisijā izskatīt 

iespēju nosūtīt tiesai iesniegumu”;
izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums 
par probācijas klientam nosakāmo sodu, kā arī par iespējamiem Valsts probācijas 
dienesta noteiktiem pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā probācijas 
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klienta domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
veicinošos sociālos apstākļus;”;

papildināt trešo daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:
“11) sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums 

par probācijas klienta nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas un 
iespējamiem Valsts probācijas dienesta noteiktiem pienākumiem uzraudzības 
ietvaros, ņemot vērā probācijas klienta domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus;

12) raksturot apstākļu, kādos probācijas klients plāno dzīvot pēc nosacītas pirmstermiņa 
atbrīvošanas no soda izciešanas, piemērotību elektroniskās uzraudzības noteikšanai, 
ja izvērtēšanas ziņojums sastādāms par notiesāto, kas lūdzis viņu atbrīvot no soda 
izciešanas nosacīti pirms termiņa ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;”.

6. Izslēgt 17. pantu.

7.  18.1 pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdu “tiesas” ar vārdiem “prokurora vai Valsts probācijas dienesta”;
aizstāt piektajā daļā vārdu “tiesas” ar vārdiem “prokurora vai Valsts probācijas dienesta”.

8. Papildināt IV nodaļu ar 18.2 pantu šādā redakcijā:
“18.2 pants. Darbības rezultātu izpēte un publiskošana
(1)  Valsts probācijas dienests ne retāk kā reizi trijos gados veic savas darbības rezultatīvo 

rādītāju metodoloģisku izpēti, analizējot bijušo un esošo probācijas klientu recidīva rādītājus. 
(2) Pētnieciskās darbības rezultātus Valsts probācijas dienests publicē savā mājaslapā internetā 

mēneša laikā pēc pētījuma pabeigšanas.”

9.  25. pantā:
izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(2) Valsts probācijas dienesta ierēdņiem, uzraugot šā likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktās 

personas, papildus šā panta pirmajā un 1.1 daļā noteiktajam ir šādas tiesības:”; 
izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) apmeklēt probācijas klientu viņa dzīvesvietā laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00, ja 
atbilstoši kriminālsodu izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem probācijas 
klientam noteikts pienākums — aizliegums atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts 
laikā;”;

izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) noteikt vai pilnīgi vai daļēji atcelt nosacīti notiesātajiem un nosacīti pirms 

termiņa no soda izciešanas atbrīvotajiem, kā arī personām, kurām ir piemērots 
papildsods — probācijas uzraudzība —, kriminālsodu izpildi reglamentējošos 
normatīvajos aktos paredzētos pienākumus un kontrolēt to izpildi.”;

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Valsts probācijas dienesta ierēdņiem, īstenojot nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas 

atbrīvotu personu elektronisko uzraudzību, papildus šā panta pirmajā, 1.1 un otrajā daļā noteiktajam 
ir šādas tiesības:

1) uzstādīt elektroniskās ierīces probācijas klienta dzīvesvietā;
2) piestiprināt vai noņemt probācijas klientam elektronisko ierīci;



106

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2014. gada 23. oktobrī

3) pārbaudīt elektroniskās ierīces jebkurā diennakts laikā;
4) kontrolēt elektroniskās uzraudzības grafika izpildi;
5) apstrādāt elektronisko ierīču fiksēto informāciju par probācijas klienta atrašanos 

noteiktā vietā un laikā;
6) izņemt elektroniskās ierīces no probācijas klienta dzīvesvietas.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4)  Sagatavojot izvērtēšanas ziņojumu, Valsts probācijas dienesta ierēdņiem papildus šā 

panta pirmajā un 1.1 daļā minētajām tiesībām ir arī šā panta otrās daļas 4. punktā minētās tiesības. 
Vērtējot elektroniskās uzraudzības piemērošanu probācijas klientam, Valsts probācijas dienesta 
ierēdņiem papildus ir šādas tiesības:

1) bez probācijas klienta piekrišanas tikties ar probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā 
dzīvojošajām personām, lai noskaidrotu šo personu attieksmi pret elektroniskās 
uzraudzības noteikšanu un elektronisko ierīču uzstādīšanu;

2) saņemt probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā dzīvojošo personu atļauju 
elektronisko ierīču izvietošanai šajā dzīvesvietā probācijas klienta elektroniskās 
uzraudzības īstenošanai;

3) veikt probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas atbilstības izvērtēšanu elektroniskās 
uzraudzības noteikšanai.”

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10. Personām, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas līdz 2015. gada 

31. janvārim, piemērojamas Valsts probācijas dienesta likuma normas, kas bija spēkā līdz 2015. gada 
31. janvārim.

11. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. martam izdod šā likuma 11. panta otrajā daļā minētos 
noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami šādi Ministru kabineta 
noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumi Nr. 804 “Nosacīti notiesāto, 
nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto personu un nosacīti no 
kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzības kārtība”;

2) Ministru kabineta 2012. gada 16. augusta noteikumi Nr. 562 “Kārtība, kādā Valsts 
probācijas dienests nodrošina papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi”.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

336. 858L/11 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā kodeksā vārdus “narkotiskās vai psihotropās vielas” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdiem “narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas” (attiecīgā locījumā).

2.  Aizstāt visā kodeksā vārdus “brīvības atņemšanas iestādes administratīvā komisija” 
(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “izvērtēšanas komisija” (attiecīgā locījumā).

3.  Aizstāt visā kodeksā vārdus “administratīvā komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem 
“izvērtēšanas komisija” (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 50.3 pantu šādā redakcijā:
“50.3 pants. Soda izpildes režīma noteikšana
Notiesātie slēgtajos cietumos sodu izcieš trijās režīma pakāpēs — zemākajā, vidējā un 

augstākajā, bet daļēji slēgtajos cietumos — divās režīma pakāpēs — zemākajā un augstākajā. 
Notiesātajiem atklātajos cietumos un nepilngadīgajiem audzināšanas iestādēs soda izpildes režīma 
pakāpes nenosaka.

Soda izpildes režīmu slēgtajos cietumos un daļēji slēgtajos cietumos nosaka šis kodekss, kas 
paredz soda izpildes režīma:

1) pakāpenisku mīkstināšanu, lai sagatavotu notiesāto atbrīvošanai un veicinātu viņa 
iekļaušanos dzīvē pēc soda izciešanas;

2) pastiprināšanu, lai nodrošinātu likuma prasībām atbilstošu notiesātā uzvedību.
Notiesāto var pārvietot no slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz daļēji 

slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi, bet no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas 
režīma augstākās pakāpes — uz atklāto cietumu.

Lemjot par notiesātā virzību soda progresīvās izpildes ietvaros, atbilstoši šajā kodeksā 
noteiktajam izvērtē, vai ir pagājis viens gads pēc soda — ievietošana soda vai disciplinārajā 
izolatorā — piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu vai pagājuši seši mēneši pēc cita 
šajā kodeksā noteiktā soda piemērošanas par soda izciešanas režīma pārkāpumu vai notiesātajam 
ir piemērots šā kodeksa 68. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktais pamudinājums un notiesātais 
atzīstams par administratīvi nesodītu.

Notiesāto par atsevišķu rupju soda izciešanas režīma pārkāpumu vai sistemātiskiem 
pārkāpumiem ar brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas (turpmāk — izvērtēšanas 
komisija) lēmumu var pārvietot no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma 
augstāko pakāpi, bet no daļēji slēgtā cietuma — uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko 
pakāpi.

Šajā pantā noteiktais par soda izciešanas režīma pakāpenisku mīkstināšanu, pastiprināšanu 
vai notiesātā pārvietošanu neattiecas uz notiesātajiem ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.”

5. 50.4 pantā:
aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus un skaitli “trešās daļas 3. punktā” ar vārdiem “ceturtajā 

daļā”;
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izslēgt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus “ja notiesātais atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās 
daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem nosacījumiem”;

izslēgt piektajā daļā vārdus un skaitļus “ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. 
un 3. punktā minētajiem nosacījumiem”.

6. 50.5 pantā:
aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitli “trešās daļas 3. punktā” ar vārdiem “ceturtajā daļā”;
aizstāt piektajā daļā vārdus un skaitli “trešās daļas 3.  punktā” ar vārdiem “ceturtajā daļā” 

un izslēgt vārdus un skaitļus “ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā 
minētajiem nosacījumiem”;

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli “trešās daļas 3.  punktā” ar vārdiem “ceturtajā daļā” 
un izslēgt vārdus un skaitļus “ja viņa atbilst šā kodeksa 50.3 panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā 
minētajiem nosacījumiem”.

7. Aizstāt 50.7 panta ceturtajā daļā vārdus “divdesmit viena gada” ar vārdiem “divdesmit piecu 
gadu”.

8. Izslēgt septīto “A” nodaļu.

9. Papildināt kodeksu ar septīto “B” nodaļu šādā redakcijā:
“Septītā “B” nodaļa

Izvērtēšanas komisija
50.15 pants. Izvērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības principi
Katrā brīvības atņemšanas iestādē ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu 

izveido izvērtēšanas komisiju, kas nodrošina notiesāto virzību soda progresīvās izpildes sistēmā 
un notiesāto (arī no ārvalsts soda izpildei pārņemta ar brīvības atņemšanu notiesātā) izvietošanu 
brīvības atņemšanas iestādēs atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam. Izvērtēšanas komisija šajā kodeksā 
noteiktajā kārtībā pieņem lēmumus par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu 
notiesātajiem viena konkrēta veida cietumā vai viņu pārvietošanu uz cita veida brīvības atņemšanas 
iestādi.

Lemjot par soda izciešanas režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, izvērtēšanas komisija 
ņem vērā notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē. 

Izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijus nosaka 
Ministru kabinets.

50.16 pants. Izvērtēšanas komisijā izskatāmie jautājumi
Izvērtēšanas komisija izskata:

1) notiesātā iesniegumu par noteiktā soda izciešanas režīma mīkstināšanu;
2) brīvības atņemšanas iestādes administrācijas priekšlikumu par notiesātajam noteiktā 

soda izciešanas režīma pastiprināšanu.
Šā panta pirmajā daļā minētais notiesātā iesniegums adresējams brīvības atņemšanas iestādes 

priekšniekam.
Izvērtēšanas komisijas sēdē tiek izskatīti iesniegumi, kas reģistrēti ne vēlāk kā 40 dienas pirms 

komisijas sēdes. 
50.17 pants. Izvērtēšanas komisijas sēdes dalībnieki
Izvērtēšanas komisijas sēdē šā kodeksa 50.16 panta pirmajā daļā minēto notiesātā iesniegumu 

vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas priekšlikumu izskata notiesātā un, ja notiesātais to 
vēlas, viņa aizstāvja klātbūtnē, uzklausot iebildes un paskaidrojumus. 
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Nepilngadīgo audzināšanas iestādē izvērtēšanas komisijas sēdēs var piedalīties arī notiesātā 
likumiskie pārstāvji.

Aizstāvja neierašanās uz izvērtēšanas komisijas sēdi nav pamats jautājuma neizskatīšanai.
50.18 pants. Izvērtēšanas komisijas lēmumi
Par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izvērtēšanas komisija var pieņemt šādus lēmumus:

1) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma uz daļēji slēgto cietumu;
2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma uz atklāto cietumu;
3) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas 

režīma vidējo vai augstāko pakāpi;
4) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz soda izciešanas 

režīma augstāko pakāpi;
5) atstāt notiesāto, kas sasniedzis astoņpadsmit gadu vecumu, audzināšanas iestādē 

nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām vai soda termiņa beigām, bet ne ilgāk kā 
līdz divdesmit piecu gadu vecuma sasniegšanai;

6) atstāt notiesāto, kas sasniedzis divdesmit piecu gadu vecumu, audzināšanas iestādē 
nepilngadīgajiem līdz mācību gada beigām;

7) pārvietot šīs daļas 5. vai 6.  punktā minēto notiesāto no audzināšanas iestādes 
nepilngadīgajiem uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstāko pakāpi.

Par soda izciešanas režīma pastiprināšanu izvērtēšanas komisija var pieņemt šādus lēmumus:
1) pārvietot notiesāto no atklātā cietuma uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas 

režīma augstāko pakāpi;
2) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes 

uz daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;
3) pārvietot notiesāto no daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākās pakāpes 

uz slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi;
4) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākās pakāpes uz 

slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi;
5) pārvietot notiesāto no slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējās pakāpes uz 

slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemāko pakāpi.
Lemjot par nosakāmo soda izciešanas režīma pakāpi no ārvalsts soda izpildei pārņemtam ar 

brīvības atņemšanu notiesātajam, izvērtēšanas komisija var pieņemt šādus lēmumus:
1) atstāt notiesāto soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē;
2) pārvietot notiesāto no soda izciešanas režīma zemākās pakāpes uz soda izciešanas 

režīma vidējo vai augstāko pakāpi.
Pieņemto lēmumu izvērtēšanas komisijas sēdes laikā paziņo notiesātajam un izskaidro viņa 

tiesības šo lēmumu apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldē. 
Izvērtēšanas komisijas lēmums izpildāms nekavējoties.
50.19 pants. Priekšnosacījumi jautājuma izskatīšanai izvērtēšanas komisijas sēdē 
Ja brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks konstatē, ka notiesātais neatbilst vismaz vienam 

no šā kodeksa 50.3 panta ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem vai nav izcietis šajā kodeksā 
noteikto piespriestā soda daļu, notiesātā iesniegumu izskatīšanai izvērtēšanas komisijas sēdē 
nevirza, bet nodod atpakaļ notiesātajam, norādot iesnieguma nevirzīšanas iemeslus un laiku, kad 
notiesātajam radīsies tiesības uz soda izciešanas režīma mīkstināšanu.

Izvērtēšanas komisijas sēdē atkārtoti izskatīt lietu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu 
pieļaujams ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas.
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50.20 pants. Notiesātā izraidīšana no izvērtēšanas komisijas sēdes
Ja, izskatot jautājumu par noteiktā soda izciešanas režīma mīkstināšanu, notiesātais traucē 

izvērtēšanas komisijas sēdes gaitu un nepilda izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja norādījumus, 
notiesāto izraida no sēdes telpas. Šādā gadījumā notiesātā iesniegumu neizskata un par to izdara 
atzīmi izvērtēšanas komisijas sēdes protokolā.

Ja, izskatot jautājumu par noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu, notiesātais traucē 
izvērtēšanas komisijas sēdes gaitu un nepilda izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja norādījumus, 
notiesāto izraida no sēdes telpas un jautājumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu izskata 
bez viņa klātbūtnes.

50.21 pants. Izvērtēšanas komisijas lēmumu apstrīdēšana
Notiesātais sūdzību par izvērtēšanas komisijas lēmumu var iesniegt Ieslodzījuma vietu 

pārvaldei 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Ieslodzījuma vietu pārvalde notiesātā sūdzību par izvērtēšanas komisijas lēmumu izskata 

mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
1) atstāt negrozītu izvērtēšanas komisijas lēmumu;
2) atcelt izvērtēšanas komisijas lēmumu.

Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, 
Ieslodzījuma vietu pārvalde ar tās priekšnieka lēmumu to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par 
diviem mēnešiem no sūdzības saņemšanas dienas, par to paziņojot notiesātajam. Lēmums par 
termiņa pagarināšanu nav apstrīdams un pārsūdzams.

Ja Ieslodzījuma vietu pārvalde ir atcēlusi izvērtēšanas komisijas lēmumu, lieta no jauna 
izskatāma nākamajā izvērtēšanas komisijas sēdē, ņemot vērā lēmuma atcelšanas pamatojumu.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.
50.22  pants. No ārvalsts pārņemtam ar brīvības atņemšanu notiesātajam noteiktā soda 

izciešanas režīma pārskatīšana izvērtēšanas komisijā
Izvērtēšanas komisija 50 dienu laikā no dienas, kad uzsākta soda izciešana brīvības atņemšanas 

iestādē, pārskata no ārvalsts pārņemtam notiesātajam noteikto soda izciešanas režīmu, ņemot 
vērā ārvalstī un Latvijā apcietinājumā pavadīto laiku un izciesto soda daļu atbilstoši šajā kodeksā 
noteiktajam par soda izciešanas režīma pakāpē izciešamajām soda daļām.

Ja no ārvalsts soda izpildei pārņemts ar brīvības atņemšanu notiesātais no dienas, kad uzsākta 
soda izciešana brīvības atņemšanas iestādē, līdz izvērtēšanas komisijas sēdei izdara rupju vai 
sistemātisku soda izciešanas režīma pārkāpumu, izvērtēšanas komisija lemj par notiesātā atstāšanu 
soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”

10.  68. pantā:
aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus un skaitli “trešās daļas 3. punktā” ar vārdiem “ceturtajā daļā”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitli “trešās daļas 3. punktā” ar vārdiem “ceturtajā daļā”.

11. Papildināt kodeksu ar trīspadsmito “A” nodaļu šādā redakcijā:
“Trīspadsmitā “A” nodaļa

Ierosinājums atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa
79.1 pants. Priekšnoteikumi tam, lai ierosinātu nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no 

soda izciešanas
Notiesātais nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, tai skaitā ar elektroniskās 

uzraudzības noteikšanu, var lūgt, ja viņš atbilst šā kodeksa 50.3  panta ceturtajā daļā minētajiem 
nosacījumiem, faktiski ir izcietis Krimināllikumā noteikto soda daļu un atbilst citiem Krimināllikumā 
noteiktajiem kritērijiem.

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/67502D68DE7235DAC2257D1C001E54BB?OpenDocument#p50.3
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Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības 
noteikšanu neierosina, ja notiesātais jau ir izcietis Krimināllikumā noteikto soda daļu, kas jāizcieš, 
lai varētu tikt ierosināta nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda izciešanas. 

79.2  pants. Kārtība, kādā izvērtē iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no soda izciešanas

Notiesātais iesniegumu ar lūgumu viņu atbrīvot no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, tai 
skaitā ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam. 

Saņēmis šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks 
triju darbdienu laikā pārbauda, vai notiesātais atbilst šā kodeksa 79.1  pantā minētajiem 
nosacījumiem. Ja tiek konstatēts, ka notiesātais neatbilst kaut vai vienam no minētajiem 
nosacījumiem, iesniegums tiek nodots atpakaļ notiesātajam, norādot šā iesnieguma nevirzīšanas 
iemeslus un laiku, kad notiesātajam radīsies tiesības uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda 
izciešanas bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas vai ar tās noteikšanu. Brīvības atņemšanas 
iestādes priekšnieka atbilde nav apstrīdama vai pārsūdzama.

79.3  pants. Iesnieguma par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda 
izciešanas virzība

Ja notiesātais atbilst šā kodeksa 79.1 pantā minētajiem nosacījumiem, brīvības atņemšanas 
iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc šā kodeksa 79.2 panta otrajā daļā minētās pārbaudes 
nosūta Valsts probācijas dienestam izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu, norādot, vai notiesātais 
lūdz izvērtēt iespēju viņu nosacīti pirms termiņa atbrīvot no soda izciešanas ar elektroniskās 
uzraudzības noteikšanu, un uzdod brīvības atņemšanas iestādes amatpersonai sagatavot izziņu par 
soda izpildes gaitu. 

Izziņā par soda izpildes gaitu iekļauj ziņas, kas raksturo notiesātā uzvedību, iesaisti 
resocializācijas pasākumos un resocializācijas rezultātus, viņa attieksmi pret piedalīšanos 
resocializācijas pasākumos visā soda izciešanas laikā.

Kārtību, kādā sagatavojama izziņa par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas 
saturu un apjomu nosaka Ministru kabinets.

Valsts probācijas dienests 15 darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma 
saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to brīvības atņemšanas iestādei.

Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks piecu darbdienu laikā pēc šajā pantā minētā 
izvērtēšanas ziņojuma saņemšanas to kopā ar šā kodeksa 79.2 pantā minēto iesniegumu, izziņu par 
soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa 
atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas (rajona) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas 
brīvības atņemšanas iestāde.

79.4  pants. Iesnieguma par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas 
atkārtota iesniegšana

Ja tiesa atsaka atbrīvot notiesāto no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, atkārtotu 
iesniegumu notiesātais var iesniegt ne agrāk kā četrus mēnešus pēc minētā lēmuma pieņemšanas 
dienas.”

12. Izslēgt 115.  un 115.1 pantu.

13. Papildināt kodeksu ar divdesmito “A” nodaļu šādā redakcijā:
“Divdesmitā “A” nodaļa

Nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā uzraudzības kārtība
119.1 pants.  Nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā uzraudzības organizēšana
Veicot nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotā notiesātā (turpmāk — nosacīti 

atbrīvotais) uzraudzību, Valsts probācijas dienests kontrolē, kā nosacīti atbrīvotais pilda Valsts 
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probācijas dienesta amatpersonas noteiktos un sodu izpildi regulējošos normatīvajos aktos 
paredzētos pienākumus, kā arī atbilstoši kompetencei konsultē nosacīti atbrīvoto.

119.2 pants. Nosacīti atbrīvotā uzraudzības plāns
Nosacīti atbrīvotais tiek uzraudzīts saskaņā ar Valsts probācijas dienesta amatpersonas 

sagatavoto uzraudzības plānu. Tā sagatavošanā iesaista nosacīti atbrīvoto.
Neizciestās soda daļas laikā Valsts probācijas dienesta amatpersona, kas veic nosacīti atbrīvotā 

uzraudzību, var grozīt uzraudzības plānu.
119.3 pants. Elektroniskās uzraudzības grafiks
Nosacīti atbrīvotajam, kam noteikta elektroniskā uzraudzība, Valsts probācijas dienesta 

amatpersona nosaka pārvietošanās brīvības ierobežojumus, papildus šā kodeksa 119.2  pantā 
noteiktajam uzraudzības plānam sagatavojot elektroniskās uzraudzības grafiku.

Nosakot pārvietošanās brīvības ierobežojumus, Valsts probācijas dienesta amatpersona ņem 
vērā notiesātā riska un vajadzību novērtējumu, paredzot elektroniskās uzraudzības grafikā laiku 
kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai atbilstoši uzraudzības 
plānam.

Nosacīti atbrīvotais savlaicīgi, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu iepriekš, rakstveidā var lūgt 
Valsts probācijas dienesta amatpersonu grozīt elektroniskās uzraudzības grafiku, ja grozījumi 
nepieciešami saistībā ar veselības stāvokli, kriminogēna rakstura problēmu vai sociālpsiholoģiskām 
vajadzībām, vai citiem objektīvi pamatotiem iemesliem.

119.4 pants. Nosacīti atbrīvotā pienākumi
Nosacīti atbrīvotajam ir pienākums:

1) ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai 
dzīvesvietai triju darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;

2) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus un likumīgās 
prasības;

3) ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā Valsts probācijas 
dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;

4) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu 
vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties paziņot par to maiņu;

5) saņemt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, 
kas ilgāks par 15 dienām. Šis punkts neattiecas uz nosacīti atbrīvoto, kuram noteikta 
elektroniskā uzraudzība;

6) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par noteikto pienākumu 
izpildi;

7) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonai informāciju par iztikas avotiem.
Neizciestās soda daļas laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, nosacīti atbrīvotais nedrīkst 

atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā.
119.5 pants. Nosacīti atbrīvotā papildu pienākumi elektroniskās uzraudzības laikā
Nosacīti atbrīvotajam, kuram noteikta elektroniskā uzraudzība, elektroniskās uzraudzības 

laikā papildus šā kodeksa 119.4 pantā noteiktajiem pienākumiem ir pienākums:
1) nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
2) nelietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas;
3) nebojāt elektroniskās ierīces, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta viņa pārvietošanās 

brīvības ierobežojumu ievērošanas intensīva kontrole, un nodrošināt to nepārtrauktu 
darbību; 
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4) nekavējoties informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu, ja ir bojātas 
elektroniskās ierīces, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta viņa pārvietošanās brīvības 
ierobežojumu ievērošanas intensīva kontrole; 

5) ievērot Valsts probācijas dienesta amatpersonas sagatavoto elektroniskās uzraudzības 
grafiku;

6) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par personām, kuras pastāvīgi 
uzturas viņa dzīvesvietā, nekavējoties informēt par personām, kuras plāno pastāvīgi 
uzturēties viņa dzīvesvietā pēc elektronisko ierīču uzstādīšanas;

7) novērst iespējamos šķēršļus, kas varētu traucēt Valsts probācijas dienesta 
amatpersonai jebkurā diennakts laikā piekļūt viņa dzīvesvietai.

119.6 pants. Nosacīti atbrīvotā tiesības
Nosacīti atbrīvotajam neizciestās soda daļas laikā ir tiesības:

1) piedalīties uzraudzības plāna sagatavošanā;
2) iepazīties ar uzraudzības plānu;
3) argumentēti lūgt, lai uzraudzības veikšanai norīko citu Valsts probācijas dienesta 

amatpersonu;
4) argumentēti lūgt uzraudzības plāna vai elektroniskās uzraudzības grafika grozīšanu;
5) argumentēti lūgt atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 

15 dienām, dzīvesvietas mainīšanai vai izbraukšanai no noteiktas administratīvās 
teritorijas.

119.7 pants. Nosacīti atbrīvotajam nosakāmie pienākumi
Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka nosacīti atbrīvotajam vienu vai vairākus šādus 

pienākumus:
1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts 

probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;
7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta 

norādīto speciālistu, ja nosacīti atbrīvotais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu 
saistītos papildu izdevumus vai nosacīti atbrīvotajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu 
gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Valsts probācijas dienesta amatpersona var pilnīgi vai daļēji atcelt noteiktos pienākumus, ja 
uzraudzības laikā tā konstatē, ka:

1) noteiktie pienākumi turpmāk nav nepieciešami nosacīti atbrīvotā kriminogēna 
rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai;

2) nosacīti atbrīvotais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt noteiktos 
pienākumus.
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119.8 pants. Nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda izciešanas atcelšana
Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti atbrīvotais bez attaisnojoša 

iemesla pārkāpj šā kodeksa 119.4  un 119.5 pantā noteiktos pienākumus vai saskaņā ar šā kodeksa 
119.7 pantu noteiktos pienākumus, tā sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par neizciestās soda 
daļas izpildīšanu. 

Ja nosacīti atbrīvotais, kam noteikta elektroniskā uzraudzība, atsauc savu piekrišanu tai 
vai apstākļos, kuros viņš dzīvo, elektroniskās uzraudzības īstenošana vairs nav iespējama, Valsts 
probācijas dienests sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.

119.9 pants. Elektroniskās uzraudzības atcelšana
Ja attiecībā uz nosacīti atbrīvoto, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, ir iestājies 

Krimināllikumā noteiktais termiņš, kad iespējama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda 
izciešanas bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas, bet nav beidzies tiesas noteiktais elektroniskās 
uzraudzības termiņš, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt elektronisko 
uzraudzību, ja nosacīti atbrīvotais ir priekšzīmīgi pildījis kriminālsodu izpildi reglamentējošā 
likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pienākumus.

119.10 pants. Atteikšanās no alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudes vai tās 
rezultātu pārbaudes un šādas atteikšanās sekas

Ja nosacīti atbrīvotais nepiekrīt alkohola koncentrācijas izelpotajā gaisā pārbaudei vai 
tās rezultātiem un atsakās doties uz ārstniecības iestādi medicīniskās pārbaudes veikšanai, šāda 
nosacīti atbrīvotā rīcība uzskatāma par viņam noteikto pienākumu nepildīšanu.

119.11 pants. Nosacīti atbrīvotā uzraudzības laikā pieņemtie lēmumi un to apstrīdēšana 
vai pārsūdzēšana

Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut nosacīti 
atbrīvotajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai 
izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja nosacīti atbrīvotā izbraukšana ārpus dzīvesvietas, 
dzīvesvietas maiņa vai izbraukšana no noteiktas administratīvās teritorijas var:

1) apdraudēt sabiedrības drošību;
2) novest pie jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas; 
3) padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto 

pienākumu izpildi neiespējamu.
Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmumu neatļaut nosacīti atbrīvotajam 

izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no 
noteiktas administratīvās teritorijas nosacīti atbrīvotais var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta 
vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta 
teritoriālās struktūrvienības lēmuma neatļaut nosacīti atbrīvotajam izbraukt ārpus dzīvesvietas 
uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās 
teritorijas apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Nosacīti atbrīvotā uzraudzības laikā pieņemtie Valsts probācijas dienesta lēmumi nav 
apstrīdami vai pārsūdzami, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.”

14. Papildināt 138.5 pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) argumentēti lūgt atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 

15 dienām, dzīvesvietas mainīšanai vai izbraukšanai no noteiktas administratīvās 
teritorijas.”
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15. Izteikt 138.6 pantu šādā redakcijā:
“138.6 pants. Probācijas uzraudzības laikā notiesātajam nosakāmie pienākumi
Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka ar probācijas uzraudzību notiesātajam vienu 

vai vairākus šādus pienākumus:
1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts 

probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;
7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta 

norādīto speciālistu, ja nosacīti atbrīvotais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu 
saistītos papildu izdevumus vai nosacīti atbrīvotajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu 
gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā. 

Valsts probācijas dienesta amatpersona var pilnīgi vai daļēji atcelt noteiktos pienākumus, ja 
uzraudzības laikā tā konstatē, ka:

1) noteiktie pienākumi turpmāk nav nepieciešami ar probācijas uzraudzību notiesātā 
kriminogēna rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai;

2) ar probācijas uzraudzību notiesātais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt 
noteiktos pienākumus.”

16. Aizstāt 138.7 panta otrajā daļā vārdus “kodeksā noteiktos” ar vārdiem “kodeksā paredzētos”.

17. Papildināt kodeksa divdesmit ceturto “A” nodaļu ar 138.8 pantu šādā redakcijā:
“138.8 pants. Ar probācijas uzraudzību notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie lēmumi un 

to apstrīdēšana vai pārsūdzēšana
Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut ar probācijas 

uzraudzību notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt 
dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja ar probācijas uzraudzību notiesātā 
izbraukšana ārpus dzīvesvietas, dzīvesvietas maiņa vai izbraukšana no noteiktas administratīvās 
teritorijas var:

1) apdraudēt sabiedrības drošību;
2) novest pie jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas; 
3) padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto 

pienākumu izpildi neiespējamu.
Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmumu neatļaut ar probācijas 

uzraudzību notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt 
dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas ar probācijas uzraudzību notiesātais 
var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav 
pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmuma neatļaut ar probācijas 
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uzraudzību notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt 
dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Ar probācijas uzraudzību notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie Valsts probācijas dienesta 
lēmumi nav apstrīdami vai pārsūdzami, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.”

18. Izteikt 153. pantu šādā redakcijā:
“153. pants. Nosacīti notiesātā uzraudzības organizēšana
Veicot nosacīti notiesātā uzraudzību, Valsts probācijas dienests kontrolē, kā nosacīti 

notiesātais pilda šajā kodeksā paredzētos vai saskaņā ar šo kodeksu Valsts probācijas dienesta 
noteiktos pienākumus, kā arī atbilstoši kompetencei konsultē nosacīti notiesāto.”

19.  155. panta pirmajā daļā:
aizstāt 1. punktā vārdu “dienestā” ar vārdiem “dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši 

savai deklarētajai dzīvesvietai”;
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus un likumīgās 
prasības;”;

aizstāt 6. punktā vārdus “tiesas uzlikto” ar vārdu “noteikto”.

20. Papildināt kodeksu ar 155.1 pantu šādā redakcijā:
“155.1 pants. Nosacīti notiesātajam nosakāmie pienākumi
Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka nosacīti notiesātajam vienu vai vairākus šādus 

pienākumus:
1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;
3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts 

probācijas dienesta atļaujas;
6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;
7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;
8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta 

norādīto speciālistu, ja nosacīti notiesātais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu 
saistītos papildu izdevumus vai nosacīti notiesātajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu 
gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

Valsts probācijas dienesta amatpersona var pilnīgi vai daļēji atcelt noteiktos pienākumus, ja 
uzraudzības laikā tā konstatē, ka:

1) noteiktie pienākumi turpmāk nav nepieciešami nosacīti notiesātā kriminogēna 
rakstura problēmu un sociālpsiholoģisko vajadzību risināšanai;

2) nosacīti notiesātais attaisnojošu iemeslu dēļ turpmāk nespēj pildīt noteiktos 
pienākumus.”
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21. Papildināt 156. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) argumentēti lūgt atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 

15 dienām, dzīvesvietas mainīšanai vai izbraukšanai no noteiktas administratīvās 
teritorijas.”

22. Izslēgt 157. pantu.

23. Izteikt 158. pantu šādā redakcijā:
“158. pants. Nosacītas notiesāšanas atcelšana vai pārbaudes laika pagarināšana
Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka nosacīti notiesātais bez attaisnojoša 

iemesla nepilda šā kodeksa 155. pantā minētos vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos 
pienākumus, tā sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai 
pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam.”

24. Papildināt kodeksu ar 160. pantu šādā redakcijā:
“160. pants. Nosacīti notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie lēmumi un to apstrīdēšana 

vai pārsūdzēšana
Valsts probācijas dienesta teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu neatļaut nosacīti 

notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai 
izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas, ja nosacīti notiesātā izbraukšana ārpus dzīvesvietas, 
dzīvesvietas maiņa vai izbraukšana no noteiktas administratīvās teritorijas var:

1) apdraudēt sabiedrības drošību;
2) novest pie jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas; 
3) padarīt likumā paredzēto vai Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteikto 

pienākumu izpildi neiespējamu.
Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības lēmumu neatļaut nosacīti notiesātajam 

izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no 
noteiktas administratīvās teritorijas nosacīti notiesātais var apstrīdēt Valsts probācijas dienesta 
vadītājam. Valsts probācijas dienesta vadītāja lēmums nav pārsūdzams. Valsts probācijas dienesta 
teritoriālās struktūrvienības lēmuma neatļaut nosacīti notiesātajam izbraukt ārpus dzīvesvietas 
uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām, mainīt dzīvesvietu vai izbraukt no noteiktas administratīvās 
teritorijas apstrīdēšana neaptur tā darbību.

Nosacīti notiesātā uzraudzības laikā pieņemtie Valsts probācijas dienesta lēmumi nav 
apstrīdami vai pārsūdzami, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus.”

25. Pārejas noteikumos: 
izslēgt 24. punkta 6. apakšpunktu;
papildināt 24. punkta 7. apakšpunktu pēc vārdiem “ir labojies” ar vārdiem “vai ja papildsoda 

izpilde nav iespējama”;
papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30. un 31. punktu šādā redakcijā:
“27. Līdz 2015. gada 31. janvārim saņemtie notiesāto iesniegumi par soda izciešanas režīma 

mīkstināšanu vai ierosinājuma par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas 
nosūtīšanu tiesai, brīvības atņemšanas iestādes administrācijas priekšlikumi par notiesātajam 
noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu un priekšlikumi tiesai samazināt notiesātajam 
noteiktā papildsoda — policijas kontrole — termiņu vai atcelt šo papildsodu tiek izskatīti atbilstoši 
šā kodeksa septītajā “A” nodaļā noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015. gada 31. janvārim.
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28.  Ministru kabinets līdz 2015.  gada 1.  jūlijam izdod šā kodeksa 50.15 panta trešajā daļā 
un 79.3 panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā 
Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumi Nr.282 “Noteikumi par administratīvās komisijas 
darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo kodeksu. 

29. Jautājums par to, vai tiesai nosūtāms iesniegums par nosacīti notiesātajam tiesas uzlikto 
pienākumu pilnīgu vai daļēju atcelšanu, un jautājums par to, vai tiesai nosūtāms iesniegums par 
nosacītas notiesāšanas atcelšanu un spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa 
pagarināšanu, ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos pienākumus, 
tiek izskatīts atbilstoši šā kodeksa 157. un 158.  pantā noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 
2015. gada 31. janvārim.

30. Nosacīti notiesātas personas, kuras notiesātas līdz 2015.  gada 31.  janvārim un kurām 
tiesa uzlikusi pienākumus, tiek uzraudzītas atbilstoši šā kodeksa trīsdesmitajā nodaļā noteiktajai 
kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015. gada 31. janvārim.

31. Personas, kuras līdz 2015. gada 31. janvārim atbrīvotas no soda izciešanas nosacīti pirms 
termiņa un kurām tiesa uzlikusi pienākumus, tiek uzraudzītas atbilstoši šā kodeksa 115.1 pantā 
noteiktajai kārtībai, kas bija spēkā līdz 2015. gada 31. janvārim.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 2. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 15. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.10.2014., Nr. 204.
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337. Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.  oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts 
budžetu 2014. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei, lai nodrošinātu Latvijas Republikas interešu 
pārstāvību Pasaules Tirdzniecības organizācijā un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī ārējās 
tirdzniecības politikas izstrādi un īstenošanu:

1. No Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas 
plānošana” uz Ārlietu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas 
plānošana” 21 420 euro (tai skaitā atlīdzībai 18 135 euro, precēm un pakalpojumiem — 3285 euro) 
triju amata vietu nodrošināšanai.

2. No Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas 
plānošana” uz Ārlietu ministrijas budžeta programmas 01.00.00 “Diplomātisko un konsulāro 
misiju nodrošinājums” apakšprogrammu 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” 26 995 euro 
(tai skaitā atlīdzībai 19  745  euro, precēm un pakalpojumiem — 7250 euro) vienas amata vietas 
nodrošināšanai.

3. No Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 96.00.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē nodrošināšana 2015.  gadā” uz Ārlietu ministrijas budžeta programmas 
96.00.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.  gadā” 
apakšprogrammu 96.03.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 
(ministrijas pasākumi)” 146  660  euro (tai skaitā atlīdzībai 84  290 euro, precēm un 
pakalpojumiem — 62 370 euro) četru amata vietu nodrošināšanai.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

338. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2. oktobra sēdē apstiprinājusi Diānu Makarovu par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 2. oktobrī

339. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 9. oktobra sēdē apstiprinājusi Lieni Mikulāni par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 9. oktobrī
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340. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 9.  oktobra sēdē apstiprinājusi Agnesi Sviķi par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 9. oktobrī

341. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2. oktobra sēdē apstiprinājusi Andri Vasiļevski par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 2. oktobrī
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