
Latvijas Republikas

SAEIMAS 
ZIŅOTĀJS

nr. 22

2014. gada 27. novembrī



2

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2014. gada 27. novembrī

Saturs
Likumi
378.* 883L/11** Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes 

gadījumiem darbā un arodslimībām” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
379. 884L/11 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
380. 885L/11 Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
381. 886L/11 Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
382. 887L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību 

civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā . . . . . . . . . 18
383. 888L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības 

līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem 
noziedzīgiem nodarījumiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

384. 889L/11 Grozījumi Darba likumā  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
385. 890L/11 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” . . . . . . . . . . . 43

Paziņojumi
386.  Par balsu skaitītāju ievēlēšanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
387.  Par pagaidu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ievēlēšanu. . . . . . . . . . . 45
388.  Par 12. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
389.  Par Jura Viļuma 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. . . . . . . . . . . . . 48
390.  Par deputātes Ināras Mūrnieces ievēlēšanu par Latvijas Republikas 

Saeimas priekšsēdētāju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
391.  Par deputāta Gundara Daudzes ievēlēšanu par Latvijas Republikas 

Saeimas priekšsēdētājas biedru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
392.  Par deputātes Ineses Lībiņas-Egneres ievēlēšanu par Latvijas Republikas 

Saeimas priekšsēdētājas biedri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
393.  Par deputāta Andreja Klementjeva ievēlēšanu par Latvijas Republikas 

Saeimas sekretāru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
394.  Par deputāta Gunāra Kūtra ievēlēšanu par Latvijas Republikas 

Saeimas sekretāra biedru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
395.  Par Solvitas Āboltiņas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu. . . . . . . 49
396.  Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
397.  Par Hosama Abu Meri deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . 50
398.  Par Valtera Dambes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. . . . . . . . . . . . . 50
399.  Par Vjačeslava Dombrovska deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . 51
400.  Par Aleksandra Kiršteina deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. . . . . . . . 51
401.  Par Janīnas Kursītes deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku. . . . . . . . . . . . 51
402.  Par Edgara Putras deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . . . . . 51
403.  Par Edvarda Smiltēna deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . . 52
404.  Par Veiko Spolīša deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . . . . . . 52
405.  Par Jāņa Trupovnieka deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . . 52

* Publikācijas numurs.
** 11. Saeimas pieņemtā likuma numurs.



3

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2014. gada 27. novembrī

406.  Par Jura Vectirāna deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . . . . . 52
407.  Par Andra Vilka deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku . . . . . . . . . . . . . . . . 53
408.  Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem . . . . . . . . . . . . . . . . 53
409.  Par Saeimas komisiju sastāvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54



4

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2014. gada 27. novembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

378. 883L/11 Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo 
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām”

Izdarīt likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un 
arodslimībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.  nr.; 1997, 
3. nr.; 1998, 21. nr.; 2000, 2. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 
200. nr.; 2010, 205. nr.; 2013, 137. nr.; 2014, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā saīsinājumu “VDEĀK” ar saīsinājumu “VDEĀVK”.

2. Izslēgt 1. panta 6. punktu.

3. Izslēgt 2. panta otrās daļas 4. punktu.

4. Izslēgt 6. panta 14. punktu.

5. Izslēgt 10. pantu.

6. Aizstāt 14. panta sestajā daļā skaitli “12” ar vārdu “sešus”.

7. Izteikt 18. panta 5. punktu šādā redakcijā:
“5) apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas laikā ievērot Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk  —  VDEĀVK) noteikto nodarbošanās 
veidu un režīmu;”.

8. 19. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “darba nespējas lapa un darba devēja apstiprinājums par 

apdrošinātās personas neierašanos darbā” ar vārdiem “darbnespējas lapa”;
aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdu “mēneša” ar vārdu “dienas”.

9. Aizstāt 21. panta otrajā daļā vārdus “veselības aprūpes pakalpojumu minimuma vai sociālās 
palīdzības valsts programmas” ar vārdiem “valsts pamatbudžetā veselības aprūpei un sociālajiem 
pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem”.

10. Aizstāt 23. panta piektajā daļā skaitli “50” ar skaitli “65”.

11. Pārejas noteikumos:
izslēgt 6. punktu;
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papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:
“17.  Ja darbnespējas lapa ir izsniegta līdz 2015.  gada 30.  jūnijam un tiek iesniegta Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūrai pēc 2015.  gada 30.  jūnija, tajā ir nepieciešams darba devēja 
apstiprinājums par apdrošinātās personas neierašanos darbā.

18. Grozījums šā likuma 14. panta sestajā daļā attiecībā uz skaitļa “12” aizstāšanu ar vārdu 
“sešus” stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

379. 884L/11 Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā
Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118. nr.; 2011, 103., 

144. nr.; 2012, 166. nr.; 2013, 40., 46., 61., 87., 234. nr.; 2014, 92. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:
izslēgt 13. punktā vārdus “vai nodarbojas ar programmu veidošanu”;
papildināt 22. punktu ar vārdiem “un pieteikumu”;
papildināt 28. punktu pēc vārdiem “izplatītas programmas” ar vārdiem “vai raidījuma” un 

izslēgt vārdus “vai daļēja”.

2. Aizstāt 5. panta pirmajā daļā vārdus “likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām”” ar vārdiem “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumu”.

3. Papildināt 13. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: 
“(11) Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” akcijas nedrīkst 

atsavināt.”

4. Papildināt 17. panta pirmo daļu pēc vārda “apjoms” ar vārdiem “audiovizuālā nacionālā vai 
reģionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidotās programmas”.

5. 28. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“Programmas, raidījuma un reklāmas valoda”;
aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “Raidījuma fragmenti” ar vārdiem “Televīzijas 

raidījumi un raidījuma fragmenti”;
papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārdiem “neattiecas uz” ar vārdiem “raidījumiem 

vai”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 
“(21) Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programma ir valsts valodā vai svešvalodā. 

Raidījumu vai raidījuma fragmentu svešvalodā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmā, 
kas ir valsts valodā, tulko valsts valodā. Raidījumu vai raidījuma fragmentu valsts valodā 
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmā, kas ir svešvalodā, var netulkot svešvalodā. Šīs 
daļas noteikumi neattiecas uz valodas mācību raidījumiem, interaktīvajām tiešajām pārraidēm 
(kad tiešraides laikā tiek veidota saikne starp raidījuma dalībniekiem un skatītājiem), skaņdarbu 
izpildījumiem un starpvalstu sadarbības raidījumiem tiešraides laikā.”

6. 30. pantā:
papildināt panta nosaukumu ar vārdiem “un raidījuma pieteikums”;
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papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4)  Neatkarīgā producenta veidota raidījuma pārraidīšanas un atsevišķa raidījuma 

retranslācijas gadījumā elektroniskais plašsaziņas līdzeklis radio programmas raidījuma sākumā 
nepārprotami dara zināmu, ka attiecīgais raidījums ir neatkarīgā producenta veidots raidījums vai 
raidījuma retranslācija.”

7. Papildināt 32. panta trešo daļu pēc vārda “veidotajās” ar vārdu “televīzijas”.

8. 33. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“Citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu un neatkarīgo producentu veidoto darbu 

iekļaušana elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās”;
papildināt pirmo daļu pēc vārda “Audiovizuālo” ar vārdu “nacionālo”; 
izteikt otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmā paša elektroniskā plašsaziņas līdzekļa 

veidotie raidījumi veido ne mazāk kā 90 procentus no visu raidījumu un raidlaika kopapjoma 
nedēļas laikā, izņemot skaņdarbu izpildījumus, reklāmu, radio veikalu un radio veikala skatlogu.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Citas Latvijā vai ārvalstīs izplatītas radio programmas, šādas programmas raidījuma vai 

raidījuma fragmentu iekļaušana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmā, ja vien šāda 
programmas vai atsevišķa raidījuma iekļaušana programmā netiek veikta retranslācijas kārtībā vai 
ja šī programma, atsevišķs raidījums vai raidījuma fragments neatspoguļo Latvijas sabiedrībai īpaši 
svarīgus notikumus, ir aizliegta.”

9. Papildināt 61. pantu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3) ierasties (arī bez iepriekšēja brīdinājuma) pie jebkura elektroniskā plašsaziņas 

līdzekļa pārbaudes veikšanai, lai nodrošinātu šajā likumā noteikto Padomes valsts 
pārvaldes uzdevumu izpildi;

 4) pamatojoties uz šā likuma 61.1  pantā minēto tiesneša lēmumu, elektroniskā 
plašsaziņas līdzekļa un policijas klātbūtnē iekļūt (arī bez iepriekšēja brīdinājuma) 
attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa īpašumā, valdījumā vai lietošanā 
esošajos objektos, veikt šo objektu piespiedu pārmeklēšanu un tajos esošo mantu 
un dokumentu [tai skaitā elektroniskajā informācijas sistēmā — datoros, disketēs 
un citos informācijas nesējos — saglabāto ziņu (datu)] apskati un informācijas 
fiksēšanu, lai nodrošinātu šajā likumā noteikto Padomes valsts pārvaldes uzdevumu 
izpildi.”

10. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā:
“61.1 pants. Tiesneša lēmums
(1) Par atļauju veikt šā likuma 61. panta 4. punktā minētās darbības lemj rajona (pilsētas) tiesas 

tiesnesis pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes juridiskās adreses. Tiesnesis 
72 stundu laikā izskata Padomes iesniegumu un citus dokumentus, kas pamato nepieciešamību 
veikt šīs darbības, uzklausa Padomes pārstāvjus un pieņem lēmumu par darbību atļaušanu vai 
lēmumu par atteikumu tās atļaut. Tiesneša lēmuma norakstu nosūta Padomei 24 stundu laikā no 
lēmuma pieņemšanas brīža.
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(2) Par tiesneša lēmumu 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var iesniegt sūdzību 
tiesas priekšsēdētājam. Tiesas priekšsēdētājs sūdzību izskata 10 dienu laikā. Padomes sūdzību par 
tiesneša lēmumu izskata Padomes pārstāvja klātbūtnē. Personas sūdzību par tiesneša lēmumu 
izskata Padomes pārstāvja un ieinteresētās puses pārstāvja klātbūtnē. Tiesas priekšsēdētāja lēmums 
ir galīgs un nav pārsūdzams.

(3)  Tiesas priekšsēdētājs sūdzību var apmierināt vai noraidīt. Apmierinot sūdzību, viņš 
pārsūdzēto lēmumu var pilnībā vai kādā tā daļā atcelt vai grozīt.

(4) Pierādījumi, kas iegūti, pamatojoties uz pārsūdzēto lēmumu, kas pilnībā vai kādā tā daļā 
atcelts vai grozīts, nav izmantojami lietā tādā apjomā, kādā ir atzīts šā lēmuma prettiesiskums.”

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30. un 31. punktu šādā redakcijā: 
“27. Tāda elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programma, kuram izsniegtajā radio 

programmas apraides atļaujā ir noteikts vai no tās izriet, ka radio programmas daļa valsts valodā 
nedrīkst būt mazāka par 50 procentiem, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, ir valsts valodā. Elektroniskais 
plašsaziņas līdzeklis, kura radio programma, sākot ar 2016. gada 1.  janvāri, ir valsts valodā, līdz 
2015. gada 31. decembrim pārreģistrē savu apraides atļauju. Pārreģistrētā apraides atļauja stājas 
spēkā 2016. gada 1. janvārī.

28.  Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kuram izsniegtajā radio programmas apraides 
atļaujā ir noteikts vai no tās izriet, ka radio programmas daļa valsts valodā drīkst būt mazāka par 
50 procentiem, izvēlas, vai tā izplatītās radio programmas valoda, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, būs 
valsts valoda vai svešvaloda, un līdz 2015. gada 31. decembrim pārreģistrē savu apraides atļauju. 
Pārreģistrētā apraides atļauja stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. 

29.  Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kuram izsniegtajā radio programmas apraides 
atļaujā ir noteikts vai no tās izriet, ka radio programmas daļa valsts valodā drīkst būt mazāka par 
50 procentiem, nav izvēlējies, vai tā izplatītās radio programmas valoda, sākot ar 2016.  gada 
1.  janvāri, būs valsts valoda vai svešvaloda, un nav līdz 2015. gada 31. decembrim pārreģistrējis 
savu apraides atļauju, šā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programma, sākot ar 2016. gada 
1.  janvāri, ir valsts valodā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome līdz 2016.  gada 
15.  janvārim šajā punktā minētajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim uz likuma pamata 
izsniedz jaunu radio programmas apraides atļauju.

30. Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kas radio programmas apraides atļauju saņēmis pirms 
šā likuma 33. panta otrajā un trešajā daļā noteikto ierobežojumu spēkā stāšanās, šos ierobežojumus 
ievēro no 2016. gada 1. janvāra.

31. Grozījums šā likuma 5. panta pirmajā daļā par vārdu “likumu “Par valsts un pašvaldību 
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”” aizstāšanu ar vārdiem “Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu” stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

380. 885L/11 Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1998, 7. nr.; 2002, 2., 20. nr.; 2003, 24. nr.; 2004, 14., 23. nr.; 2006, 1. nr.; 2007, 3., 
21. nr.; 2008, 3., 5. nr.; 2009, 14., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 91., 178. nr.; 2012, 
154. nr.) šādus grozījumus:

1. 3. panta pirmajā daļā:
papildināt daļu pēc vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.  gada 

28. janvāra regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus 
un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu” ar vārdiem un skaitļiem “(turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula 
Nr. 178/2002)”;

papildināt daļu pēc vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.  gada 
29. aprīļa regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku” ar vārdiem un skaitļiem “(turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula 
Nr. 853/2004)”.

2. 4. pantā:
izslēgt sesto daļu;
izteikt 10.1 daļu šādā redakcijā:
“(101) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) izsniedz un anulē atļauju dabīgā minerālūdens izplatīšanai tirgū;
2) reģistrē uztura bagātinātājus, aptur vai ierobežo to apriti un anulē reģistrāciju;
3) reģistrē diētisko pārtiku, aptur vai ierobežo tās apriti un anulē reģistrāciju.”;

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības un kvalifikācijas 

paaugstināšanas, kā arī klasificētāja kvalifikāciju apliecinoša sertifikāta izsniegšanas un anulēšanas 
kārtību.”;

izteikt piecpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma, 

garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma 
izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju maksājama valsts nodeva.”;

papildināt pantu ar septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(17) Ministru kabinets nosaka maksimālo pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas 

produktos.”

3. Aizstāt 5. panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 853/2004”.

http://pro.nais.lv/naiser/esdoc.cfm?esid=32002R0178
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4. 8. pantā:
izteikt piektās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pārtikas apritē nodarbinātās personas apmācāmas 

pārtikas higiēnas jomā, kā arī prasības attiecībā uz apmācības programmu un apliecību.”;
papildināt devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Paralēlo paraugu testē akreditētā laboratorijā ar līdzvērtīgu metodi, ko izmanto kontroles 

ietvaros noņemtā parauga testēšanai atbilstoši pārtikas apriti reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem.”;

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Pārtikas uzņēmumam ir pienākums sniegt Pārtikas un veterinārajam dienestam 

informāciju, kas saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem pārtikas aprites 
jomā sniedzama Eiropas Savienības institūcijām.”

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1  pants. Persona nodrošina, lai pārtika, kuru tā audzē un lieto patēriņam savā uzturā, 

nodod savas ģimenes locekļiem un personām, ar kurām tā dala saimniecību, kā arī citām personām 
mājsaimniecības ietvaros, atbilstu nekaitīguma prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārtikas 
aprites jomā.”

6. 10. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Piesārņojums, tai skaitā pesticīdu atliekas, pārtikā nedrīkst pārsniegt Eiropas Savienības 

tieši piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās maksimāli pieļaujamās normas. Ministru kabinets 
nosaka kārtību, kādā noņem un sagatavo paraugus un novērtē izmeklējumu rezultātus pesticīdu 
atlieku kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pārtikas uzņēmums iesniegumu par jaunas pārtikas piedevas, aromatizētāja vai fermenta 

ražošanu iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” 
vai nosūta Eiropas Komisijai, ievērojot prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 16. decembra regulas (ES) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas 
procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem, 3. pantā un Komisijas 
2011. gada 10. marta regulā (ES) Nr. 234/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas 
piedevām, fermentiem un aromatizētājiem, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.  gada 
10. novembra regulas (EK) Nr. 2065/2003 par kūpināšanas aromatizētājiem, ko izmanto vai kas ir 
paredzēti izmantošanai pārtikas produktos vai uz tiem, 7. pantā.”

7. Izteikt 13. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ministru kabinets nosaka prasības:

1) fasētas pārtikas marķējumam;
2) informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku;
3) pārtikas produktu papildu marķējumam.”

8.  21. panta otrajā daļā:
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5) pēc kompetentas valsts institūcijas pieprasījuma vai tāda pārtikas uzņēmuma 
pieprasījuma, kas eksportē pārtiku vai dzīvnieku barību, apliecināt atbilstību savas 
kompetences jomās;”;
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izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10) noteikt riska pārvaldības pagaidu pasākumus apdraudējuma samazināšanai līdz 

riska zinātniskai novērtēšanai un riska pārvaldības pasākumu izstrādāšanai, ja ir 
konstatēts iespējamais apdraudējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai un nav veikta 
riska analīze;”;

aizstāt 14.  punktā skaitļus un vārdus “4.  panta 10.1 daļā minētos” ar vārdiem “uzraudzībā 
esošo objektu un produktu”;

izslēgt 19. punktu.

9. 21.2 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskais institūts”” ar vārdiem “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts “BIOR””;

papildināt otro un trešo daļu pēc vārdiem “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta” ar vārdu ““BIOR””;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”:

1) pilda Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes nacionālā kontaktpunkta funkcijas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 178/2002;

2) izvērtē Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  178/2002 36.  pantā minētās 
sadarbības institūcijas Latvijā un koordinē to sadarbību ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi;

3) vāc un analizē datus un informāciju, lai novērtētu riska faktorus, kam ir tieša vai 
netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, 
dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību;

4) veic riska zinātnisko novērtējumu savas kompetences jomās;
5) Eiropas Savienības tieši piemērojamos normatīvajos aktos pārtikas aprites jomā 

noteiktajos gadījumos izvērtē un nosūta Eiropas Komisijai un Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei no uzņēmumiem saņemtos iesniegumus par jaunām izejvielām 
un ražošanas procesiem;

6) veic kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus attiecībā uz sadarbību ar Eiropas 
Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi atbilstoši prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulā Nr. 1924/2006 par 
uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.”

10. 22. pantā:
izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā: 

“4) saskaņā ar pārtikas apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem apturēt vai 
ierobežot pārtikas apriti, atzīt pārtiku par izplatīšanai nederīgu un aizliegt tās apriti, 
ja radušās pamatotas aizdomas par pārtikas kaitīgumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai 
videi vai par patērētāju maldināšanu. Lēmums izpildāms nekavējoties;”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonai saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli 

ir tiesības izdarīt kontrolpirkumu. Ja pārtikas produkts neatbilst pārtikas apriti reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām, izdevumus, kas saistīti ar kontrolpirkuma veikšanu, sedz pārtikas 
uzņēmums.”;

izslēgt astotajā daļā vārdu “nacionālās”.
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11. Papildināt 24.  panta pirmo daļu ar vārdiem “un gadījumos, ja sniegta maldinoša 
informācija par pārtikas produktu izcelsmi, sastāvu un lietotas neatbilstošas norādes attiecībā uz 
veselīgumu”.

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā: 
“21. Ministru kabinets līdz 2015.  gada 30.  novembrim izdod šā likuma 4.  panta 

10.1, trīspadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā, 8.  panta piektajā daļā, 10.  panta trešajā daļā un 
13. panta trešās daļas 3. punktā minētos noteikumus.

22. Līdz šā likuma 4. panta 10.1 un trīspadsmitajā daļā, 8. panta piektajā daļā un 13. panta 
trešās daļas 3. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā 
līdz 2015. gada 30. novembrim ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav 
pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2001. gada 13. marta noteikumi Nr. 118 “Zīdaiņiem un maziem bērniem 
paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma un izplatīšanas 
prasības”;

2) Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumi Nr. 144 “Obligātās nekaitīguma prasības 
diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās marķējumam”;

3) Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumi Nr. 155 “Obligātās nekaitīguma prasības 
diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam”;

4)  Ministru kabineta 2003.  gada 8.  jūlija noteikumi Nr.  377 “Kvalitātes, klasifikācijas un 
marķējuma prasības dažādu veidu cukuriem”;

5)  Ministru kabineta 2003.  gada 8.  jūlija noteikumi Nr.  378 “Kvalitātes, klasifikācijas un 
marķējuma prasības augļu džemam, želejai, marmelādei, ievārījumam un saldinātam kastaņu 
biezenim”;

6) Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr. 522 “Kvalitātes, klasifikācijas 
un marķējuma prasības medum”;

7) Ministru kabineta 2003. gada 25. novembra noteikumi Nr. 661 “Klasifikācijas, kvalitātes 
un marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem”;

8) Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 323 “Obligātās nekaitīguma prasības 
ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un papildu prasības tās marķējumam”;

9)  Ministru kabineta 2004.  gada 20.  aprīļa noteikumi Nr.  334 “Noteikumi par pārtikas 
piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas pārtikas iepakojumam un 
marķējumam”;

10) Ministru kabineta 2005. gada 22. februāra noteikumi Nr. 140 “Kvalitātes, klasifikācijas un 
marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam”;

11) Ministru kabineta 2005. gada 31. maija noteikumi Nr. 381 “Noteikumi par klasifikācijas, 
kvalitātes un marķējuma prasībām dehidrētajiem piena produktiem un kārtību, kādā novērtējama 
minēto produktu atbilstība šīm prasībām”;

12) Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 409 “Pārtikas apritē nodarbināto 
personu profesionālās kvalifikācijas prasības”;

13)  Ministru kabineta 2005.  gada 21.  jūnija noteikumi Nr.  435 “Noteikumi par pārtikas 
kazeīnu un kazeinātu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasībām un atbilstības novērtēšanas 
kārtību”;

14)  Ministru kabineta 2005.  gada 5.  jūlija noteikumi Nr.  488 “Obligātās nekaitīguma, 
kvalitātes, higiēnas un marķējuma prasības pārtikā lietojamajam sālim un prasības sāls izplatīšanai 
un izmantošanai pārtikas ražošanā”;

15) Ministru kabineta 2005. gada 20. septembra noteikumi Nr. 725 “Noteikumi par uztura 
bagātinātājiem”;

http://www.likumi.lv/doc.php?id=77210&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=77210&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=77210&from=off
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16)  Ministru kabineta 2006.  gada 8.  augusta noteikumi Nr.  646 “Noteikumi par zvejas 
produktu marķējumā lietojamiem sugu nosaukumiem”;

17) Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumi Nr. 893 “Obligātās nekaitīguma un 
marķējuma prasības ābolu un bumbieru sidram”;

18) Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumi Nr. 257 “Noteikumi par tādas gaļas 
marķēšanu, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus”;

19)  Ministru kabineta 2009.  gada 25.  jūnija noteikumi Nr.  613 “Svaigu augļu un dārzeņu 
kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem 
novērtēšanas kārtība”;

20) Ministru kabineta 2009. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 1171 “Noteikumi par dzīvnieku 
liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku 
liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota 
informācija par dzīvnieku liemeņu cenām”;

21) Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumi Nr. 127 “Noteikumi par aitu gaļas 
marķēšanu”;

22) Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumi Nr. 1053 “Noteikumi par īpašām 
prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās 
pārtikas reģistrāciju”;

23) Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1130 “Noteikumi par dabīgā 
minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā 
izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas”.

23. Ministru kabinets līdz 2014. gada 30. novembrim izdod šā likuma 13. panta trešās daļas 
1. un 2. punktā minētos noteikumus.

24. Līdz šā likuma 13. panta trešās daļas 1. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada 30. novembrim ir piemērojami Ministru kabineta 
2004. gada 23. novembra noteikumi Nr. 964 “Pārtikas preču marķēšanas noteikumi”, ciktāl tie nav 
pretrunā ar šo likumu.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=193884&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=193884&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=193884&from=off
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

381. 886L/11 Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā
Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 10. nr.; 2004, 5., 10. nr.; 2006, 10. nr.; 2007, 14., 21. nr.; 2008, 11. nr.; 
2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 105. nr.; 2012, 166. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:
izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
“32)  paaugstināta riska subjekts — tiesību subjekts, kura darbības veids ir pakalpojumu 

sniegšana patērētājiem un kura darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties 
infekcijas slimības vai kura darbība ir saistīta ar veselību ietekmējošo faktoru kaitīgo iedarbību un 
kurš ir pakļauts epidemioloģisko drošību regulējošo normatīvo aktu prasībām;”;

izslēgt 36. punktu. 

2.  5. pantā: 
izslēgt pirmās daļas 10. punktu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā tiek piešķirts nacionālās references laboratorijas epidemioloģiskās 
drošības jomā statuss; 

2) nacionālās references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā pienākumus un 
tiesības;

3) nacionālās references laboratorijas epidemioloģiskās drošības jomā statusa 
anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību.”

3.  6. panta trešajā daļā:
papildināt 2.  punktu ar vārdiem “vai ir saistīts ar veselību ietekmējošo faktoru kaitīgo 

iedarbību”;
aizstāt 3. punktā vārdus “epidemioloģiskās kontroles objekta” ar vārdiem “paaugstināta riska 

subjekta”.

4. Izslēgt 14. panta piekto daļu.

5. Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Epidemiologa iesaistīšanās pretepidēmijas pasākumu organizēšanā ir obligāta, ja tiek 

konstatēti šā likuma 15. pantā minētie nosacījumi un ir saņemta informācija par:
1) infekcijas slimību izraisīto sabiedrības veselības ārkārtējo situāciju saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanu;
2) vismaz diviem infekcijas slimību gadījumiem, ja pastāv profesionāli pamatotas 

aizdomas, ka šie gadījumi ir savstarpēji saistīti un to cēlonis ir pārtika, dzeramais 
ūdens vai peldūdens un inficēšanās notikusi vai ir saistīta ar konkrēto paaugstināta 
riska subjektu, pakalpojumu sniegšanu pārtikas apritē vai piedalīšanos publiskā 
pasākumā;
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3) vismaz diviem infekcijas slimību gadījumiem, kas izplatās ar asinīm, ja pastāv 
profesionāli pamatotas aizdomas, ka šie gadījumi ir savstarpēji saistīti un inficēšanās 
notikusi pakalpojuma sniegšanas laikā (izņemot prostitūciju jeb seksuālo 
pakalpojumu sniegšanu par maksu); 

4) gadījumu vai situāciju, kad saskaņā ar epidemioloģisko jomu regulējošiem 
normatīvajiem aktiem ir nepieciešama epidemiologa rīcība infekcijas slimību 
perēklī;

5) situāciju, ka pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par nopietnu sabiedrības 
veselības apdraudējumu (strauja un grūti kontrolējama reģistrējamās infekcijas 
izplatīšanās).”

6. Izslēgt 18. panta otro daļu.

7.  21. pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. punkta “a” un “b” apakšpunktā vārdus “vai epidemiologa”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “un epidemiologa”.

8.  22. pantā:
izslēgt otrajā daļā vārdus “vai epidemiologa”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts sanitārie” ar vārdiem “Veselības inspekcijas”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “epidemiologa vai valsts sanitārā” ar vārdiem “vai Veselības 

inspekcijas”.

9. Izteikt VIII1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII1 nodaļa

Paaugstināta riska subjekta darbības vai tā 
sniegtā pakalpojuma apturēšana”.

10. Izteikt 37.1 pantu šādā redakcijā:
“37.1 pants. Darbības apturēšanas subjekti
Lēmumu par paaugstināta riska subjekta darbības vai tā sniegtā pakalpojuma apturēšanu, ja ir 

pārkāpti epidemioloģiskās drošības jomu regulējošie normatīvie akti, pieņem Veselības inspekcijas 
vadītājs un viņa vietnieki, kā arī Veselības inspekcijas kontroles nodaļu vadītāji un viņu vietnieki.”

11.  37.2 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “epidemioloģiskās kontroles objekta īpašniekam vai īpašnieka 

pilnvarotai personai, ja tāda ir” ar vārdiem “attiecīgajam paaugstināta riska subjektam”;
izteikt ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā: 
“(4)  Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, šā likuma 

37.1 pantā minētās amatpersonas pieņem lēmumu par paaugstināta riska subjekta darbības vai tā 
sniegtā pakalpojuma apturēšanu.

(5)  Paaugstināta riska subjekta darbības apturēšanu nodrošina tā īpašnieks vai īpašnieka 
pilnvarota persona, ja tāda ir, piedaloties amatpersonai, kura pieņēmusi lēmumu par darbības 
apturēšanu, vai tās pilnvarotai amatpersonai. Paaugstināta riska subjekta sniegtā pakalpojuma 
apturēšanu nodrošina īpašnieks.
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(6) Paaugstināta riska subjekta darbības vai tā sniegtā pakalpojuma apturēšanu veic tā, lai:
1) varētu netraucēti novērst konstatētos pārkāpumus;
2) iespējami samazinātu ēku, telpu un iekārtu bojāšanos meteoroloģisko apstākļu vai 

korozijas dēļ;
3) iespējami mazāk tiktu traucēta citu inženierkomunikāciju, iekārtu un iekārtu 

sistēmu darbība.
(7)  Darbības vai sniegtā pakalpojuma apturēšanas kontroli nodrošina amatpersona, kura 

pieņēmusi lēmumu par darbības vai pakalpojuma apturēšanu, vai tās pilnvarota amatpersona.
(8) Paaugstināta riska subjekta darbību vai tā sniegto pakalpojumu var apturēt bez iepriekšēja 

brīdinājuma, ja epidemioloģiskās drošības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu dēļ 
produkcijā vai vidē var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji vai tiek apdraudēta cilvēku un 
dzīvnieku veselība vai dzīvība.

(9)  Amatpersona, kurai ir tiesības pieņemt šā panta astotajā daļā minēto lēmumu par 
paaugstināta riska subjekta darbības vai tā sniegtā pakalpojuma apturēšanu, šo lēmumu pieņem 
triju darbdienu laikā pēc tam, kad tai kļuvis zināms par šā panta astotajā daļā minētajiem normatīvo 
aktu pārkāpumiem, un to izpilda nekavējoties. Citu konstatēto epidemioloģiskās drošības jomu 
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai nosaka termiņu saskaņā ar šā panta otro un 
trešo daļu.”

12. Izteikt 37.3 pantu šādā redakcijā:
“37.3 pants. Darbības atjaunošana
(1)  Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu paaugstināta riska subjekts rakstveidā 

ziņo amatpersonai, kas pieņēmusi lēmumu par darbības vai sniegtā pakalpojuma apturēšanu. 
Šī amatpersona piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai pārkāpumi ir 
novērsti.

(2) Ja visi brīdinājumā vai lēmumā par darbības vai sniegtā pakalpojuma apturēšanu minētie 
pārkāpumi ir novērsti, attiecīgā amatpersona triju darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas izsniedz 
rakstveida atļauju darbības vai sniegtā pakalpojuma atjaunošanai.

(3) Ja visi rakstveida brīdinājumā vai lēmumā par darbības vai sniegtā pakalpojuma apturēšanu 
minētie pārkāpumi nav novērsti, attiecīgā amatpersona atsaka darbības vai sniegtā pakalpojuma 
atjaunošanu.”

13. Izteikt 37.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Iesniegumu, kurā tiek apstrīdēts lēmums par darbības vai sniegtā pakalpojuma 

apturēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma izteikšanas, izskata un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā 
pēc iesnieguma saņemšanas.”

14. 38.1 pantā:
izslēgt pirmajā teikumā vārdus “Infekcijas slimību profilakses nodrošināšanai”;
aizstāt pirmajā teikumā vārdu “objektiem” ar vārdu “subjektiem”;
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pirms tādas saimnieciskās darbības uzsākšanas, kura saistīta ar skaistumkopšanas 

(izmantojot fiziskās, fizikālās un ķīmiskās metodes), mākslīgā iedeguma, manikīra, pedikīra, 
friziera, publiskas lietošanas pirts, publiskas lietošanas peldbaseinu (turpmāk — skaistumkopšanas) 
un tetovēšanas, skarifikācijas, permanentā grima, mikropigmentācijas, pīrsinga (turpmāk — 
tetovēšanas) pakalpojumu sniegšanu un kurai Ministru kabinets noteicis higiēnas prasības, 
šo pakalpojumu sniedzējs paziņo par darbības uzsākšanu Veselības inspekcijai. Kārtību, 
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kādā pakalpojumu sniedzējs pirms tādas saimnieciskās darbības uzsākšanas, kura saistīta ar 
skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu, ziņo Veselības inspekcijai, nosaka 
Ministru kabinets.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:
“9. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 5. panta ceturtajā daļā minētos 

noteikumus.
10. Šā likuma 38.1 panta otrā daļa stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. Pakalpojumu sniedzēji, kas 

saimniecisko darbību, kura saistīta ar skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu, 
uzsākuši pirms 2016. gada 1. janvāra, paziņo par to Veselības inspekcijai līdz 2016. gada 1. martam 
šā likuma 38.1 panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

382. 887L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas 
valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo 
situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā

1.  pants.  2014.  gada 30.  maijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gruzijas 
valdības līgums par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā 
(turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 21. 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 un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par sadarbību civilo ārkārtējo 
situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā

Latvijas Republikas valdība un Gruzijas valdība, turpmāk sauktas Puses,
apzinoties sadarbības nepieciešamību starp divām Pusēm un cenšoties veicināt savstarpēju 

palīdzību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā, kā arī to seku 
likvidēšanā;

ievērojot tos labumus, ko var iegūt Puses, apmainoties ar zinātnisko un tehnisko informāciju 
minētajā jomā;

ņemot vērā civilo ārkārtējo situāciju iespējamību un smagumu, kad koordinētās palīdzības 
sniegšana var būt nepieciešama, lai stiprinātu iesaistītās Puses reaģēšanas iespējas ar mērķi 
samazināt cilvēku dzīvību zaudējumus un vides un īpašuma bojājumus;

vienojas par sekojošo.
1. pants
Termini

Šī līguma mērķiem sekojošiem terminiem ir šāda nozīme:
1. “civilā ārkārtējā situācija” notikumi, kurus izraisījušas dabas vai cilvēku izraisītās katastrofas, 

tādas kā ugunsgrēks, tehnoloģiskās, radioloģiskās un vides katastrofas, epidēmijas un cita veida 
katastrofas, kas nopietni apdraud vai kaitē cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi;

2. “pieprasošā Puse” Puse, kas vēršas pie otrās Puses ar pieprasījumu nosūtīt palīdzības 
vienības, aprīkojumu un uzturēšanas materiālus;

3.  “sniedzošā Puse” Puse, kas izpilda otrās Puses pieprasījumu nosūtīt palīdzības vienības, 
aprīkojumu un uzturēšanas materiālus;

4. “palīdzības vienības” nozīmē sniedzošās Puses speciālistu grupu, kas izveidota palīdzības 
sniegšanai, un nodrošināta ar nepieciešamo aprīkojumu;

5. “aprīkojums” nozīmē materiālus, tehniskos un transporta līdzekļus, zāles un medicīniskās 
ierīces, palīdzības vienību aprīkojumu un individuālos piederumus, ko izmanto palīdzības 
sniegšanai;

6. “uzturēšanas materiāli” materiālie līdzekļi, kas paredzēti bezmaksas izdalei to iedzīvotāju 
vidū, kas ir cietuši civilās ārkārtējās situācijas rezultātā; 

7. “kompetentās iestādes” iestādes, ko katra no Pusēm nozīmē ar šī līguma īstenošanu saistīto 
darbību koordinācijai.

2. pants
Sadarbības mērķis

Šī līguma Puses, būdamas pārliecinātas par sadarbības nepieciešamību, izveido pastāvīgu 
sadarbības mehānismu ar mērķi cīnīties ar civilajām ārkārtējām situācijām un attīstīt šo sadarbību 
ar visiem atbilstošiem līdzekļiem esošo resursu ietvaros un atbilstoši abu Pušu vajadzībām.

3. pants
Sadarbības formas

Sadarbība šī līguma ietvaros ietver šādas formas:
a) pasākumu un metožu izstrāde un uzlabošana civilo ārkārtējo situāciju novēršanai un to 

seku likvidēšanai;
b) informācijas operatīvās apmaiņas organizēšana: 
i. par civilajām ārkārtējām situācijām, kas izveidojušās Pušu valstu teritorijās;
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ii. par Pušu lūgumiem un priekšlikumiem savstarpējās palīdzības jomā, kā arī par attiecīgo 
starptautisko organizāciju sniegto palīdzību;

iii. par savstarpējo palīdzību, kas tika sniegta civilo ārkārtējo situāciju seku likvidēšanai;
c) starptautisko organizāciju piesaistīšana ar mērķi nodrošināt Pušu gatavību civilo ārkārtējo 

situāciju novēršanai un palīdzības saņemšanai to izveidošanās gadījumā;
d) dabas un tehnoloģisko procesu monitoringa organizēšana un realizācija;
e) civilo ārkārtējo situāciju prognozēšana un to seku novērtēšana;
f) ekspertu apmaiņa;
g) personāla apmācība;
h) kopīgu konsultāciju organizēšana;
i) informācijas un tehnoloģiju apmaiņa;
j) kopīgu semināru un sanāksmju organizēšana;
k) pētījumu projektu kopīga plānošana, izstrādāšana, realizācija un demonstrācija;
l) sakaru uzturēšana starp Pušu kompetentajām iestādēm;
m) civilo ārkārtējo situāciju seku likvidēšana;
n) jebkuras citas darbības civilo ārkārtējo situāciju novēršanas un to seku likvidēšanas jomā, 

kas var būt saskaņotas starp Pušu kompetentajām iestādēm.

4. pants
Kompetentās iestādes

1. Šī līguma mērķiem Pušu kompetentās iestādes ir:
a) Latvijas Republikā: 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
b) Gruzijā:
Gruzijas Iekšlietu ministrijas Ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas departaments.
2. Abas šī līguma Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo kompetento iestāžu 

kontaktinformāciju un detaļas, kā arī kontaktpunktus, kas pieejami 24 stundas diennaktī.
3. Šī līguma īstenošanas gaitā Pušu kompetentās iestādes ir pilnvarotas nekavējoties nodibināt 

tiešus kontaktus.
4. Šī līguma Puses informē viena otru nekavējoties par jebkurām izmaiņām kompetento 

iestāžu kompetencēs pa diplomātiskajiem kanāliem.

5. pants
Palīdzības pieprasījums un informācijas apmaiņa

1. Palīdzība tiek sniegta uz pieprasošās Puses kompetentās iestādes rakstiska pieprasījuma 
pamata vai īpaši steidzamā gadījumā uz mutvārdu pieprasījuma pamata. Jebkurš mutvārdu 
pieprasījums tiek apstiprināts rakstiski pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu 
laikā pēc mutvārdu pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījumā pieprasošā Puse sniedz informāciju 
par civilās ārkārtējās situācijas izcelšanās vietu, laiku un datumu, civilās ārkārtējās situācijas veidu 
un apjomu, kā arī pašreizējās situācijas raksturojumu; par pasākumiem, kas jau ir veikti un tiek 
plānoti, kā arī nepieciešamo atbalstu un palīdzības prioritātēm.

2. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde visīsākajā iespējamā laikā pieņem lēmumu par 
palīdzības sniegšanas iespējamību un informē pieprasošo Pusi par tās pašreizējām iespējām, 
palīdzības noteikumiem un apjomu.
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3. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde rakstiski informē pieprasošās Puses kompetento 
iestādi par robežšķērsošanas vietu, kuru palīdzības vienība plāno šķērsot, par robežšķērsošanas 
laiku un izmantotajiem transportlīdzekļiem.

6. pants
Savstarpējā palīdzība un koordinācijas pasākumi

1. Palīdzība var tikt sniegta, nosūtot palīdzības vienības, aprīkojumu un uzturēšanas 
materiālus vai sniedzot nepieciešamo informāciju un pieredzi.

2. Pieprasošās Puses kompetentā iestāde koordinē, vada un pārrauga sniedzošās Puses 
palīdzības vienību darbības ar minēto vienību vadītāju starpniecību.

3. Pieprasošās Puses kompetentā iestāde informē palīdzības vienību nozīmēto vadītāju par 
izmaiņām civilās ārkārtējās situācijas rajonā un nosaka rīcības kārtību kā arī, kad tas ir nepieciešams, 
bez maksas nodrošina ar tulkiem un citu palīdzības vienībām nepieciešamo atbalstu un līdzekļiem.

4. Palīdzības vienību aprīkojumam jābūt pietiekamam, lai tās autonomi darbotos civilās 
ārkārtējās situācijas rajonā vismaz 72 stundas kopš ierašanās brīža.

5. Pieprasošā Puse nodrošina palīdzības vienību drošību; sniedz bezmaksas neatliekamo 
medicīnisko palīdzību, ēdināšanu un izmitināšanu, kā arī iztikai nepieciešamākās lietas pēc 
palīdzības vienību krājumu izbeigšanās.

6. Palīdzības vienības ievēro pieprasošās Puses normatīvos aktus savas uzturēšanās laikā 
pieprasošās Puses valsts teritorijā.

7. pants
Robežas šķērsošana

1. Lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzību, Puses līdz minimumam samazina ar robežas 
šķērsošanas procedūru saistītās formalitātes.

2. Palīdzības vienības drīkst šķērsot pieprasošās Puses valsts robežu ārpus kārtas 
robežšķērsošanas vietās, kas atvērtas starptautiskajai satiksmei, ar derīgiem ceļošanas dokumentiem.

3. Palīdzības vienību vadītājam jābūt norīkojuma vēstulei, ko izsniegusi sniedzošās Puses 
kompetentā iestāde, norādot tajā palīdzības vienību pilnvaras un palīdzības vienību dalībnieku 
sarakstu. Transportlīdzekļa vadītājam, ja tāds ir, papildus derīgam ceļošanas dokumentam ir 
jāuzrāda arī dokuments, kas dod tiesības vadīt attiecīgo transportlīdzekli, un tā reģistrācijas 
apliecību.

4. Uzrādot minētos dokumentus, Latvijas Republikas Valsts robežsardze izsniedz vīzas 
robežšķērsošanas vietā Gruzijas palīdzības vienību dalībniekiem.

5. Procedūru, saskaņā ar kuru palīdzības vienības ar glābšanas suņiem šķērso pieprasošās 
Puses valsts robežu, un to uzturēšanos pieprasošās Puses valsts teritorijā nosaka atbilstoši karantīnas 
noteikumiem, kādi ir spēkā pieprasošās Puses valsts teritorijā.

6. Palīdzības vienību, to aprīkojuma un uzturēšanas materiālu transportēšanas nolūkā var 
tikt lietots jebkurš piemērots transportlīdzeklis, lai sasniegtu galamērķi, cik vien drīz iespējams.

7. Robežas šķērsošanas procedūra saskaņā ar šī panta noteikumiem ir spēkā arī tad, ja vienas 
no Pusēm valsts ir tranzīta valsts palīdzību lūdzošai trešajai valstij civilās ārkārtējās situācijas 
gadījumā, un tranzīts ir nepieciešams efektīvas palīdzības sniegšanai. Šī līguma 4. panta 1. daļā 
minētās kompetentās iestādes savlaicīgi informē viena otru par tranzīta nepieciešamību, lai sniegtu 
palīdzību trešajai valstij, un koordinē aprīkojuma un uzturēšanas materiālu tranzīta nosūtīšanas 
procedūru.
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8. pants
Aprīkojuma un uzturēšanas materiālu transportēšana pāri valsts robežai

1. Aprīkojums, uzturēšanas materiāli un palīdzības vienību dalībnieku personīgās mantas, 
kas tiek ievestas vai izvestas saskaņā ar šo līgumu ir atbrīvotas no muitas un citiem maksājumiem, 
ja tas nav pretrunā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem.

2. Palīdzības sniegšanas laikā palīdzības vienības līdz ar savām ceļošanai nepieciešamajām 
lietām drīkst ievest, izvest un transportēt tranzītā tikai aprīkojumu, kas nepieciešams to uzdevuma 
veikšanai.

3. Jebkurš  aprīkojums un uzturēšanas materiāli, kas nav izmantoti vai iznīcināti, tiek atgriezti 
sniedzošajai Pusei.

4. Zāles, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, var ievest tikai tādos daudzumos, kādi 
nepieciešami medicīniskās palīdzības sniegšanas nolūkos saskaņā ar Pušu valstu normatīvajiem 
aktiem. Tās izmanto vienīgi kvalificēts medicīniskais personāls atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem. 
Šajā gadījumā palīdzības vienības vadītājs uzrāda muitas kontroles iestādēm deklarāciju, kurā 
uzskaitītas zāles, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, un norādīta to nomenklatūra un 
daudzums.

5. Šķērsojot valsts robežu, palīdzības vienības vadītājs pieprasošās Puses muitas kontroles 
iestādēm iesniedz atsevišķu sarakstu aprīkojumam, kas nepieciešams palīdzības vienību uzdevuma 
veikšanai, un atsevišķu sarakstu uzturēšanas materiāliem. 

6. Pieprasošās Puses attiecīgās institūcijas var kontrolēt augstākminēto materiālu un vielu 
lietošanu un uzglabāšanu.

7. Palīdzības sniegšanas laikā neizlietotās zāles, kas satur narkotiskās un psihotropās vielas, 
tiek izvestas no pieprasošās Puses valsts teritorijas. Apliecība par izlietotajām zālēm, ko parakstījuši 
sniedzošās Puses palīdzības vienības vadītājs un ārsts un apstiprinājusi pieprasošās Puses 
kompetentā iestāde, tiek uzrādīta pieprasošās Puses muitas kontroles iestādēm pēc palīdzības 
sniegšanas pabeigšanas.

8. Šī panta noteikumi tiek piemēroti arī aprīkojuma un uzturēšanas materiālu tranzītam caur 
vienas no Pusēm teritoriju gadījumā, kad palīdzība tiek sniegta trešajai valstij.

9. pants
Gaisa kuģu izmantošana

1. Katra Puse palīdzības sniegšanas nolūkos ir tiesīga atļaut otrai Pusei gaisa kuģu izmantošanu 
un tranzītu.

2. Sniedzošās Puses kompetentā iestāde informē pieprasošās Puses kompetento iestādi par 
gaisa kuģu izmantošanu palīdzības sniegšanai, sniedzot šādus datus:

– gaisa kuģa veids;
– gaisa kuģa piederības un reģistrācijas valsts, un gaisa kuģa piederības un reģistrācijas 

zīme;
– uz gaisa kuģa esošās ekipāžas dalībnieku skaits un pasažieru saraksts;
– pārvadājamās kravas raksturs (norādot aprīkojumu un uzturēšanas materiālus);
– plānotais lidojuma maršruts, paredzamā nosēšanās vieta un lidojuma dati.

3. Sniedzošā Puse tiek atbrīvota no visiem maksājumiem par pārlidošanu, nosēšanos, gaisa 
kuģa novietošanu, pacelšanos un navigācijas pakalpojumiem gaisa kuģim, kas sniedz palīdzību 
saskaņā ar šo līgumu. Kad palīdzības sniegšanā tiek izmantoti gaisa kuģi, Pušu kompetentās iestādes 
katrā konkrētā gadījumā atsevišķi vienojas par gaisa kuģa degvielas un tehniskās apkopes izmaksu 
kompensēšanu.

4. Gaisa kuģa robežkontroli un muitas kontroli veic gaisa kuģu nolaišanās vietās.
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10. pants
Palīdzības izmaksu segšana

Ja Puses nenosaka citādi, ņemot vērā arī šī līguma noteikumus, palīdzība tiek sniegta bez 
maksas.

11. pants
Kompensācija par kaitējumu

1. Puses atsakās no jebkādām tiesībām pieprasīt kompensāciju īpašuma bojāšanas gadījumā, 
ieskaitot kāda palīdzības vienības dalībnieka videi nodarīto kaitējumu, kas nodarīts, veicot savu 
uzdevumu, kas saistīts ar šī līguma īstenošanu, kā arī no jebkādām prasībām pēc kompensācijas 
par kaitējumu palīdzības vienības dalībnieka veselībai vai par tā nāvi, ja tas noticis tādu uzdevumu 
veikšanas laikā un saistībā ar tādiem uzdevumiem, kas saistīti ar šī līguma īstenošanu.

2. Kad sniedzošās Puses palīdzības vienības dalībnieks pieprasošās Puses valsts teritorijā, 
veicot uzdevumu, kas saistīts ar šī līguma īstenošanu, nodara kaitējumu kādai trešajai personai, 
atbildību uzņemas pieprasošā Puse saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas 
piemērojami tās palīdzības vienību nodarītajam kaitējumam.

3.  Šī panta 1. un 2. punkta noteikumi netiek piemēroti, ja kaitējums nodarīts noziedzīga 
nodarījuma rezultātā tīši vai aiz neuzmanības.

4.  Atbildība par kompensāciju par šajā pantā noteikto kaitējumu attiecas uz kaitējumu, ko 
palīdzības vienība izraisīja laika posmā no ierašanās pieprasošās Puses valsts teritorijā līdz tās 
atstāšanai.

5. Kompetentās iestādes cieši sadarbojas, lai atvieglotu kompensāciju pieprasījumu 
novērtēšanu. Šādā nolūkā tās apmainās ar visu tām pieejamo informāciju, kas attiecas uz kaitējuma 
nodarīšanas apstākļiem.

6. Puses piemēro šī panta noteikumus arī gadījumos, ja kāda no tām ir tranzītvalsts.

12. pants
Koordinācija palīdzības sniegšanas laikā

Kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu un uzturētu ciešus 
kontaktus starp kompetentajām iestādēm un palīdzības vienībām palīdzības sniegšanas laikā.

13. pants
Palīdzības sniegšanas pabeigšana

Palīdzības vienības pārtrauc palīdzības sniegšanu, ja to pieprasa pieprasošā Puse vai pēc savu 
uzdevumu pabeigšanas. Palīdzības vienības pamet pieprasošās Puses valsts teritoriju nekavējoties 
pēc tam.

14. pants
Vizīšu un apmācību izmaksas

1. Puse, kura nosūta ekspertus un novērotājus uz otro Pusi, sedz viņu ceļošanas izdevumus 
un Puse, kura viņus pieņem, sedz dzīvošanas un ceļošanas izdevumus tās valsts teritorijā, ja Puses 
nevienojas citādi, izskatot katru gadījumu atsevišķi.

2. Puse, kura nosūta dalībniekus un praktikantus uz otro Pusi, sedz viņu ceļošanas izdevumus 
un Puse, kura viņus pieņem, sedz dzīvošanas, medicīniskās aprūpes un ceļošanas izdevumus tās 
valsts teritorijā minēto personu mācību laikā, ja Puses nevienojas citādi, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi.
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15. pants
Informācijas izmantošana

Jebkuru informāciju, kas iegūta ar šo līgumu saistītas darbības rezultātā, drīkst izpaust kādai 
trešajai pusei tikai ar tās Puses iepriekšēju atļauju, kura sniedza šo informāciju, ņemot vērā Pušu 
valstīs spēkā esošo nacionālo normatīvo aktu noteikumus, un to drīkst izpaust atklātībā tikai tad, ja 
Pušu kompetentās iestādes iepriekš rakstiski vienojušās par šādu rīcību.

16. pants
Kopīgā komisija

1. Kompetentās iestādes izveido kopīgo komisiju, kas veic šādas funkcijas:
a) līguma īstenošana, sagatavojot un identificējot sadarbības programmu fāzes starp šī līguma 

Pusēm un darbs pie to turpināšanas un attīstības;
b) nepieciešamo rekomendāciju piedāvāšana līguma attīstībai atbilstoši Pušu nākotnes 

prasībām un to prezentācija kompetentajām iestādēm, lai veiktu nepieciešamās procedūras 
rekomendāciju īstenošanai.

2. Kopīgā komisija sanāk vienu reizi gadā vai pēc nepieciešamības pārmaiņus katras Puses 
valsts teritorijā. Kopīgo komisiju vada pieņemošās Puses delegācijas vadītājs.

17. pants
Valodas lietošana

Sadarbības ietvaros saskaņā ar šo līgumu Puses izmanto angļu valodu.

18. pants
Strīdu risināšana

Visus strīdus, kas var rasties šī līguma interpretācijas vai piemērošanas gaitā, Puses risina 
konsultāciju un/vai sarunu ceļā. 

19. pants
Citi starptautiskie līgumi

Šis līgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti citos starptautiskajos līgumos.

20. pants
Grozījumi un papildinājumi

Šis līgums var tikt rakstiski grozīts un papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties. Grozījumus 
un papildinājumus noformē atsevišķu dokumentu veidā, kuri veido līguma neatņemamo sastāvdaļu. 
Dokuments stājas spēkā tādā pašā veidā kā šis līgums.
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21. pants
Spēkā stāšanās

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā 
pēc tam, kad ir saņemts pēdējais rakstisks paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem, kurā Puses 
informē viena otru par to, ka ir izpildītas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums 
stātos spēkā.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību jebkurā laikā, iesniedzot otrai Pusei rakstisku 
paziņojumu pa diplomātiskajiem kanāliem par savu nodomu. Šāda izbeigšana stājas spēkā 
deviņdesmitajā dienā pēc šāda paziņojuma saņemšanas datuma.

Parakstīts Batumi, 2014. gada 30. maijā divos oriģinālos eksemplāros, katrs latviešu, gruzīnu 
un angļu valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Līguma noteikumu interpretācijas 
atšķirību gadījumā priekšroka dodama tekstam angļu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Rihards Kozlovskis

Gruzijas
valdības vārdā

Aleksandrs Čikaidze
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

383. 888L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas 
Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā 
pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru 
apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem

1.  pants.  2014.  gada 10.  jūnijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas 
Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem 
(turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 15. 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 un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN 
TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS

PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET TERORISMU, ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU UN 
NELEGĀLU NARKOTISKO VIELU, PSIHOTROPO VIELU UN PREKURSORU APRITI 

UN CITIEM NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM

Latvijas Republikas valdība un Tadžikistānas Republikas valdība, turpmāk sauktas Puses, 
apzinoties, ka terorisms, organizētā noziedzība un nelegāla narkotisko vielu, psihotropo vielu 

un prekursoru aprite, rada nopietnus draudus Pušu valstu drošībai, abu valstu tautu veselībai un 
labklājībai, rada kaitējumu abu valstu politiskai, ekonomiskai un kultūrsociālai attīstībai,

atzīstot nepieciešamību saskaņot darbības operatīvās sadarbības jautājumos cīņā pret 
terorismu, organizēto noziedzību un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālo 
apriti, ievērojot savu valstu nacionālos normatīvos aktus,

ievērojot savu valstu konstitucionālos pamatus un tiesiskās sistēmas, un cienot neatņemamās 
valstu tiesības uz suverenitāti,

apstiprinot saistības, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses, kā 
arī, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas iestāžu un tās specializēto institūciju, kas darbojas 
terorisma, organizētās noziedzības un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās 
aprites apkarošanas jomā, rezolūcijas, 

vienojas par turpmāko.

1. pants
1. Puses sadarbojas noziedzības, it īpaši tās organizēto formu, apkarošanas jomā saskaņā 

ar savu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un šo līgumu gadījumos, kad noziedzīgu 
nodarījumu novēršana un atklāšana prasa abu Pušu kompetento iestāžu savstarpējo sadarbību.  

2. Puses sadarbojas cīņā pret:
1) terorismu visās tā formās un izpausmēs, ieskaitot terorisma finansēšanu;
2) organizēto noziedzību;
3) nelegālu augu audzēšanu, kurus izmanto narkotisko un psihotropu vielu 

izgatavošanā, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu ražošanu, 
pārvietošanu un apriti;

4) šaujamieroču, munīcijas, spridzināšanas ierīču, sprāgstošu vielu, bīstamu un indīgu 
vielu, radioaktīvu un bioloģisku materiālu, kas apdraud cilvēka dzīvību un veselību 
un apkārtējo vidi, nelegālu apriti;

5) ķīlnieku sagrābšanu, personu nolaupīšanu un cilvēku tirdzniecību;
6) noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, tai skaitā arī cilvēka 

orgānu un audu tirdzniecību transplantācijas vajadzībām;
7) noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas, finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības 

jomās, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);
8) viltotu naudas zīmju, finanšu instrumentu, bezskaidras naudas maksājumu līdzekļu 

izgatavošanu un realizāciju;
9) kontrabandu;
10) noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tai skaitā transportlīdzekļu zādzību; 
11) noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, seksuālu 

ekspluatāciju, it īpaši bērnu, 
12) noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelegālu imigrāciju un valsts robežas 

drošību;
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13) noziedzīgiem nodarījumiem pret apkārtējo vidi, ja tie skar abu Pušu valstu intereses;
14) noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību 

aizskārumu;
15) korupciju;
16) noziedzīgiem nodarījumiem informācijas tehnoloģiju jomā.

3. Šis līgums neskar jautājumus par izdošanu un tiesisko palīdzību krimināllietās.

2. pants
1. Šajā līgumā paredzētā sadarbība tiek īstenota Pušu kompetentajām iestādēm tieši sazinoties 

un vienojoties. 
No Latvijas Republikas Puses kompetentās iestādes ir:

1) Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;
2) Latvijas Republikas Valsts policija;
3) Latvijas Republikas Drošības policija;
4) Latvijas Republikas Valsts robežsardze;
5) Latvijas Republikas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
6) Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests;
7) Latvijas Republikas Veselības ministrija.

No Tadžikistānas Republikas Puses kompetentās iestādes ir:
1) Tadžikistānas Republikas Iekšlietu ministrija;
2) Tadžikistānas Republikas Veselības un iedzīvotāju sociālas aizsardzības ministrija;
3) Tadžikistānas Republikas Valsts nacionālās drošības komiteja;
4) Tadžikistānas Republikas Ģenerālprokuratūra;
5) Tadžikistānas Republikas Prezidenta izveidotā Narkotiku kontroles aģentūra;
6) Tadžikistānas Republikas Valsts finanšu kontroles un korupcijas apkarošanas 

aģentūra;
7) Tadžikistānas Republikas Valdības Muitas dienests;
8) Tadžikistānas Republikas Valdības nodokļu komiteja.

2. Puses nekavējoties, pa diplomātiskajiem kanāliem, informē viena otru par izmaiņām savu 
kompetento iestāžu sarakstā.

3. Pušu kompetentās iestādes savstarpēji izveido tiešos saziņas kanālus ar mērķi nodrošināt 
efektīvu sadarbību šī līguma realizācijas ietvaros.

3. pants
1. Sadarbība šī līguma ietvaros tiek īstenota it īpaši šādās formās:
1) apmaiņa ar operatīvas darbības rezultātā iegūto informāciju, kā arī citu savstarpēji 

interesējošu informāciju, tajā skaitā saistībā ar: 
a) plānotiem vai izdarītiem terora aktiem, par personām un organizācijām, kas ir tajos 

iesaistītas, par to izdarīšanas metodēm un tajos izmantotajām tehniskajām iekārtām un līdzekļiem;
b) teroristiskām organizācijām un grupām, par to struktūrām un dalībniekiem, kas plāno, 

izdara vai arī ir izdarījuši terora aktus, par šādu organizāciju finansēšanas formām un veidiem, tajā 
skaitā par iesaistītām personām (fiziskām un juridiskām);
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c) personām, kuras ir iesaistītas organizētajā noziedzībā, par noziedzīgo organizāciju un 
grupu struktūru, par attiecībām starp atsevišķām personām un grupām, par noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanas apstākļiem (it īpaši par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laiku, vietu un izdarīšanas 
metodi), par veiktajiem pasākumiem;

d) jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar nelegālu narkotisko vielu, 
psihotropo vielu un prekursoru apriti un kas ir izdarīti vai kurus gatavojas izdarīt otras Puses valsts 
teritorijā;

e) faktiem, kas ir saistīti ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu 
pārvietošanu vai mēģinājumiem nelegāli pārvietot no vienas Puses valsts teritorijas uz otras Puses 
valsts teritoriju;

f) personām, kuras tiek turētas aizdomās par līdzdalību nelegālā narkotisko vielu, psihotropo 
vielu un prekursoru apritē;

g) tādu avotu atklāšanas formām un metodēm, no kuriem narkotiskās vielas, psihotropās 
vielas un prekursori nonāk nelegālā apritē, un šādas nelegālas aprites novēršanas pasākumiem; 

h) izmantotajiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru slēpšanas veidiem to 
transportēšanas laikā un to atklāšanas metodēm;

i) atklātiem faktiem un metodēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);
j) citiem šajā līgumā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem. 
2) pēc Pušu pieprasījumiem operatīvo pasākumu īstenošana lietās, kas ir saistītas ar terorismu, 

organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;
3) darba pieredzes apmaiņa, tajā skaitā organizējot kopējas darba tikšanās, apspriedes, 

konferences, seminārus un apmācības;
4) apmaiņa ar likumu un citu normatīvo aktu tekstiem jomās, kas ir saistītas ar cīņu pret 

terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu apriti, un darbībām 
pret to ļaunprātīgu lietošanu, kā arī ar materiāliem par šo normatīvo aktu izpildi un metodiskām 
rekomendācijām;

5) palīdzība personāla sagatavošanā un to kvalifikācijas celšanā, tajā skaitā organizējot 
stažēšanos nodaļās, kas specializējas cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu 
narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

6) konsultatīvas palīdzības sniegšana, kā arī palīdzība sarežģītu ekspertīžu veikšanā;
7) nepieciešamības gadījumā apmaiņa ar no nelegālas aprites izņemtiem narkotisko vielu, 

psihotropo vielu un prekursoru paraugiem un izpētes rezultātiem, kā arī ar atklātiem to iegūšanas 
vai mākslīgas ražošanas sintezēšanas veidiem, tajā skaitā par jauniem vielu veidiem, kuri agrāk 
nebija iekļauti narkotisko vielu sarakstā; 

8) apmaiņa ar statistikas datiem un speciālām publikācijām par narkotisko vielu, psihotropo 
vielu un prekursoru aprites kontroles problēmām;

9) sadarbība narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru legālas aprites kontroles jomā, 
kā arī narkomānijas novēršanā un narkomānu ārstēšanā. 

2. Puses var sadarboties citās formās, kas atbilst šī līguma mērķiem.

4. pants
1. Palīdzības sniegšana un informācijas nodošana šī līguma ietvaros tiek veikta pēc vienas 

Puses iniciatīvas, vai pamatojoties uz vienas Puses kompetentās iestādes pieprasījumu. Pieprasījums 
pēc palīdzības tiek iesniegts rakstiskā formā, tajā skaitā izmantojot informācijas nosūtīšanas 
tehniskos līdzekļus. 

2. Izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus, kā arī šaubu gadījumos attiecībā 
uz saņemta pieprasījuma īstumu vai saturu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var pieprasīt 
rakstisku apstiprinājumu no pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes. 
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3. Steidzamos gadījumos var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, taču trīs dienu laikā tas ir 
jāapstiprina rakstiskā formā. 

Pieprasījums satur: 
1) pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes nosaukumu;
2) pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes nosaukumu; 
3) pieprasījuma pamatojumu;
4) pieprasījuma būtības aprakstu;
5) vēlamo pieprasījuma izpildes termiņu;
6) citas ziņas, kas nepieciešamas pieprasījuma izpildei.

4. Pieprasījumu paraksta kompetentās iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai citas viņu 
pilnvarotas personas un to apstiprina ar pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes zīmogu. 

5. pants
1. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta pilnībā vai daļēji, ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā 

iestāde uzskata, ka tā izpilde var radīt kaitējumu tās valsts suverenitātei, nacionālai drošībai, 
sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm, vai ir pretrunā ar tās valsts nacionālajiem 
normatīvajiem aktiem vai starptautiskajām saistībām, kā arī var radīt Pušu valstu iedzīvotāju tiesību 
un likumīgu interešu pārkāpšanu.

2. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta, ja nodarījums, saistībā ar kuru ir veikts pieprasījums, 
nav noziedzīgs nodarījums saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts 
nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

3. Gadījumā, ja pieprasījumu nav iespējams izpildīt vai tiek pieņemts lēmums par pieprasījuma 
atteikumu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde rakstiski informē par to pieprasījumu 
iesniegušo kompetento iestādi, norādot atteikuma iemeslus, kā arī atgriež atpakaļ iesniegušajai 
kompetentajai iestādei pieprasījumu ar pievienotajiem materiāliem. 

4. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par daļēju pieprasījuma atteikumu, pieprasījumu 
saņēmusī kompetentā iestāde rakstiski informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par to, 
kādā apjomā pieprasījums tiks izpildīts.

6. pants
1. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus ātrai un 

iespējami pilnīgākai pieprasījuma izpildīšanai. Pieprasījums tiek izpildīts termiņā, kas nepārsniedz 
trīsdesmit dienas no tā saņemšanas datuma, turklāt pēc iespējas tiek ņemtas vērā pieprasījumu 
iesniegušās kompetentās iestādes vēlmes par pieprasījuma izpildi tās norādītajā termiņā.

2. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījumu iesniegušo 
kompetento iestādi par apstākļiem, kas traucē pieprasījuma izpildi vai aizkavē tā izpildi uz ilgāku 
laiku. 

3. Ja pieprasījuma izpilde neietilpst pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes 
kompetencē, tā nodod pieprasījumu attiecīgajai kompetentai iestādei un nekavējoties par to 
informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi. 

4. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, kas pēc 
tās domām ir nepieciešama pieprasījuma pienācīgai izpildei.

5. Pieprasījuma izpildei tiek piemēroti pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts 
nacionālie normatīvie akti.

6. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var dot rakstisku atļauju pieprasījumu 
iesniegušās kompetentās iestādes pilnvarotajiem pārstāvjiem atrasties savas valsts teritorijā 
pieprasījuma izpildes laikā un būt klāt operatīvajos un pārbaudes pasākumos, kuri nav saistīti ar 
operatīvo darbību, ja tas nav pretrunā ar šīs valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
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7. Ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka nekavējoša pieprasījuma izpilde 
var traucēt izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai citu tiesisku darbību, kas tiek veikta tās valstī, tā var 
atlikt pieprasījuma izpildi vai saistīt tā izpildi ar nepieciešamību ievērot nosacījumus, kas noteikti 
kā nepieciešami pēc konsultācijām ar pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi. Ja pieprasījumu 
iesniegusī kompetentā iestāde piekrīt sniegt palīdzību saskaņā ar piedāvātajiem nosacījumiem, tai 
ir jāievēro šie nosacījumi.

 8. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde pēc pieprasījuma iesniegušās kompetentās 
iestādes lūguma veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti par pieprasījuma 
saņemšanas faktu, šī pieprasījuma un tā pavaddokumentu saturu, kā arī par palīdzības sniegšanas 
faktu.

9. Ja pieprasījuma izpildes laikā konfidencialitātes saglabāšana nav iespējama, pieprasījumu 
saņēmusī kompetentā iestāde par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, kura 
lemj, vai ir jāizpilda pieprasījums ar šādiem nosacījumiem.

7. pants
Personas datu (turpmāk – dati) aizsardzības nolūkos, kurus vienas Puses kompetentās 

iestādes nosūta otrās Puses kompetentajām iestādēm sadarbības ietvaros saskaņā ar šo līgumu un 
savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību, tiek ievēroti šādi 
noteikumi:

1) Puses šī līguma ietvaros datus var sniegt tikai Pušu kompetentajām iestādēm. Pieprasījumu 
iesniegusī Puse izmanto saņemto informāciju pieprasījumā norādītajiem mērķiem. 

2) Datus nododošai Pusei ir jāpārliecinās par nododamo datu precizitāti, kā arī par to, vai to 
nodošana ir nepieciešama un vai tā atbilst sājā līgumā paredzamajiem mērķiem. Ja ir nosūtīti kļūdaini 
dati vai dati, kurus nedrīkst sūtīt, tad datus nododošās Puses kompetentā iestāde nekavējoties 
informē par to datus saņēmušās Puses kompetento iestādi. Datus saņēmušajai kompetentajai 
iestādei ir jāveic nepieciešamās korekcijas kļūdainajos datos vai nekavējoties jāiznīcina dati, kurus 
nedrīkstēja nodot.

3) Persona, dati par kuru tiek sniegti otrai Pusei, saskaņā ar datu nododošās Puses 
nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē pēc tās lūguma par šādiem datiem un to iecerēto 
izmantošanu. Valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var 
tikt atteikta.

4) Nododot datus starp Pusēm, datus nododošā kompetentā iestāde nosaka galīgos termiņus 
šo datu iznīcināšanai saskaņā ar saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neraugoties uz to, 
nodotie dati tiek iznīcināti, kad vairs nav nepieciešamības pēc tiem, kā arī beidzoties šī līguma 
darbības termiņam. Pušu kompetentās iestādes nekavējoties informē viena otru par saņemto datu 
iznīcināšanu un par šīs iznīcināšanas iemeslu. 

5) Pušu kompetento iestāžu pienākums ir fiksēt datu nodošanu, saņemšanu un iznīcināšanu. 
6) Pušu kompetentām iestādēm ir jāaizsargā tām nodotie dati no nesankcionētas piekļūšanas 

tiem no personām, kuras nav uz to pilnvarotas, kā arī Pusēm nav tiesības šos datus izmainīt vai 
publicēt.

8. pants
1. Katra Puse nodrošina informācijas un datu, kā arī dokumentu un materiālu satura, kas 

ir saņemti no otras Puses, konfidencialitāti, ja tiem piemīt ierobežotas pieejamības raksturs, vai 
nosūtošā Puse uzskata par nevēlamu to izpaust. 

2. Informācija un dati, tajā skaitā dokumenti un materiāli, kas saņemti šī līguma ietvaros, 
bez kompetentās iestādes, kura tos sniedza, atļaujas nevar tikt izmantoti citiem mērķiem kā tiem, 
kuriem tie tika pieprasīti un nodoti. 



32

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2014. gada 27. novembrī

3. Lai nodotu trešajai pusei informāciju un datus, tajā skaitā dokumentus un materiālus, 
ko saņēmusi viena no Pusēm šī līguma ietvaros, ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska atļauja 
no kompetentās iestādes, kura tos sniedza, ja vien šie dati nav publiski pieejami pieprasījumu 
saņēmušās Puses valstī.

9. pants
Pieprasījumi un tiem klāt pievienotie dokumenti, kas tiek nosūtīti saskaņā ar šo līgumu, tiek 

sastādīti krievu valodā, ja starp Pušu kompetentajām iestādēm netiks panākta cita vienošanās.

10. pants
Pušu kompetentās iestādes savu nacionālo normatīvo aktu ietvaros veic nepieciešamos 

pasākumus, kas paredz kontrolēto piegāžu metodes pielietošanu ar mērķi atklāt personas, kas 
piedalās noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. 

11. pants
Pušu kompetentās iestādes, pamatojoties uz šo līgumu, pēc savstarpējas vienošanās var 

organizēt konsultācijas, apmainīties ar priekšlikumiem, veidot kopējas darba grupas, rīkot 
ekspertu tikšanās un slēgt vienošanās savā starpā, lai paaugstinātu šī līguma noteikumu īstenošanas 
efektivitāti. 

12. pants
Strīdi, kas var rasties starp Pusēm saistībā ar šī līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek 

risināti starp Pušu kompetentajām iestādēm konsultāciju un pārrunu ceļā vai pa diplomātiskajiem 
kanāliem.

13. pants
Pušu kompetentās iestādes patstāvīgi sedz izdevumus, kuri rodas šī līguma īstenošanas gaitā, 

ja katrā konkrētā gadījumā netiek saskaņota cita kārtība.

14. pants
Šis līgums neskar katras Puses tiesības un saistības citu starptautisko līgumu ietvaros, kuru 

dalībniece ir tās valsts, ja vien šajā līgumā nav noteikti labvēlīgāki noteikumi Pušu kompetento 
iestāžu sadarbībai.
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15. pants
1. Šis līgums stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais 

rakstveida paziņojums, ar kuru Puses informē viena otru, ka izpildītas attiecīgās iekšējās procedūras, 
kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

2. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, par 
to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šī līguma darbība tiek izbeigta sestā mēneša pirmajā dienā, no 
datuma, kad viena no Pusēm ir saņēmusi šādu paziņojumu. 

3. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās šajā līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi, 
kuri noformējami atsevišķu protokolu veidā un stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu un kuri 
ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Parakstīts Dušanbe, 2014. gada 10. jūnijā divos eksemplāros, katrs latviešu, tadžiku un krievu 
valodā, turklāt visiem trim tekstiem ir vienāds juridiskais spēks. Atšķirīgas šī līguma nosacījumu 
interpretācijas gadījumā teksts krievu valodā ir noteicošais.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Edgars Rinkēvičs

Tadžikistānas Republikas
valdības vārdā

Rahimzods Ramazons Hamro
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

384. 889L/11 Grozījumi Darba likumā 
Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 

15. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5., 10. nr.; 2005, 12., 22. nr.; 2006, 21. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2009, 200. nr.; 2010, 47. nr.; 2011, 62., 103. nr.; 2012, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 32. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Darba sludinājumā norāda darba devēja — fiziskās personas — vārdu un uzvārdu vai 

juridiskās personas nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, vai tā personāla atlases uzņēmuma 
nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kurš darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu 
piemērotību un veic atlasi.”

2. Izteikt 35. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Sagatavojot darba līgumu, darba devējam ir pienākums pieprasīt, lai ārzemnieks uzrāda 

vīzu vai uzturēšanās atļauju, kas apliecina, ka ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, 
izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību 
pie noteikta darba devēja un noteiktā specialitātē (profesijā) nav nepieciešams.”

3. 37. pantā:
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Uz bērnu vecumā no 15 gadiem, kurš turpina iegūt pamatizglītību, ir attiecināmi šā panta 

ceturtās daļas noteikumi par pusaudžu nodarbināšanu.”;
izteikt astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tad, ja viņam ir piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, 

ko apliecina atbilstošs ieraksts ārzemniekam izsniegtajā vīzā vai uzturēšanās atļaujā, izņemot 
normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību pie 
noteikta darba devēja un noteiktā specialitātē (profesijā) nav nepieciešams. Šis noteikums neattiecas 
uz Eiropas Savienības pilsoņiem un personām, kurām ir brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas 
Savienībā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta regulas Nr.562/2006, 
ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār 
robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 5. punktam.”;

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(12) Darba devējs nepielaiž darbinieku pie nolīgtā darba, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto 

darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums. Darba devējam ir pienākums izmaksāt 
darbiniekam šā likuma 74.  panta trešajā daļā noteikto atlīdzību par laiku, kurā darbinieks nav 
pielaists pie darba.”

4.  40. pantā:
izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas 
koda, — dzimšanas datumu), dzīvesvietu, darba devēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), 
personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — dzimšanas datumu) vai 
reģistrācijas numuru un adresi;”;
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papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(9) Darba līgumā neietver noteikumus par svešvalodas prasmi, ja tā nav pamatoti 

nepieciešama darba pienākumu veikšanai. 
(10)  Darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja darbinieks ir ārzemnieks, kurš pietiekamā 

līmenī nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku 
viņam saprotamā valodā par darba līguma noteikumiem. 

(11)  Darba devējam ir pienākums nodrošināt noslēgto darba līgumu uzrādīšanu pēc 
uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma.

(12) Ministru kabinets nosaka komercdarbības veidus, kuros darba devējam ir pienākums, 
noslēdzot darba līgumu, darbiniekam izsniegt darbinieka apliecību, kā arī nosaka darbinieka 
apliecībā ietveramo informāciju un šīs apliecības izsniegšanas noteikumus.”

5. Izslēgt 44. panta trešo daļu.

6. Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par pieciem gadiem 

(ieskaitot termiņa pagarinājumus), ja citā likumā nav noteikts cits darba līguma termiņš. Par darba 
līguma termiņa pagarināšanu uzskatāma arī jauna darba līguma noslēgšana ar to pašu darba devēju, 
ja laikposmā no iepriekšējā darba līguma noslēgšanas dienas līdz jaunā darba līguma noslēgšanas 
dienai tiesiskās attiecības nav bijušas pārtrauktas ilgāk par 60 dienām pēc kārtas.” 

7. Papildināt 58. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: 
“(6)  Darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru 

darbinieks atstādināts no darba.”

8. Izteikt 61. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālās 

stundas tarifa likmes aprēķināšanu nosaka Ministru kabinets.” 

9. Papildināt 62. panta trešo daļu pēc vārdiem “visā barošanas laikā” ar vārdiem “bet ne ilgāk 
kā līdz bērna divu gadu vecumam”.

10. Papildināt 69. panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā: 
“Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu 

par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam, var izmaksāt citā laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā 
darba samaksas izmaksas dienā.”

11.  74. pantā:
papildināt pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem “vai asins komponentus”;
aizstāt pirmās daļas 6. punktā vārdus “prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs” 

ar vārdiem “prokuratūrā vai tiesā”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Darbiniekam pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē ir tiesības 

uz atpūtas dienu. Darbiniekam un darba devējam vienojoties, šo atpūtas dienu var piešķirt citā 
laikā, bet ne vēlāk kā viena gada laikā pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības 
iestādē. Darba devējam ir pienākums apmaksāt ne vairāk kā piecas šādas dienas kalendāra gada 
laikā, izmaksājot šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav 
noteikts lielāks apmaksāto atpūtas dienu skaits.”
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12. Izteikt 75. pantu šādā redakcijā:
“75. pants. Vidējās izpeļņas aprēķināšana
(1)  Visos gadījumos, kad darbiniekam saskaņā ar šo likumu izmaksājama vidējā izpeļņa, 

tā aprēķināma par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, 
darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.

(2) Ja pēdējo sešu vai vairāk mēnešu laikā darbinieks nav strādājis un viņam nav izmaksāta 
darba samaksa, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par darbu sešos kalendāra mēnešos 
pirms attaisnotās prombūtnes perioda sākuma. Ja darbinieks pirms attaisnotās prombūtnes perioda 
sākuma ir strādājis mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par 
periodu, kurā darbinieks ir strādājis. Ja aprēķinātā mēneša vidējā izpeļņa par darbu normāla darba 
laika ietvaros ir mazāka nekā spēkā esošā minimālā mēneša darba alga, mēneša vidējā izpeļņa 
izmaksājama spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmērā.

(3) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba 
dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra 
mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši).

(4) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu 
dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, 
dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu 
darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra 
darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā. Nostrādāto dienu 
skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks nav 
veicis darbu šā likuma 74. panta pirmajā un sestajā daļā minētajos gadījumos. 

(5) Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas 
kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu.

(6) Ja darbinieks ir nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem, dienas vai stundas vidējo izpeļņu 
aprēķina no darba samaksas par nostrādātajām dienām vai stundām, tās kopsummu dalot attiecīgi 
ar šajā periodā nostrādāto dienu vai stundu skaitu. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja darbinieks ir 
nodarbināts mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes.

(7) Izmaksājamās vidējās izpeļņas summu aprēķina, dienas (stundas, mēneša) vidējo izpeļņu 
reizinot ar to dienu (stundu, mēnešu) skaitu, par kurām darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa.

(8)  Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma vai apmaksātā papildatvaļinājuma laiku 
izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vai stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu 
vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.”

13. Izteikt 80. pantu šādā redakcijā:
“80. pants. No darba samaksas izdarāmo ieturējumu ierobežojumi
(1) Ja atbilstoši šā likuma 79. panta pirmajai daļai darba devējs veic ieturējumus no darbiniekam 

izmaksājamās darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus, šie ieturējumi 
nedrīkst pārsniegt 20 procentus no darbiniekam izmaksājamās mēneša darba samaksas. Jebkurā 
gadījumā darbiniekam saglabājama darba samaksa minimālās mēneša darba algas apmērā un par 
katru apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

(2) Saskaņā ar izpildu dokumentiem izdarāmo ieturējumu apmēru no darba samaksas nosaka 
atbilstoši Civilprocesa likumam.

(3) Aizliegts izdarīt ieturējumus no atlaišanas pabalsta, atlīdzības par darbinieka izdevumiem 
un citām darbiniekam izmaksājamām summām, uz kurām saskaņā ar Civilprocesa likumu nedrīkst 
vērst piedziņu.”

14. Izslēgt 85. panta otro daļu.

http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/1016FA82F40AC4EFC2257BC50037F713?OpenDocument#p74
http://likumi.lv/doc.php?id=50500
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15. 90. pantā:
aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdu “sešu” ar skaitli “12”;
papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru darbiniekam 

ir izteikta piezīme vai rājiens.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Darbiniekam ir tiesības prasīt piezīmes vai rājiena atcelšanu mēneša laikā no piezīmes 

vai rājiena izteikšanas dienas šā likuma 94. pantā noteiktajā kārtībā.”

16. Izteikt 96. pantu šādā redakcijā:
“96. pants. Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana
(1) Darbiniekam, kurš, pārtraucot darbu, nosūtīts uz profesionālo apmācību vai paaugstināt 

kvalifikāciju, saglabā darba vietu. Ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu 
saistītos izdevumus sedz darba devējs.

(2)  Ja profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi uzskatāmi par 
tādiem, kas atbilstoši apstākļiem ir saistīti ar darbinieka veicamo darbu, taču šādai profesionālajai 
apmācībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai (darbinieka konkurētspējas pilnveidošana) nav 
noteicoša nozīme nolīgtā darba izpildei, darba devējs un darbinieks var slēgt atsevišķu vienošanos 
par darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu 
atlīdzināšanu (turpmāk — vienošanās par apmācību).

(3)  Darba devējam ir tiesības prasīt, lai darbinieks atlīdzina darba devēja izdevumus par 
darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, kas notikusi atbilstoši šā panta 
otrajā daļā minētajai vienošanās, ja darbinieks uzteic darba līgumu pirms vienošanās paredzētā 
termiņa beigām, izņemot šā likuma 100. panta piektajā daļā minēto gadījumu.

(4) Darba devēja un darbinieka vienošanās par apmācību ir pieļaujama vienīgi tad, ja minētā 
vienošanās atbilst šādām pazīmēm:

1) darbinieks piekrīt piedalīties šādā profesionālajā apmācībā vai kvalifikācijas 
paaugstināšanā;

2) vienošanās termiņš nav ilgāks par diviem gadiem, skaitot no dienas, kad izdots 
izglītības dokuments, kas apliecina profesionālo apmācību vai kvalifikācijas 
paaugstināšanu;

3) vienošanās termiņš ir samērīgs ar profesionālās apmācības vai kvalifikācijas 
paaugstināšanas izdevumu apmēru;

4) naudas summa, kas darbiniekam jāatlīdzina saskaņā ar šo vienošanos, 
nepārsniedz 70 procentus no profesionālās apmācības vai kvalifikācijas 
paaugstināšanas izdevumu kopsummas;

5) atlīdzināmā naudas summa darba līguma uzteikuma gadījumā līdz vienošanās 
termiņa beigām tiek samazināta proporcionāli dienām, kuras darbinieks nostrādājis 
pēc tam, kad sācies vienošanās termiņš.

(5) Vienošanās par apmācību slēdzama rakstveidā, norādot:
1) vienošanās termiņu;
2) ar profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto darba devēja 

izdevumu maksimālo apmēru;
3) profesionālās apmācības vai kvalifikācijas paaugstināšanas detalizētu aprakstu 

(veids, vieta, laiks utt.);
4) kārtību, kādā dzēšami ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu 

saistītie darba devēja izdevumi, ievērojot šā panta ceturtās daļas 5. punktu.
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(6) Vienošanās par apmācību nav spēkā, ja tā noslēgta ar nepilngadīgu personu, personu, 
kurai ir ierobežota rīcībspēja garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, kā arī tad, ja 
vienošanās noslēgta pārbaudes laikā vai par tādu darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas 
paaugstināšanu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jānodrošina darba devējam. 

(7) Ja kopējie izdevumi par profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu gada laikā 
nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, darba devējam nav tiesību prasīt šādu izdevumu 
atlīdzināšanu, izņemot šā panta astotajā daļā minēto gadījumu. Ja profesionālās apmācības vai 
kvalifikācijas paaugstināšanas kopējie izdevumi gada laikā pārsniedz valstī noteikto minimālo 
darba algu, darba devējam ir tiesības prasīt, lai darbinieks atlīdzina darba devējam to izdevumu 
daļu, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

(8) Ja darbinieks, izņemot šā likuma 100. panta piektajā daļā minēto gadījumu, uzteic darba 
līgumu laikā, kad, pamatojoties uz darba devēja un darbinieka noslēgto vienošanos, tiek īstenota 
profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana, vai darbinieks pārtrauc profesionālo 
apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu prettiesiskas rīcības dēļ, darba devējam ir tiesības prasīt, 
lai darbinieks atlīdzina visus faktiskos izdevumus par profesionālo apmācību vai kvalifikācijas 
paaugstināšanu, kurus darba devējs nevar atgūt no profesionālās apmācības vai kvalifikācijas 
paaugstināšanas pakalpojuma sniedzēja.

(9)  Darbinieka atteikšanās no šā panta otrajā daļā minētās profesionālās apmācības vai 
kvalifikācijas paaugstināšanas pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam vai 
citādai darbinieka tiesību ierobežošanai.”

17.  Aizstāt 96.1  panta otrajā daļā vārdus “sniedzējs nodibinājis” ar vārdiem “saņēmējs 
nodibinājis”.

18. Papildināt 101. panta pirmās daļas 11. punktu pēc vārdiem “nelaimes gadījums darbā” ar 
vārdiem “kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību”.

19. Aizstāt 106. panta ceturtajā daļā skaitli “45” ar skaitli “30”.

20. Aizstāt 107. panta pirmajā daļā skaitli “45” ar skaitli “30”.

21. 109. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “visā barošanas laikā” ar vārdiem “bet ne ilgāk kā līdz 

bērna divu gadu vecumam”;
papildināt otro daļu pēc skaitļa “5” ar skaitli “6”.

22. Papildināt 26. nodaļu ar 112.1 pantu šādā redakcijā:
“112.1 pants. Uzteikuma paziņošana 
(1)  Uzteikumu otrai pusei var izsniegt uz vietas personīgi vai piegādājot ar ziņneša, tai 

skaitā zvērināta tiesu izpildītāja, starpniecību, kā arī izmantojot pasta komersanta pakalpojumus. 
Uzteikumu otrai pusei var nosūtīt arī pa elektronisko pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, 
ja tas noteikts darba līgumā vai darba koplīgumā.

(2) Ja uzteikumu uz otras puses darba līgumā norādīto adresi nosūta ierakstītā pasta sūtījumā, 
uzteikums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Uzteikums uzskatāms 
par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā arī tad, ja otra puse uzteikumu faktiski saņēmusi 
agrāk. Prezumpciju, ka uzteikums ir saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, saņēmējs var 
atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli 
uzteikuma saņemšanai norādītajā adresē. Ja rodas domstarpības, pusei, kas sūtījusi uzteikumu 
ierakstītā pasta sūtījumā, ir pienākums pierādīt, ka uzteikums ir nosūtīts.
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(3) Ja uzteikumu uz otras puses darba līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi nosūta pa 
elektronisko pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uzteikums uzskatāms par saņemtu 
otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Prezumpciju, ka uzteikums ir saņemts otrajā darba dienā pēc 
tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu, saņēmējs var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, 
kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli uzteikuma saņemšanai norādītajā adresē. Ja 
rodas domstarpības, pusei, kas sūtījusi uzteikumu pa elektronisko pastu, ir pienākums pierādīt, ka 
elektroniskais dokuments ir nosūtīts.”

23. 115. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“115.  pants. Trešo personu pieprasījums, tiesas nolēmums un neatbilstība likuma 

prasībām”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Darba devējs nekavējoties izbeidz darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, ja darbinieka 

nodarbināšana atbilstoši likumam ir aizliegta un nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu 
nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā.”

24. Papildināt 128. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 
“Ja darba līgums tiek uzteikts šā likuma 100. panta piektajā daļā, 101. panta pirmās daļas 

2. vai 4. punktā noteiktajos gadījumos, tad darbiniekam pienākošās naudas summas izmaksā ne 
vēlāk kā nākamajā dienā pēc atlaišanas dienas, ja šīs summas nav iespējams izmaksāt atlaišanas 
dienā.”

25. Papildināt 132. panta otrās daļas 2. punktu ar vārdiem un skaitļiem “bet, ja bērns jau 
sasniedzis 15 gadu vecumu, — ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām 
nedēļā”.

26. 136. pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji astoņas stundas septiņu dienu periodā, ko 

aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus.”;
papildināt septīto daļu pēc vārdiem “visā barošanas laikā” ar vārdiem “bet ne ilgāk kā līdz 

bērna divu gadu vecumam”.

27. Papildināt 138. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Nakts darbinieku, kura darbs saistīts ar īpašu risku, aizliegts nodarbināt vairāk par astoņām 

stundām diennakts periodā, kurā viņš veicis nakts darbu, bet šo noteikumu pēc konsultēšanās ar 
darbinieku pārstāvjiem var nepiemērot šā likuma 140. panta otrajā daļā minētajos gadījumos.”

28. Izteikt 140. pantu šādā redakcijā:
“140. pants. Summētais darba laiks
(1) Ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo 

dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem 
var noteikt summēto darba laiku, lai darba laiks pārskata periodā nepārsniegtu attiecīgajam 
darbiniekam noteikto normālo darba laiku. Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, darba 
devējam ir pienākums par to rakstveidā informēt darbinieku, norādot pārskata perioda ilgumu, kā 
arī laikus iepazīstināt darbinieku ar darba grafiku.
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(2) Likumā noteikto diennakts un nedēļas atpūtas laika ilgumu summētā darba laika ietvaros 
var nepiemērot, ja:

1) darbiniekam ceļā uz darbu ir jāpavada ilgs laiks;
2) darbinieks veic apsardzes vai uzraudzības darbību;
3) darba rakstura dēļ nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu;
4) darbinieks veic sezonas rakstura darbu;
5) ir paredzama uzņēmuma darbības apjoma īslaicīga paplašināšanās vai ražošanas 

apjoma pieaugums.
(3)  Ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts garāks pārskata periods, summētā 

darba laika pārskata periods ir viens mēnesis. Darbinieks un darba devējs darba līgumā 
var vienoties par pārskata perioda ilgumu, taču ne ilgāku par trim mēnešiem, bet darba  
koplīgumā — ne ilgāku par 12 mēnešiem.

(4) Summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 
24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Atpūtas laiku darbiniekam piešķir nekavējoties pēc 
darba veikšanas.

(5) Darbs, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika, uzskatāms 
par virsstundu darbu.

(6) Ja ir noteikts summētais darba laiks, darba devējs nodrošina, ka pārskata periodā diennakts 
atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 12 stundām diennaktī un nedēļas atpūtas laiks nav īsāks par vidēji 
35 stundām nedēļā, ieskaitot diennakts atpūtas laiku.

(7) Darba devējs nav tiesīgs grozīt darbiniekam noteikto darba grafiku darbinieka pārejošas 
darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.”

29. 143. pantā:
izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(4) Darbinieku ar darba devēja rakstveida rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas atpūtas 

laikā, piešķirot viņam līdzvērtīgu kompensējošo atpūtu un nodrošinot ne mazāk kā divus šā panta 
pirmajā daļā minētos nedēļas atpūtas periodus jebkurā 14 dienu laikā, šādos gadījumos:”;

papildināt piekto daļu ar vārdiem “bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam”.

30. Izteikt 147. pantu šādā redakcijā:
“147. pants. Īslaicīga prombūtne 
(1) Darba devējs nodrošina iespēju grūtniecei atstāt darba vietu, lai veiktu veselības pārbaudi 

pirmsdzemdību periodā, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika.
(2) Darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa tūlītēja klātbūtne darbā nav 

iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. 
(3) Darbiniekam, kura aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, ir tiesības uz īslaicīgu 

prombūtni bērna saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kā arī lai piedalītos bērna veselības pārbaudē, 
ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika.

(4) Par īslaicīgu prombūtni darbinieks savlaicīgi paziņo darba devējam. Īslaicīga prombūtne 
nevar būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu.”

31. 149. pantā:
papildināt ceturto daļu ar vārdiem “bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam”;



41

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2014. gada 27. novembrī

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav 

izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.”

32. 151. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus “kuriem ir” ar vārdiem kuru aprūpē ir”; 
papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — ne 
mazāk par vienu darba dienu.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3)  Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas 

darbnespējas gadījumā.”

33. 153. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11)  Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa 

darbinieks, kurš kā audžuģimene vai aizbildnis aprūpē bērnu, kā arī darbinieks, kurš atbilstoši 
bāriņtiesas lēmumam faktiski kopj un audzina citas personas bērnu. Šādu atvaļinājumu piešķir uz 
laiku, kāds noteikts bāriņtiesas lēmumā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecumam. Šādu 
atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

(12) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas darbiniekam, kurš 
pilda dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē, ja par viņa iesaisti Zemessardzes uzdevumu izpildē 
vai apmācībā darba devēju informē Zemessardzes vienības komandieris dienestu Zemessardzē 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. Atvaļinājumu bez darba samaksas 
saglabāšanas piešķir uz Zemessardzes vienības komandiera izziņā norādīto laiku.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “pirmajā” ar vārdu un skaitļiem “ 1.1 un  1.2”.

34. Papildināt 156. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšana pirms piešķirtā atvaļinājuma termiņa 

beigām īstenojama darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz darba 
devēja un darbinieka vienošanos. Darbiniekam ir tiesības atgriezties darbā, paziņojot par to darba 
devējam ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš, ja objektīvu apstākļu dēļ zudis pamats turpmākai 
bērna kopšanai.”

35. Papildināt pārejas noteikumus ar 12., 13., 14., 15. un 16. punktu šādā redakcijā:
“12. Šā likuma 40. panta desmitā daļa stājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī.
13.  Ja darba līgums uz noteiktu laiku noslēgts līdz 2014. gada 31. decembrim, tā termiņu 

var pagarināt, ievērojot šā likuma 45. panta pirmās daļas noteikumus par darba līguma termiņa 
pagarināšanu, kas ir spēkā no 2015.  gada 1.  janvāra, taču kopējais šāda darba līguma termiņš 
jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt piecus gadus.

14. Grozījums šā likuma 61. panta otrajā daļā, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam 
noteikt minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros, kā arī minimālās 
stundas tarifa likmes aprēķināšanu, stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. 

15. Par pārkāpumu, kas izdarīts līdz 2014.  gada 31.  decembrim, darbiniekam piezīmi vai 
rājienu izsaka ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot 
darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic 
darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas 
dienas.
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16. Ja piezīme vai rājiens izteikts līdz 2014. gada 31. decembrim, darbiniekam ir tiesības prasīt 
tā atcelšanu gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

385. 890L/11 Grozījumi likumā “Par maternitātes un 
slimības apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4. nr.; 1998, 15. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 22. nr.; 2003, 2., 
23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 
201. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 191., 228. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta 1. punktu pēc vārdiem “persona zaudē ienākumus” ar vārdiem “vai, ja 
tā gūst ienākumus, bet pieprasa vecāku pabalstu”.

2. 9. pantā:
aizstāt pirmajā teikumā vārdus “darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba 

ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas 
periodā” ar vārdiem “darbnespējas lapa”;

izslēgt otro teikumu.

3. 10.4 pantā:
aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus “Sociāli apdrošinātajai personai vienā apdrošināšanas 

gadījumā” ar vārdiem “Par vienu un to pašu bērnu”;
izslēgt piektajā daļā vārdus “Vienā apdrošināšanas gadījumā un”. 

4. 12. pantā:
aizstāt pirmajā teikumā vārdus “darba nespējas lapa, darba devēja apstiprinājums par darba 

ņēmēja neierašanos darbā darba nespējas periodā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju 
strādāt” ar vārdiem “darbnespējas lapa”;

izslēgt otro teikumu.

5. 16. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “ikgadējā atvaļinājuma laikā vai”;
izslēgt pirmo daļu.

6. Aizstāt 25. panta pirmajā daļā skaitli “12” ar vārdu “sešu”.

7. Aizstāt 30. panta trešajā daļā vārdu “gada” ar vārdiem “sešu mēnešu”.

8. 31. pantā:
papildināt otrās daļas 1. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu veicēja” ar vārdiem “vai bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas”;
papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

veicēja” ar vārdiem “vai bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas”.
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9. Aizstāt 36. panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “darba nespējas lapu” ar vārdiem 
“darbnespējas lapu”.

10. Pārejas noteikumos:
papildināt 24. punktu pēc vārdiem un skaitļiem “turpinās no 2014. gada 1. oktobra” ar vārdiem 

“arī tad, ja pabalsta izmaksa ir pārtraukta, un vecāku pabalsts par bērnu, kurš nav sasniedzis viena 
gada vecumu, tiek piešķirts no jauna”;

papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27. punktu šādā redakcijā:
“26. Grozījumi šā likuma 9. un 12. pantā un 36. panta pirmajā daļā par atteikšanos no darba 

devēja un pašnodarbinātā apstiprinājuma darbnespējas lapā stājas spēkā 2015.  gada 1.  jūlijā. 
Ja darbnespējas lapa ir izsniegta līdz 2015.  gada 30.  jūnijam un tiek iesniegta Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrai pēc 2015. gada 30. jūnija, tajā ir nepieciešams darba devēja apstiprinājums 
par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba 
nespējas periodā.

27. Grozījums šā likuma 25. panta pirmajā daļā attiecībā uz skaitļa “12” aizstāšanu ar vārdu 
“sešu” un grozījums 30. panta trešajā daļā attiecībā uz vārda “gada” aizstāšanu ar vārdiem “sešu 
mēnešu” stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 23. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 12. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.11.2014., Nr. 225.
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386. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē ievēlējusi par balsu skaitītājiem:

Jāni Ruku — Latvijas Reģionu apvienība;
Inesi Laizāni — Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
   “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Ingmāru Līdaku — Zaļo un Zemnieku savienība;
Aivaru Meiju — partija “No sirds Latvijai”;
Sergeju Potapkinu — “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
Jāni Upenieku — partija “VIENOTĪBA”.

11. Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

387. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē izveidojusi pagaidu Mandātu, ētikas un 

iesniegumu komisiju un ievēlējusi tajā šādus deputātus:

Daini Liepiņu — Latvijas Reģionu apvienība;
Ingu Biti — Latvijas Reģionu apvienība;
Raivi Dzintaru — Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
  “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Janīnu Kursīti-Pakuli — Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–
  “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Jāni Vucānu — Zaļo un Zemnieku savienība;
Andri Siliņu — Zaļo un Zemnieku savienība;
Gunāru Kūtri — partija “No sirds Latvijai”;
Ringoldu Balodi — partija “No sirds Latvijai”;
Vitāliju Orlovu — “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
Zentu Tretjaku — “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija;
Ainaru Latkovski — partija “VIENOTĪBA”;
Aldi Adamoviču — partija “VIENOTĪBA”.

11. Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 4. novembrī
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388. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē nolēmusi apstiprināt 12. Saeimas deputāta 

pilnvaras

Aldim Adamovičam
Jānim Ādamsonam
Valērijam Agešinam
Uldim Augulim
Ringoldam Balodim
Aijai Barčai
Guntim Belēvičam
Raimondam Bergmanim
Andrim Bērziņam
Gaidim Bērziņam
Ingai Bitei
Inesim Boķim
Mārtiņam Bondaram
Augustam Brigmanim
Andrim Buiķim
Borisam Cilevičam
Eināram Cilinskim
Lolitai Čigānei
Intam Dālderim
Gundaram Daudzem
Sergejam Dolgopolovam
Jānim Dombravam
Jānim Dūklavam
Raivim Dzintaram
Rihardam Eigimam
Andrejam Elksniņam
Marjanai Ivanovai-Jevsejevai
Andrejam Judinam
Jānim Junkuram
Arturam Kaimiņam
Ojāram Ērikam Kalniņam
Jānim Klaužam
Nellijai Kleinbergai
Andrejam Klementjevam
Ivanam Klementjevam
Rihardam Kolam
Rihardam Kozlovskim
Armandam Krauzem
Kārlim Krēsliņam
Mārim Kučinskim
Janīnai Kursītei-Pakulei
Gunāram Kūtrim
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Vilnim Ķirsim
Inesei Laizānei
Ainaram Latkovskim
Ilmāram Latkovskim
Atim Lejiņam
Inesei Lībiņai-Egnerei
Ingmāram Līdakam
Dainim Liepiņam
Regīnai Ločmelei-Luņovai
Aleksejam Loskutovam
Anrijam Matīsam
Aivaram Meijam
Dacei Melbārdei
Romānam Mežeckim
Aināram Mežulim
Sergejam Mirskim
Inārai Mūrniecei
Romānam Naudiņam
Vladimiram Nikonovam
Ņikitam Ņikiforovam
Vitālijam Orlovam
Imantam Parādniekam
Igoram Pimenovam
Arvīdam Platperam
Sergejam Potapkinam
Artim Rasmanim
Dzintaram Rasnačam
Romualdam Ražukam
Jānim Reiram
Danai Reizniecei-Ozolai
Ivanam Ribakovam
Ingunai Rībenai
Edgaram Rinkēvičam
Artūram Rubikam
Raimondam Rubikam
Jānim Rukam
Kārlim Seržantam
Andrim Siliņam
Valdim Skujiņam
Jūlijai Stepaņenko
Laimdotai Straujumai
Ingunai Sudrabai
Kārlim Šadurskim
Mārtiņam Šicam
Silvijai Šimfai
Edvīnam Šnorem
Jurim Šulcam
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Zentai Tretjakai
Jānim Tutinam
Jānim Upeniekam
Jānim Urbanovičam
Raimondam Vējonim
Ilzei Viņķelei
Jānim Vucānam
Dzintaram Zaķim
Ivaram Zariņam
Mihailam Zemļinskim

11. Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

389. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē apstiprinājusi Jura Viļuma 12. Saeimas 

deputāta pilnvaras.

11. Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

390. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē ievēlējusi deputāti Ināru Mūrnieci par 

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju.

11. Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

391. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē ievēlējusi deputātu Gundaru Daudzi par 

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedru.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 4. novembrī
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392. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē ievēlējusi deputāti Inesi Lībiņu-Egneri 

par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedri.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

393. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē ievēlējusi deputātu Andreju Klementjevu 

par Latvijas Republikas Saeimas sekretāru.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

394. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē ievēlējusi deputātu Gunāru Kūtri par 

Latvijas Republikas Saeimas sekretāra biedru.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 4. novembrī

395. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. novembra sēdē apstiprinājusi Solvitas Āboltiņas 

12. Saeimas deputātes pilnvaras.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 4. novembrī
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396. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē izteikusi uzticību Ministru kabinetam 

šādā sastāvā:

Ministru prezidente — Laimdota Straujuma,
aizsardzības ministrs  —  Raimonds Vējonis,
ārlietu ministrs —  Edgars Rinkēvičs,
ekonomikas ministre —  Dana Reizniece-Ozola,
finanšu ministrs —  Jānis Reirs,
iekšlietu ministrs —  Rihards Kozlovskis,
izglītības un zinātnes ministre —  Mārīte Seile,
kultūras ministre —  Dace Melbārde,
labklājības ministrs —  Uldis Augulis,
satiksmes ministrs —  Anrijs Matīss,
tieslietu ministrs —  Dzintars Rasnačs,
veselības ministrs —  Guntis Belēvičs,
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs  —  Kaspars Gerhards,
zemkopības ministrs —  Jānis Dūklavs.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

397. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Hosama Abu Meri deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “VIENOTĪBA” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā 
ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

398. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Valtera Dambes deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu 
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī
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399. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Vjačeslava Dombrovska 

deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “VIENOTĪBA” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu 
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

400. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Aleksandra 

Kiršteina deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”– 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda 
ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

401. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Janīnas Kursītes deputātes 

pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “VIENOTĪBA” kandidātu saraksta Latgales vēlēšanu apgabalā 
ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

402. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Edgara Putras deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu 
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī
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403. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Edvarda Smiltēna deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “VIENOTĪBA” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā 
ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

404. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5.  novembra sēdē apstiprinājusi Veiko Spolīša deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas “VIENOTĪBA” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā 
ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

405. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Jāņa Trupovnieka deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Latgales vēlēšanu 
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

406. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Jura Vectirāna deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu 
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī
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407. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē apstiprinājusi Andra Vilka deputāta 

pilnvaras uz laiku, kamēr no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

408. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 5. novembra sēdē nolēmusi pieņemt šādus pastāvīgo 

komisiju izveidošanas noteikumus:

1. Veidojot Saeimas kārtības ruļļa 149. panta pirmajā daļā minētās komisijas, tiek ievēroti 
Saeimas kārtības ruļļa un šā lēmuma noteikumi.

2. Katrs Saeimas deputāts var tikt ievēlēts tikai vienā no šādām komisijām — Ārlietu komisija, 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, Juridiskā komisija, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisija, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisija, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 
politikas komisija, Sociālo un darba lietu komisija — un vēl vienā no šādām komisijām — Mandātu, 
ētikas un iesniegumu komisija, Pieprasījumu komisija, Publisko izdevumu un revīzijas komisija, 
Nacionālās drošības komisija, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija, Eiropas 
lietu komisija, Ilgtspējīgas attīstības komisija.

3. Ārlietu komisijā, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, Juridiskajā komisijā, Cilvēktiesību 
un sabiedrisko lietu komisijā, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Aizsardzības, iekšlietu 
un korupcijas novēršanas komisijā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, Sociālo un darba lietu komisijā Saeimas deputātus 
var ievēlēt, ievērojot šādus noteikumus:

3.1. no vienas frakcijas divi deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz viens 
attiecīgās frakcijas deputāts ir katrā no šīm komisijām;

3.2. no vienas frakcijas trīs deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz divi 
attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām;

3.3. no vienas frakcijas četri deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz trīs 
attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām.

4. Pieprasījumu komisijā, Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Pilsonības, migrācijas un 
sabiedrības saliedētības komisijā, Eiropas lietu komisijā un Ilgtspējīgas attīstības komisijā Saeimas 
deputātus var ievēlēt, ievērojot šādus noteikumus:

4.1. no vienas frakcijas divi deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz viens 
attiecīgās frakcijas deputāts ir katrā no šīm komisijām;

4.2. no vienas frakcijas trīs deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz divi 
attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām;

4.3. no vienas frakcijas četri deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz trīs 
attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām;

4.4. no vienas frakcijas pieci deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz 
četri attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām;

4.5. no vienas frakcijas seši deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz pieci 
attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām;
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4.6. no vienas frakcijas septiņi deputāti minētajās komisijās var būt tikai tad, ja vismaz 
seši attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām.

5. Nacionālās drošības komisijā ievēlē pa vienam deputātam no katras frakcijas.
6. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ievēlē divus deputātus no katras frakcijas.
7. Deputātu var ievēlēt komisijā tikai tad, ja viņš Saeimas Prezidijam rakstveidā apliecinājis, 

ka vēlas kļūt par attiecīgās komisijas locekli.
8. Ja, veidojot komisiju, ir ievēroti šā lēmuma 2.—7.  punkta noteikumi, Saeima balso par 

visiem izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem kopumā.
9. Ja frakcijā nepietiek deputātu, lai nodrošinātu pārstāvību visās šā lēmuma 3.  punktā 

minētajās komisijās, frakcija nodrošina pārstāvību pēc izvēles atbilstoši atlikušajam 
deputātu skaitam, ievērojot nosacījumu, ka vienā komisijā nevar būt vairāk par vienu 
tās pārstāvi. Ja frakcijā nepietiek deputātu, lai nodrošinātu pārstāvību visās šā lēmuma  
4.—6.  punktā minētajās komisijās, frakcija nodrošina pārstāvību šā lēmuma 5. un 6.  punktā 
minētajās komisijās, bet šā lēmuma 4. punktā minētajās komisijās — pēc izvēles atbilstoši atlikušajam 
deputātu skaitam, ievērojot nosacījumu, ka vienā komisijā nevar būt vairāk par vienu tās pārstāvi.

10. Par to deputātu ievēlēšanu komisijās, kuri nepieder pie frakcijām, lemj Saeima.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 5. novembrī

409. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 6. novembra sēdē ievēlējusi Saeimas komisijas šādā sastāvā:

1. Ārlietu komisija

Guntis Belēvičs — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Jānis Dombrava — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Ojārs Ēriks Kalniņš — frakcija VIENOTĪBA;
Rihards Kols — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Atis Lejiņš — frakcija VIENOTĪBA;
Sergejs Mirskis — frakcija SASKAŅA;
Sergejs Potapkins — frakcija SASKAŅA;
Artis Rasmanis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Raimonds Rubiks — frakcija SASKAŅA.

2. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Mārtiņš Bondars — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Ints Dālderis — frakcija VIENOTĪBA;
Vjačeslavs Dombrovskis — frakcija VIENOTĪBA;
Aleksandrs Kiršteins — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Imants Parādnieks — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Igors Pimenovs — frakcija SASKAŅA;
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Edgars Putra — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Ivans Ribakovs — frakcija SASKAŅA;
Inguna Sudraba — frakcija “No sirds Latvijai”;
Kārlis Šadurskis — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Trupovnieks — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

3. Juridiskā komisija

Solvita Āboltiņa — frakcija VIENOTĪBA;
Valērijs Agešins — frakcija SASKAŅA;
Gaidis Bērziņš — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Inga Bite — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Gundars Daudze — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Andrejs Elksniņš — frakcija SASKAŅA;
Andrejs Judins — frakcija VIENOTĪBA;
Gunārs Kūtris — frakcija “No sirds Latvijai”;
Inese Lībiņa-Egnere — frakcija VIENOTĪBA;
Jūlija Stepaņenko — frakcija SASKAŅA;
Juris Vectirāns — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

4. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Augusts Brigmanis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Boriss Cilevičs — frakcija SASKAŅA;
Lolita Čigāne — frakcija VIENOTĪBA;
Valters Dambe — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Arturs Kaimiņš — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Janīna Kursīte — frakcija VIENOTĪBA;
Inese Laizāne — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Regīna Ločmele-Luņova — frakcija SASKAŅA;
Ināra Mūrniece — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Vladimirs Nikonovs — frakcija SASKAŅA.

5. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Raivis Dzintars — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;

Ivans Klementjevs — frakcija SASKAŅA;
Ņikita Ņikiforovs — frakcija SASKAŅA;
Arvīds Platpers — frakcija “No sirds Latvijai”;
Inguna Rībena — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Valdis Skujiņš — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Jānis Upenieks — frakcija VIENOTĪBA;
Juris Viļums — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Ilze Viņķele — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Vucāns — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.
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6. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Jānis Ādamsons — frakcija SASKAŅA;
Ringolds Balodis — frakcija “No sirds Latvijai”;
Raimonds Bergmanis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Kārlis Krēsliņš — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Ainars Latkovskis — frakcija VIENOTĪBA;
Aleksejs Loskutovs — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Ruks — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Kārlis Seržants — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Veiko Spolītis — frakcija VIENOTĪBA;
Edvīns Šnore — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Zenta Tretjaka — frakcija SASKAŅA;
Mihails Zemļinskis — frakcija SASKAŅA.

7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aldis Adamovičs — frakcija VIENOTĪBA;
Sergejs Dolgopolovs — frakcija SASKAŅA;
Rihards Eigims — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Nellija Kleinberga — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Māris Kučinskis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Janīna Kursīte-Pakule — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Vilnis Ķirsis — frakcija VIENOTĪBA;
Romāns Mežeckis — frakcija “No sirds Latvijai”;
Ainārs Mežulis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Juris Šulcs — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Tutins — frakcija SASKAŅA;
Andris Vilks — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija.

8. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Inesis Boķis — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Klaužs — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Armands Krauze — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Ilmārs Latkovskis — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Ingmārs Līdaka — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Dainis Liepiņš — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Aivars Meija — frakcija “No sirds Latvijai”;
Romāns Naudiņš — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Artūrs Rubiks — frakcija SASKAŅA;
Edvards Smiltēns — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Urbanovičs — frakcija SASKAŅA;
Dzintars Zaķis — frakcija VIENOTĪBA;
Ivars Zariņš — frakcija SASKAŅA.
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9. Sociālo un darba lietu komisija

Hosams Abu Meri — frakcija VIENOTĪBA;
Aija Barča — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Andris Bērziņš — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Andris Buiķis — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Einārs Cilinskis — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Marjana Ivanova-Jevsejeva — frakcija SASKAŅA;
Andrejs Klementjevs — frakcija SASKAŅA;
Vitālijs Orlovs — frakcija SASKAŅA;
Romualds Ražuks — frakcija VIENOTĪBA;
Andris Siliņš — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Mārtiņš Šics — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Silvija Šimfa — frakcija “No sirds Latvijai”.

10. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Aldis Adamovičs — frakcija VIENOTĪBA;
Inga Bite — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Raivis Dzintars — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Janīna Kursīte-Pakule — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Gunārs Kūtris — frakcija “No sirds Latvijai”;
Ainars Latkovskis — frakcija VIENOTĪBA;
Dainis Liepiņš — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Aivars Meija — frakcija “No sirds Latvijai”;
Vitālijs Orlovs — frakcija SASKAŅA;
Andris Siliņš — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zenta Tretjaka — frakcija SASKAŅA;
Jānis Vucāns — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

11. Pieprasījumu komisija

Jānis Ādamsons — frakcija SASKAŅA;
Augusts Brigmanis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Gundars Daudze — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Rihards Eigims — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Andrejs Elksniņš — frakcija SASKAŅA;
Jānis Klaužs — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Vilnis Ķirsis — frakcija VIENOTĪBA;
Inese Laizāne — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Inese Lībiņa-Egnere — frakcija VIENOTĪBA;
Inguna Rībena — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Romualds Ražuks — frakcija VIENOTĪBA;
Veiko Spolītis — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Urbanovičs — frakcija SASKAŅA;
Juris Viļums — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Mihails Zemļinskis — frakcija SASKAŅA.
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12. Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Aija Barča — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Andris Bērziņš — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Inesis Boķis — frakcija VIENOTĪBA;
Valters Dambe — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Vjačeslavs Dombrovskis — frakcija VIENOTĪBA;
Marjana Ivanova-Jevsejeva — frakcija SASKAŅA;
Andrejs Klementjevs — frakcija SASKAŅA;
Kārlis Krēsliņš — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Aleksejs Loskutovs — frakcija VIENOTĪBA;
Ņikita Ņikiforovs — frakcija SASKAŅA;
Imants Parādnieks — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Raimonds Rubiks — frakcija SASKAŅA;
Edvards Smiltēns — frakcija VIENOTĪBA;
Inguna Sudraba — frakcija “No sirds Latvijai”;
Mārtiņš Šics — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Juris Vectirāns — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

13. Nacionālās drošības komisija

Solvita Āboltiņa — frakcija VIENOTĪBA;
Valērijs Agešins — frakcija SASKAŅA;
Ringolds Balodis — frakcija “No sirds Latvijai”;
Mārtiņš Bondars — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Ināra Mūrniece — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Kārlis Seržants — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

14. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija

Hosams Abu Meri — frakcija VIENOTĪBA;
Raimonds Bergmanis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Andrejs Judins — frakcija VIENOTĪBA;
Arturs Kaimiņš — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Janīna Kursīte — frakcija VIENOTĪBA;
Ilmārs Latkovskis — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Ingmārs Līdaka — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Sergejs Mirskis — frakcija SASKAŅA;
Vladimirs Nikonovs — frakcija SASKAŅA;
Arvīds Platpers — frakcija “No sirds Latvijai”;
Ivans Ribakovs — frakcija SASKAŅA;
Artūrs Rubiks — frakcija SASKAŅA;
Valdis Skujiņš — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Jānis Upenieks — frakcija VIENOTĪBA;
Andris Vilks — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija.
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15. Eiropas lietu komisija

Guntis Belēvičs — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Lolita Čigāne — frakcija VIENOTĪBA;
Sergejs Dolgopolovs — frakcija SASKAŅA;
Ojārs Ēriks Kalniņš — frakcija VIENOTĪBA;
Aleksandrs Kiršteins — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Nellija Kleinberga — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Ivans Klementjevs — frakcija SASKAŅA;
Rihards Kols — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Armands Krauze — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Atis Lejiņš — frakcija VIENOTĪBA;
Regīna Ločmele-Luņova — frakcija SASKAŅA;
Romāns Mežeckis — frakcija “No sirds Latvijai”;
Igors Pimenovs — frakcija SASKAŅA;
Edgars Putra — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Jūlija Stepaņenko — frakcija SASKAŅA;
Edvīns Šnore — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Kārlis Šadurskis — frakcija VIENOTĪBA.

16. Ilgtspējīgas attīstības komisija

Andris Buiķis — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;

Boriss Cilevičs — frakcija SASKAŅA;
Einārs Cilinskis — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Ints Dālderis — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Dombrava — Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Māris Kučinskis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Ainārs Mežulis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Sergejs Potapkins — frakcija SASKAŅA;
Artis Rasmanis — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Jānis Ruks — Latvijas Reģionu apvienības frakcija;
Silvija Šimfa — frakcija “No sirds Latvijai”;
Juris Šulcs — frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Tutins — frakcija SASKAŅA;
Jānis Trupovnieks — Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Ilze Viņķele — frakcija VIENOTĪBA;
Dzintars Zaķis — frakcija VIENOTĪBA;
Ivars Zariņš — frakcija SASKAŅA.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2014. gada 6. novembrī
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