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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

199. 341L/12 Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Izdarīt Valsts pārvaldes iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2002, 14. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 9., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82. nr.; 2015, 222. nr.) 
šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 97., 98., 99. un 100. pantu šādā redakcijā: 
“97. pants. Valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldība
Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un 

sniegšanas kārtību.
98. pants. Valsts pārvaldes vienotie klientu apkalpošanas centri
(1) Valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra 

ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību 
subjekti.

(2) Iestādei, kura sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, ir tiesības veikt fizisko personu datu 
apstrādi tādā apjomā, kāds nepieciešams valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanai. Šādu fizisko 
personu datu apstrādei nav nepieciešams slēgt Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzēto 
līgumu par datu apstrādi. 

(3) Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidus, 
sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību.

99. pants. Valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija
(1) Valsts pārvalde pakalpojumu sniegšanu organizē elektroniski, ja tas ir iespējams un 

lietderīgi. 
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts pārvaldes pakalpojumu 

elektronizācija un nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība.
100. pants. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls un pakalpojumu katalogs
(1) Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls ir tīmekļa vietne, kas vienuviet nodrošina valsts 

pārvaldes pakalpojumu un ar tiem saistītās informācijas pieejamību privātpersonām un valsts 
pārvaldei, piekļuvi e-pakalpojumiem un elektronisko saziņu starp privātpersonām un valsts 
pārvaldi. 

(2) Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla tīmekļa vietnes adrese ir https://www.latvija.lv. 
(3) Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā ir ievietots pakalpojumu katalogs. Pakalpojumu 

katalogā iekļauj aktuālu informāciju par visiem valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.
(4) Ministru kabinets nosaka valsts pārvaldes pakalpojumu portāla pārzini, viņa pienākumus 

un atbildību, iestādes pienākumus un atbildību, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla izmantošanas 
un pārvaldības kārtību, kā arī pakalpojumu kataloga vešanas kārtību un tajā ietveramo informāciju.”
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2. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. un 26. punktu šādā redakcijā: 
“25. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 97. pantā, 98. panta trešajā 

daļā, 99. panta otrajā daļā un 100. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.
26. Šā likuma 100. panta trešās daļas otrajā teikumā iekļautās prasības izpildi tiešās pārvaldes 

iestāde nodrošina ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. februārim, bet atvasinātas publiskās personas — ne 
vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 5. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 25. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.05.2016., Nr. 100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

200. 342L/12 Grozījumi Izglītības likumā
Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 
2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1. panta 26.1 punktu.

2. Papildināt 14. pantu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
“131) nosaka kārtību, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, 

pagarina tā termiņu vai anulē to;”.

3. Papildināt 20. panta trešās daļas 6. punktu ar vārdiem “kā arī pagarina tā termiņu vai anulē 
to Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

4. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Izglītības iestāžu reģistrs un reģistrācijai nepieciešamie dokumenti
(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par 

izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības 
informācijas sistēmas sastāvdaļa, un to kārto Ministru kabineta noteikta institūcija. Augstskolas 
reģistrējamas Izglītības iestāžu reģistrā Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Izglītības iestāžu reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:
1) izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese, izglītības programmas īstenošanas 

vietas adrese;
2) izglītības iestādes dibinātājs, izglītības iestādes juridiskais statuss;
3) datums, kad pieņemts lēmums par izglītības iestādes dibināšanu vai izglītojošās 

darbības uzsākšanu, izglītības pakāpe un izglītības veids, kurā tiek īstenota izglītības 
programma;

4) izglītības iestādes vadītājs;
5) izglītības iestādes telpu platība, tehniskais aprīkojums, to atbilstība būvniecības, 

drošības, higiēnas prasībām;
6) izglītības iestādes finansējuma avoti un kārtība;
7) izglītības iestādes reģistrācijas datums;
8) ziņas par izglītības iestādes reorganizāciju, darbības izbeigšanu (likvidāciju), 

izslēgšanu no Izglītības iestāžu reģistra;
9) izglītības iestādes darbību reglamentējošā normatīvā akta (nolikuma) 

apstiprināšanas datums;
10) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.

(3) Izglītības iestādes reģistrāciju nodrošina iestādes dibinātājs. Iesniegumu par izglītības 
iestādes reģistrāciju iesniedz dibinātāja pilnvarota persona. Iesniegumam par izglītības iestādes 
reģistrāciju pievienojams izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes darbības 
nolikums un dokumenti, kas apliecina Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju. 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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Iesniegumam par koledžas reģistrāciju papildus pievienojami dokumenti, kas apliecina koledžas 
resursu (piemēram, finanšu resursi, materiāltehniskā un informatīvā bāze, akadēmiskais personāls) 
atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem koledžas darbības uzsākšanai.

(4) Mēneša laikā no šā panta trešajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas dienas izglītības 
iestāde tiek iekļauta Izglītības iestāžu reģistrā un tai izsniedz reģistrācijas apliecību.

(5) Lēmums par izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidāciju 10 dienu laikā paziņojams 
Izglītības iestāžu reģistram.

(6) Izglītības iestāžu reģistrā iekļautās ziņas ikvienam ir pieejamas bez maksas.”

5. Papildināt 36. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Izglītības programmas tiek īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 48. un 49. punktu šādā redakcijā:
“48. Sertifikāti pedagoga privātprakses uzsākšanai, kas izsniegti līdz 2016. gada 31. decembrim, 

ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. 
49. 24. panta otrās un trešās daļas noteikumi, kas stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā, attiecas uz 

Izglītības iestāžu reģistrā jau iekļautajām izglītības iestādēm tad, ja tās, sākot ar 2016. gada 1. jūniju, 
izdara izmaiņas kādā no Izglītības iestāžu reģistrā jau iekļautajām ziņām.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 5. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 25. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.05.2016., Nr. 100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

201. 343L/12 Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, 
Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — 
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 

1. pants.  (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu 
ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai — nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 
39A, Rīgā (kadastra Nr.  0100 071 2593, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000059740), sastāvā ietilpstošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 2593) daļu 
48 m2 platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 
1. pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā.

2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes 
gabala daļa atsavināma Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā.  

3. pants. Rīgas pilsētas pašvaldība šā likuma 1. panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma 
sastāvā esošo zemes gabala daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz 
Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā 2016. gada 2. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 5. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 25. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.05.2016., Nr. 100.

http://likumi.lv/doc.php?id=238173&search=on#piel1
http://likumi.lv/doc.php?id=238173&search=on#piel2
http://likumi.lv/doc.php?id=263454&search=on#p1
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Likuma “Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava 
ielā 39A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām — Austrumu maģistrāles izbūves 
nodrošināšanai”

1. pielikums

Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, sastāvā 
 esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 2593) 

atsavināmās daļas robežu shēma

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa — 48 m2.

Nekustamā īpašuma 
atsavināmā daļas robeža

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/5100F92DA5E233A4C2257E03003EA2F5?OpenDocument#piel1
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Likuma “Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava 
ielā 39A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām — Austrumu maģistrāles izbūves 
nodrošināšanai”

2. pielikums

Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, sastāvā 
esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 2593) 

atsavināmās daļas robežu apraksts

Nr. 
p. k.

Robežposmu 
numurs saskaņā ar 

plānu
Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža

1. 31—161 Uz austrumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma numuru 0100 070 0079

2. 161—1
Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 
numuru 0100 070 0079 robežu līdz zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējuma numuru 0100 070 9026 

3. 1—7
Uz rietumiem pa Augusta Deglava ielas malu (kadastra 
apzīmējums 0100 070 9026) līdz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējuma numuru 0100 070 0180 robežai 

4. 7—31 Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 
numuru 0100 070 0180 robežu 

http://likumi.lv/doc.php?id=238173&search=on#piel1
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

202. 344L/12 Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”
Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 8., 10. nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 
14., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 68., 136., 183., 206. nr.; 2011, 65., 204. nr.; 2013, 
186., 232. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 97., 124., 248. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. panta otrajā daļā:
aizstāt 2. punktā vārdus “tabakas izstrādājumu iepakojumam (paciņai vai citam 

iepakojumam)” ar vārdiem “tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai”;
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5) maksimālā mazumtirdzniecības cena — cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kuru 

norāda (drukā) uz cigarešu iepakojuma vienībai piestiprinātas akcīzes nodokļa markas vai arī 
uz cigarešu iepakojuma vienības un kura atbilst cenai, ko konkrētām cigaretēm nosaka akcīzes 
nodokļa marku saņēmēji, pasūtot akcīzes nodokļa markas šīm cigaretēm;”;

izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
“16) reģistrēts nosūtītājs — persona, kurai ir tiesības tikai nosūtīt alkoholiskos dzērienus, 

tabakas izstrādājumus vai naftas produktus, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, kad tos 
laiž brīvā apgrozībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulas 
(ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk — Padomes regula 
Nr. 952/2013) 77. pantu, akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, reģistrētam 
saņēmējam Latvijas Republikā vai citā dalībvalstī, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijas 
Republikā vai citā dalībvalstī.”

2. 2. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “un tas attiecas uz akcīzes precēm” ar vārdiem “neatkarīgi 

no to izcelsmes”;
papildināt 3.1 daļas 4. punktu ar vārdiem “tajā skaitā Majotu”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus un skaitļus “Padomes regulas Nr.2913/92 84. panta 1. punkta 

“a” apakšpunktā minētās procedūras vai režīmus” ar vārdiem un skaitļiem “Padomes regulas 
Nr. 952/2013 210. pantā minētās īpašas procedūras”.

3.  4. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par cigāriem un cigarillām uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos var smēķēt vienīgi 

tādus, kādi tie ir, izmantojot degšanas procesu):
1) tabakas rullīši ar dabīgas tabakas ārējo aptinumu;
2) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu atjaunotas 

tabakas ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un 
attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir) un:
a) neieskaitot filtru vai iemuti, sver ne mazāk par 2,3 gramiem un ne vairāk par 

10 gramiem un kura apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 
34 milimetriem (cigārs),
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b) neieskaitot filtru vai iemuti, sver ne mazāk par 2,3 gramiem un ne vairāk par 
3 gramiem un kura apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 
34 milimetriem (cigarilla).”;

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(3) Par cigaretēm uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos lieto, izmantojot degšanas 

procesu):”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Izstrādājumi, kuri pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, garšaugiem, augļiem vai citām 

vielām, nevis tabakas (augu smēķēšanas produkti), bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās 
daļas nosacījumiem, uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku.”

4. Izslēgt 17. panta ceturto daļu.

5.  20. pantā:
izteikt otrās daļas 1. punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) dokumentu, kas noteikts Padomes 2011. gada 15. marta Īstenošanas regulas (ES) 
Nr.  282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (turpmāk — regula Nr.  282/2011) 
II pielikumā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā apstiprina regulas Nr. 282/2011 
II pielikumā noteikto dokumentu, un kārtību, kādā piešķir vai atsauc tiesības lietot 
šo dokumentu bez apstiprināšanas;”;

izteikt otrās daļas 2. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts regulas Nr.  282/2011 

II pielikumā un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no akcīzes 
nodokļa,”;

izteikt piektās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) akcīzes preču nosūtītājs izmanto dokumentu, kas noteikts regulas Nr.  282/2011 

II pielikumā un kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir atbrīvotas no akcīzes 
nodokļa;”.

6.  23. pantā:
papildināt septiņpadsmitās daļas otro teikumu pēc vārdiem “vai realizē citai akcīzes preču 

noliktavai” ar vārdiem “vai reģistrētam saņēmējam”;
papildināt pantu ar divdesmit trešo, divdesmit ceturto un divdesmit piekto daļu šādā redakcijā:
“(23) Persona, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem šā likuma 5. panta trešajā daļā minētos 

produktus, par kuriem nav samaksāts nodoklis, izmantošanai šā likuma 5. panta trešajā daļā 
noteiktajiem mērķiem, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā piecu darbdienu 
laikā pēc minēto produktu saņemšanas vai ievešanas.

(24) Ja persona tās rīcībā esošos produktus, kuri minēti šā likuma 5. panta trešajā daļā un 
par kuriem nav samaksāts nodoklis, plāno izmantot šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajiem 
mērķiem vai realizēt personai, kura tos izmantos minētajiem mērķiem, aprēķināto nodokli samaksā 
valsts budžetā ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms izmantošanas vai realizācijas uzsākšanas.

(25) Dabasgāzes galalietotājs, kas ir saņēmis dabasgāzi, kurai piemērots nodokļa atbrīvojums 
vai samazinātā nodokļa likme, gadījumos, kad ir mainījies dabasgāzes izmantošanas mērķis, 
15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām samaksā valsts budžetā nodokli par taksācijas periodā 
saņemto dabasgāzes daudzumu vai nodokļa starpību, ja dabasgāzei tika piemērota samazināta 
nodokļa likme.”
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7.  25. pantā:
aizstāt otrās daļas 3. punktā vārdus un skaitļus “Komisijas regulā Nr.  31/96” ar vārdu un 

skaitļiem “regulā Nr. 282/2011”;
izteikt trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas — par akcīzes 
precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas 
uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz šā likuma 2. panta 3.1 daļā minēto teritoriju) 
vai izvestas uz valsti, kura nav dalībvalsts.”;

aizstāt piektās daļas 3. punktā vārdus un skaitļus “Komisijas regulā Nr. 31/96” ar vārdu un 
skaitļiem “regulā Nr. 282/2011”;

izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas — par akcīzes 

precēm, kas pārvietotas uz citām dalībvalstīm (arī caur citām dalībvalstīm izvestas 
uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai uz teritoriju, kas ir minēta šā likuma 2. panta 
3.1 daļā) vai izvestas uz valsti, kas nav dalībvalsts.”

8.  27. pantā:
izslēgt piektās daļas 6. punktu;
izslēgt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus “reģistrētu nosūtītāju”;
papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71) Nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai no laistām brīvā 

apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm noņemtās akcīzes nodokļa markas atdot Valsts 
ieņēmumu dienestam triju gadu laikā pēc to saņemšanas.”;

izteikt astotās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās, bojātās vai no laistām brīvā 

apgrozībā vai nodotām patēriņā akcīzes precēm noņemtās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu 
dienestam, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā 
daļā minēto gadījumu.”;

izslēgt desmitās daļas otro teikumu;
izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā saņemtās, bet neizmantotās, 

nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, nodoklis attiecīgajam nodokļa maksātājam nav 
jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī tādā gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestam citas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu vai dokumentu par 
akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, kuru ir apstiprinājusi citas dalībvalsts nodokļu administrācija 
un kurš apliecina, ka nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī.”

9. 29. pantā:
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā 

cigarešu iepakojuma vienībā norāda uz akcīzes nodokļa markas vai arī uz cigarešu iepakojuma 
vienības.

(4) Latvijas Republikā, realizējot cigaretes, to daudzumam iepakojuma vienībā jāatbilst 
daudzumam, kas norādīts attiecīgi uz akcīzes nodokļa markas vai iepakojuma vienības.”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 
“(5) Latvijas Republikā aizliegts realizēt cigaretes:

1) par cenu, kas ir augstāka par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu;
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2) ja uz akcīzes nodokļa markas vai iepakojuma vienības nav norādīta (nodrukāta) 
maksimālā mazumtirdzniecības cena.”

10.  33. pantā:
izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(5) Akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu 

normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo konkrēto 
personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu, kā arī nokavējuma naudu un soda 
naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”. Valsts ieņēmumu dienests neaprēķina 
nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu par konfiscētajām akcīzes precēm, kas nepārsniedz 
šādus daudzumus:”;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm neatkarīgi no to izcelsmes, 

neievērojot šā likuma noteikumus (tajā skaitā veic akcīzes preču nedeklarētu vai citādu ievešanu 
valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai neizpildot attiecīgās muitas 
procedūras, veic akcīzes preču nereģistrētu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos 
noteikto kārtību, kādā atļauts ražot akcīzes preces, veic jebkuras citas darbības ar akcīzes precēm, 
par kurām nav samaksāts nodoklis vai nav iesniegts šajā likumā noteiktais nodrošinājums vai kuras 
nav marķētas ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda 
kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās 
nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un 
nodevām”.”;

papildināt astoto daļu pēc vārdiem “personas piedzen nesamaksātā nodokļa summu” ar 
vārdiem “kā arī nokavējuma naudu”;

izteikt desmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šajā likumā 

noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas, kā arī nokavējuma naudu un soda 
naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”;

papildināt vienpadsmito daļu pēc vārdiem “Šā panta septītajā daļā minētajos gadījumos 
nodokli” ar vārdiem “kā arī nokavējuma naudu”;

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Ja netiek ievērotas šā panta divpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām 

akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. 
Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen attiecīgi no nodokļa maksātāja vai šā likuma 
18. panta piektās daļas 4. punktā minētās personas, kas realizē, piegādā vai nodod akcīzes preces un 
nav ievērojusi šā panta divpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto 
kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu 
saskaņā ar šo likumu.”;

izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(15) Ja netiek ievērotas šā panta četrpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām 

akcīzes precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. 
Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no nodokļa maksātāja, kas piegādājis 
naftas produktus un nav ievērojis šā panta četrpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta 
noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajiem naftas produktiem atļauts piemērot šā likuma 
14. panta otrās daļas nosacījumus.”;

izteikt septiņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(17) Ja netiek ievērotas šā panta sešpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes 

precēm samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, 
nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi akcīzes preces un nav 
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ievērojusi šā panta sešpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto 
kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu 
saskaņā ar šo likumu, vai nav ievērojusi šā likuma 14. panta otrajā un sestajā daļā noteikto. Šī daļa 
neattiecas uz šā likuma 16. panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.”;

izteikt deviņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(19) Ja netiek ievērotas šā panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par iezīmētajiem 

(marķētajiem) naftas produktiem samaksā nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu šajā 
pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli, nokavējuma naudu un soda naudu piedzen no personas, kura 
ir saņēmusi iezīmētus (marķētus) naftas produktus un pārkāpusi šā panta astoņpadsmitajā daļā 
vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā atļauts izmantot iezīmētus 
(marķētus) naftas produktus.”

11. Pārejas noteikumos:
izslēgt 12.1 punkta 2. apakšpunkta “b” apakšpunktā vārdus “un reģistrēts nosūtītājs”;
izteikt 12.3 punkta 2. apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa) iesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestam nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu.”;
izteikt 12.4 punkta 2. apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek nodokļa likmju maiņa) iesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestam nodokļa aprēķinu ar aprēķināto budžetā maksājamo nodokļa starpības summu.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 12.6 punktu šādā redakcijā:
“12.6 Ja šā likuma pārejas noteikumu 12.1 punktā minētās personas iesniedz Valsts ieņēmumu 

dienestam normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktos pārskatus un akcīzes nodokļa 
likmju maiņas dienā tām nav atlikumā akcīzes preču, kurām mainās akcīzes nodokļa likmes, tām 
nav jāveic šo pārejas noteikumu 12.3 punktā minētās darbības.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 94. punktu šādā redakcijā:
“94. Grozījumi šā likuma 1. panta otrās daļas 2. un 5. punktā, 29. panta trešajā un ceturtajā 

daļā stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.”

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 13. un 14. punktu šādā 
redakcijā:

“13) Padomes 2013. gada 17. decembra direktīvas 2013/61/ES, ar ko direktīvu 
2006/112/EK un direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem 
reģioniem un īpaši Majotu; 

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/40/ES par 
dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un 
saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ direktīvu 
2001/37/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 5. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 25. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.05.2016., Nr. 100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

203. 345L/12 Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 37, 
Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām —  
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai 

1. pants.  (1) Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu 
ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai — nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 37, 
Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0180, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 5532), 
sastāvā ietilpstošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 0180) daļu 135 m2 platībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 
1. pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā.

2. pants. Šā likuma 1. panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes 
gabala daļa atsavināma Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Rīgas pilsētas pašvaldība šā likuma 1. panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma 
sastāvā esošo zemes gabala daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz 
Rīgas pilsētas pašvaldības vārda.

Likums stājas spēkā 2016. gada 2. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 5. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 25. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.05.2016., Nr. 100.

http://likumi.lv/doc.php?id=238173&search=on#piel1
http://likumi.lv/doc.php?id=238173&search=on#piel2
http://likumi.lv/doc.php?id=263454&search=on#p1
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Likuma “Par nekustamā īpašuma Augusta 
Deglava ielā 37, Rīgā, daļas atsavināšanu 
sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles 
izbūves nodrošināšanai”

1. pielikums

Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 37, Rīgā, 
sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 0180) 

atsavināmās daļas robežu shēma

Atsavināmā nekustamā īpašuma daļa — 135 m2.

Nekustamā īpašuma 
atsavināmā daļas robeža

http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/0/5100F92DA5E233A4C2257E03003EA2F5?OpenDocument#piel1
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Likuma “Par nekustamā īpašuma Augusta 
Deglava ielā 37, Rīgā, daļas atsavināšanu 
sabiedrības vajadzībām — Austrumu maģistrāles 
izbūves nodrošināšanai”

2. pielikums

Nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 37, Rīgā, 
sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 0100 071 0180) 

atsavināmās daļas robežu apraksts

Nr. 
p. k.

Robežposmu numurs 
saskaņā ar plānu Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža

1. 1—7
Uz rietumiem pa sauszemes līniju pa pašvaldības ielas (Deglava 
iela, kadastra apzīmējums 0100 071 9026) malu līdz zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējuma numuru 0100 071 0385

2. 7—11 Uz ziemeļiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 
numuru 0100 071 0385 robežu

3. 11 —21 Uz austrumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējuma numuru 0100 071 2593

4. 21—1 Uz dienvidiem pa zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 
numuru 0100 071 2593 robežu

http://likumi.lv/doc.php?id=238173&search=on#piel1
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

204. 346L/12 Civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1)  civilā aizsardzība — tādu organizatorisku, inženiertehnisku, ekonomisku, finansiālu, 

sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kurus īsteno valsts un pašvaldību institūcijas 
un sabiedrība, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību 
katastrofas un katastrofas draudu gadījumā;

2)  katastrofa — notikums, kas izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai 
veselību, nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem, videi vai īpašumam, kā arī radījis 
vai rada būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus un pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības 
institūciju ikdienas spējas novērst notikuma postošos apstākļus;

3)  katastrofas draudi — situācija, kad risku novērtējums, prognozes, informācija vai citi 
apstākļi pamatoti liecina par katastrofas iespējamību;

4) katastrofas pārvaldīšana — tādu vadītu un koordinētu preventīvo, gatavības, reaģēšanas, 
seku likvidēšanas pasākumu, kā arī atjaunošanas pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu 
civilās aizsardzības uzdevumu izpildi;

5)  preventīvie pasākumi — tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai novērstu vai 
mazinātu katastrofas draudus;

6) gatavības pasākumi — tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai sagatavotos katastrofas 
gadījumā nepieciešamajai rīcībai;

7) agrīnā brīdināšana — mērķtiecīga un nekavējoties veicama cilvēku un atbildīgo institūciju 
informēšana par katastrofu vai katastrofas draudiem un nepieciešamo rīcību;

8) valsts agrīnās brīdināšanas sistēma — autonomi funkcionējoša tehno loģiska sistēma vai 
šādu sistēmu kopums, kas nodrošina agrīno brīdināšanu;

9)  reaģēšanas pasākumi — tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai mazinātu vai 
likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu kaitējumu cilvēkiem, videi 
un īpašumam;

10)  glābšanas darbi — reaģēšanas pasākumu un seku likvidēšanas pasākumu kopumā 
ietilpstoši pasākumi, kurus plāno, vada un veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izņemot 
glābšanas darbus jūrā un iekšējos ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta līnijai, kurus plāno, vada 
un veic Nacionālie bruņotie spēki;

11) seku likvidēšanas pasākumi — tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai nodrošinātu 
vismaz minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku izdzīvošanu, un apturētu vai 
mazinātu veselības, vides un īpašuma apdraudējumu;

12)  atjaunošanas pasākumi — tādu pasākumu kopums, kuri tiek veikti, lai pēc iespējas 
savlaicīgi un samērīgi palīdzētu cietušajiem cilvēkiem un pēc iespējas atjaunotu vidi un īpašumu 
tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms katastrofas;
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13)  starptautiskā palīdzība — tādu pasākumu kopums, kuri, piemērojot šo likumu, tiek 
veikti, lai reaģētu uz katastrofu un likvidētu katastrofas sekas;

14) pamatvajadzības — uzturs, mājoklis, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, 
elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu un notekūdeņu savākšana, sakaru 
nodrošinājums;

15) koordinēšana — valsts un pašvaldību institūciju rīcības saskaņošana, veicot preventīvos, 
gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumus, kā arī atjaunošanas pasākumus.

2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir noteikt civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu 

kompetenci, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību un aizsardzību 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā.

3. pants. Civilās aizsardzības sistēma un tās uzdevumi
(1) Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un 

pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi 
un atbildība civilās aizsardzības jomā. 

(2) Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips, un 
civilās aizsardzības sistēmas struktūras teritoriālās pamatvienības ir novadi un republikas pilsētas. 

(3) Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi:
1) nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
2) pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības 

katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
3) savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
4) plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
5) sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi 

vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
6) plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
8) atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.

II nodaļa
Katastrofa, riska novērtēšana un katastrofas pārvaldīšana

4. pants. Katastrofu veidi un mērogi 
(1) Atbilstoši katastrofas cēloņiem izšķir: 

1) dabas katastrofas:
a) ģeofiziskās — zemestrīces, zemes nogruvumi,
b) hidroloģiskās — pali, plūdi, ledus sastrēgumi,
c) meteoroloģiskās — lietusgāzes, krusa, sniega sanesumi, vētras, viesuļi,
d) klimatoloģiskās — stiprs sals vai karstums, apledojums, sausums, mežu un 

kūdras purvu ugunsgrēki,
e) bioloģiskās — epidēmijas, epizootijas, epifitotijas,
f) kosmiskās — meteorītu nokrišana, ģeomagnētiskās vētras;
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2) cilvēku izraisītās jeb antropogēnās katastrofas: 
a) tehnogēnās katastrofas, kuras rodas ķīmisko, radioaktīvo un bioloģisko vielu 

noplūdes, ēkās un būvēs izcēlušos ugunsgrēku, sprādzienu, dambju un citu 
hidrotehnisko būvju pārrāvumu, elektrotīklu bojājumu, komunālo tīklu avāriju, 
ēku un būvju sabrukuma vai transporta avāriju rezultātā,

b) sabiedriskās nekārtības, terora akti un iekšējie nemieri.
(2) Atbilstoši radīto postījumu apjomam izšķir:

1) vietēja mēroga katastrofas — katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz 
vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas;

2) reģionāla mēroga katastrofas — katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz 
vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas;

3) valsts mēroga katastrofas — katastrofas radītie postījumi ietekmē visu valsts teritoriju 
vai nozīmīgu tās daļu.

5. pants. Riska novērtēšana
(1)  Riska novērtēšana ir process, kas ietver riska identificēšanu, riska analīzi un riska 

izvērtēšanu.
(2) Riska identificēšana ir riska atklāšanas, pazīšanas un aprakstīšanas process.
(3) Riska analīze ir process, kas tiek veikts, lai saprastu riska būtību un noteiktu tā līmeni.
(4) Riska izvērtēšana ir process, kurā riska analīzes rezultāti tiek salīdzināti ar riska kritērijiem, 

lai noteiktu, vai risks un tā līmenis ir pieņemams vai apmierinošs.
(5) Riska kritēriji ir atskaites punkti, kas tiek izmantoti, lai novērtētu riska iespējamību un 

sekas.

6. pants. Katastrofas pārvaldīšana 
(1) Katastrofas pārvaldīšanu koordinē:

1) Aizsardzības ministrija — katastrofas jūrā saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras 
drošības likumā noteikto, kā arī savā īpašumā vai valdījumā esošajās militārajās ēkās 
un inženierbūvēs uz sauszemes;

2) Ārlietu ministrija — katastrofas Latvijas Republikas pārstāvniecību un vēstniecību 
ēkās un inženierbūvēs ārvalstīs; 

3) Ekonomikas ministrija — katastrofas, kuras saistītas ar enerģijas ražošanas 
vai enerģijas un energoresursu transportēšanas infrastruktūru (gāzes noplūde 
maģistrālajos gāzes vados, avārija gāzes un degvielas apgādes sistēmās, enerģijas 
ražošanas iekārtu, hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju infrastruktūras avārija, 
elektrotīklu bojājumi);

4) Iekšlietu ministrija — katastrofas, kuras saistītas ar ugunsgrēku, zemestrīci, zemes 
nogruvumu, terora aktu, sabiedriskajām nekārtībām, iekšējiem nemieriem vai 
transporta avāriju iekšējos ūdeņos līdz jūras krasta līnijai;

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija — katastrofas, kuras saistītas 
ar bīstamu ķīmisko vielu un maisījumu noplūdi, izņemot noplūdi jūrā un iekšējos 
ūdeņos no bāzes līnijas līdz jūras krasta līnijai, tostarp gadījumos, kad piesārņots 
jūras krasts, ar radiācijas avāriju, kā arī ar vētrām, viesuļiem, lietusgāzēm, paliem, 
plūdiem, krusu, stipru salu, apledojumu, sniega sanesumiem, ledus sastrēgumiem 
vai lielu karstumu; 

6) Satiksmes ministrija — katastrofas, kuras saistītas ar dzelzceļa, autotransporta vai 
aviācijas transporta un attiecīgo inženierbūvju avāriju vai negadījumu, naftas un 
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naftas produktu tranzīta cauruļvadu avāriju vai negadījumu, kā arī ar avārijām vai 
negadījumiem ostu un jūras hidrotehniskajās inženierbūvēs;

7) Veselības ministrija — katastrofas, kuras saistītas ar cilvēku infekcijas slimību 
epidēmijām;

8) Zemkopības ministrija — katastrofas, kuras saistītas ar mežu un kūdras purvu 
ugunsgrēkiem, sausumu, polderu, hidrotehnisko inženierbūvju, izņemot 
hidroelektrostacijas, ostu un jūras hidrotehnisko inženierbūvju avāriju; epizootijas 
un epifitotijas, kuras saistītas ar dzīvnieku masveida saslimšanu vai dzīvniekiem 
bīstamu infekcijas slimību uzliesmojumiem un augiem kaitīgu organismu 
savairošanos; 

9) pašvaldības — katastrofas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras saistītas ar 
ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai 
kanalizācijas sistēmā. 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā ministrija, iesaistot tās padotībā esošās institūcijas, vai 
pašvaldība (turpmāk — katastrofas pārvaldīšanas subjekts) sadarbībā ar citām ministrijām, valsts 
un pašvaldību institūcijām veic šādus katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumus:

1) novērtē risku;
2) pamatojoties uz risku novērtējumu, nosaka preventīvos, gatavības, reaģēšanas 

un seku likvidēšanas pasākumus, izstrādā attiecīgās jomas attīstības plānošanas 
dokumentus, tiesību aktus un citus dokumentus;

3) pamatojoties uz risku novērtējumu, apzina un plāno resursus katastrofas 
pārvaldīšanai.

(3) Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs atkarībā no katastrofas veida tiek noteikts 
valsts civilās aizsardzības plānā vai sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plānos.

(4) Reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājam ir tiesības reaģēšanas un seku 
likvidēšanas pasākumos iesaistīt valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, 
kā arī to rīcībā esošos resursus.

(5) Katastrofas pārvaldīšanas subjekts pēc katastrofas sadarbībā ar citām ministrijām, valsts 
un pašvaldību institūcijām prioritāšu secībā nosaka un veic atjaunošanas pasākumus.

(6) Ministrijas, valsts un pašvaldību institūcijas sniedz katastrofas pārvaldīšanas subjektam 
katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanas uzdevumu izpildei nepieciešamo atbalstu.

7. pants. Evakuācija 
(1) Evakuācija ir patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana uz 

drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no teritorijas vai telpas, kur izveidojušies apstākļi 
rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai.

(2) Lēmumu par iedzīvotāju evakuāciju pieņem katastrofu pārvaldīšanas subjekts, reaģēšanas 
un seku likvidēšanas darbu vadītājs vai objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, pamatojoties uz:

1) informāciju par katastrofas draudiem;
2) informāciju par katastrofas sekām, kuras var radīt apdraudējumu cilvēka dzīvībai 

un veselībai.
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III nodaļa
Civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjektu 

pienākumi, uzdevumi un tiesības

8. pants. Ministru prezidenta un Ministru kabineta uzdevumi
(1) Ministru prezidents:

1) uzrauga civilās aizsardzības sistēmas darbību un tās uzdevumu izpildi;
2) lemj par pašvaldības ierosinājumu pārņemt vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas 

koordinēšanu.
(2) Ministru kabinets:

1) lemj par finansējumu, kas valsts institūcijām nepieciešams tām noteikto uzdevumu 
izpildei civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā;

2) nosaka civilās aizsardzības komisijas izveidošanas kārtību, uzdevumus, tiesības, 
darba organizāciju un civilās aizsardzības komisijā esošo pašvaldību sadarbības 
teritoriju;

3) reglamentē paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas, noteikšanas, civilās 
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtību un 
apstiprina paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu;

4) nosaka kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcija iesaista reaģēšanas un seku 
likvidēšanas pasākumos juridiskās vai fiziskās personas rīcībā esošos resursus;

5) nosaka kārtību, kādā juridiskajai vai fiziskajai personai kompensējami izdevumi 
un zaudējumi, kas radušies, tās resursus iesaistot reaģēšanas un seku likvidēšanas 
pasākumos, kā arī kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtību;

6) nosaka valsts civilās aizsardzības kontaktpunkta izveidošanas kārtību, uzdevumus 
un tiesības, kā arī kārtību, kādā tas sadarbojas ar Ārkārtējo situāciju reaģēšanas un 
koordinēšanas centru, Eiroatlantijas katastrofu reaģēšanas un koordinēšanas centru 
un citām starptautiskajām organizācijām un ārvalstīm;

7) nosaka valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas 
kārtību.

9. pants. Ministriju, valsts institūciju un to vadītāju uzdevumi un tiesības
(1) Ministrija nodrošina civilās aizsardzības uzdevumu izpildi, nozarei nepieciešamo tiesību 

aktu projektu izstrādi un katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanu valsts, reģionālā un vietējā mērogā.
(2) Iekšlietu ministrija koordinē civilās aizsardzības sistēmas attīstības plānošanu un darbību.
(3) Civilās aizsardzības uzdevumu izpildi valsts institūcijā nodrošina un vada valsts institūcijas 

administratīvais vadītājs.
(4) Valsts institūcijas vadītāja uzdevumi ir šādi:

1) plānot un īstenot valsts institūcijas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā nepieciešamo rīcību; 

2) izstrādāt, saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprināt 
valsts institūcijas īpašumā vai valdījumā esoša objekta vai paaugstinātas bīstamības 
objekta civilās aizsardzības plānu;

3) nodrošināt valsts civilās aizsardzības plānā un sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plānā valsts institūcijai noteikto pasākumu precīzu un savlaicīgu izpildi;

4) nodrošināt valsts institūcijas nodarbināto un apmeklētāju drošību tās īpašumā vai 
valdījumā esošā objektā vai paaugstinātas bīstamības objektā; 
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5) pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par valsts 
institūcijas rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai.

(5)  Ministrija un valsts institūcija atbilstoši savai darbības jomai izstrādā un sniedz 
rekomendācijas valsts un pašvaldību institūcijām, objektu un paaugstinātas bīstamības objektu 
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kā arī sniedz iedzīvotājiem ieteikumus par rīcību 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā. 

(6)  Ministrijai un valsts institūcijai šajā likumā noteiktās kompetences ietvaros ir tiesības 
pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām 
personām civilajai aizsardzībai un katastrofas pārvaldīšanai nepieciešamo informāciju. 

(7) Ministrijai un valsts institūcijai ir tiesības rakstveidā slēgt pakalpojumu un sadarbības 
līgumus vai vienošanās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā ar citām valsts vai 
pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

(8) Ministrijai ir tiesības uzlikt tās padotībā esošai institūcijai pienākumu izstrādāt attiecīga 
objekta civilās aizsardzības plānu, kas saskaņojams ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

10. pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi un tiesības
(1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi ir šādi:

1) vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību;
2) izskatīt un saskaņot objektu un paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības 

plānu projektus;
3) izveidot un uzturēt savā rīcībā esošo, kā arī juridisko un fizisko personu īpašumā vai 

valdījumā esošo ugunsdzēsības un glābšanas darbos izmantojamo resursu sarakstu;
4) veikt civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes;
5) plānot un organizēt sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācību;
6) norīkot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu darbam sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijā. Šī amatpersona ir attiecīgās komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. 

(2) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir tiesības:
1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un 

fiziskajām personām civilās aizsardzības sistēmas darbības kontrolei nepieciešamo 
informāciju;

2) uzraudzīt civilo aizsardzību reglamentējošu normatīvo aktu prasību ievērošanu, 
sagatavot aktus par pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem un trūkumiem, kā 
arī sniegt valsts un pašvaldību institūcijām, objektu un paaugstinātas bīstamības 
objektu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem rekomendācijas pārkāpumu un 
trūkumu novēršanai un civilās aizsardzības pasākumu pilnveidošanai; 

3) veicot glābšanas darbus, dot iesaistītajām institūcijām, kā arī juridiskajām un 
fiziskajām personām norādījumus par notikuma vietā nepieciešamo rīcību;

4) iesaistīt glābšanas darbos valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās 
personas, kā arī to rīcībā esošos resursus.

11. pants. Pašvaldības domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības institūcijas un tās vadītāja 
uzdevumi un tiesības

(1) Pašvaldības domes uzdevumi ir šādi:
1) nodrošināt pašvaldības institūcijas ar tām civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas jomā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu;
2) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu;
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3) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu;
4) pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par 

pašvaldības domes un pašvaldības institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas 
izmantojami katastrofas pārvaldīšanai;

5) nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām 
teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un 
sociālo aprūpi;

6) savu iespēju robežās nodrošināt katastrofas pārvaldīšanā iesaistītajām valsts un 
pašvaldības institūciju amatpersonām, juridiskajām un fiziskajām personām 
piemērotus darba un sadzīves apstākļus;

7) piedalīties civilās aizsardzības mācībās un organizēt pašvaldības civilās aizsardzības 
mācības.

(2) Pašvaldības domei ir tiesības:
1) šajā likumā pašvaldībām noteiktās kompetences ietvaros pieprasīt un bez maksas 

saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām 
civilajai aizsardzībai un katastrofas pārvaldīšanai nepieciešamo informāciju;

2) ierosināt, lai Ministru prezidents pārņem vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas 
koordinēšanu;

3) vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanā iesaistīt valsts un pašvaldības 
institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kā arī to rīcībā esošos resursus; 

4) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā ierobežot personu pulcēšanos un 
pārvietošanos attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku līdz divām 
nedēļām, par ierobežojumiem un to atcelšanu informējot Ministru kabinetu un 
blakus esošās pašvaldības, kā arī publicējot attiecīgus paziņojumus plašsaziņas 
līdzekļos;

5) uzlikt tās padotībā esošai institūcijai pienākumu izstrādāt attiecīga objekta civilās 
aizsardzības plānu, kas saskaņojams ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

(3) Pašvaldības domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā 
un nodrošina šā likuma 6. panta pirmās daļas 9. punktā minētās vietēja mēroga katastrofas 
pārvaldīšanas koordinēšanu.

(4) Ja pašvaldības domes priekšsēdētājs ir iecelts par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas priekšsēdētāju, viņš nodrošina, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, 
juridiskajām un fiziskajām personām:

1) tiek izstrādāts, ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots un katras 
pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikums;

2) tiek noteikts un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs;

3) tiek izstrādāts un katras pašvaldības domei apstiprināšanai iesniegts sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības plāna projekts, kas aptver šā likuma 6. panta pirmās 
daļas 9. punktā minētās katastrofas un šā panta pirmās daļas 5. punktā minētos 
uzdevumus.

(5) Civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldības institūcijā nodrošina un vada 
pašvaldības institūcijas vadītājs. 

(6) Pašvaldības institūcijas vadītāja uzdevumi ir šādi:
1) plānot un īstenot pašvaldības institūcijas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai 

katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā nepieciešamo rīcību;
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2) izstrādāt, saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprināt 
pašvaldības institūcijas īpašumā vai valdījumā esoša paaugstinātas bīstamības 
objekta civilās aizsardzības plānu;

3) nodrošināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā pašvaldības institūcijai 
noteikto pasākumu izpildi;

4) nodrošināt pašvaldības institūcijas nodarbināto un apmeklētāju drošību tās īpašumā 
vai valdījumā esošā objektā vai paaugstinātas bīstamības objektā; 

5) pēc pašvaldības domes pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības institūcijas 
rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai.

(7) Pašvaldības dome un pašvaldības institūcijas atbilstoši savai darbības jomai izstrādā un 
sniedz rekomendācijas valsts un pašvaldības institūcijām, objektu un paaugstinātas bīstamības 
objektu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, kā arī sniedz iedzīvotājiem ieteikumus par 
katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā nepieciešamo rīcību.

(8) Pašvaldības domei un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai darbības jomai ir 
tiesības rakstveidā slēgt pakalpojumu un sadarbības līgumus vai vienošanās civilās aizsardzības 
un katastrofas pārvaldīšanas jomā ar citām valsts vai pašvaldības institūcijām, juridiskajām vai 
fiziskajām personām.

(9) Ja sadarbības teritoriju veido vairākas pašvaldības, tad sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes 
priekšsēdētājs vai arī tas pašvaldības domes priekšsēdētājs, kuru ar vienkāršu balsu vairākumu ir 
ievēlējuši pārējo pašvaldību domju priekšsēdētāji, bet viņa vietnieki ir pārējo pašvaldību domju 
priekšsēdētāji un šā likuma 10. panta pirmās daļas 6. punktā minētā Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta amatpersona.

(10) Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu apstiprina katra pašvaldības dome 
atsevišķi.

12. pants. Juridisko un fizisko personu pienākumi un tiesības
(1) Juridisko un fizisko personu pienākumi civilās aizsardzības jomā ir šādi:

1) atbilstoši šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem nodrošināt savā īpašumā 
vai tiesiskajā valdījumā esoša īpašuma uzturēšanu un ekspluatēšanu tā, lai neradītu 
kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai;

2) nekavējoties ziņot attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām par katastrofu vai 
katastrofas draudiem;

3) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā rīkoties saskaņā ar atbildīgo valsts 
vai pašvaldību institūciju sniegto informāciju un šo institūciju amatpersonu 
norādījumiem;

4) nodrošināt valsts civilās aizsardzības plānā un sadarbības teritoriju civilās 
aizsardzības plānos juridiskajai personai noteikto pasākumu precīzu un savlaicīgu 
izpildi. 

(2) Juridisko un fizisko personu tiesības civilās aizsardzības jomā ir šādas:
1) saņemt agrīno brīdināšanu un ieteikumus rīcībai katastrofas vai katastrofas draudu 

gadījumā;
2) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā saņemt palīdzību no valsts un pašvaldību 

institūcijām.
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IV nodaļa
Objekti un paaugstinātas bīstamības objekti

13. pants. Objekts, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un tiesības 
(1) Objekts ir ēka vai inženierbūve vai ēkas vai inženierbūves daļa, kas saistīta ar noteiktu 

zemesgabalu.
(2) Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs un nodrošina:

1) objekta drošumu, kā arī uzturēšanu un ekspluatēšanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un tā, lai neradītu draudus cilvēku, vides un īpašuma drošībai;

2) to, lai objektā varētu veikt civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudi.
(3) Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs un apdraudējuma gadījumā nodrošina:

1) savlaicīgu agrīno brīdināšanu un cilvēku informēšanu par nepieciešamo rīcību un 
evakuēšanu no objekta; 

2) nekavējošu attiecīgo valsts vai pašvaldības institūciju informēšanu par apdraudējumu 
un veiktajiem pasākumiem tā novēršanai;

3) īpašuma evakuēšanu no objekta, ja tā ir iespējama un nerada draudus cilvēku 
dzīvībai un veselībai;

4) visa nepieciešamā atbalsta sniegšanu pēc attiecīgo valsts vai pašvaldības institūciju 
amatpersonu pieprasījuma.

(4) Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, lai izpildītu šā panta otrās un trešās daļas 
prasības, nodrošina:

1) objekta plānojuma shēmas izstrādāšanu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju 
izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma 
punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas;

2) objekta iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu;
3) objektā nodarbināto iepazīstināšanu ar iekšējiem reglamentējošajiem dokumentiem, 

objekta plānojuma shēmu, kā arī to kopiju uzglabāšanu objektā un iekšējos 
reglamentējošajos dokumentos noteikto prasību ievērošanas kontroli.

(5) Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, nododot objektu lietošanā vai pārvaldīšanā valsts 
vai pašvaldības institūcijai, juridiskajai vai fiziskajai personai, ir tiesīgs rakstveidā vienoties par tam 
noteiktās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas kompetences nodošanu attiecīgās valsts 
vai pašvaldības institūcijas administratīvajam vadītājam vai attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai 
personai, ievērojot citas jomas regulējošu normatīvo aktu prasības.

(6) Objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā, saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu un apstiprina objekta civilās aizsardzības plānu, ja objekts ir iekļauts kritiskās 
infrastruktūras kopumā un tajā var atrasties vairāk par 100 cilvēkiem.

14. pants. Paaugstinātas bīstamības objekts, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi 
un tiesības

(1) Paaugstinātas bīstamības objekts ir ēkas vai inženierbūves, kuras tiek izmantotas 
saimnieciskā vai citā veidā, kas saistīts ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko 
starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu, bīstamo 
atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, kodolmateriālu un 
to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu.

(2) Paaugstinātas bīstamības objektus klasificē šādi:
1) A kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts — objekts, kurš dažādu faktoru 

ietekmes dēļ var izraisīt valsts mēroga katastrofu vai nodarīt būtisku kaitējumu 
cilvēku, vides un īpašuma drošībai;
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2) B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts — objekts, kurš dažādu faktoru 
ietekmes dēļ var izraisīt reģionāla mēroga katastrofu vai nodarīt kaitējumu cilvēku, 
vides un īpašuma drošībai;

3) C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts — objekts, kurš dažādu faktoru 
ietekmes dēļ var izraisīt vietēja mēroga katastrofu vai nodarīt kaitējumu cilvēku, 
vides un īpašuma drošībai.

(3) Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs un nodrošina:
1) paaugstinātas bīstamības objekta drošumu, kā arī uzturēšanu un ekspluatēšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tā, lai neradītu draudus cilvēku, vides un 
īpašuma drošībai;

2) to, lai paaugstinātas bīstamības objektā varētu tikt veikta civilās aizsardzības prasību 
ievērošanas pārbaude;

3) civilās aizsardzības pasākumu plānošanu un īstenošanu; 
4) paaugstinātas bīstamības objektā nodarbināto iepazīstināšanu ar paaugstinātas 

bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu, kā arī tā kopijas uzglabāšanu objektā 
un šā plāna ievērošanas kontroli;

5) nodarbināto apmācību civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā.
(4) Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā, saskaņo ar 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un apstiprina paaugstinātas bīstamības objekta civilās 
aizsardzības plānu.

(5) Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apstiprināto un saskaņoto 
paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu iesniedz attiecīgajai pašvaldībai.

(6) Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, nododot paaugstinātas 
bīstamības objektu lietošanā vai pārvaldīšanā valsts vai pašvaldības institūcijai, juridiskajai 
vai fiziskajai personai, ir tiesīgs rakstveidā vienoties par tam noteiktās civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas kompetences nodošanu attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas 
administratīvajam vadītājam vai attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai, ievērojot citas jomas 
regulējošu normatīvo aktu prasības.

V nodaļa
Civilās aizsardzības plānošana

15. pants. Civilās aizsardzības plānošanas kārtība
(1) Valsts civilās aizsardzības plāns, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, 

paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāns un objekta civilās aizsardzības plāns 
ir dokumenti, kuri sagatavoti, ņemot vērā risku novērtējumu, un kuros noteikti katastrofas 
pārvaldīšanas pasākumi un to īstenotāji.

(2) Ministru kabinets nosaka valsts civilās aizsardzības plāna, sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plāna, paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna un objekta civilās 
aizsardzības plāna struktūru un tajā iekļaujamo informāciju. 

(3) Iekšlietu ministrija nodrošina valsts civilās aizsardzības plāna un sadarbības teritoriju civilās 
aizsardzības plānu aktuālās redakcijas ievietošanu Iekšlietu ministrijas un Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta mājaslapās internetā.

(4) Pašvaldības nodrošina, ka attiecīgās sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna un 
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu paaugstinātas bīstamības objektu civilās 
aizsardzības plānu aktuālā redakcija ir pieejama pašvaldības mājaslapā internetā.
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16. pants. Valsts civilās aizsardzības plāns
(1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar citām institūcijām izstrādā valsts 

civilās aizsardzības plānu.
(2) Iekšlietu ministrija izvērtē valsts civilās aizsardzības plāna izpildi, katru gadu līdz 

1. maijam iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, valsts 
civilās aizsardzības plāna grozījumu projektu.

17. pants. Pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns
(1)  Pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu pašvaldības dome 

apstiprina ne retāk kā reizi četros gados.
(2) Pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija iesniedz attiecīgās 

pašvaldības domei priekšlikumus par pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
plānā nepieciešamajiem grozījumiem.

18. pants. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāns
Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu paaugstinātas bīstamības objekta 

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apstiprina ne retāk kā reizi četros gados.

VI nodaļa
Civilās aizsardzības sistēmas darbības un atbilstības pārbaudes

19. pants. Civilās aizsardzības sistēmas darbības pārbaudes
(1)  Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs kontrolē šai institūcijai noteikto civilās 

aizsardzības uzdevumu izpildi, kā arī tās padotībā esošajām institūcijām noteikto civilās aizsardzības 
uzdevumu izpildi.

(2)  Civilās aizsardzības sistēmas gatavības pārbaudes nodrošināšanai valsts un pašvaldību 
institūcijas organizē civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības. 

(3)  Iekšlietu ministrija koordinē civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību 
plānošanu un organizēšanu valsts un reģionālā mērogā atbilstoši valsts civilās aizsardzības plānā 
valsts un pašvaldību institūcijām noteiktajiem uzdevumiem.

(4) Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidus un organizēšanas kārtību 
nosaka Ministru kabinets.

20. pants. Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes
(1) Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes objektos un paaugstinātas bīstamības 

objektos veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi 
(turpmāk — amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi).

(2)  Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes Aizsardzības ministrijas, Nacionālo 
bruņoto spēku un valsts drošības iestāžu objektos un paaugstinātas bīstamības objektos veic par civilo 
aizsardzību atbildīgā persona vai amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saskaņā ar starpresoru 
vienošanos, kas noslēgta starp Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem vai 
valsts drošības iestādēm un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ārvalstu diplomātisko 
un konsulāro pārstāvniecību objektos un paaugstinātas bīstamības objektos civilās aizsardzības 
prasību ievērošanas pārbaudes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi veic uz attiecīgās ārvalsts 
diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības rakstveida iesnieguma pamata. 

(3) Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi veic plānotas un neplānotas civilās aizsardzības 
prasību ievērošanas pārbaudes. Plānotā civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude 

http://likumi.lv/doc.php?id=65479
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(turpmāk — plānotā pārbaude) tiek veikta saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta apstiprinātu civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes plānu. Neplānotā civilās 
aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude (turpmāk — neplānotā pārbaude) tiek veikta, 
pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu.

(4) Amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura veic civilās aizsardzības prasību ievērošanas 
pārbaudes, ir šādi pienākumi:

1) iepriekš informēt objekta vai paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju par plānoto pārbaudi;

2) pirms civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes uzsākšanas nosaukt objekta 
vai paaugstinātas bīstamības objekta īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vai viņu 
pilnvarotajam pārstāvim savu uzvārdu, amatu un uzrādīt dienesta apliecību;

3) pirms neplānotās pārbaudes uzsākšanas izsniegt objekta vai paaugstinātas bīstamības 
objekta īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vai viņu pilnvarotajam pārstāvim 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu;

4) informēt objekta vai paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
vai viņu pilnvaroto pārstāvi par civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudes 
rezultātiem;

5) uzdot objekta vai paaugstinātas bīstamības objekta īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam vai viņu pilnvarotajam pārstāvim novērst normatīvajos aktos noteikto 
civilās aizsardzības prasību pārkāpumus.

(5) Veicot civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaudi, amatpersonai ar speciālo dienesta 
pakāpi ir tiesības:

1) pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto civilās aizsardzības prasību ievērošanu 
objektā un paaugstinātas bīstamības objektā;

2) fotografējot un izdarot videoierakstus, fiksēt normatīvajos aktos noteikto civilās 
aizsardzības prasību pārkāpumus;

3) lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai citu personu identificējošu 
dokumentu;

4) apturēt vai ierobežot objekta vai paaugstinātas bīstamības objekta ekspluatāciju;
5) izsniegt atzinumu par objekta vai paaugstinātas bīstamības objekta atbilstību 

normatīvajos aktos noteiktajām civilās aizsardzības prasībām;
6) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu 

lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir 
piekritīga Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

7) pieprasīt un bez maksas saņemt ar civilās aizsardzības jautājumiem saistīto 
informāciju.

VII nodaļa
Zinātniskā pētniecība, izglītība un apmācība civilās aizsardzības un  

katastrofas pārvaldīšanas jomā

21. pants. Zinātniskā pētniecība
Lai veicinātu civilās aizsardzības sistēmas attīstību, valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās 

un fiziskās personas var veikt zinātniskās pētniecības darbu civilās aizsardzības un katastrofas 
pārvaldīšanas jomā.
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22. pants. Speciālistu apmācība
Civilās aizsardzības speciālistu apmācību veic valsts akreditētas augstākās izglītības iestādes 

un vidējās profesionālās izglītības iestādes.

23. pants. Iedzīvotāju izglītošana
(1) Izglītības iestāde nodrošina obligātā civilās aizsardzības kursa pasniegšanu izglītojamajiem 

augstākajā, vispārējā un profesionālajā izglītībā. Minimālās prasības attiecībā uz obligātā civilās 
aizsardzības kursa saturu nosaka Ministru kabinets.

(2) Iedzīvotāju izglītošanu civilās aizsardzības jautājumos, izmantojot plašsaziņas līdzekļus 
un elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, kā arī izplatot informatīvos materiālus, atbilstoši savai 
darbības jomai veic valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī juridiskās un fiziskās personas.

(3) Nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos organizē darba devējs. Minimālās 
prasības attiecībā uz nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos nosaka Ministru 
kabinets.

VIII nodaļa
Starptautiskā palīdzība katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā,  

civilās aizsardzības sistēmas finansēšana

24. pants. Starptautiskās palīdzības lūgšana un sniegšana
(1) Katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā lēmumu par starptautiskās palīdzības lūgšanu 

vai sniegšanu pieņem Ministru kabinets pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta ierosinājuma vai 
savas iniciatīvas. 

(2)  Katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā katastrofas pārvaldīšanas subjekts, ja 
ir pamatota nepieciešamība, ierosina, lai Ministru kabinets lemj par starptautiskās palīdzības 
pieprasīšanu katastrofas pārvaldīšanai, un norāda nepieciešamās starptautiskās palīdzības 
pamatojumu, veidu, apjomu un provizoriskās izmaksas, kā arī atbildīgo valsts institūciju un 
uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanas līdzatbildīgās institūcijas.

(3)  Ja no katastrofas skartas vai krīzes situācijā nonākušas valsts vai no starptautiskas 
organizācijas ir saņemta informācija ar lūgumu sniegt starptautisko palīdzību, katastrofas 
pārvaldīšanas subjekts, saskaņojot ar Ārlietu ministriju, ierosina, lai Ministru kabinets izvērtē 
minēto informāciju un pieņem lēmumu par starptautiskās palīdzības sniegšanu, un norāda 
starptautiskās palīdzības lūdzēju, palīdzības nepieciešamības pamatojumu, veidu, apjomu un 
provizoriskās izmaksas.

(4) Ministru kabinets nosaka humānās palīdzības saņemšanas un sniegšanas kārtību.
(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas ierosina, lai Ministru 

kabinets pieņem lēmumu par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu katastrofas vai katastrofas 
draudu gadījumā, lai nodrošinātu katastrofas pārvaldīšanu. 

(6) Katastrofas pārvaldīšanas subjekts reizi gadā līdz 20. janvārim izvērtē savas iespējas 
vajadzības gadījumā sniegt starptautisko palīdzību katastrofas skartai vai krīzes situācijā nonākušai 
valstij un iesniedz attiecīgo informāciju Iekšlietu ministrijai kopā ar informāciju par valsts civilās 
aizsardzības plāna izpildi un priekšlikumiem par valsts civilās aizsardzības plānā nepieciešamajiem 
grozījumiem.

25. pants. Civilās aizsardzības sistēmas finansēšana
Valsts institūcija savas darbības jomai atbilstošo civilās aizsardzības uzdevumu izpildi finansē 

no tās budžetā šim mērķim paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību institūcijas — no 
to budžetos šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, juridiskās un fiziskās personas — no saviem 
līdzekļiem.
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Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Civilās aizsardzības likums (Latvijas Republikas 

Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 22. nr.; 2008, 16. nr.; 2009, 7., 17. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 182. nr.; 2013, 61. nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. februārim izdod šā likuma 8. panta otrās daļas 2., 3., 4., 
5., 6. un 7. punktā, 15. panta otrajā daļā, 19. panta ceturtajā daļā, 23. panta pirmajā un trešajā daļā 
un 24. panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo 
Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. decembrim 
ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 423 “Pašvaldības, komersanta un 
iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”;

2) Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumi Nr.  530 “Civilās trauksmes un 
apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2007. gada 11. septembra noteikumi Nr. 612 “Minimālās prasības civilās 
aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”;

4) Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumi Nr.  626 “Noteikumi par 
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, 
apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”;

5) Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 842 “Kārtība, kādā juridiskajām 
un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu 
resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas 
apmēra aprēķināšanas kārtība”;

6) Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumi Nr.  772 “Noteikumi par civilās 
aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību”;

7) Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumi Nr.  659 “Humānās palīdzības 
saņemšanas un sniegšanas kārtība”;

8) Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumi Nr. 1072 “Noteikumi par pašvaldību 
civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”;

9) Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumi Nr.  1078 “Pašvaldības civilās 
aizsardzības komisijas paraugnolikums”;

10) Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr.  1260 “Noteikumi par valsts 
ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības 
uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole”;

11) Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr.  910 “Noteikumi par ātrās 
reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, 
sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā”.

3. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. maijam apstiprina šā likuma 8. panta otrās daļas 
3. punktā paredzēto paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu.

4. Valsts civilās aizsardzības plāns, kas apstiprināts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir 
spēkā līdz 2017. gada 1. augustam. Ministru kabinets līdz 2017. gada 2. augustam apstiprina valsts 
civilās aizsardzības plānu.

5. Pašvaldību domes līdz 2017. gada 1. augustam apstiprina šā likuma 11. panta pirmās daļas 
2. punktā paredzēto sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.

6. Sadarbības teritoriju civilās aizsardzības plāni, kas apstiprināti līdz šā likuma spēkā stāšanās 
dienai, ir spēkā līdz 2017. gada 30. decembrim. Pašvaldību domes līdz 2017. gada 31. decembrim 
apstiprina šā likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktā paredzēto sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plānu.
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7. Objektu un paaugstinātas bīstamības objektu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji līdz 2017. gada 
31. decembrim apstiprina šā likuma 9. panta astotajā daļā, 13. panta sestajā daļā un 14. panta 
ceturtajā daļā paredzēto objekta vai paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu.

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 5. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 25. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.05.2016., Nr. 100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

205. 347L/12 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.; 2014, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. Darbinieka nosūtīšana
(1) Darbinieka nosūtīšana šā likuma izpratnē ir tie gadījumi, kad saistībā ar starptautisko 

pakalpojumu sniegšanu:
1) darba devējs, pamatojoties uz līgumu, ko viņš noslēdzis ar personu, kuras labā tiks 

veikts darbs, nosūta darbinieku uz citu valsti;
2) darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu 

uzņēmumu;
3) darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba devējs nosūta 

darbinieku darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un 
vadībā tiks veikts darbs, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tas veic savu 
darbību citā valstī.

(2) Nosūtītais darbinieks šā likuma izpratnē ir darbinieks, kas noteiktu laiku veic darbu citā 
valstī, nevis valstī, kurā viņš parasti veic darbu.

(3)  Šā likuma noteikumi par darbinieka nosūtīšanu neattiecas uz tirdzniecības flotes 
uzņēmumu kuģu apkalpēm.”

2. Papildināt 3. nodaļu ar 14.1 un 14.2 pantu šādā redakcijā: 
“14.1 pants. Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu Latvijā
(1) Ja darba devējs nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, tad neatkarīgi no darba līgumam 

un darba tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināmi 
darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi, kas paredzēti Latvijas normatīvajos aktos, kā arī darba 
koplīgumos, kuri atzīti par vispārsaistošiem un regulē:

1) maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku;
2) minimālo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
3) minimālo darba algas likmi, kā arī piemaksas par virsstundu darbu;
4) noteikumus par darbaspēka nodrošināšanu, īpaši ar darbaspēka nodrošināšanas 

pakalpojuma sniedzēja starpniecību;
5) drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā;
6) aizsardzības pasākumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm, 

sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī šo personu darba un nodarbinātības 
noteikumus;

7) vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kā arī cita veida diskriminācijas 
aizliegumu.
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(2) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka 
nosūtīšanas rakstveidā valsts valodā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, 
norādot:

1) darba devēja — fiziskās personas — vārdu, uzvārdu un adresi vai juridiskās personas 
nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un adresi, kā arī citu kontaktinformāciju 
(tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);

2) darbinieka vārdu un uzvārdu;
3) paredzamo nosūtīšanas ilgumu, kā arī darba uzsākšanas un pabeigšanas laiku;
4) darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā 

darba vietā, norāda, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
5) šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētos darba devēja pārstāvjus, norādot vārdu, 

uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju; 
6) personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju), kā arī pakalpojuma 

veidu, kas ir pamatā darbinieka nosūtīšanai;
7) apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks, kas ir trešās valsts pilsonis, likumīgi 

strādā pie darba devēja Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas 
valstī vai Šveices Konfederācijā.

(3) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums noteikt Latvijā 
savu pārstāvi, kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tiesā.

(4) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums, ja nepieciešams, 
noteikt savu pārstāvi, pie kura darba koplīguma puses var vērsties nolūkā uzsākt koplīguma 
noslēgšanas sarunas atbilstoši šā likuma noteikumiem. Šī persona var nebūt tā pati persona, kas 
minēta šā panta trešajā daļā, un tai nav jāatrodas Latvijā, tomēr jābūt pieejamai pēc saprātīga un 
pamatota pieprasījuma.

(5) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, darbinieka nosūtīšanas laikā 
ir pienākums nodrošināt noslēgtā darba līguma, darba samaksas aprēķinu, darba laika uzskaites 
dokumentu un darba samaksas izmaksu apliecinošo dokumentu glabāšanu pie šā panta trešajā daļā 
minētās personas un uzrādīšanu uzraudzības un kontroles institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, to 
tulkojumu valsts valodā.

(6) Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums divu gadu laikā 
pēc darbinieka nosūtīšanas perioda beigām nodrošināt šā panta piektajā daļā minēto dokumentu 
uzrādīšanu uzraudzības un kontroles institūcijām.

(7) Šā panta pirmās daļas noteikumus attiecina arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas nodarbināti 
Latvijā saistībā ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros.

14.2 pants. Darba devēja pienākumi, nosūtot darbinieku veikt darbu ārpus Latvijas
(1)  Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, 

Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, neatkarīgi no darba līgumam un darba 
tiesiskajām attiecībām piemērojamā likuma ir pienākums šim nosūtītajam darbiniekam nodrošināt 
nodarbinātības noteikumu izpildi, arī attiecībā uz minimālo darba algas likmi, un darba apstākļus 
saskaņā ar šā likuma 14.1 panta pirmo daļu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem vai darba 
koplīgumiem, kas atzīti par vispārsaistošiem. Minimālās darba algas likmes jēdziens nosakāms 
atbilstoši tās valsts tiesību aktiem vai darba koplīgumiem, kas atzīti par vispārsaistošiem, uz kuru 
darbinieks ir nosūtīts veikt darbu.

(2)  Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, 
Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, ir pienākums izpildīt tās valsts 
administratīvās prasības un pakļauties uzraudzības un kontroles institūciju prasībām, uz kuru 
darbinieks tiek nosūtīts.
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(3) Nosūtot darbinieku veikt darbu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas 
zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, attiecīgi piemērojami noteikumi par komandējumiem, tajā 
skaitā par komandējuma izdevumu atlīdzināšanu. Komandējuma dienas naudu, kas saistīta ar 
attiecīgo nosūtījumu, uzskata par minimālās darba algas daļu, ja to paredz tās valsts noteikumi, uz 
kuru darbinieks ir nosūtīts veikt darbu. Cita atlīdzība, kas saistīta ar faktisko izdevumu segšanu, 
netiek uzskatīta par minimālās darba algas likmes daļu.”

3. Papildināt 19. nodaļu ar 75.2 pantu šādā redakcijā:
“75.2  pants. Īpašie atbildības noteikumi par darba samaksas izmaksu darbinieka 

nosūtīšanas gadījumā
(1)  Ja darba devējam kā apakšuzņēmējam ir nodota pilnīga vai daļēja līgumsaistību izpilde, 

bet darba devējs darba līgumā vai darba koplīgumā noteiktajā laikā nav izpildījis pienākumu 
izmaksāt darba samaksu darbiniekam, tad darbiniekam ir tiesības prasīt neizmaksātās darba 
samaksas izmaksu no personas, kura darba devējam ir tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju līgumsaistību 
izpildi. Šādā gadījumā darbiniekam ir tiesības prasīt visas neizmaksātās darba samaksas izmaksu 
šo līgumsaistību ietvaros minimālās darba algas likmes apmērā, kāda tā noteikta valstī, uz kuru 
darbinieks ir nosūtīts.

(2)  Persona, kura darba devējam ir tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju līgumsaistību izpildi, 
iegūst regresa prasības tiesības pret darba devēju tādā apmērā, kādā tā ir izmaksājusi darba devēja 
darbiniekam darba samaksu.

(3) Šā panta noteikumi piemērojami tikai gadījumā, ja darbinieks nosūtīts veikt būvdarbus 
saistībā ar ēku būvniecību vai specializētos būvdarbus.”

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 25., 26. un 27. punktu 
šādā redakcijā:

“25) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas 2014/36/ES par 
trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem nodarbinātības 
kā sezonas darbiniekiem nolūkā; 

 26) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvas 2014/66/ES par 
ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem trešo valstu valstspiederīgajiem saistībā 
ar pārcelšanu uzņēmuma ietvaros;

 27) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvas 2014/67/ES par to, 
kā izpildīt direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 
Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (“IMI regula”).”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 12. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 26. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.05.2016., Nr. 101.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

206. 348L/12 Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2006, 1. nr.; 2008, 7. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 
106. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 228. nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:
izteikt 33. un 34. punktu šādā redakcijā:
“33.  Šā likuma 69. panta trešo daļu sāk piemērot, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 

2020.—2021. gadam. Kadastrālo vērtību bāzi 2018.—2019. gadam izstrādā atbilstoši situācijai 
nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija 2015. gada 1. jūlijā.

34.  Šā likuma 71. panta otro daļu sāk piemērot, aprēķinot kadastrālās vērtības 2018. gada 
1. janvārī.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 36. punktu šādā redakcijā:
“36.  2016. gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze piemērojama kadastrālo vērtību 

aprēķinam arī 2017. gadā.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 26. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.05.2016., Nr. 101.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

207. 349L/12 Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu 
maksājumu un finanšu instrumentu 
norēķinu sistēmās” 

Izdarīt likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu 
sistēmās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 2. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2014, 199. nr.) šādus grozījumus:

1.  Aizstāt 1. panta pirmās daļas 1. punkta “c” apakšpunktā vārdus “Eiropas Komisiju” ar 
vārdiem “Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi”.

2. Aizstāt 3. panta 1. punktā vārdus “Eiropas Komisija tās iekļāvusi reģistrā” ar vārdiem “par 
šo lēmumu informējusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi”.

3.  Aizstāt 11. panta trešās daļas 2. punktā vārdus “Eiropas Komisiju” ar vārdiem “Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi”.

4.  Izteikt 20. pantu šādā redakcijā: 
“20. pants. Komisija informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par sistēmu, kas darbojas 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un par šīs sistēmas uzturētāju.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 26. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.05.2016., Nr. 101.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

208. 350L/12 Grozījumi Saeimas kārtības rullī 
Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1994, 17., 24. nr.; 1995, 10., 24. nr.; 1996, 13., 22. nr.; 1997, 12., 21. nr.; 1998, 22. nr.; 2000, 2. nr.; 
2001, 5., 10. nr.; 2002, 12., 22. nr.; 2004, 23. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 8., 14., 24. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 
2009, 2., 6., 12., 15., 17. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 178., 206. nr.; 2011, 99. nr.; 2012, 
18. nr.; 2014, 218. nr.; 2015, 209. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 17. panta ceturtajā daļā vārdus “saukšanai pie administratīvās atbildības, viņa”.

2. 179. pantā: 
izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdus “kā arī priekšlikumus sakarā ar iesniegumiem par 

administratīvā soda uzlikšanu Saeimas loceklim”;
papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) reizi kārtējās sesijas laikā paziņo Saeimas sēdē par iepriekšējās sesijas un starpsesiju 
laikā administratīvi sodītajiem deputātiem. Paziņojumā ietver informāciju par 
deputāta izdarīto administratīvo pārkāpumu, norādot normatīvā akta normu, 
kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās 
atbildības; institūciju, kas pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu; 
uzliktā soda veidu, datumu, kad stājies spēkā lēmums par administratīvā soda 
uzlikšanu.”;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9)  Lai sagatavotu šā panta pirmās daļas 5. punktā minēto paziņojumu, Mandātu, ētikas 

un iesniegumu komisijai ir tiesības pieprasīt ziņas no Sodu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 31. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.05.2016., Nr. 104.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

209. 351L/12 Grozījums Latvijas Republikas Satversmē 
Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:
“30. Pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu bez Saeimas piekrišanas.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 31. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.05.2016., Nr. 104.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

210. 352L/12 Grozījumi Konkurences likumā
Izdarīt Konkurences likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2001, 22. nr.; 2004, 10. nr.; 2008, 9., 24. nr.; 2009, 14., 194. nr.; 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “Izpilddirekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Konkurences 
padome” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu “izpilddirektors” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Konkurences 
padome” (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu “izmeklēšanas” pirms vārda “darbības” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdu “procesuālās” (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
“5. pants. Konkurences padomes sastāvs un darbība
(1)  Konkurences padomes lēmējinstitūcija ir padome, kas Konkurences padomes vārdā 

pieņem lēmumus un slēdz administratīvos līgumus konkurences lietās. Konkurences padomes 
sastāvā ir struktūrvienības, kas nodrošina tās darbību, pildot sekretariāta un ekspertu funkcijas, 
sagatavojot lietas materiālus, dokumentus un lēmumu projektus izskatīšanai padomes sēdēs, 
pārstāvot Konkurences padomi tiesā un īstenojot Konkurences padomes pieņemto lēmumu izpildi. 
Padome sastāv no trim padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs.

(2) Padomes priekšsēdētāju un padomes locekļus pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā 
apstiprina Ministru kabinets.

(3) Padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi. Padomes 
priekšsēdētāju un padomes locekļus var iecelt amatā atkārtoti vienu reizi pēc kārtas.

(4)  Padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi ir civildienesta ierēdņi, kuru profesionālā 
kvalifikācija dod tiem iespēju pieņemt lēmumus konkurences lietās.

(5) Konkurences padomes sēdes ir slēgtas, ja netiek pieņemts cits lēmums. Tās sasauc pēc 
padomes priekšsēdētāja vai visu padomes locekļu pieprasījuma. Konkurences padome ir tiesīga 
pieņemt lēmumu vai slēgt administratīvo līgumu, ja par to nobalso ne mazāk kā divi šīs padomes 
locekļi.

(6)  Konkurences padomes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta visi padomes 
locekļi, kas piedalījušies sēdē. Padomes loceklis, parakstot protokolu, var tajā ierakstīt savu viedokli 
par izskatīto jautājumu vai izdarīt atzīmi par sava viedokļa pamatojuma pievienošanu protokolam 
rakstveidā.

(7)  Konkurences padomes lēmumu un administratīvo līgumu paraksta padomes 
priekšsēdētājs.

(8) Padomes priekšsēdētājs:
1) vada un organizē Konkurences padomes darbu un ir atbildīgs par to;
2) ir Konkurences padomes finanšu līdzekļu rīkotājs un atbild par to izlietošanu;
3) vada un organizē Konkurences padomes sēdes;
4) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Konkurences padomi;
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5) ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus jebkuram Konkurences padomes darbiniekam;
6) ir tiesīgs dot rīkojumus padomes locekļiem tikai ar amata pienākumu pildīšanu 

saistītos organizatoriskos jautājumos.
(9) Padomes priekšsēdētāja slimības vai prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes 

loceklis, kuru pilnvarojis padomes priekšsēdētājs.
(10) Iepriekšējais padomes priekšsēdētājs vai padomes loceklis pēc tā pilnvaru termiņa beigām 

turpina pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad sāk pildīt amata pienākumus pēc atkārtotas 
iecelšanas vai kad amata pienākumus sāk pildīt jaunieceltais padomes priekšsēdētājs vai padomes 
loceklis.”

5. Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Konkurences padome informē sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi 

un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem. Lēmumus, kas 
pieņemti saskaņā ar šā likuma 8. panta pirmās daļas 3., 5. un 6. punktu, Konkurences padome 
publicē savā mājaslapā internetā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”

6. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) noteikt prioritātes šā likuma 6. panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildei.”

7. 8. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) lietas ierosināšanu;”;
izslēgt trešo un ceturto daļu.

8. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Tiesiskā pienākuma piespiedu izpilde
(1) Ja tiesiskais pienākums netiek pildīts, Konkurences padome var veikt tiesiskā pienākuma 

izpildi piespiedu kārtā ar piespiedu naudas palīdzību Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, ciktāl šis likums nenosaka citu kārtību.

(2) Par tiesiskā pienākuma piespiedu izpildi adresātu brīdina rakstveidā. Brīdinājums nav 
pārsūdzams.

(3) Konkurences padome piespiedu naudu uzliek ar izpildrīkojumu, kuru var izdot atkārtoti, 
līdz tirgus dalībnieks izpilda tiesisko pienākumu.

(4) Pirms izpildrīkojuma izdošanas Konkurences padome rakstveidā paziņo tirgus dalībniekam, 
ka ir iegūta informācija, kas nepieciešama izpildrīkojuma izdošanai. Tirgus dalībnieks septiņu dienu 
laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas var iepazīties ar lietu, izteikt savu viedokli un iesniegt 
papildu informāciju.

(5) Piespiedu naudas apmēru nosaka līdz pieciem procentiem no pēdējā finanšu gada vidējā 
vienas dienas neto apgrozījuma par katru dienu, bet ne mazāk kā 250 euro par katru dienu līdz 
tiesiskā pienākuma izpildei.

(6)  Par izpildrīkojumu septiņu dienu laikā pēc tā saņemšanas var iesniegt sūdzību 
Administratīvajā apgabaltiesā. Sūdzību izskata saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā no tās saņemšanas dienas.

(7)  Izpildrīkojuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. Izpildrīkojumu par piespiedu naudu 
izpilda šā likuma 8. panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā.

(8)  Ministru kabinets saskaņā ar šā likuma 12. panta piekto daļu izdod noteikumus par 
kārtību, kādā nosaka finanšu gada neto apgrozījumu, no kura aprēķina piespiedu naudu.



42

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 11 • 2016. gada 9. jūnijā

(9)  Ja privātpersonai tiesiskā pienākuma prettiesiskas piespiedu izpildes rezultātā radušies 
zaudējumi, tai ir tiesības uz atlīdzinājumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un Valsts 
pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma noteikumiem.”

9.  9. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“9. pants. Konkurences padomes pilnvaras”;
izslēgt pirmo, otro, trešo un ceturto daļu;
izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(5) Konkurences padome, veicot tirgus uzraudzību vai izmeklējot šā likuma vai Reklāmas 

likuma pārkāpumus un nodrošinot savu lēmumu izpildi, ir tiesīga:”;
izteikt piektās daļas 3. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“3) ierasties pie jebkura tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības (arī bez 
iepriekšēja brīdinājuma). Apmeklējuma laikā Konkurences padomes amatpersonām, 
uzrādot iestādes rakstveida pilnvarojumu, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un 
mērķis, ir tiesības:”;

papildināt piekto daļu ar 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“6) pamatojoties uz tiesneša lēmumu vai ar datu subjekta piekrišanu, izmeklējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā aizliegta vienošanās, pieprasīt, 
lai elektronisko sakaru komersants atklāj un izsniedz Elektronisko sakaru likumā 
noteiktajā kārtībā saglabājamos datus;

7) atbilstoši Kredītiestāžu likumam, pamatojoties uz tiesneša lēmumu, izmeklējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, pieprasīt, lai kredītiestāde sniedz tās rīcībā 
esošās neizpaužamās ziņas. Ziņu sniegšana Konkurences padomei šajā punktā 
noteiktajā kārtībā nav uzskatāma par neizpaužamu ziņu izpaušanu, un saistībā ar to 
kredītiestādei neiestājas juridiskā, tajā skaitā civiltiesiskā, atbildība.”;

izslēgt septīto un astoto daļu.

10. Izslēgt 9.1 pantu.

11. Papildināt 9.3 panta pirmo un otro daļu pēc vārdiem “piektās daļas” ar skaitli “3.”.

12. Papildināt likumu ar 9.4 pantu šādā redakcijā:
“9.4  pants. Atbildība par informācijas nesniegšanu, nepatiesas informācijas sniegšanu, 

Konkurences padomes likumīgo prasību nepildīšanu un aizzīmogojuma bojāšanu
(1) Konkurences padome ir tiesīga uzlikt naudas sodu par:

1) informācijas nesniegšanu lietas ietvaros noteiktajā termiņā un apjomā pēc 
Konkurences padomes pieprasījuma vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

2) nepilnīgas informācijas nekoriģēšanu noteiktajā termiņā lietas ietvaros;
3) informācijas nesniegšanu tirgus uzraudzības ietvaros noteiktajā termiņā un apjomā 

pēc Konkurences padomes atkārtota pieprasījuma;
4) nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu;
5) atteikšanos pildīt Konkurences padomes amatpersonu likumīgās prasības;
6) šā likuma 9. panta piektās daļas 4. punkta “g” apakšpunktā noteiktajā kārtībā veikta 

aizzīmogojuma bojāšanu.
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(2) Par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem Konkurences padome ir tiesīga uzlikt 
naudas sodu līdz vienam procentam no tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības pēdējā 
finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 50  euro katram. Personām, kuras nav 
tirgus dalībnieki vai tirgus dalībnieku apvienības, naudas sodu uzliek 50 līdz 1400 euro apmērā.

(3) Finanšu gada neto apgrozījumu, no kura aprēķina naudas sodu, nosaka atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 12. panta piekto daļu.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto Konkurences padomes lēmumu par naudas soda uzlikšanu 
adresāts var pārsūdzēt šā likuma 8. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.”

13. Izteikt 10. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Konkurences padomes amatpersonām un darbiniekiem, kā arī citām personām, kas 

iesaistītas šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē, ir aizliegts izpaust vai izmantot informāciju, 
kas tām kļuvusi zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus vai uzticētos uzdevumus, citiem 
mērķiem kā vienīgi savu amata (dienesta) pienākumu veikšanai vai konkrētu darba uzdevumu 
pildīšanai. Aizliegums izpaust vai izmantot informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot dienesta vai darba 
pienākumus vai uzticētos uzdevumus, Konkurences padomes amatpersonām un darbiniekiem, kā 
arī citām personām, kas iesaistītas šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē, ir saistošs arī pēc tam, 
kad tiesiskās attiecības ar Konkurences padomi ir izbeigtas.

(2) Konkurences padomes amatpersonai divus gadus pēc tam, kad tā sagatavojusi vai 
pieņēmusi lēmumus vai veikusi uzraudzības, kontroles, izmeklēšanas, sodīšanas vai citas šajā 
likumā noteiktās darbības, aizliegts tieši vai pastarpināti būt par tādas privātpersonas pārstāvi, 
attiecībā uz kuru šī amatpersona minētās darbības veikusi. Šis ierobežojums ir saistošs papildus 
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajam.

(3) Konkurences padomes amatpersonas un darbinieki, arī pēc tam, kad to tiesiskās 
attiecības ar Konkurences padomi ir izbeigtas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgi 
par konfidencialitātes un citu šā likuma prasību neievērošanu un par zaudējumiem, kas radušies to 
prettiesiskas rīcības dēļ.

(4) Ja Konkurences padomes amatpersona vai darbinieks, arī pēc tam, kad tā tiesiskās attiecības 
ar Konkurences padomi ir izbeigtas, pārkāpis šajā pantā noteiktos ierobežojumus un guvis no tā 
materiālu labumu, prezumējams, ka ar attiecīgajām darbībām ir nodarīts tāds kaitējums, kas ir 
novērtējams mantiskā izteiksmē un ir proporcionāls aizliegtā veidā gūtu ienākumu vai mantisko 
labumu pieauguma vērtībai. Ja attiecīgā Konkurences padomes amatpersona vai darbinieks, arī pēc 
tam, kad tā tiesiskās attiecības ar Konkurences padomi ir izbeigtas, labprātīgi neatlīdzina valstij 
nodarītos zaudējumus, Konkurences padome veic nepieciešamās darbības, lai likumā noteiktajā 
kārtībā prasītu tos atlīdzināt.

(5) Konkurences padome zaudējumu atlīdzību pieprasa saskaņā ar Administratīvā procesa 
likumu, izdodot administratīvo aktu par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un veicot normatīvajos 
aktos paredzētās darbības administratīvā akta izpildei.”

14. Papildināt likumu ar II1 nodaļu šādā redakcijā:
“II1 nodaļa

Atļauja procesuālo darbību veikšanai

10.1 pants. Atļaujas izsniegšanas piekritība
Par atļauju veikt šā likuma 9. panta piektās daļas 4., 5., 6. un 7. punktā minētās procesuālās 

darbības lemj rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc Konkurences padomes juridiskās adreses.
10.2 pants. Iesniegums par atļaujas izsniegšanu
(1) Iesniegumā par atļauju veikt šā likuma 9. panta piektās daļas 4., un 5. punktā minētās 

darbības Konkurences padome norāda, pie kura tirgus dalībnieka, tirgus dalībnieku apvienības vai 
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personas veicamas procesuālās darbības, šo darbību veikšanas priekšmetu un mērķi, kādas mantas, 
informācija vai dokumenti tiks meklēti, ciktāl tas ir zināms.

(2) Iesniegumā par atļauju veikt šā likuma 9. panta piektās daļas 6. un 7. punktā minētās 
darbības Konkurences padome norāda tiesisko pamatojumu un saglabājamo datu vai neizpaužamo 
ziņu apjomu.

10.3 pants. Lēmuma pieņemšanas kārtība
(1) Tiesnesis 72 stundu laikā no Konkurences padomes iesnieguma iesniegšanas brīža izskata 

šo iesniegumu, kas pamato nepieciešamību veikt procesuālās darbības, iepazīstas ar Konkurences 
padomes lietas materiāliem, uzklausa Konkurences padomes pārstāvi un pieņem lēmumu par 
procesuālo darbību atļaušanu vai par atteikumu.

(2) Tiesneša lēmuma norakstu nosūta Konkurences padomei 24 stundu laikā no lēmuma 
pieņemšanas brīža.

10.4 pants. Lēmums par procesuālo darbību veikšanu 
(1) Lēmumā par šā likuma 9. panta piektās daļas 4. un 5. punktā minēto darbību atļaušanu 

tiesnesis norāda, pie kura tirgus dalībnieka, tirgus dalībnieku apvienības vai personas veicamas 
procesuālās darbības, šo darbību veikšanas priekšmetu un mērķi, kādas mantas, informācija vai 
dokumenti tiks meklēti, ciktāl tas ir zināms, un procesuālo darbību izpildes termiņu.

(2) Lēmumā par šā likuma 9. panta piektās daļas 6. un 7. punktā minēto procesuālo darbību 
atļaušanu tiesnesis norāda tirgus dalībnieku, tirgus dalībnieku apvienību vai personu, par kuru 
pieprasāma informācija, un šīs informācijas apjomu.

(3) Lēmumā neietver informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar šā likuma 26. panta sesto 
daļu.

10.5 pants. Lēmums par procesuālo darbību veikšanu neatliekamības kārtībā
(1) Ja šā likuma 9. panta piektās daļas 4. vai 5. punktā minēto procesuālo darbību ietvaros ir 

iegūta pamatota informācija, ka mantas, informācija vai dokumenti, kas var kalpot par konkurences 
tiesību pārkāpuma pierādījumu, tiek glabāti citu personu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās 
neapdzīvojamās telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, būvēs un citos kustamos un nekustamos 
objektos, un ja meklējamās mantas, informācija vai dokumenti vilcināšanas dēļ var tikt iznīcināti, 
noslēpti vai sabojāti, Konkurences padome iesniedz tiesai iesniegumu par šā likuma 9. panta piektās 
daļas 4. vai 5. punktā minēto procesuālo darbību atļaušanu neatliekamības kārtībā.

(2)  Tiesnesis nekavējoties, ne vēlāk kā divu stundu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža, 
izskata Konkurences padomes iesniegumu, kas pamato nepieciešamību veikt procesuālās darbības 
un to neatliekamību, iepazīstas ar Konkurences padomes lietas materiāliem, uzklausa Konkurences 
padomes pārstāvi un pieņem lēmumu par procesuālo darbību atļaušanu vai par atteikumu.

(3) Lēmumā ir ievada un rezolutīvā daļa. Lēmumu izsniedz Konkurences padomes pārstāvim 
un nosūta Konkurences padomei uz elektroniskā pasta adresi. Motivētu lēmumu sastāda un nosūta 
Konkurences padomei un tirgus dalībniekam, tirgus dalībnieku apvienībai vai personai, attiecībā 
uz kuru pieņemts lēmums, triju darba dienu laikā.

(4) Lēmumā neietver informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar šā likuma 26. panta sesto 
daļu.

10.6 pants. Iepazīšanās ar lietas materiāliem un lēmuma pārsūdzēšana
(1) Tirgus dalībniekam, tirgus dalībnieku apvienībai un personai, attiecībā uz kuru ir pieņemts 

lēmums saskaņā ar šā likuma 10.4 vai 10.5 pantu, pēc procesuālo darbību izpildes ir tiesības iepazīties 
ar tiesas lietas materiāliem.

(2) Par tiesneša lēmumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas var iesniegt sūdzību tiesas 
priekšsēdētājam. Sūdzības iesniegšana neaptur Konkurences padomes procesuālo darbību veikšanu.

10.7 pants. Sūdzības izskatīšana
(1) Tiesas priekšsēdētājs sūdzību izskata 10 dienu laikā un, ja nepieciešams, uzklausa sūdzības 
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iesniedzēju. Tirgus dalībnieka, tirgus dalībnieku apvienības vai personas sūdzības gadījumā, ja 
nepieciešams, uzklausa gan sūdzības iesniedzēju, gan Konkurences padomes pārstāvi.

(2) Tiesas priekšsēdētāja lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
(3) Tiesas priekšsēdētājs sūdzību var apmierināt vai noraidīt. Apmierinot sūdzību, var pilnīgi 

vai daļēji atcelt vai grozīt pārsūdzēto lēmumu.
(4) Pierādījumi, kas iegūti, pamatojoties uz pārsūdzēto lēmumu, kurš pilnīgi vai daļēji atcelts 

vai grozīts, nav izmantojami lietā tādā apjomā, kādā ir atzīts šā lēmuma prettiesiskums.”

15. Papildināt 11. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Tirgus dalībniekam, kurš norāda, ka vienošanās atbilst šā panta otrās daļas prasībām, ir 

pienākums to pierādīt.”

16. 12. pantā:
izslēgt ceturto daļu;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par naudas soda noteikšanas kārtību, kuros paredz 

finanšu gada neto apgrozījuma aprēķināšanas īpatnības atsevišķiem gadījumiem, naudas soda 
apmēra noteikšanas kritērijus, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.”

17. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:
“12.1 pants. Iecietības programma
(1) Iecietības programma tirgus dalībniekam ļauj par karteļa vienošanās atklāšanu saņemt 

atbrīvojumu no naudas soda vai par sadarbošanos karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpuma lietas 
izmeklēšanā — naudas soda samazinājumu. 

(2)  Konkurences padome atbrīvo no naudas soda par karteļa vienošanās aizlieguma 
pārkāpumu, ja:

1) tirgus dalībnieks pirmais iesniedz pierādījumus un citas ar karteļa vienošanās 
aizlieguma pārkāpumu saistītas ziņas par faktiem un apstākļiem, kas ir pietiekami 
lietas ierosināšanai vai karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpuma konstatēšanai;

2) tirgus dalībnieks nav veicis darbības, lai piespiestu citus tirgus dalībniekus piedalīties 
kartelī vai turpināt dalību tajā;

3) pieteikuma saņemšanas brīdī Konkurences padomes rīcībā nav pietiekamu 
pierādījumu, uz kuru pamata varētu ierosināt lietu vai konstatēt karteļa vienošanās 
aizlieguma pārkāpumu.

(3)  Konkurences padome samazina naudas sodu par karteļa vienošanās aizlieguma 
pārkāpumu, ja tirgus dalībnieks:

1) iesniedz pierādījumus un citas ar karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu saistītas 
ziņas, kas būtiski papildina Konkurences padomes rīcībā esošos pierādījumus un 
ziņas;

2) iesniedz pierādījumus par citu karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpumu un 
Konkurences padome to atbrīvo no naudas soda par šo karteļa vienošanās aizlieguma 
pārkāpumu.

(4)  Konkurences padome pieteikumu par atbrīvojumu no naudas soda vai naudas soda 
samazinājumu iecietības programmas ietvaros apstiprina vai noraida ar to pašu lēmumu, ar kuru 
konstatē šā likuma 11. panta pirmajā daļā vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 
pirmajā daļā minēto pārkāpumu, uzliek tiesisku pienākumu un naudas sodu.
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(5)  Informācija, kas iekļauta pieteikumā par iecietības programmas piemērošanu, ir 
ierobežotas pieejamības informācija, kas var tikt izpausta tikai procesa dalībniekiem Konkurences 
padomes ierosinātajā lietā, lai nodrošinātu to tiesību un tiesisko interešu aizstāvību.

(6)  Konkurences padomes lēmumā par lietas izbeigšanu neiekļauj ziņas par to tirgus 
dalībnieku identitāti, kuri sadarbojušies ar Konkurences padomi iecietības programmas ietvaros.

(7)  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Konkurences padome iecietības programmas 
ietvaros atbrīvo no naudas soda un samazina naudas sodu, kā arī prasības iecietības programmas 
dalībniekiem.”

18. Izslēgt 14. panta trešo daļu.

19.  15. pantā:
izteikt otro, 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(2) Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā minētajiem 

veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei ziņojumu par apvienošanos, ja 
apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne 
mazāks par 30 miljoniem euro un vismaz divu apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā 
finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1,5 miljoniem euro katram.

(21) Konkurences padomei ir tiesības 12 mēnešu laikā no apvienošanās īstenošanas dienas 
pieprasīt, lai apvienošanās dalībnieki iesniedz ziņojumu par apvienošanos, kas neatbilst šā panta 
otrajā daļā minētajiem ziņojuma iesniegšanas nosacījumiem, ja ir iestājušies abi šādi nosacījumi:

1) apvienošanās notiek konkrētajā tirgū, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki, un to 
kopējā tirgus daļa šajā konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus; 

2) ir pamatotas aizdomas, ka apvienošanās rezultātā var rasties vai nostiprināties 
dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence konkrētajā tirgū.

(22)  Šā panta otrajā daļā minētajiem tirgus dalībniekiem ir tiesības iesniegt Konkurences 
padomei nevis pilnu, bet saīsinātu ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv viens no šādiem 
nosacījumiem:

1) neviens apvienošanās dalībnieks nedarbojas vienā konkrētajā tirgū vai ar to vertikāli 
saistītā tirgū;

2) apvienošanās dalībnieki darbojas vienā konkrētajā tirgū, un to kopējā tirgus daļa 
nepārsniedz 20 procentus;

3) apvienošanās dalībnieki darbojas vertikāli saistītos tirgos, un katra apvienošanās 
dalībnieka tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 30 procentus;

4) apvienošanās dalībnieki iegūst kopīgu izšķirošu ietekmi šā panta pirmās daļas 
3. punkta izpratnē pār citu tirgus dalībnieku, kurš negūst un kura mērķis nav gūt 
apgrozījumu no preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas Latvijas teritorijā;

5) apvienošanās dalībnieks iegūst izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku tirgū, 
kurā apvienošanās dalībniekam jau ir kopīga izšķiroša ietekme šā panta pirmās 
daļas 3. punkta izpratnē.”;

papildināt pantu ar 2.4 un 2.5 daļu šādā redakcijā:
“(24)  Ja apvienošanās neatbilst šā panta otrajā daļā noteiktajiem ziņojuma iesniegšanas 

nosacījumiem, tirgus dalībnieki ir tiesīgi:
1) lūgt rakstveida apstiprinājumu tam, ka Konkurences padome neizmantos šā panta 

2.1 daļā noteiktās tiesības pieprasīt, lai apvienošanās dalībnieki iesniedz ziņojumu 
par apvienošanos;

2) pēc savas iniciatīvas iesniegt Konkurences padomei pilnu vai saīsinātu ziņojumu par 
apvienošanos.
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(25)  Konkurences padome var atbrīvot tirgus dalībnieku no pienākuma iesniegt daļu no 
pilnā vai saīsinātā ziņojumā ietveramās informācijas vai pievienojamiem dokumentiem, ja šāda 
informācija vai dokumenti nav nepieciešami ziņojuma izskatīšanai.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Par apvienošanās izvērtēšanu tirgus dalībnieki maksā valsts nodevu. Ministru kabinets 

nosaka kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par apvienošanās izvērtēšanu, valsts nodevas 
apmēru, kā arī gadījumus, kad valsts nodeva netiek atmaksāta.”

20. 16. pantā:
papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: 
“Konkurences padome ir tiesīga pēc apvienošanās dalībnieku lūguma vai savas iniciatīvas 

pagarināt šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu par 15 darbdienām, lai izvērtētu 
saistošos noteikumus.”;

papildināt sesto daļu pēc vārda “otro” ar vārdu un skaitli “vai 2.1”.

21. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:
“17. pants. Atbildība par tirgus dalībnieku nelikumīgu apvienošanos
(1) Ja ziņojums par apvienošanos nav iesniegts šajā likumā noteiktajos gadījumos vai notikusi 

tirgus dalībnieku apvienošanās, kas ir pretrunā ar šā likuma 16. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā 
pieņemto Konkurences padomes lēmumu, Konkurences padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par 
naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz trim 
procentiem no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

(2)  Naudas soda samaksa neatbrīvo attiecīgos tirgus dalībniekus no pienākuma izpildīt 
šā likuma noteikumus un Konkurences padomes lēmumus. Ar Konkurences padomes lēmumu 
uzlikto saistošo noteikumu piespiedu izpildi veic atbilstoši šā likuma 8.1 pantā attiecībā uz tiesisko 
pienākumu piespiedu izpildi noteiktajai kārtībai.

(3) Šajā pantā noteiktajā kārtībā aprēķināto naudas sodu ieskaita valsts pamatbudžetā.”

22. Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesa spriedumā par šā likuma un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu var 

noteikt vienu vai vairākus šādus pienākumus:
1) pārtraukt un aizliegt darbības, ar kurām tiek pārkāpts šis likums un Eiropas 

Savienības konkurences tiesības;
2) veikt darbības, kas novērš šā likuma un Eiropas Savienības konkurences tiesību 

pārkāpumu;
3) sniegt atbilstošu atlīdzinājumu par pārkāpumu.”

23. Papildināt likumu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:
“20.1  pants. Šā likuma un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumu lietu 

izskatīšana
(1) Tiesa, kura pieņēmusi pieteikumu un ierosinājusi lietu par šā likuma un Eiropas Savienības 

konkurences tiesību pārkāpumu, septiņu dienu laikā pēc lietas ierosināšanas nosūta Konkurences 
padomei prasības pieteikuma un lēmuma par lietas ierosināšanu norakstu (kopiju).

(2) Konkurences padome var pēc savas vai tiesas iniciatīvas sniegt atzinumu lietā par Eiropas 
Savienības konkurences tiesību piemērošanas aspektiem. Konkurences padomei ir tiesības pirms 
atzinuma sniegšanas iepazīties ar lietas materiāliem.
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(3)  Tiesa septiņu dienu laikā pēc pilna sprieduma taisīšanas lietā par Eiropas Savienības 
konkurences tiesību pārkāpumu nosūta sprieduma norakstu (kopiju)  Konkurences padomei un 
Eiropas Komisijai, bet lietā par šā likuma pārkāpumu — Konkurences padomei.”

24. 21. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja pārkāpums izpaužas kā karteļa vienošanās, tiek prezumēts, ka pārkāpums radījis 

kaitējumu un tā rezultātā cena paaugstināta par 10 procentiem, ja vien netiek pierādīts pretēji.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

25. Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:
“22. pants. Lietas ierosināšana 
(1)  Lietu par šā likuma pārkāpumu Konkurences padome ierosina pēc savas iniciatīvas, 

ievērojot noteiktās prioritātes, iespējamā pārkāpuma ietekmi uz konkurenci un būtiskām 
sabiedrības interesēm. 

(2) Tirgus dalībnieki un iestādes ir tiesīgas sniegt Konkurences padomei ziņas par faktiem, uz 
kuru pamata var konstatēt šā likuma pārkāpumu.”

26. Izslēgt 23., 24. un 25. pantu.

27. 26. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “septiņu dienu” ar vārdiem “septiņu darbdienu”;
aizstāt septītajā daļā skaitli “10” ar skaitli “20”;
papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Konkurences padome pēc adresāta lūguma veic tā mutvārdu uzklausīšanu pirms tāda 

lēmuma pieņemšanas, kurš varētu būt tam nelabvēlīgs.”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Lietā esošā informācija līdz lēmuma pieņemšanai uzskatāma par informāciju iestādes 

iekšējai lietošanai, un ar to drīkst iepazīties tikai personas, kurām Konkurences padomes 
amatpersonas attiecīgos materiālus uzrāda.”

28. Izteikt 26.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4)  Konkurences padome var pieprasīt, lai persona, kuras sniegtajai informācijai 

nepieciešams noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu, minētajai informācijai pievieno 
vispārpieejamas informācijas eksemplāru, kurā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.”

29. Izteikt 27.2 panta nosaukumu, pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“27.2 pants. Lietas izpētes izbeigšana ar rakstveida apņemšanos
(1) Ja tirgus dalībnieks rakstveidā apņemas pildīt noteiktus tiesiskos pienākumus, kas novērš 

konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu, Konkurences padome, izvērtējot lietas 
faktiskos un tiesiskos apstākļus, kā arī lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu par lietas izpētes 
izbeigšanu un tiesisko pienākumu uzlikšanu.

(2) Ja tiesiskie pienākumi, kurus tirgus dalībnieks rakstveidā apņēmies pildīt, netiek pildīti, 
to piespiedu izpilde tiek veikta šā likuma 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Konkurences padome var atjaunot saskaņā ar šā panta pirmo daļu izbeigtu lietu.”
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30. Izteikt 27.3 pantu šādā redakcijā:
“27.3 pants. Administratīvā līguma slēgšana
(1) Konkurences padome administratīvo līgumu slēdz bez augstākas iestādes piekrišanas.
(2) Pieteikumu par noslēgtā administratīvā līguma atbilstību tiesību normām, spēkā esamību, 

noslēgšanu vai izpildes pareizību izskata šā likuma 8. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
(3)  Tāda administratīvā līguma pārsūdzēšana, ar kuru izbeigts tiesas process, neaptur tā 

izpildi.”

31. Aizstāt 28. panta trešajā daļā vārdu “Kopienu” ar vārdu “Savienības”.

32. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:
“29. pants. Par atsevišķiem Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem 

paredzētā naudas soda samazināšana
(1) Konkurences padome atbrīvo tirgus dalībnieku no naudas soda vai samazina tam naudas 

sodu, ja tirgus dalībnieks pēc savas iniciatīvas paziņo Konkurences padomei par karteļa vienošanos, 
kas pārkāpj Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta pirmo daļu. 

(2)  Šā panta pirmajā daļā paredzēto naudas sodu tirgus dalībniekam samazina vai tirgus 
dalībnieku pilnīgi atbrīvo no naudas soda saskaņā ar šā likuma 12.1 pantu.”

33.  30. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Lēmumu par pagaidu noregulējumu procesa dalībnieks, attiecībā uz kuru izdots pagaidu 

noregulējums, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 10 dienu laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ar lēmumu par pagaidu noregulējumu uzlikto saistošo noteikumu piespiedu izpildi veic 

atbilstoši šā likuma 8.1 pantā attiecībā uz tiesisko pienākumu piespiedu izpildi noteiktajai kārtībai.”

34. Aizstāt 32. panta pirmajā daļā un 33. panta trešajā daļā skaitli un vārdu “9.1  pants” ar 
skaitli un vārdu “II1 nodaļa”.

35. Izslēgt 35. pantu.

36. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“13. Ministru kabinets līdz 2016. gada 31. decembrim izdod šā likuma 12.1 panta septītajā 

daļā minētos noteikumus.
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14. Ja Konkurences padomes loceklis sācis pildīt amata pienākumus līdz 2016. gada 
15. jūnijam un pēc šā datuma turpina tos pildīt, viņa pilnvaru laiks tiek skaitīts no dienas, kad 
stājas spēkā Ministru kabineta rīkojums par viņa apstiprināšanu Konkurences padomes locekļa 
amatā. Šajā likumā noteikto ierobežojumu, kas liedz padomes loceklim tikt atkārtoti ieceltam 
amatā vairāk nekā vienu reizi pēc kārtas, skaita no padomes locekļa pilnvaru termiņa sākuma.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 15. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 12. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 31. maijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.05.2016., Nr. 104.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

211. 353L/12 Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums
I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis
Latgales speciālā ekonomiskā zona tiek izveidota ar mērķi veicināt Latgales reģiona attīstību, 

piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai.

2. pants. Likuma darbības joma
(1)  Šis likums nosaka Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas, pārvaldības un 

izmantošanas kārtību.
(2) Šis likums neattiecas uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu un teritorijām, kuras 

noteiktas saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu.

3. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platība
(1)  Kopējā platība, kurai var tikt piešķirts Latgales speciālās ekonomiskās zonas statuss, 

nedrīkst pārsniegt piecus procentus no Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību teritoriju 
kopējās platības. 

(2) Katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības teritorijas platību, kurai var 
tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss, nosaka Ministru kabinets. 

(3) Priekšlikumus par katrai Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajai pašvaldībai nosakāmo 
teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss, sagatavo un 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai Ministru kabinetā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 
lēmumu.

4. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju un to robežu noteikšana
(1) Pēc tam, kad ir pieņemts šā likuma 3. panta otrajā daļā minētais lēmums, Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde lemj par Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iekļaujamo katras 
pašvaldības teritoriju un tās robežām. Teritoriju robežas apstiprina ar vispārīgo administratīvo 
aktu, kas stājas spēkā pēc tā paziņošanas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo, publicējot to Latgales plānošanas reģiona 
mājaslapā internetā.

(3) Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas 
kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets.

5. pants. Ieguldījumi un komercdarbība Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā
(1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības ir kapitālsabiedrības, kas 

veic komercdarbību Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un ir noslēgušas līgumu ar 
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā. 
Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības ir tiesīgas pretendēt uz tiešo nodokļu 
atvieglojumiem un netiešo nodokļu piemērošanu normatīvajos aktos par nodokļu piemērošanu 
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteiktajā kārtībā.
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(2) Komercdarbību Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā veic Latgales speciālās ekonomiskās 
zonas kapitālsabiedrības un citi komersanti.

(3)  Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības nodrošina Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas teritorijā ievesto, ražoto un no šīs teritorijas izvedamo preču kontroli.

II nodaļa
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldība

6. pants. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes funkcijas Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldībā

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome:
1) izveido Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, kas ir Latgales plānošanas 

reģiona iestāde vai struktūrvienība;
2) apstiprina Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu un izdara tajā 

grozījumus. Nolikums tiek izstrādāts, ņemot vērā šajā likumā noteiktās pārvaldības 
funkcijas;

3) novērtē Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības rezultātus;
4) apstiprina Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, 

valsts un pašvaldību interesēm, kā arī apstiprina Latgales speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes darbības plānu un gadskārtējo budžetu;

5) nosaka kritērijus, pēc kuriem starp pašvaldībām sadalāmas teritoriju platības, kurām 
var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss.

7. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde:

1) slēdz līgumus ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām par 
ieguldījumu veikšanu Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

2) izsniedz Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām atļauju par 
tiesībām piemērot likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 
ekonomiskajās zonās” paredzētos nodokļu atvieglojumus;

3) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu 
jautājumu par to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

4) slēdz līgumus par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esoša nekustamā 
īpašuma iznomāšanu;

5) kontrolē noslēgto līgumu izpildi;
6) nodrošina Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izstrādi saskaņā ar 

šo likumu, valsts un pašvaldību interesēm, kā arī piedalās minētā plāna ieviešanā;
7) izstrādā sava gadskārtējā budžeta projektu;
8) organizē Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju izpēti un izvērtēšanu, veic 

ieguldītāju piesaistei nepieciešamo tirgus izpēti un organizē ieguldītāju piesaisti;
9) sniedz pakalpojumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām un 

citiem komersantiem;
10) veic šā likuma 4. pantā paredzētās ar Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā 

iekļaujamo teritoriju un to robežu noteikšanu saistītās darbības;
11) veic citus uzdevumus, lai tiktu sasniegts šā likuma mērķis.

http://likumi.lv/ta/id/33419-par-nodoklu-piemerosanu-brivostas-un-specialajas-ekonomiskajas-zonas
http://likumi.lv/ta/id/33419-par-nodoklu-piemerosanu-brivostas-un-specialajas-ekonomiskajas-zonas
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8. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas budžets
(1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas budžetu veido:

1) ieņēmumi, kas gūti Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības rezultātā, kā arī 
sniedzot maksas pakalpojumus;

2) iemaksas no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;
3) iemaksas no dažādiem fondiem.

(2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas budžetu izlieto:
1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībai;
2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūras attīstīšanai.

9. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds
(1) Latgales plānošanas reģiona attīstības padome var izveidot Latgales speciālās ekonomiskās 

zonas komercdarbības atbalsta fondu.
(2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda mērķis ir veicināt 

Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstību.
(3) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda turētāja un 

pārvaldītāja ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.
(4) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda budžetu veido 

ziedojumi un dāvinājumi, fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, kā arī citi ienākumi.
(5) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda darbību nosaka 

Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda nolikums.

10. pants. Atļauja piemērot nodokļu atvieglojumus 
(1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā atļauja piemērot nodokļu 

atvieglojumus (turpmāk — atļauja) apliecina, ka kapitālsabiedrībai ir tiesības piemērot normatīvajos 
aktos par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās paredzētos tiešo 
nodokļu atvieglojumus, ievērojot valsts atbalsta nosacījumus.

(2)  Atļaujas norakstu Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts 
ieņēmumu dienestam un attiecīgajai pašvaldībai.

(3)  Atļauja anulējama tikai normatīvajos aktos par nodokļu piemērošanu brīvostās un 
speciālajās ekonomiskajās zonās noteiktajā kārtībā vai tad, ja Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
pārvalde vai cita ar likumu pilnvarota valsts institūcija ceļ tiesā prasību par līguma izbeigšanu ar 
Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas 
anulēšanu.

11. pants. Nekustamais īpašums Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā
(1) Valstij vai pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodots pārvaldīšanā Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
pārvaldei, ja tas ir nepieciešams. Valsts nekustamo īpašumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
pārvaldei pārvaldīšanā nodod ministrija, kuras valdījumā ir attiecīgais nekustamais īpašums. 
Pašvaldības nekustamo īpašumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei pārvaldīšanā 
nodod ar attiecīgās pašvaldības domes lēmumu. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tās 
pārvaldīšanā esošos nekustamos īpašumus valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma 
tikai uz šā likuma pamata var iznomāt Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām un 
citiem komersantiem.
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(2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde nomas līgumu par publiskai personai 
piederošu nekustamo īpašumu drīkst slēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadus. Pārējie nekustamie 
īpašumi tiek iznomāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

12. pants. Komercdarbības atbalsta kontrole
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībā tiek ievēroti komercdarbības atbalsta 

kontroli regulējoši normatīvie akti.

III nodaļa 
Nobeiguma noteikumi

13. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš
Latgales speciālā ekonomiskā zona pastāv līdz 2035. gada 31. decembrim.

14. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes likvidācija vai reorganizācija
Pēc Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa beigām Latgales speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde tiek likvidēta vai reorganizēta Latgales speciālās ekonomiskās zonas 
pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā.

15. pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju statusa izmaiņu ietekme uz 
Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām

Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju statusa izmaiņas neietekmē tiesības par 
veiktajiem ieguldījumiem saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus normatīvajos aktos par nodokļu 
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteiktajā kārtībā tai Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, kurai ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi ir 
noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2016., Nr. 108.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

212. 354L/12 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2004, 23. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2010, 102., 206. nr.; 2011, 88. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 17., 60. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:
izteikt 38.1 punktu šādā redakcijā:
“381) piekļuve datu plūsmai — operatora sniegts elektronisko sakaru pakalpojums citam 

elektronisko sakaru komersantam, lai tas varētu piedāvāt galalietotājam platjoslas piekļuvi 
internetam un citus elektronisko sakaru pakalpojumus, kuri tiek sniegti, izmantojot interneta 
protokolu;”;

izteikt 42. punktu šādā redakcijā: 
“42) radioiekārta — iekārta, kas izstaro vai uztver radioviļņus, lai nodrošinātu radiosakarus 

vai radionoteikšanu, vai iekārta, kurai ir jāpievieno radioviļņus izstarojoša palīgierīce, kas izstaro 
vai uztver radioviļņus, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu;”;

izteikt 45.2 punktu šādā redakcijā:
“452)  speciālie radiolīdzekļi — radioviļņus izstarojošas iekārtas, kuras valsts aizsardzības 

un drošības vajadzībām izmanto apzinātai kaitīgu radiotraucējumu radīšanai, lai apgrūtinātu vai 
pārtrauktu nevēlamus radiosakarus;”;

izslēgt 47.2 un 47.3 punktu.

2. Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 23. punktu šādā redakcijā:
“23) uzrauga, lai tiktu ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par datu plūsmas 

ātruma un datu apjoma neierobežošanu, sniedzot publisko interneta piekļuves 
pakalpojumu, un lai šīs prasības tiktu iekļautas elektronisko sakaru pakalpojumu 
līgumā.”

3. 19. pantā:
izslēgt pirmās daļas 6. punktu;
papildināt pirmo daļu ar 26. punktu šādā redakcijā:

“26) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko mobilo elektronisko sakaru 
tīklu, tas, saņēmis Ārlietu ministrijas paziņojumu par katastrofu vai katastrofas 
draudiem, kas saistīti ar personas dzīvības vai veselības apdraudējumu, pēc iespējas 
ātrāk nosūta īsziņā saviem sakaru lietotājiem un abonentiem attiecīgajā valstī Ārlietu 
ministrijas sagatavoto informāciju par iespējamo rīcību draudu situācijā.”;

izslēgt otrās daļas 1. un 1.1 punktu;
izslēgt otrās daļas 2. punktā vārdus “un visaptverošam telefona uzziņu dienestam”;
izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) saviem balss telefonijas abonentiem nodrošināt iespēju tikt iekļautiem publiski 
pieejamā abonentu sarakstā;”;

izslēgt otrās daļas 5. punktu.

4. Izslēgt 23. panta ceturto daļu.
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5. Izteikt 40. panta tekstu šādā redakcijā:
“Regulators, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektronisko sakaru komersantam ar 

būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt šādus vienlīdzīgas attieksmes pienākumus piekļuves 
vai starpsavienojumu jomā konkrētā tirgus ietvaros:

1) pienākumu piemērot līdzvērtīgus nosacījumus līdzvērtīgos apstākļos citiem 
elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina līdzvērtīgus elektronisko sakaru 
pakalpojumus;

2) pienākumu sniegt citam elektronisko sakaru komersantam līdzvērtīgu elektronisko 
sakaru pakalpojumu, nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi un informāciju tādā pašā 
kvalitātē un ar tiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem šis elektronisko sakaru 
komersants pats sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu, nodrošina piekļuvi un 
informāciju saviem saistītajiem komersantiem;

3) pienākumu sniegt citam elektronisko sakaru komersantam līdzvērtīgu elektronisko 
sakaru pakalpojumu, nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvi un informāciju tādā pašā 
kvalitātē un ar tiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem šā elektronisko sakaru 
komersanta saistītais komersants sniedz elektronisko sakaru pakalpojumu, 
nodrošina piekļuvi un informāciju.”

6. Aizstāt 45. panta pirmajā daļā, piektajā daļā, 60. panta trešajā daļā un 65. panta sestajā daļā 
vārdus “oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem “savā mājaslapā internetā”.

7. 46. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Kārtību, kādā radioiekārtas tiek piedāvātas tirgū, uzstādītas un lietotas, kā arī to lietošanas 

uzraudzību nosaka Ministru kabinets.”;
izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Aizliegts lietot un izplatīt galiekārtas, kurām nesankcionēti izmainīti to identificēšanai 

elektronisko sakaru tīklā nepieciešamie dati, kā arī veikt darbības, kas saistītas ar galiekārtai piešķirtā 
iekārtas identifikatora nesankcionētu izmainīšanu vai galiekārtas nesankcionētu atsaistīšanu 
darbībai citā tīklā, ja tā rūpnieciski pielāgota darbībai konkrētajā elektronisko sakaru tīklā.”

8. Izteikt 62. panta pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Regulators nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu 

sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka 
galalietotājiem ir tiesības piekļūt publiskam elektronisko sakaru tīklam balss telefonijas izsaukumu 
veikšanai un faksa ziņojumu un datu ziņojumu nosūtīšanai ar datu pārraides ātrumu, kas ir 
pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam, un paredzot, ka personām ar invaliditāti ir tiesības 
saņemt īpašus pakalpojumus. Ja kādu no minētajiem pakalpojumiem nodrošina tirgus, Regulators 
to neiekļauj universālā pakalpojuma saistībās. Regulators var noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas 
principus.”

9. Izslēgt 63. pantā vārdus “visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam 
abonentu sarakstam”.
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10. Papildināt 71. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā: 
“(8) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez sava lietotāja 

vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nosūtītu šā likuma 
19. panta pirmās daļas 26. punktā minēto informāciju.”

11. Pārejas noteikumos:
aizstāt 14. punktā vārdus un skaitļus “līdz 2017. gada 1. janvārim” ar vārdiem un skaitļiem 

“līdz 2018. gada 1. janvārim”;
izteikt 20.1 punktu šādā redakcijā:
“20.1 Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā likuma 25.1 panta otrajā daļā 

minētos noteikumus.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 40. un 41. punktu šādā redakcijā:
“40. Šā likuma 40. panta jaunā redakcija stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
41. Regulators līdz 2017. gada 1. janvārim izdod šā likuma 62. panta pirmajā daļā noteikto 

tiesību aktu par universālo pakalpojumu. Līdz šā tiesību akta spēkā stāšanās dienai piemēro 
Regulatora 2013. gada 4. decembra lēmumu Nr.  1/32 “Noteikumi par universālo pakalpojumu 
elektronisko sakaru nozarē”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.”

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12. punktu šādā 
redakcijā:

“12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/53/ES par 
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un 
ar ko atceļ direktīvu 1999/5/EK.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 13. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2016., Nr. 108.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

213. 355L/12 Grozījums Augstskolu likumā
Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 

1. nr.; 1997, 3. nr.; 2001, 1. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 8. nr.; 2007, 6., 11. nr.; 2008, 15. nr.; 
2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 38., 206. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 
190. nr.; 2013, 40., 92., 188. nr.; 2014, 214., 257. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 7. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(22) Ministru kabinets nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmā esošo koledžu un tajās studējošo 

pašpārvaldes finansēšanas un akadēmiskā personāla (izņemot amatpersonas ar speciālajām 
dienesta pakāpēm) atlīdzības noteikšanas kārtību.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2016., Nr. 108.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

214. 356L/12 Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus 
komisijas likumā

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2000, 13. nr.; 2001, 24. nr.; 2009, 2., 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 
205. nr.; 2011, 169. nr.; 2012, 186. nr.; 2013, 183., 243. nr.; 2015, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) pieprasīt no finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka neatkarīga pārbaudes veicēja 

atzinumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības atbilstību finanšu un 
kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Komisijas lēmumiem.”

2. Papildināt 15. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Padomes sēde notiek, padomes locekļiem tajā piedaloties klātienē. Ja padomes loceklis 

nevar ierasties padomes sēdes norises vietā, viņš sēdē piedalās attālināti. Padomes loceklim 
tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar sēdē izskatāmajiem dokumentiem. Kārtību, kādā notiek 
piedalīšanās padomes sēdē, lēmumu projektu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā attālināti, 
nosaka padome.”

3. 17. pantā: 
papildināt pantu ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

“62) pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka pienākumu iesniegt šā 
likuma 7. panta pirmās daļas 4.1 punktā noteikto atzinumu;”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Padome šā panta pirmās daļas 6.2  punktā minēto lēmumu pieņem, ja Komisijai ir 

pamatotas aizdomas par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības neatbilstību finanšu un 
kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Komisijas lēmumiem.

(3) Padome šā panta pirmās daļas 6.2 punktā minētajā lēmumā pamato atzinuma sagatavošanai 
veicamās finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības pārbaudes nepieciešamību, nosaka darbības 
pārbaudes apjomu, kārtību, uzdevumus un termiņus, kā arī prasības attiecībā uz neatkarīga 
pārbaudes veicēja izvēli. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks, ievērojot padomes lēmumā noteiktās 
prasības, izvēlas neatkarīgu pārbaudes veicēju un apmaksā atzinuma sagatavošanai veicamās 
pārbaudes izmaksas, vienojoties ar neatkarīgu pārbaudes veicēju par darbības pārbaudes izmaksām 
un to samaksas kārtību. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks saskaņo ar Komisiju līguma projektu 
padomes lēmumā noteiktajos jautājumos.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

4. Papildināt 17.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Padome izdod ieteikumus (vadlīnijas) šā panta pirmajā daļā minēto sankciju noteikšanai 

un publicē šos ieteikumus Komisijas mājaslapā internetā.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
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5. Papildināt likumu ar 17.2 pantu šādā redakcijā:
“17.2  pants. Ja padomes izdotais administratīvais akts par finanšu un kapitāla tirgus 

dalībnieka pienākumu iesniegt neatkarīga pārbaudes veicēja atzinumu par finanšu un kapitāla 
tirgus dalībnieka darbības atbilstību finanšu un kapitāla tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu 
prasībām un Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

6. 21. pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Konsultatīvā padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Konsultatīvās 

padomes locekļiem vai rakstveida procedūras ietvaros saņemtas atbildes vismaz no puses 
Konsultatīvās padomes locekļu. Konsultatīvā padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja 
balsis sadalās līdzīgi, lēmums uzskatāms par nepieņemtu.”;

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:
“(41) Konsultatīvās padomes sēde notiek, padomes locekļiem tajā piedaloties klātienē. 

Konsultatīvās padomes loceklis, kurš Konsultatīvās padomes sēdē nevar piedalīties klātienē, sēdē 
piedalās attālināti, ja tam ir iespēja iepazīties ar sēdē izskatāmajiem dokumentiem.

(42) Konsultatīvā padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, sazinoties elektroniski, rakstveida 
procedūras ietvaros. 

(43) Kārtību, kādā notiek piedalīšanās Konsultatīvās padomes sēdē, lēmumu projektu 
apspriešanā un lēmumu pieņemšanā attālināti, kā arī elektronisko rakstveida procedūru nosaka 
padome.”

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. punktu šādā redakcijā:
“19. Padome šā likuma 17.1 panta otrajā daļā minētos ieteikumus (vadlīnijas) par sankciju 

noteikšanu personām, kuras pārkāpušas finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, 
izdod līdz 2017. gada 1. janvārim.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06. 2016., Nr. 108.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

215. 357L/12 Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un 
elektroniskās naudas likumā

Izdarīt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 
43. nr.; 2011, 52., 85. nr.; 2013, 128., 187. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 248. nr.) šādus grozījumus:

1.  Papildināt 11. panta pirmās daļas 10. punktu pēc vārda “saistības” ar vārdiem “par 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi 
atbildīgām personām”.

2. 20. panta pirmajā daļā:
papildināt daļu pēc vārda “saistības” ar vārdiem “par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu”;
papildināt 2. punktu pēc vārda “gadu” ar vārdu “attiecīga”.

3. Papildināt 21. panta pirmo daļu pēc vārda “saistības” ar vārdiem “par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu”.

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 16. punktu šādā redakcijā:
“16. Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestādes par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu atbilstību šā 
likuma 20. un 21. panta prasībām nodrošina līdz 2017. gada 1. janvārim.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2016., Nr. 108.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

216. 358L/12 Grozījums Invaliditātes likumā 
Izdarīt Invaliditātes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 91., 205. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 157., 

192. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Personas funkcionēšanas ierobežojumu izvērtē sertificēti Valsts komisijas ārsti. Valsts 

komisijas ārsti funkcionēšanas ierobežojuma izvērtēšanā ir neatkarīgi.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2016., Nr. 108.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

217. 359L/12 Grozījumi Aizsargjoslu likumā 
Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1997, 6. nr.; 2002, 7. nr.; 2003, 15. nr.; 2005, 15. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2010, 205. nr.; 2011, 169. nr.; 2013, 61., 87., 106., 243. nr.; 2014, 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “rekonstrukcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “pārbūve” (attiecīgā 
locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu “rekonstruēt” (attiecīgā formā) ar vārdu “pārbūvēt” (attiecīgā 
formā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu “renovācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “atjaunošana” (attiecīgā 
locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdu “renovēt” (attiecīgā formā) ar vārdu “atjaunot” (attiecīgā formā).

5. 1. pantā:
izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13) sarkanā līnija — līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju 

koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko 
pilsētās un ciemos nosaka vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;”;

papildināt pantu ar 21. un 22. punktu šādā redakcijā:
“21) degvielas uzpildes stacija — objekts, kurā degvielu — naftas produktus (benzīnu un 

dīzeļdegvielu) — pārsūknē no stacionāriem glabāšanas rezervuāriem uz transportlīdzekļu degvielas 
tvertnēm;

22) automobiļu gāzes uzpildes stacija — objekts, kurā degvielu — sašķidrināto ogļūdeņražu 
gāzi — pārsūknē no stacionārām spiedtvertnēm uz transportlīdzekļu degvielas spiedtvertnēm.”

6. Izteikt 13. panta otrās daļas ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:
“(2) Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem nosaka šādi:

1) pilsētās un ciemos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža);”.

7. 22. panta otrās daļas 4. punktā:
izteikt “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un ar tām saistītajām 
uzpildes stacijām, kuras paredzētas sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes iekraušanai 
gāzes pārvadāšanas transportlīdzekļos (autocisternās vai dzelzceļa cisternās) 
un izkraušanai no šiem transportlīdzekļiem, — 100 metru attālumā,”;

izslēgt “d” un “e” apakšpunktu;



64

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 11 • 2016. gada 9. jūnijā

izteikt “f ” apakšpunktu šādā redakcijā:
“f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu 

iekārtām, izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju tvertnes, — 10 metru 
attālumā.”

8. Papildināt 30. panta otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) ap ogļūdeņražu izpētes un ieguves vietām jūrā (Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā 

un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā) — 500 metru no jebkuras iekārtas daļas;”.

9. 32.2 panta otrās daļas 2. punktā:
izteikt “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un ar tām saistītajām 
uzpildes stacijām, kuras paredzētas sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes iekraušanai 
gāzes pārvadāšanas transportlīdzekļos (autocisternās, dzelzceļa cisternās vai 
kuģos) un izkraušanai no šiem transportlīdzekļiem, — 100 metru attālumā,”;

papildināt punktu ar “i” apakšpunktu šādā redakcijā:
“i) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām — 25 metru attālumā no tvertnēm un 

uzpildes iekārtām.”

10. Papildināt 57. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Drošības aizsargjoslās ap ogļūdeņražu izpētes un ieguves vietām jūrā (Latvijas Republikas 

teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā) aizliegts kuģot, izņemot gadījumus:
1) kad kuģošana saistīta ar zemūdens kabeļa vai cauruļvada ierīkošanu, kontroli, 

testēšanu, remontu, apkopi, maiņu, atjaunošanu vai demontāžu šajā aizsargjoslā vai 
tās tuvumā;

2) kad kuģošana saistīta ar pakalpojumu sniegšanu jebkurai šajā aizsargjoslā esošai 
iekārtai, ar personas vai preces transportēšanu uz šo iekārtu vai no tās;

3) kad jebkuras iekārtas vai savienotas infrastruktūras tiek kontrolētas saskaņā ar 
nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4) kas saistīti ar dzīvības vai īpašuma glābšanu vai glābšanas mēģinājumu;
5) kad ir nelabvēlīgi laikapstākļi;
6) kad ir briesmu situācija;
7) kad ir saņemta normatīvajos aktos noteiktās atbildīgās institūcijas piekrišana.”

11. Izslēgt 58.2 panta pirmās daļas 6. punktu.
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12. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā: 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 
12. jūnija direktīvas 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares 
darbībām jūrā, un ar kuru groza direktīvu 2004/35/EK.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 19. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 6. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 06.06.2016., Nr. 108.

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=170584
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=142378
http://www.l2d.lv/leul.php?i=10205
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218. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.  maija sēdē atbrīvojusi Ivetu Bērziņu no Rīgas 

apgabaltiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 19. maijā

219. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.  maija sēdē ar 2016.  gada 29.  jūniju atbrīvojusi 

Lauru Graudiņu no Valsts kontroles padomes locekļa amata pēc pašas vēlēšanās.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 19. maijā

220. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. maija sēdē iecēlusi Ilonu Ozoliņu-Kļaviņu par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 19. maijā

221. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. maija sēdē iecēlusi Vitu Rūsiņu par rajona (pilsētas) 

tiesas tiesnesi.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 19. maijā

222. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. maija sēdē apstiprinājusi Gitu Zenfu par rajona (pilsētas) 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 19. maijā
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223. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 26.  maija sēdē nolēmusi piekrist deputāta Jāņa Klauža 

saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2016. gada 26. maijā

224. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2. jūnija sēdē noteikusi, ka ar 2017. gada 1. janvāri 

Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās ir 405 tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā rajona 
tiesā — 43 tiesneši).

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 2. jūnijā

225. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2. jūnija sēdē noteikusi, ka ar 2016. gada 1. septembri Latvijas 

Republikas apgabaltiesās ir 142 tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā apgabaltiesā — 25 tiesneši), ar 
2017. gada 1. janvāri Latvijas Republikas apgabaltiesās ir 144 tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā 
apgabaltiesā — 25 tiesneši), ar 2018. gada 1. septembri Latvijas Republikas apgabaltiesās ir 
141 tiesnesis (tajā skaitā Administratīvajā apgabaltiesā — 22 tiesneši).

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 2. jūnijā

226. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.  jūnija sēdē uzņēmusi Kristianu Damianu Torresu 

Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 2. jūnijā
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