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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

321. 414L/12 Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Rīgā, 
nodošanu Latvijas Ārstu biedrībai

1. pants. Nodot bez atlīdzības Latvijas Ārstu biedrības (vienotais reģistrācijas numurs 
40008000051) īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 020 0126), 
kas sastāv no zemes vienības 945 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 020 0126), 
četrstāvu bibliotēkas ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0126 001) un palīgceltnes (būves 
kadastra apzīmējums 0100 020 0126 002), Skolas ielā 3, Rīgā, kopā ar tam funkcionāli piekritīgām 
inženierbūvēm — laukumu ar cieto segumu (būves kadastra apzīmējums 0100  020  0126  003), 
strūklaku (būves kadastra apzīmējums 0100  020  0126  004) un ķieģeļu žogu (būves kadastra 
apzīmējums 0100 020 0126 005).

2. pants. (1) Latvijas Ārstu biedrībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1. pantā minēto 
nekustamo īpašumu.

(2) Ieņēmumus no šā likuma 1. pantā minētā nekustamā īpašuma iznomāšanas Latvijas Ārstu 
biedrība novirza šā nekustamā īpašuma uzturēšanai.

3.  pants. Šā likuma 1.  pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij, ja Latvijas 
Ārstu biedrība beidz pastāvēt. 

4. pants. Finanšu ministrija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā nodod Latvijas 
Ārstu biedrībai šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas–pieņemšanas aktu.

5.  pants. Latvijas Ārstu biedrība šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz Latvijas Ārstu biedrības vārda, 
vienlaikus dzēšot zemesgrāmatā ierakstu par nodibināto lietojuma tiesību.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 27. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 15. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.11.2016., Nr. 223.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

322. 415L/12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 42.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā: 
“Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.”

2. Papildināt 155.  panta trešās daļas dispozīciju pēc vārdiem “tabakas izstrādājumu” ar 
vārdiem “augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas 
ierīču uzpildes tvertņu”.

3. Izteikt 166.9 panta otro daļu šādā redakcijā: 
“Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes naftas produktu, to 

aizstājējproduktu un komponentu vai alkoholisko dzērienu piedāvāšanu vai pārdošanu —
uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet 

juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot naftas 
produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, alkoholiskos dzērienus, kuru kvalitāte neatbilst 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.”

4. 166.12 panta pirmajā daļā:
papildināt dispozīciju ar vārdiem “vai iepakojuma vienībā vai ar ārējo iepakojumu, kas 

neatbilst normatīvo aktu prasībām”;
papildināt sankciju ar vārdiem “konfiscējot preci vai bez konfiskācijas”.

5. Izslēgt 166.15 panta trešo daļu.

6. Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā: 
“166.20 pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko cigarešu 

realizācijas noteikumu pārkāpšana
Par tādu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu piedāvāšanu vai realizāciju, 

kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos 
gadījumus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet 
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot šos tabakas 
izstrādājumus vai augu smēķēšanas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot noteikumu par to realizācijas cenu, —
uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet 

juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas 
izstrādājumus vai bez konfiskācijas.
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Par tādu cigarešu realizāciju, kuru daudzums iepakojuma vienībā atšķiras no daudzuma, 
kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas vai cigarešu iepakojuma vienības, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet 
juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas 
izstrādājumus.

Par tādu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes 
flakonu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū, par kuriem nav sniegta informācija 
kompetentajai institūcijai, — 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet 
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, 
augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, to uzpildes flakonus vai jaunieviestus tabakas 
izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu cigarešu iepakojuma vienību, kurās ir mazāk par 20 cigaretēm, vai tinamās tabakas 
iepakojuma vienību, kurās ir mazāk par 30 gramiem tabakas, laišanu tirgū — 

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet 
juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas 
izstrādājumus.

Par tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu pārdošanu vai 
iegādāšanos ar distances līguma palīdzību — 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet 
juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, 
elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus vai bez konfiskācijas.”

7. 172. pantā: 
papildināt nosaukumu un pirmo daļu pēc vārdiem “alkoholisko dzērienu lietošanā” ar 

vārdiem “un smēķēšanā”;
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “tabakas izstrādājumu” ar vārdiem “augu smēķēšanas 

produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu”.

8. Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda “155. panta” ar vārdiem “pirmajā 
(attiecībā uz tabakas izstrādājumu tirdzniecību)”.

9.  215.1 panta pirmajā daļā:
aizstāt skaitli un vārdus “166.15  panta trešajā un ceturtajā daļā” ar skaitli un vārdiem 

“166.15 panta ceturtajā daļā”;
papildināt daļu pēc skaitļa “166.20” ar vārdiem “(panta ceturtajā daļā — par pārkāpumiem ar 

tabakas izstrādājumiem un augu smēķēšanas produktiem)”.

10.  228. panta pirmajā daļā:
papildināt daļu pēc vārdiem “kosmētikas līdzekļu un medicīnisko ierīču” ar vārdiem “tabakas 

izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu”;
papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem “166.15 panta pirmajā un piektajā daļā” ar skaitli un 

vārdiem “166.20  panta ceturtajā daļā (par pārkāpumiem ar elektroniskajām cigaretēm, uzpildes 
flakoniem un jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem)”. 
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11. Papildināt V sadaļas divdesmit ceturto nodaļu ar 297.2 pantu šādā redakcijā:
“297.2 pants. Pārmaksātā vai nepareizi iemaksātā naudas soda atmaksa
Valsts budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu, pamatojoties 

uz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtu naudas soda maksātāja iesniegumu, atmaksā Valsts 
ieņēmumu dienests 15 darba dienu laikā no tās institūcijas (amatpersonas) rakstveida atzinuma 
saņemšanas, kura pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu. 

Pašvaldības budžetā pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu, pamatojoties 
uz naudas soda maksātāja iesniegumu, atmaksā pašvaldība 15 darba dienu laikā no tās institūcijas 
(amatpersonas) rakstveida atzinuma saņemšanas, kura pieņēmusi lēmumu par naudas soda 
uzlikšanu.

Pārmaksāto naudas soda summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, 
kad lēmums par naudas soda uzlikšanu kļuvis izpildāms. 

Nepareizi iemaksāto naudas soda summu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no 
dienas, kad maksājums saņemts valsts vai pašvaldības budžetā.

Ja naudas soda maksātājs šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minētajā termiņā nav iesniedzis 
iesniegumu, pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas soda summu neatmaksā.”

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 36. punktu šādā redakcijā:
“36. Šā kodeksa 166.20 panta trešā daļa attiecībā uz cigarešu daudzuma norādi uz cigarešu 

iepakojuma vienības stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 27. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 15. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.11.2016., Nr. 223.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

323. 416L/12 Grozījumi Pasta likumā
Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 

14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 98., 113. nr.; 2015, 
248. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:
“8. pants. Tiesības sniegt pasta pakalpojumus
Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas šā likuma 9.  pantā 

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pasta komersantu reģistrā. Ja Regulators mēneša laikā no reģistrācijas 
paziņojuma saņemšanas dienas nav rakstveidā informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par 
atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka komersants ir reģistrēts pasta komersantu reģistrā.”

2.  9. pantā:
papildināt panta nosaukumu ar vārdiem “un izslēgšana no reģistra”;
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “un to iesniegšanu Regulatoram” ar vārdiem “un kārtību, 

kādā komersantu reģistrē pasta komersantu reģistrā vai izslēdz no pasta komersantu reģistra”; 
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Pasta komersantu reģistrā norāda informāciju par pasta komersanta sniegtajiem aktuālajiem 

pasta pakalpojumiem.”;
papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā 

redakcijā:
“(3) Lai reģistrētos pasta komersantu reģistrā, komersants nosūta vai personiski iesniedz 

Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.
(4) Regulators pēc reģistrācijas paziņojuma saņemšanas izvērtē Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta uzturētajā reģistrā un datubāzēs publiski 
pieejamo informāciju par komersantu un reģistrē komersantu pasta komersantu reģistrā, ja 
nepastāv šā panta piektajā daļā minētie apstākļi.

(5) Regulators nereģistrē komersantu pasta komersantu reģistrā šādos gadījumos:
1) ievērojot pēdējā datu aktualizācijas datumā Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 

nodokļu parādnieku datubāzē ievietoto informāciju, ir konstatēts, ka komersantam 
dienā, kad saņemts reģistrācijas paziņojums, vai dienā, kad komersantu paredzēts 
ierakstīt pasta komersantu reģistrā, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) ar kompetentās iestādes lēmumu ir apturēta komersanta saimnieciskā darbība;
3) ir uzsākts komersanta maksātnespējas vai likvidācijas process;
4) pasta komersantam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir atņemtas tiesības sniegt 

pasta pakalpojumus un nav beidzies pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību 
aizlieguma termiņš.

(6) Regulators izslēdz pasta komersantu no pasta komersantu reģistra šādos gadījumos:
1) pasta komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta;
2) pasta komersants ir izslēgts no komercreģistra;
3) saņemts pasta komersanta paziņojums par darbības izbeigšanu;
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4) pasta komersants 12 mēnešu laikā no dienas, kad tas reģistrēts pasta komersantu 
sarakstā, nav uzsācis pasta pakalpojumu sniegšanu;

5) pasta komersants saskaņā ar Regulatoram šā likuma 12.  pantā noteiktajā kārtībā 
iesniegto informāciju pārskata gadā nav sniedzis pasta pakalpojumus.

(7) Regulators izdara ierakstu pasta komersantu reģistrā par to, ka pasta komersantam uz 
trim gadiem atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu 
dienesta iesniegto paziņojumu, ka pasta komersants atkārtoti gada laikā sodīts saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.3 vai 201.12 pantu par to, ka ir pārkāpis ar akcīzes nodokli 
apliekamo preču aprites noteikumus, vai par kontrabandu un attiecīgais Valsts ieņēmumu dienesta 
lēmums stājies spēkā. Triju gadu termiņu sāk skaitīt no dienas, kad attiecīgais Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmums stājies spēkā. Šā lēmuma spēkā stāšanās dienu Valsts ieņēmumu dienests norāda 
Regulatoram iesniegtajā paziņojumā.

(8) Regulators, izdarot ierakstu pasta komersantu reģistrā saskaņā ar šā panta septīto daļu un 
šā likuma 11. panta pirmo daļu, norāda pamatojumu, kādēļ komersantam atņemtas tiesības sniegt 
pasta pakalpojumus, un pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību aizlieguma termiņu.

(9) Ja komersantam ir atteikta reģistrācija pasta komersantu reģistrā vai pasta komersants ir 
izslēgts no pasta komersantu reģistra, tam ir tiesības atkārtoti iesniegt reģistrācijas paziņojumu, 
ievērojot šā panta piektajā daļā minētos nosacījumus.

(10) Regulators, pirms izslēdz pasta komersantu no pasta komersantu saraksta saskaņā ar šā 
panta sestās daļas 4. un 5. punktu, vismaz 30 dienas iepriekš rakstveidā brīdina pasta komersantu 
par izslēgšanu no pasta komersantu saraksta un pieprasa, lai tas sniedz Regulatoram informāciju 
par to, vai pasta komersants sniedz pasta pakalpojumus.”

3. Aizstāt 11. panta trešajā daļā skaitli un vārdu “8. pantā” ar skaitli un vārdu “9. pantā”.

4. Aizstāt 30. panta sestajā daļā vārdus “oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem 
“savā mājaslapā internetā”.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 27. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 15. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.11.2016., Nr. 223.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

324. 417L/12 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā
Izdarīt Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 82., 205. nr.; 2012, 

189., 203. nr.; 2014, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.  panta otro daļu pēc vārda “kursiem” ar vārdiem “vai pilda aizsardzības 
ministra noteiktā svarīgas profesijas kvalificēta speciālista amata pienākumus starptautiskajās vai 
nacionālajās militārajās mācībās vai vingrinājumos”.

2. Izteikt 28. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Maksimālais vecums dienestam Zemessardzē ir 55 gadi, bet zemessargam, kurš 

pilda aizsardzības ministra noteiktā svarīgas profesijas kvalificēta speciālista amata 
pienākumus, — 60 gadi.”

3. Papildināt 34. panta otro daļu ar vārdiem “vai pilda aizsardzības ministra noteiktā svarīgas 
profesijas kvalificēta speciālista amata pienākumus starptautiskajās vai nacionālajās militārajās 
mācībās vai vingrinājumos”.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 3. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 15. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.11.2016., Nr. 223.

http://likumi.lv/ta/id/210634-latvijas-republikas-zemessardzes-likums
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325. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.  novembra sēdē saskaņā ar Latvijas Republikas 

Satversmes 66.  pantu apstiprinājusi Ministru kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2015.  gada 
pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 17. novembrī
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