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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

396. 711L/12 Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas 
iepirkumu likumā

Izdarīt Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173. nr.; 
2013, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “mājaslapa” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “tīmekļvietne” (attiecīgā 
locījumā) un vārdus “mājaslapa internetā” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “tīmekļvietne” (attiecīgā 
locījumā).

2.  1. pantā:
izslēgt 16. punktā vārdus “iepriekšējo informatīvo paziņojumu”;
izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
“18)  publikāciju vadības sistēma — Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejama 

Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina tādas 
informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam vai publicēšanu tā 
tīmekļvietnē, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavojama un iesniedzama Iepirkumu 
uzraudzības birojam vai publicējama tā tīmekļvietnē, un kurā pieejama informācija par personām, 
kurām par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots 
administratīvais sods — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatu.”

3. Izteikt 3. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem mērķiem, vai tādi 

drošības mērķiem paredzēti būvdarbi vai pakalpojumi, kas saistīti ar aizsargājamu 
informāciju.”

4. Papildināt 4. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Šo likumu nepiemēro piegādes līgumiem, ja to priekšmets ir kāda no šā likuma 3. panta 

pirmās daļas 1. punktā minētajām precēm, to sastāvdaļām vai detaļām un no to piegāžu drošības 
ir atkarīgas būtiskas nacionālās drošības intereses un Nacionālo bruņoto spēku spēja veikt ārējos 
normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, un ir saņemta Ministru kabineta atļauja.”

5.  6. pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitli “28 000” ar skaitli “42 000”, skaitli “4000” — ar skaitli “10 000” un 

skaitli “14 000” — ar skaitli “20 000”;
aizstāt devītajā daļā skaitli “4000” ar skaitli “10 000”, skaitli “28 000” — ar skaitli “42 000” un 

skaitli “14 000” — ar skaitli “20 000”.

6. Aizstāt 12. panta otrās daļas 6. punktā vārdus “mājaslapas adresi internetā” ar vārdiem 
“tīmekļvietnes adresi”.

7. Izteikt 28. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Pasūtītājs šā likuma 6.  panta trešajā daļā minēto iepirkuma procedūru veikšanai un 

septītajā un devītajā daļā minēto iepirkumu veikšanai izveido iepirkuma komisiju. Komisijā 
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iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods — aizliegums ieņemt valsts 
amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un 
publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības 
iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt 
attiecīgus līgumus — vai šā soda izpilde ir beigusies. Pasūtītājs minēto informāciju par personu 
iegūst publikāciju vadības sistēmā.”

8. Papildināt 29. panta sesto daļu ar vārdiem “kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā minēto 
apliecinājumu parakstīšanu”.

9. Papildināt 30. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Komisijas loceklis nav tiesīgs atturēties no lēmuma pieņemšanas.”

10.  31. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “un paziņojums par pircēja profilu”;
izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai publicēt to pircēja profilā”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “vai publicē to pircēja profilā”;
izslēgt trešo daļu.

11.  36. pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “un trešajā”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “(izņemot iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ja pasūtītājs to 

publicē pircēja profilā)”.

12.  37. pantā:
izslēgt devītajā daļā vārdus “vai paziņojums par pircēja profilu”;
aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus “mājaslapas adresi internetā” ar vārdiem “tīmekļvietnes 

adresi”.

13. Aizstāt 43. panta trešajā daļā vārdus “mājaslapas adresi internetā” ar vārdiem “tīmekļvietnes 
adresi”.

14. Izteikt 44. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 

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

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

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 
komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un 
došana, tirgošanās ar ietekmi,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
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c) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi 
vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,

d) dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi 
izdarītu noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas 
personu grupas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas 
izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana 
uz laiku, ne mazāku par četriem gadiem,

e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, 
sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts 
robežai jebkādā nelikumīgā veidā,

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
2) pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma 

noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai;
3) kandidāts vai pretendents, izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, nav 

ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši šā likuma 
21. un 22. pantā minētajiem noteikumiem, vai arī nav izpildījis iepriekš noslēgtu 
iepirkuma līgumu aizsardzības un drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis attiecīgā 
līguma puse, piegādātāja pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ saskaņā ar 
noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no līguma un:
a) kandidāts vai pretendents viena gada laikā pēc tam, kad pasūtītājs tam paziņojis 

par vienpusēju atkāpšanos no līguma, likumā noteiktajā kārtībā nav cēlis 
prasību tiesā pret pasūtītāju par iepirkuma līguma izpildi vai

b) tiesa ar spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzinusi 
pasūtītāja rīcību par pamatotu;

4) ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un 
pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 
tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150  euro. 
Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs 
ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas 
sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un 
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas 
datumā;

5) kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju 
par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

6) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta 
vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;

7) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts 
par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kurš izpaužas kā horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences 
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir atbrīvojusi 
kandidātu vai pretendentu no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
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8) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību 
šajā pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu 
un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

9) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs 
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētie nosacījumi.

(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9.  punktā minētā piegādātāja 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts 
uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, 
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā 
kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas 
6. punktu.

(3) Pasūtītājs šā panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 7. punktā minētos izslēgšanas nosacījumus 
attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu nepiemēro, 
ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā 
ar šā panta pirmās daļas 1.  punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši pieci gadi;

2) no dienas, kad kandidāts vai pretendents nav ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma 
līgumā tam noteikti atbilstoši šā likuma 21. un 22. pantā minētajiem noteikumiem, 
vai kad attiecīgais pasūtītājs kandidātam vai pretendentam ir paziņojis par vienpusēju 
atkāpšanos no līguma un pagājis šā panta pirmās daļas 3. punkta “a” apakšpunktā 
noteiktais termiņš, vai kad kļuvis nepārsūdzams šā panta pirmās daļas 3. punkta 
“b” apakšpunktā minētais tiesas spriedums, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši trīs gadi;

3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā 
ar šā panta pirmās daļas 5. punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz 
pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 
5. punkta “b” apakšpunktā un 7. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

(4) Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar 
Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, 
pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9.  punktā minētajai personai pieteikumu iesniegšanas 
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu 
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā 
apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 
Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts 
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, 
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pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9.  punktā minētajai personai pieteikumu iesniegšanas 
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa.

(5) Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 9. punktā 
minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta ceturtajā daļā minētajā termiņā iesniedz:

1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu 
par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu;

3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma 
kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus 
pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

(6) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma 
procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 5. un 7. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu 
dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta vai tai ir piemērots 
piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minēto faktu 
dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 
sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā iegūst informāciju:

1) par šā panta pirmās daļas 1., 5. un 7.  punktā minētajiem pārkāpumiem un 
noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu 
reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 
(Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citu šā panta 
pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par šā panta pirmās daļas 4.  punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu 
dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu 
dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta 
un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

3) par personu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, 
pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un par šā panta pirmās 
daļas 6. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra.

(7) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma 
procedūrā saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2. punktu, ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar 
nacionālās drošības nodrošināšanu, pasūtītājs pieprasa atzinumu par kandidātu vai pretendentu 
un par šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu Satversmes aizsardzības biroja Nacionālajai 
drošības iestādei.

(8) Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes 
locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu 
vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, 
vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās 
daļas 9. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta 
pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot šā 
panta devītajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās 
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta 
valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota 
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pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi 
dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto 
personu neattiecas šā panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes 
vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši kandidāta vai pretendenta, vai šā 
panta pirmās daļas 9. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt 
persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts 
vai pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai 
izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas 
vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 
minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs 
no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi šā panta pirmās 
daļas  1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt, lai par šīm 
personām tiek iesniegtas kompetento institūciju izziņas.

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

(10) Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.  punktu, 
pieprasot informāciju par kandidātu un par šā panta pirmās daļas 9. punktā minēto piegādātāju 
citiem pasūtītājiem, kas slēdz iepirkuma līgumus aizsardzības un drošības jomā.

(11) Ja tādi dokumenti, ar kuriem kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz viņu un šā 
panta pirmās daļas 9. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, 
netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz kandidātu vai pretendentu 
un šā panta pirmās daļas 9.  punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie 
gadījumi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie 
akti neparedz, — ar paša kandidāta vai pretendenta, vai šā panta pirmās daļas 9. punktā minētās 
personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī.

(12) Ja pasūtītājs konstatē, ka visi kandidāti vai pretendenti ir izslēdzami no dalības iepirkuma 
procedūrā saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem noteikumiem un tādēļ iepirkuma procedūra 
ir izbeidzama saskaņā ar šā likuma 51. panta pirmo daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta 
pirmās daļas 3., 4., 5. un 7. punktā minētos izslēgšanas gadījumus attiecīgajiem kandidātiem vai 
pretendentiem un šā panta pirmās daļas 9. punktā minētajām personām, ja tie var pierādīt, ka ir 
veikuši darbības, lai novērstu pieļauto pārkāpumu sekas un nepieļautu pārkāpumu atkārtošanos. Par 
šādu pierādījumu var uzskatīt, piemēram, to personu nomaiņu, kurām ir kandidāta vai pretendenta 
pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai 
pretendentu.

(13) Ministru kabinets nosaka:
1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta sestajā daļā minētā pārbaude, kā arī šīs 

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

un apjomu, kā arī gadījumus, kad veicama šā panta sestās daļas 1. punktā noteiktā 
pārbaude;

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

(14) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā minēto kandidātu un pretendentu 
izslēgšanas gadījumiem veic:

1) slēgtā konkursā un sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un 
konkursa dialogā — attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā par 
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līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms 
iesniegt piedāvājumu. Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu, tas 
pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi par šā panta 
pirmās daļas 4. punktā minētā kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījuma esību 
veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu 
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības;

2) sarunu procedūrā, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un šā likuma 6.  panta 
septītajā daļā minētajā iepirkumā (ja pasūtītājs iepirkuma dokumentos paredzējis 
piemērot šā panta pirmajā daļā minētos izslēgšanas nosacījumus) — attiecībā uz 
katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.”

15. Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus 
pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas un 
izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.”

16. Papildināt 52. panta sesto daļu pēc vārdiem “izmantojot drošu elektronisko parakstu” ar 
vārdiem “vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu”.

17. Izteikt 57. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 44.  panta pirmajā daļā minētajiem 

kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot šā likuma 
44. panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās, devītās, desmitās, 
vienpadsmitās, divpadsmitās, trīspadsmitās un četrpadsmitās daļas noteikumus.”

18. Izteikt 62. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Komisijas locekļi ir amatpersonas, kuras atbilst kritērijiem, kas komisijas priekšsēdētājam 

un tās locekļiem noteikti  Publisko iepirkumu likumā. Ja informācija, kas pārbaudāma, izskatot 
iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ir valsts noslēpuma objekts, komisija 
veidojama no tām Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonām, kuras saņēmušas attiecīgas 
kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.”

19. 63. pantā:
papildināt otrās daļas 1. punktu pēc vārdiem “izmantojot drošu elektronisko parakstu” ar 

vārdiem “vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu”;
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “izmantojot drošu elektronisko parakstu” ar vārdiem 

“vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;
2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;
3) iepirkuma procedūras nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs;
4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;



10

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

5) iesnieguma juridiskais pamatojums;
6) iesnieguma iesniedzēja prasība.”

20. 65. pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma 

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

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7)  Komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz dalībnieku minētajiem faktiem un, ja 

nepieciešams, eksperta sniegto viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma 
izskatīšanas sēdi, komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija 
pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas sagatavo un ievieto to Iepirkumu 
uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā 
publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.”

21. Izteikt 71. pantu šādā redakcijā:
“71. pants. Statistikas pārskati
Pasūtītājs katru gadu līdz 1.  martam iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas 

pārskatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka statistikas pārskatu saturu.”

22. Izslēgt 72. pantu.

23. Pārejas noteikumos:
izslēgt 1., 2., 3. un 6. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai 

iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir 
pieņemts līdz 2017.  gada 30.  novembrim, iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai 
skaitā apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma   noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā 
iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas 
dienā, ja pārejas noteikumu 11. punktā nav noteikts citādi. 
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11. Šā likuma 44.  panta pirmās daļas 7.  punkta un sestās daļas noteikumus (2017.  gada 
1.  decembra redakcijā) attiecina arī uz tiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kuras 
izsludinātas vai uzsāktas pirms 2017. gada 1. decembra, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts 
no dalības iepirkumā vai iepirkuma procedūrā pirms 2017. gada 1. decembra. Šā likuma 44. panta 
pirmās daļas 7.  punktu un ceturto daļu (redakcijā pirms 2017.  gada 1.  decembra) neattiecina 
uz izsludinātajiem vai uzsāktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas vai 
uzsāktas pirms 2017. gada 1. decembra, ja vien kandidāts vai pretendents nav izslēgts no dalības 
iepirkumā vai iepirkuma procedūrā pirms 2017. gada 1. decembra.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēsstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

397. 712L/12 Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības 
apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4. nr.; 1998, 15. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 22. nr.; 2003, 2., 
23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 
201. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 191., 228. nr.; 2014, 225. nr.; 2015, 56., 248. nr.; 
2016, 241., 255. nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:
izslēgt 31. un 34. punktu;
papildināt 35. punktu pēc vārda “sestās” ar vārdu “septītās”. 

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

398. 713L/12 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 
21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 
204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 
90., 113. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. pantu ar 1.5 daļu šādā redakcijā:
“(15) Transportlīdzekli, kurš ir vismaz 30 gadus vecs un atbilst Ministru kabineta noteiktajām 

vispārīgajām prasībām, var reģistrēt kā vēsturisko spēkratu. Vispārīgās prasības, kādām 
jāatbilst transportlīdzeklim, lai to varētu reģistrēt kā vēsturisko spēkratu, kā arī kārtību, kādā 
transportlīdzeklim piešķir un anulē vēsturiskā spēkrata statusu, nosaka Ministru kabinets.”

2. Izteikt 14.1 panta astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Ministru kabinets nosaka transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un 

traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā iekļaujamo informāciju, tās glabāšanas 
termiņus un dzēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā 
un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošā informācija nododama atklātībai, kā 
arī pieejamās informācijas apjomu.”

3. Aizstāt 16.  panta 5.3  daļā vārdus “vieglajam taksometram” ar vārdiem “taksometram, 
M1 kategorijas transportlīdzeklim, kurš tiek izmantots sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanā”.

4. Papildināt 25. panta 2.1 daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) izmantot bojātu, nesalasāmu vai noteiktajam paraugam neatbilstošu vadītāja 

apliecību, transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus vai citus dokumentus, kuri 
saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai 
vadītu attiecīgu transportlīdzekli vai pārvadātu attiecīgu kravu.”

5. Izslēgt 30.1 panta piektās daļas otro teikumu.

6. 43.7 pantā:
papildināt otro daļu ar vārdiem “kā arī veic atsevišķas Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktās darbības, kas saistītas ar uzlikto naudas sodu izpildi”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ministru kabinets nosaka izdevumus, kas tiek segti Ceļu satiksmes drošības direkcijai 

saistībā ar šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī to 
segšanas kārtību.”



14

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 39. punktu šādā redakcijā:
“39. Grozījums šā likuma 14.1 pantā par astotās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 

2018. gada 1. jūnijā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

399. 714L/12 Grozījumi Jūras kodeksā
Izdarīt Jūras kodeksā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 

14. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 
13., 193. nr.; 2014, 108. nr.; 2016, 197. nr.; 2017, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Kuģi, izņemot šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos, var izslēgt no Kuģu 

reģistra tikai pēc tam, kad ir samaksāta kalendāra gada un iepriekšējo kalendāra gadu ietvaros 
aprēķinātā Latvijas kuģa uzraudzības maksa un veikta samaksa par kuģim sniegtajiem Latvijas 
Jūras administrācijas pakalpojumiem. Ja kuģis no Kuģu reģistra tiek izslēgts šā panta trešajā daļā 
noteiktajos gadījumos, kuģa izslēgšanas brīdī Kuģu reģistrā reģistrētajam kuģa īpašniekam ir 
pienākums pēc kuģa izslēgšanas nekavējoties samaksāt kalendāra gada un iepriekšējo kalendāra 
gadu ietvaros aprēķināto Latvijas kuģa uzraudzības maksu un veikt samaksu par kuģim sniegtajiem 
Latvijas Jūras administrācijas pakalpojumiem.”

2. Papildināt 16. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Īpašuma tiesību uz kuģi maiņu var reģistrēt tikai pēc tam, kad ir samaksāta kalendāra 

gada un iepriekšējo kalendāra gadu ietvaros aprēķinātā Latvijas kuģa uzraudzības maksa un veikta 
samaksa par Latvijas Jūras administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem.”

3. Papildināt 268. panta piekto daļu pēc vārda “Ja” ar vārdu “bīstamā”.

4. 285. pantā:
papildināt otro daļu ar vārdiem “ņemot vērā kuģošanas rajonu un reisa ilgumu un veidu”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) MLC konvencijas kuģa īpašnieks ir atbildīgs par pārtikas un dzeramā ūdens krājumu 

nodrošināšanu uz kuģa, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1) pārtikas un dzeramā ūdens krājumi ir atbilstoši daudzuma, uzturvērtības, kvalitātes 

un daudzveidības ziņā, ņemot vērā jūrnieku skaitu uz kuģa, viņu reliģisko piederību 
un kultūras paražas attiecībā uz pārtiku, kā arī reisa ilgumu un veidu;

2) ēdināšanas organizācija un aprīkojums ir tāds, lai jūrniekiem tiktu piedāvāti 
atbilstoši, daudzveidīgi un uzturvielām bagāti ēdieni, kas pagatavoti un pasniegti 
higiēniskos apstākļos.”

5. Papildināt 286. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Slēdzot darba līgumu ar jūrnieku, kas Latvijas ūdeņos strādā uz kuģa, kurš paredzēts tikai 

piekrastes vai iekšējai kuģošanai vai kuģošanai ostu ūdeņos, darba līgumā var nenorādīt jūrnieka 
valstspiederību, dzimšanas vietu un šā panta pirmās daļas 12. un 15. punktā minēto informāciju.”

6. 291. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Nakts laiks ir laikposms, kas sākas pulksten 22.00 un beidzas pulksten 7.00.”;
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papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Jūrniekiem, kuri Latvijas ūdeņos strādā uz kuģa, kas paredzēts tikai piekrastes vai iekšējai 

kuģošanai vai kuģošanai ostu ūdeņos, var nepiemērot šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā 
daļā noteikto. Tādā gadījumā šiem jūrniekiem darba un atpūtas laiku uzskaita, piemērojot Darba 
likuma vispārējos nosacījumus.”

7. Papildināt 293. panta otro daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas līguma noslēgšanu apliecinošs dokuments, 

kas ietver apdrošinātāja apliecinājumu, ka kuģa īpašnieka civiltiesiskā atbildība ir 
apdrošināta atbilstoši MLC konvencijas A2.5. standartam un A4.2. standartam.”

8.  298. pantā:
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “apdrošināšanas polises” ar vārdiem “īpašnieka civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līguma”;
papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā: 
“(41) MLC konvencijas kuģa īpašnieks nodrošina, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgums ietver jūrnieku apdrošināšanu viņu nāves un invaliditātes gadījumā saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

1) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
darba aizsardzības jomā, jūrnieka darba līgumu vai koplīgumu paredz apdrošināšanas 
atlīdzības saņemšanu par jebkuru pamatotu prasījumu, kas saistīts ar jūrnieku nāvi 
vai invaliditāti, kuru izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība;

2) ja apdrošināšanas atlīdzība ir noteikta jūrnieka darba līgumā un šīs daļas 3. punkts 
nav piemērojams, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā pilnā apmērā un bez kavēšanās;

3) ja jūrnieka invaliditātes gadījumā ir grūti novērtēt galīgo apdrošināšanas atlīdzību, 
kuru jūrnieks varētu būt tiesīgs saņemt, šim jūrniekam līdz pilnas atlīdzības 
aprēķināšanai un izmaksai maksā starpposma maksājumu vai maksājumus;

4) apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neierobežo citas jūrnieka tiesības;
5) pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu var iesniegt jūrnieks, viņa tuvākais 

radinieks, laulātais, jūrnieka pilnvarots pārstāvis vai norādītais kompensācijas 
saņēmējs.

(42) Ja MLC konvencijas kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiek 
izbeigts pirms tā termiņa beigām, attiecīgais kuģa īpašnieks pirms šā līguma izbeigšanās par to 
paziņo jūrniekam.

(43) MLC konvencijas kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu nevar 
izbeigt pirms tā termiņa beigām, ja vien apdrošinātājs vismaz 30 dienas iepriekš par šā līguma 
izbeigšanu pirms termiņa nav paziņojis Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības 
inspekcijai.    

(44) MLC konvencijas kuģa īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka kuģa īpašnieka 
civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta nepārtraukti visu jūrnieka darba tiesisko attiecību laiku 
atbilstoši šajā pantā minētajiem nosacījumiem.”
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9. 304. pantā: 
izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Kuģa īpašnieks risku attiecībā uz jūrnieku repatriāciju, tai skaitā atbildību par pamestu 

jūrnieku repatriāciju, paredz kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā.”;
papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta otrajā daļā minētais kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgums atbilst šādiem nosacījumiem:
1) tas paredz, ka apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību bez kavēšanās pēc 

jūrnieka vai jūrnieka iecelta pārstāvja pieprasījuma, kurā sniegts pamatojums 
jūrnieka tiesībām prasīt apdrošināšanas atlīdzību šā panta astotajā daļā minētajā 
gadījumā;

2) saskaņā ar kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu 
izmaksājamā atlīdzība ir pietiekama, lai segtu šādus izdevumus:
a) neizmaksāto darba algu (ne vairāk kā par četriem mēnešiem) un citus 

maksājumus (ne vairāk kā par četriem mēnešiem), kas jūrniekam pienākas no 
kuģa īpašnieka saskaņā ar darba līgumu, darba koplīgumu vai jūrnieka darbu 
regulējošiem normatīvajiem aktiem,

b) visas pamatotās izmaksas, kas jūrniekam radušās pamešanas dēļ, tai skaitā 
repatriācijas izmaksas — izmaksas, kas saistītas ar ceļošanu piemērotā un 
operatīvā veidā (parasti ar gaisa transportu), tai skaitā izmaksas par pārtiku un 
izmitināšanu no brīža, kad jūrnieks atstāj kuģi, līdz brīdim, kad viņš ierodas 
repatriācijas galamērķī, izmaksas par nepieciešamo medicīnisko aprūpi un 
personisko mantu pārvešanu un transportu,

c) izmaksas, kas saistītas ar pamatvajadzību apmierināšanu, piemēram, 
atbilstoša pārtika, nepieciešamais apģērbs, izmitināšana, dzeramā ūdens 
krājumi, degviela, kas nepieciešama, lai jūrnieks varētu izdzīvot uz kuģa, un 
nepieciešamā medicīniskā aprūpe, kā arī citas izmaksas, kuras radušās tādas 
darbības vai bezdarbības dēļ, kas uzskatāma par jūrnieka pamešanu, līdz viņš 
ierodas repatriācijas galamērķī.

(4) Kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu nevar izbeigt pirms 
tā termiņa beigām, ja vien apdrošinātājs vismaz 30 dienas iepriekš par šā līguma izbeigšanu 
pirms termiņa nav paziņojis Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai. Kuģa 
īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka viņa civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta nepārtraukti visu 
jūrnieka darba tiesisko attiecību laiku atbilstoši šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

(5) Apdrošinātājs, kas ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar šo pantu, iegūst 
tiesības vērsties pret kuģa īpašnieku, lai sava veiktā maksājuma apmērā īstenotu prasījuma tiesības, 
kas būtu bijušas attiecīgajam jūrniekam. 

(6) Šā panta nosacījumi neierobežo apdrošinātāja tiesības vērsties pret trešajām personām.
(7) Šā panta nosacījumi neierobežo jūrnieka tiesības izmantot citus tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, kas varētu būt pieejami pamestajam jūrniekam.
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(8) Jūrnieku šā kodeksa izpratnē uzskata par pamestu jebkurā no šādiem gadījumiem, ja, 
pārkāpjot normatīvo aktu prasības vai jūrnieka darba līguma noteikumus, kuģa īpašnieks:

1) nesedz izmaksas par jūrnieka repatriāciju; 
2) ir atstājis jūrnieku bez nepieciešamās palīdzības un atbalsta (atbilstošas pārtikas, 

izmitināšanas, dzeramā ūdens krājumiem, degvielas, kas nepieciešama, lai jūrnieks 
varētu izdzīvot uz kuģa, un nepieciešamās medicīniskās aprūpes); 

3) ir citādā veidā vienpusēji pārtraucis pildīt no darba tiesiskajām attiecībām izrietošos 
darba devēja pienākumus pret jūrnieku, piemēram, neizmaksājot darba algu vismaz 
divus secīgus mēnešus.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

400. 715L/12 Grozījumi Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likumā

Izdarīt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2007, 15. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 
206. nr.; 2012, 151. nr.; 2013, 106., 241. nr.; 2016, 52. nr.) šādus grozījumus:

1.  Izteikt 1. panta pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:
“14)  sabiedriskie  transportlīdzekļi — sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā 

iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens, M1 kategorijas 
transportlīdzeklis).”

2.  Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:
“14.1 pants. Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēma
(1)  Autotransporta direkcija informācijas apstrādi par pasažieriem, kuriem ir tiesības 

izmantot normatīvajos aktos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, veic valsts noteikto 
braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā (turpmāk — informācijas sistēma). 
Informācijas apstrādes mērķis ir valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu administrēšana, 
kā arī informācijas apkopošana par personu braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai 
aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem.

(2) Informāciju, tostarp personas datus, kas apliecina personas tiesības izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus, iekļaušanai informācijas sistēmā Autotransporta direkcijai bez atlīdzības 
sniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija, Sabiedrības integrācijas fonds un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(3)  Tiesības saņemt un izmantot informācijas sistēmā iekļauto informāciju papildus šā 
panta pirmajā daļā minētajam ir arī republikas pilsētu pašvaldībām, lai nodrošinātu to braucienu 
elektronisku uzskaiti, kurus pilsētas nozīmes maršrutos veikuši pasažieri ar valsts noteiktiem 
braukšanas maksas atvieglojumiem. Lai pamatotu valsts budžeta līdzekļu kompensācijas 
pieprasījumu, pašvaldības iesniedz informācijas sistēmā datus par elektroniskās braucienu uzskaites 
sistēmās identificēto valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju braucieniem.

(4) Informācijas sistēmā iekļautos datus glabā trīs gadus pēc tam, kad persona, kurai ir bijušas 
tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, ir zaudējusi attiecīgo 
sociālo statusu. Pēc minētā termiņa beigām personas dati sistēmā tiek dzēsti.

(5) Informācijas sistēmas un personas datu apstrādes pārzinis ir Autotransporta direkcija.
(6) Ministru kabinets nosaka informācijas sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas 

kārtību, informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību, 
piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu apstrādes kārtību.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī. 

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

401. 716L/12 Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”
Izdarīt likumā “Par grāmatvedību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 

Ziņotājs, 1992, 44./45. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 
23.  nr.; 1996, 24.  nr.; 1999, 15.  nr.; 2000, 10.  nr.; 2003, 12.  nr.; 2004, 6.  nr.; 2006, 10.  nr.; 2009, 
9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 166. nr.; 2011, 65., 184. nr.; 2013, 87., 194., 250. nr.; 2016, 197., 
241. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“Ja iestādes, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, un valsts vai 

pašvaldību aģentūras sniedz grāmatvedības pakalpojumus citām iestādēm, kuras tiek finansētas no 
valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, un valsts vai pašvaldību aģentūrām, tās nav uzskatāmas 
par grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējām.”

2. 8. pantā: 
aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “pārskata perioda beigās” ar vārdiem “ne vēlāk kā 

līdz tā finanšu pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā: 
“Šā panta trešajā daļā minētais nosacījums attiecībā uz pārējo ārējo un iekšējo attaisnojuma 

dokumentu iegrāmatošanas termiņu neattiecas uz uzņēmumiem, kuri saskaņā ar Mikrouzņēmumu 
nodokļa likumu ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, individuālajiem 
komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru 
apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 
300 000 euro, un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Šie uzņēmumi,  ciktāl tas nav 
pretrunā ar tiem saistošām nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, var pārējos ārējos 
un iekšējos attaisnojuma dokumentus par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem iegrāmatot 
uzņēmuma grāmatvedības reģistros ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā ceturkšņa beigām, kurā 
attiecīgais attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts, un obligāti ne vēlāk kā līdz tā finanšu 
pārskata parakstīšanas datumam, kuru sagatavo par šo pārskata periodu, bet, ja finanšu pārskats 
netiek sagatavots, — attiecīgi līdz datumam, kad iesniedzama mikrouzņēmumu nodokļa vai 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija, kuru sagatavo par šo pārskata periodu.”

3. 10. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli “attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto 

mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem — 75 gadi” ar vārdiem un 
skaitļiem “attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar 
sadalījumu pa gadiem un mēnešiem, kuru datums ir agrāks par 1999. gada 1. janvāri, — 75 gadi, 
bet dokumentiem, kuru datums ir 1999. gada 1. janvāris vai vēlāk, — 10 gadi”;



21

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“Uzņēmumam ir tiesības šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu (gada pārskatu, 

inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru, grāmatvedības organizācijas dokumentu un 
attaisnojuma dokumentu) papīra formā (turpmāk — oriģinālais dokuments) pārvērst elektroniskā 
formā. Elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē pārvērstajam dokumentam ir tāds pats 
juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam, un uzņēmumam ir tiesības iznīcināt oriģinālo 
dokumentu tikai tad, ja uzņēmums attiecībā uz elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē 
pārvērsto dokumentu ievēro šādus noteikumus:

1) ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība šā panta otrajā 
daļā noteiktajā datu glabāšanas laikā; 

2) ir nodrošināta satura lasīšana datora ekrānā un, ja nepieciešams, atvasinājuma 
veidošana papīra formā; 

3) pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret neatļautu piekļūšanu, papildinājumiem, 
izmaiņām vai iznīcināšanu;

4) pārvēršanas process, kā arī oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process tiek 
dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

402. 717L/12 Grozījumi Arhīvu likumā
Izdarīt Arhīvu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 35. nr.; 2013, 84. nr.; 2014, 220. nr.; 2016, 

57. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ministru kabinets nosaka glabāšanas termiņus tiem personas darba vai dienesta gaitu 

apliecinošiem dokumentiem, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošā, lietā esošajiem 
dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība.”

2. 5. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Privāto tiesību juridiskā vai fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību vai uz darba, 

uzņēmuma vai autora līguma pamata nodarbina citas fiziskās personas, kā arī personu apvienība:
1) nodrošina savas darbības rezultātā radīto un saņemto personas darba gaitu 

apliecinošu dokumentu, kā arī izglītojamās personas, tai skaitā studējošā, lietā esošo 
dokumentu ar arhīvisku vērtību glabāšanu;

2) pēc citas personas pieprasījuma izsniedz šai personai izziņas un apliecinātas 
dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus, kas tai nepieciešami likumā noteiktajos 
gadījumos savu tiesību pierādīšanai un interešu aizstāvībai.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā likuma 4.  panta ceturtajā daļā un 8.  panta otrajā daļā minētie Ministru kabineta 

noteikumi attiecas uz tām privāto tiesību juridiskajām vai fiziskajām personām, kas veic saimniecisko 
darbību vai uz darba, uzņēmuma vai autora līguma pamata nodarbina citas fiziskās personas, kā arī 
uz personu apvienībām.”

3. Papildināt 7. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Institūcijas tiesību un saistību pārņēmējam var tikt nodoti likvidējamo un reorganizējamo 

institūciju pastāvīgi glabājamie dokumenti nodoto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, 
ja dokumentu glabāšanai ir nodrošināti attiecīgi apstākļi un saņemta Latvijas Nacionālā arhīva 
atļauja.”

4. Papildināt 8. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Personas darba vai dienesta gaitu apliecinošus dokumentus, kā arī izglītojamās personas, tai 

skaitā studējošā, lietā esošos dokumentus, kuriem ir arhīviska vērtība, nosaka Ministru kabinets.”

5. Papildināt 12. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Tiesai dokumentu oriģinālus izskatāmās lietas ietvaros izsniedz saskaņā ar procesuālajiem 

likumiem, pamatojoties uz tiesas vai tiesneša pieprasījumu.”

6. Papildināt 20. panta otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
“111) sniedz atzinumus par publisko dokumentu un arhīvu pārvaldību reglamentējošo 

normatīvo aktu projektiem;”.
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7. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Ministru kabinets izdod šā likuma 4. panta ceturtajā daļā un 8. panta otrās daļas otrajā 

teikumā minētos Ministru kabineta noteikumus līdz 2018. gada 30. aprīlim.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

403. 718L/12 Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt otro nodaļu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:
“21.1  pants. Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības cilvēku tirdzniecībā cietušo 

personu
Personu var atbrīvot no administratīvās atbildības, ja tā administratīvo pārkāpumu izdarījusi 

laikā, kad bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tādēļ bija spiesta izdarīt administratīvo pārkāpumu.”

2. Izslēgt 165.4 panta pirmo daļu. 

3. Izslēgt 165.7 un 165.8 pantu.

4. Papildināt 166.3 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 
“Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma neiesniegšanu 

Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja pamatkapitāla daļas 
iegūtas mantojumā vai izlietojot komercķīlu vai ja pamatkapitāla daļas, pildot amata pienākumus, 
atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, — 

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, atņemot valdes loceklim 
tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.”

5. Papildināt kodeksu ar 176.2 pantu šādā redakcijā:
“176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un 

aizliegumu pārkāpšana
Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu 

pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.”

6. Izslēgt 213. pantā skaitli un vārdus “165.4 panta pirmajā daļā”.

7. Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa “175.11” ar skaitli “176.2”.

8. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus “165.7, 165.8”.

9. Papildināt 238.2 pantu ar vārdiem “vai ja tas izdarīts laikā, kad persona bija pakļauta cilvēku 
tirdzniecībai un tādēļ bija spiesta izdarīt attiecīgo pārkāpumu”.

10. Papildināt 239. pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11) ja juridiskā persona, pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, ir 

izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem;
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12) ja persona, pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, piespiedu kārtā 
izraidīta no Latvijas Republikas.”

11. Papildināt kodeksu ar 239.1 pantu šādā redakcijā:
“239.1 pants. Dokumentu glabāšana administratīvā pārkāpuma lietā
No administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanas brīža visus ar šo lietvedību un tiesvedību 

saistītos dokumentus glabā vienkopus administratīvā pārkāpuma lietā.”

12. Izteikt 20. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“Divdesmitā nodaļa

Administratīvā aizturēšana, personas, mantu un vietas apskate, mantu un dokumentu 
izņemšana un datu iegūšana no elektronisko sakaru komersanta”.

13. Papildināt 252. panta pirmo daļu ar vārdiem “un datu iegūšana no elektronisko sakaru 
komersanta”.

14. Papildināt kodeksu ar 258.1 pantu šādā redakcijā: 
“258.1 pants. Datu iegūšana no elektronisko sakaru komersanta
Administratīvā pārkāpuma lietā par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu Valsts 

policijas amatpersonai, lai nodrošinātu elektroniskajā vidē aizskarto personas tiesību un tiesisko 
interešu aizsardzību, ir tiesības pieprasīt elektronisko sakaru komersantam, lai tas Elektronisko 
sakaru likumā noteiktajā kārtībā atklāj un izsniedz šādas ziņas: tā abonenta vai reģistrētā lietotāja 
vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kuram savienojuma 
laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikatoru vai tālruņa numuru un 
abonenta atrašanās vietu.

Šā panta pirmajā daļā minētos datus Valsts policijas amatpersona drīkst pieprasīt, ja ir 
saņemts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz Valsts policijas 
amatpersonas pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem.”

15. Papildināt 275. panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) ja no administratīvās atbildības atbrīvo cilvēku tirdzniecībai pakļauto personu 

atbilstoši šā kodeksa 21.1 pantā noteiktajam.”

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 37. un 38. punktu šādā redakcijā:
“37. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, kuras par šā kodeksa 165.4 panta pirmajā 

daļā, 165.7 un 165.8  pantā paredzētajiem pārkāpumiem uzsāktas līdz dienai, kad stājas spēkā 
likuma regulējums, kas atbildību par šādiem pārkāpumiem nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, turpināma atbilstoši tam normatīvajam 
regulējumam, kādu attiecībā uz minētajiem pārkāpumiem paredzēja šis kodekss. Ja tiesa, institūcija 
vai amatpersona, izskatot lietu, konstatē, ka ir pamats piemērot administratīvo sodu, personai tiek 
piemērots administratīvais sods, bet tā nav uzskatāma par administratīvi sodītu ar soda izpildes 
brīdi.
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38. Grozījumi šā kodeksa divdesmitās nodaļas nosaukumā un 252. pantā attiecībā uz datu 
iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem, kā arī kodeksa 258.1 pants stājas spēkā vienlaikus 
ar attiecīgiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

404. 719L/12 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas dalību 
Kioto protokola elastīgajos mehānismos”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 
27., 205. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “siltumnīcefekta gāzu emisijas vienības” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdiem “Kioto vienības” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:
“1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1)  Kioto protokola elastīgie mehānismi — Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk — Konvencija) Kioto protokola (turpmāk — Kioto 
protokols) 6.  pantā noteiktais kopīgi īstenojamais projekts, 12.  pantā noteiktais tīras attīstības 
mehānisms un 17. pantā noteiktā starptautiskā emisiju tirdzniecība;

2) Kioto vienības — noteiktā daudzuma vienības, emisijas samazināšanas vienības, sertificētie 
emisiju samazinājumi, piesaistes vienības, ilglaicīgi sertificētie emisiju samazinājumi un pagaidu 
sertificētie emisiju samazinājumi Eiropas Komisijas 2013. gada 2. maija regulas Nr. 389/2013, ar ko 
izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/87/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 280/2004/EK un lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ 
Komisijas regulu Nr. 920/2010 un regulu Nr. 1193/2011 3. panta 12. punkta izpratnē;

3)  klimata pārmaiņu finanšu instruments — finanšu instruments, kura līdzekļi iegūti, 
pārdodot valstij piederošās noteiktā daudzuma vienības Kioto protokola 17.  pantā noteiktajā 
kārtībā, un izmantoti saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.”

3. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:
“4. pants. Kioto vienību īpašumtiesības
Noteiktā daudzuma vienības, emisijas samazināšanas vienības, sertificētie emisiju 

samazinājumi, ilglaicīgi sertificētie emisiju samazinājumi un pagaidu sertificētie emisiju 
samazinājumi, kas atrodas Kioto vienību un emisijas kvotu reģistrā atvērtajā Latvijas Republikas 
valsts kontā, kā arī piesaistes vienības ir valsts īpašums, un tā tiesiskais valdītājs ir Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.” 

4. 5. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Latvijas Republika var pārdot tās Kioto vienības, kuras nav vai potenciāli netiks izmantotas, 

lai nodrošinātu Latvijas Republikas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistību izpildi.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija risina pārrunas saistībā ar līguma 

noslēgšanu par Kioto vienību, tai skaitā noteiktā daudzuma vienību, tirdzniecību un sagatavo 
līguma projektu. Līguma projektā obligāti iekļaujami noteikumi par Kioto vienību veidu, skaitu, 
cenu un maksāšanas kārtību.”



28

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

5. Izslēgt 6. pantu.

6. Papildināt 8. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) No starptautiskās emisijas vienību tirdzniecības iegūto līdzekļu atlikumu izmanto 

atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.2 pantā minētajiem nosacījumiem.”

7. Aizstāt 10. panta pirmās daļas 6. punktā skaitli un vārdu “1. aprīlim” ar skaitli un vārdu 
“1. jūnijam”.

8. Aizstāt 12. panta sestajā daļā vārdu “emisijas” ar vārdiem “noteiktā daudzuma”.

9. Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kioto protokola projektu mehānismi ir:

1) kopīgi īstenojamais projekts  —  Kioto protokola 6.  pantā noteiktā mehānisma 
projekts, kuru veic Konvencijas 1.  pielikumā ietvertā valsts ar Kioto protokola 
B pielikumā noteiktām saistībām citā Konvencijas 1.  pielikumā ietvertajā valstī 
ar Kioto protokola B pielikumā noteiktajām saistībām un kura rezultātā var tikt 
piešķirtas emisiju samazināšanas vienības;

2) tīras attīstības mehānisma projekts — Kioto protokola 12. pantā noteiktā mehānisma 
projekts, kuru veic Konvencijas 1.  pielikumā ietvertā valsts ar Kioto protokola 
B pielikumā noteiktām saistībām valstī, kas nav ietverta Konvencijas 1. pielikumā, 
un kura rezultātā var tikt piešķirti sertificētie emisiju samazinājumi, ilglaicīgi 
sertificētie emisiju samazinājumi un pagaidu sertificētie emisiju samazinājumi.”

10. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
“14.  pants. Ministru kabineta kompetence Kioto protokola projektu mehānismu 

īstenošanā
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) Latvijas Republikā īsteno Kioto protokola projektu mehānismus, tai skaitā piešķir 
Kioto vienības;

2) izsniedz apliecinājumu Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanai ārpus 
Latvijas teritorijas.”

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3.  Līdz šā likuma 14.  pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, 

bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija 
noteikumi Nr.  510 “Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība”, ciktāl tie nav 
pretrunā ar šo likumu.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

405. 720L/12 Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā
Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1993, 28. nr.; 1998, 5. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 6., 12. nr.; 2008, 15. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2010, 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 73. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“Par darbībām, kuru rezultātā tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, Disciplinārlietu komisija saskaņā 
ar šajā likumā noteikto kārtību piemēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas likumā noteiktās sankcijas.”

2. Papildināt 76. pantu ar vārdiem “vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumiem”.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

406. 721L/12 Grozījumi Notariāta likumā 
Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 

1993, 26./27. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15. nr.; 2002, 
23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 23. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2013, 
21., 112. nr.; 2014, 98., 228. nr.; 2015, 245. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 67.1 pantu šādā redakcijā:
“67.1 Amata darbību izpildei nepieciešamo informāciju valsts iestādes zvērinātam notāram 

sniedz bez maksas.”

2. Papildināt 183. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“Par darbībām, kuru rezultātā tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, Latvijas Zvērinātu notāru 
padome saskaņā ar šajā likumā noteikto kārtību piemēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās sankcijas.”

3. Izteikt 192. pantu šādā redakcijā:
“192. Disciplinārlietas ir ierosināmas un zvērināti notāri disciplināri sodāmi ne vēlāk kā 

divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu pārkāpumiem.”

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Šā likuma 67.1 pants stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

407. 722L/12 Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā
Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178. nr.; 2011, 103., 
204. nr.; 2013, 187., 208., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 230. nr.; 2017, 70., 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Biedrībai un nodibinājumam savā darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas 

neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas 
vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, ja to nepildīšana apdraud valsts drošību, sabiedrisko 
drošību vai kārtību, sludināt vardarbību vai terorismu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma 
ideoloģiju, propagandēt karu, veikt darbības, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu, reliģiskā naida 
vai nesaticības izraisīšanu, slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus.”

2. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:
“10.1 pants. Papildu pienākumu uzlikšana
(1) Ja ir pamats uzskatīt, ka biedrības vai nodibinājuma rīcība ar finanšu līdzekļiem vai citiem 

mantiskiem labumiem ir vērsta uz kāda šā likuma 10. panta 1.1 daļā minētā aizlieguma pārkāpumu, 
Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz valsts drošības iestādes motivētu atzinumu, pieņem 
lēmumu par šādu papildu pienākumu uzlikšanu biedrībai vai nodibinājumam uz vienu gadu no 
lēmuma paziņošanas dienas:

1) iesniegt bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskatus, ziedojumu un dāvinājumu 
pārskatus, detalizētu informāciju par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 
četras reizes gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē gada pārskatu 
sagatavošanu;

2) iesniegt noslēgto darījumu apliecinošus dokumentus;
3) uzrādīt finansējuma avotus.

(2) Lēmumu par papildu pienākumu uzlikšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

3. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 
“VI nodaļa

Aizliegums biedrībai veikt publisko darbību vai citu darbību, biedrības darbības izbeigšanās 
un likvidācija”.

4. Izteikt 57. pantu šādā redakcijā:
“57. pants. Biedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu
(1) Biedrības darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt:

1) ja biedrības darbība apdraud valsts drošību, sabiedrisko drošību vai kārtību vai 
citādi ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;

2) ja par biedrības pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas gūšanas 
raksturs;

http://www.likumi.lv/doc.php?id=81050
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3) ja biedrības valde nav iesniegusi pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu 
saskaņā ar šo likumu;

4) citos likumā noteiktajos gadījumos.
(2) Pieteikumu tiesā var iesniegt prokurors vai Valsts ieņēmumu dienests, ja biedrība:

1) pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai prokurora rakstveida brīdinājuma vai prokurora 
iesnieguma saņemšanas attiecīgajā brīdinājumā vai prokurora iesniegumā noteiktajā 
termiņā nav novērsusi pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne 
īsāks par 15 dienām un ne garāks par trim mēnešiem, izņemot šā likuma 57.3 panta 
pirmajā daļā minēto gadījumu, kad prokurors termiņu nosaka iesniegumā;

2) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā 
publiskajā darbībā;

3) ir pārkāpusi šā likuma 10. panta 1.1 daļā noteikto aizliegumu;
4) nav izpildījusi saskaņā ar šā likuma 10.1  panta pirmo daļu uzliktos papildu 

pienākumus.
(3) Tiesa, ņemot vērā biedrības izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī vērtējot 

biedrības mērķi un darbību kopumā, var aprobežoties ar brīdinājuma izteikšanu biedrībai, 
neizbeidzot tās darbību.”

5. Papildināt likumu ar 57.1, 57.2 un 57.3 pantu šādā redakcijā:
“57.1 pants. Aizliegums biedrībai veikt publisko darbību vai citu darbību
(1) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai prokurora motivēta pieteikuma tiesa var aizliegt 

biedrībai līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā veikt publisko darbību vai citu darbību. Izskatīt 
jautājumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma noteikšanu pieļaujams 
jebkurā procesa stadijā, kā arī pirms prasības par biedrības darbības izbeigšanu celšanas tiesā.

(2) Pieteikumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesa vai 
tiesnesis izlemj 15 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai lietas ierosināšanas dienas, ja 
pieteikums iesniegts vienlaikus ar prasības pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu, iepriekš 
par to paziņojot biedrībai. Biedrības pārstāvju neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Ja kavēšanās pieņemt lēmumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības 
aizliegumu varētu radīt valsts vai sabiedriskās drošības apdraudējumu, pieteikumu par biedrības 
publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesa vai tiesnesis izlemj ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas, iepriekš par to nepaziņojot lietas dalībniekiem. Ja lēmums 
par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu pieņemts bez biedrības pārstāvju 
klātbūtnes, biedrībai paziņo šo lēmumu ne vēlāk kā minētā lēmuma izpildes brīdī.

(4) Ja pieteikums par biedrības publiskās darbības aizlieguma noteikšanu iesniegts pirms šā 
likuma 57.3 pantā minētās prasības, tiesa vai tiesnesis piemēro šā likuma 57.3 panta ceturtās un 
piektās daļas noteikumus.

(5) Apmierinot pieteikumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu 
pirms prasības par biedrības darbības izbeigšanu celšanas tiesā, tiesa vai tiesnesis nosaka Valsts 
ieņēmumu dienestam vai prokuroram termiņu prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā, ne ilgāku 
par diviem mēnešiem. Ja tiesas noteiktajā termiņā prasība nav celta, tiesa vai tiesnesis pieņem 
lēmumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu. 

(6) Lēmumā par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesnesis norāda 
biedrības publisko darbību vai citu darbību, kura tiek aizliegta pilnīgi vai daļēji, aizliegšanas mērķi 
un pamatu.

(7) Lēmums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu un lēmums par 
biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu izpildāms nekavējoties pēc tā 
pieņemšanas. Tiesa nosūta attiecīgo lēmumu reģistra iestādei ieraksta izdarīšanai reģistrā. Reģistra 
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iestāde nodrošina, ka tās mājaslapā internetā bez maksas ir pieejama informācija par ieraksta 
izdarīšanu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu.

(8) Biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu pēc lietas dalībnieka pieteikuma 
var atcelt tā pati tiesa, kura noteikusi biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu, vai 
tiesa, kuras lietvedībā atrodas lietas izskatīšana pēc būtības. Šo pieteikumu šā panta otrajā daļā 
noteiktajā termiņā izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem.

(9) Apmierinot prasību par biedrības darbības izbeigšanu, biedrības publiskās darbības vai 
citas darbības aizliegums ir spēkā līdz dienai, kad spriedums stājas likumīgā spēkā. 

(10) Noraidot prasību par biedrības darbības izbeigšanu, tiesa spriedumā atceļ biedrības 
publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu. Spriedums daļā par biedrības publiskās darbības 
vai citas darbības aizlieguma atcelšanu stājas spēkā nekavējoties.

(11) Ja prasība par biedrības darbības izbeigšanu atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība 
izbeigta, tiesa ar lēmumu atceļ biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu. Lēmums 
par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu stājas spēkā nekavējoties.

57.2  pants. Pieņemtā lēmuma par biedrības publiskās darbības vai citas darbības 
aizlieguma noteikšanu pārsūdzēšana

(1) Par lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par biedrības publiskās darbības vai citas 
darbības aizlieguma noteikšanu, un lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par biedrības publiskās 
darbības vai citas darbības aizlieguma atcelšanu, 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas var 
iesniegt blakus sūdzību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  

(2) Blakus sūdzības iesniegšana par šā panta pirmajā daļā minētajiem lēmumiem neaptur to 
izpildi. 

57.3  pants. Biedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu, ja biedrības darbība 
apdraud valsts vai sabiedrisko drošību

(1) Ja biedrības darbība ir vērsta uz kāda šā likuma 10.  panta 1.1 daļā minētā aizlieguma 
pārkāpumu, prokurors biedrībai rakstveidā izsaka brīdinājumu vai iesniedz iesniegumu. Ja 
biedrība pēc prokurora iesnieguma saņemšanas šajā iesniegumā noteiktajā termiņā nav novērsusi 
pārkāpumu vai izdara pārkāpumu, par kura nepieļaujamību iepriekš ir brīdināta, prokurors ceļ 
prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par biedrības darbības izbeigšanu.

(2) Ja biedrības darbība pārkāpj kādu šā likuma 10.  panta 1.1 daļā minēto aizliegumu vai 
biedrības darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un apdraud 
valsts vai sabiedrisko drošību, prokurors ceļ prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par 
biedrības darbības izbeigšanu.

(3) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lietas par biedrības darbības izbeigšanu, ja tas 
skar valsts vai sabiedriskās drošības intereses, izskata nekavējoties, piemērojot Civilprocesa likumā 
noteikto kārtību.

(4) Lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un 
taisnīgu lietas izskatīšanu, tiesa, izskatot lietas par biedrības darbības izbeigšanu, ja tas skar valsts 
vai sabiedriskās drošības intereses, noskaidro lietas apstākļus, pārbauda pierādījumus, kā arī, ja 
iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, pieprasa tos pēc savas iniciatīvas. 

(5) Ja, izskatot lietas par biedrības darbības izbeigšanu, kā pierādījumu izmanto operatīvās 
darbības pasākumos iegūtās ziņas, kas ir valsts noslēpuma objekts, tikai tiesa pēc lietas dalībnieku 
motivēta lūguma drīkst iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, kas nav pievienoti lietai un 
attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, nolēmumā norādot, ka šie materiāli ir izvērtēti. 

(6) Tiesas spriedumu lietā par biedrības darbības izbeigšanu var pārsūdzēt Civilprocesa 
likumā noteiktajā kārtībā.”
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6. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 
“XII nodaļa

Aizliegums nodibinājumam veikt publisko darbību vai citu darbību, nodibinājuma darbības 
izbeigšanās, likvidācija un reorganizācija”.

7. Izteikt 105. pantu šādā redakcijā:
“105. pants. Nodibinājuma darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu
(1) Nodibinājuma darbību, pamatojoties uz tiesas lēmumu, var izbeigt:

1) ja sasniegts nodibinājuma mērķis vai tā sasniegšana ir kļuvusi neiespējama un 
statūtos valdei nav piešķirtas tiesības grozīt nodibinājuma mērķi vai valde nesaņem 
citu pārvaldes institūciju piekrišanu mērķa grozīšanai (ja statūtos tas ir paredzēts);

2) ja nodibinājuma darbība apdraud valsts drošību, sabiedrisko drošību vai kārtību vai 
citādi ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem;

3) ja nodibinājuma darbība neatbilst statūtos noteiktajam mērķim;
4) ja par nodibinājuma pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība, kam ir peļņas 

gūšanas raksturs;
5) citos likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā pieteikumu par nodibinājuma darbības 
izbeigšanu iesniedz valde.

(3) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punktā minētajos gadījumos pieteikumu tiesā iesniedz 
prokurors vai Valsts ieņēmumu dienests, ja nodibinājums:

1) pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai prokurora rakstveida brīdinājuma vai prokurora 
iesnieguma saņemšanas attiecīgajā brīdinājumā vai prokurora iesniegumā noteiktajā 
termiņā nav novērsis pārkāpumus. Termiņš pārkāpumu novēršanai nosakāms ne 
īsāks par 15 dienām un ne garāks par trim mēnešiem, izņemot šā likuma 57.3 panta 
pirmajā daļā minēto gadījumu, kad prokurors termiņu nosaka iesniegumā;

2) gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtoti izdara pārkāpumu, it īpaši savā 
publiskajā darbībā;

3) ir pārkāpis šā likuma 10. panta 1.1 daļā noteikto aizliegumu;
4) nav izpildījis saskaņā ar šā likuma 10.1 panta pirmo daļu uzliktos papildu pienākumus.

(4) Tiesa, ņemot vērā nodibinājuma izdarītā pārkāpuma smagumu un sekas, kā arī 
vērtējot nodibinājuma mērķi un darbību kopumā, var aprobežoties ar brīdinājuma izteikšanu 
nodibinājumam, neizbeidzot tā darbību.

(5) Attiecībā uz aizliegumu nodibinājumam veikt publisko darbību vai citu darbību, kā arī 
nodibinājuma darbības izbeigšanu ar tiesas nolēmumu, ja nodibinājuma darbība apdraud valsts vai 
sabiedrisko drošību, piemērojami šā likuma 57.1, 57.2 un 57.3 panta noteikumi.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 2. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

408. 723L/12 Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā
Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2002, 15. nr.; 2003, 6., 15. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 56. nr.) 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
“5. pants. Genoma izpētes padome
(1) Genoma izpētes padome (turpmāk — padome) darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 

apstiprinātu nolikumu, un tās galvenie uzdevumi ir šādi:
1) izskatīt ar ģenētisko izpēti saistītus projektus un koncepcijas, sniegt par tiem 

atzinumus un koordinēt to īstenošanu;
2) veicināt sabiedrības informēšanu par ģenētiskās izpētes mērķiem un norisi;
3) pārstāvēt sabiedrības intereses ģenētiskās izpētes jomā. 

(2) Padomes personālsastāvu pēc veselības ministra priekšlikuma apstiprina Ministru 
kabinets.”

2.  10. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Personas piekrišana tās audu paraugu ņemšanai, veselības stāvokļa apraksta vai 

ģenealoģijas sastādīšanai un papildināšanai, to iekļaušanai genoma datu bāzē, izmantošanai 
ģenētiskajā izpētē un statistikas nolūkos, izvešanai ārpus Latvijas, kā arī ģenētisko datu izmantošanai 
tiek dota rakstveidā. Gēnu donora piekrišanas dokuments tiek sastādīts divos eksemplāros, 
dokumentu paraksta un datē gēnu donors vai nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis  un 
galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs. Vienu piekrišanas dokumenta eksemplāru 
glabā Iedzīvotāju genoma valsts reģistrā, otru izsniedz gēnu donoram vai nepilngadīgas personas 
likumiskajam pārstāvim.”; 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genoma datu bāzes, piekrišanas dokumentu 

paraksta un datē gēnu pētnieks un gēnu donors vai nepilngadīgas personas likumiskais pārstāvis. 
Vienu piekrišanas dokumenta eksemplāru izsniedz gēnu donoram vai nepilngadīgas personas 
likumiskajam pārstāvim, otru — gēnu pētniekam.”

3. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Personas ar ierobežotu rīcībspēju un nepilngadīgas personas genoma izpēte
(1) Personas ar ierobežotu rīcībspēju genoma izpēte pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā, ja 

šī izpēte sniedz tiešu labumu personas veselībai un izpētē pieļaujamais risks ir samērojams ar gūto 
labumu.

(2) Personas ar ierobežotu rīcībspēju genoma izpēte veicama tikai ar gēnu donora un 
Centrālās medicīnas ētikas komitejas rakstveida piekrišanu.

(3) Nepilngadīgas personas genoma izpēte veicama tikai ar nepilngadīgas personas likumiskā 
pārstāvja piekrišanu.”
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4.  19. pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Tūlīt pēc piekrišanas dokumenta un attiecīgu audu paraugu, DNS aprakstu, veselības 

stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju saņemšanas genoma datu bāzē galvenais apstrādātājs piešķir 
katram audu paraugam, DNS aprakstam, veselības stāvokļa aprakstam un ģenealoģijai unikālu 
kodu, kas sastāv no 16  simboliem. Izraudzītās kodu piešķiršanas metodes lietošanai galvenais 
apstrādātājs saņem atļauju no Datu valsts inspekcijas.

(2) Galvenais apstrādātājs aizstāj ar kodu visus personas datus attiecībā uz audu paraugiem, 
DNS aprakstiem, veselības stāvokļa aprakstiem, gēnu donora vārdu, uzvārdu, personas kodu un 
dzīvesvietu, tādējādi nodrošinot iespēju atkal identificēt gēnu donoru.”;

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “Triju dienu” ar vārdu “Nedēļas”.

Likums Saeimā pieņemts  2017. gada 2. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2017., Nr. 231.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

409. 724L/12 Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā
Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 2., 14., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2010, 183. nr.; 2011, 120. nr.; 2012, 189. nr.; 2014, 204., 257. nr.; 2015, 11., 118., 248. nr.; 2017, 
194. nr.)  šādu grozījumu:

Aizstāt pārejas noteikumu 13. punktā skaitļus un vārdus “2018. gada 1. janvārī” ar skaitļiem 
un vārdiem “2018. gada 1. februārī”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

410. 725L/12 Grozījumi Militārā dienesta likumā
Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2002, 14. nr.; 2003, 2., 15. nr.; 2004, 14. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 
2., 14., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 51./52., 178. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 40., 
187., 191. nr.; 2015, 49., 245. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. panta 7. punktu šādā redakcijā:
“7) rezerves karavīrs — Latvijas pilsonis, kas pilda dienestu Nacionālo bruņoto spēku 

rezervē;”.

2. Aizstāt 12.  panta otrajā daļā vārdu “aizliegumu” ar vārdiem “aizliegumu, atvaļinājumu 
periodus, kurus neieskaita laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu”.

3. 13. pantā:
izteikt ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) atvairītu uzbrukumu apsargājamai personai vai objektam vai atbrīvotu apbruņotu 
personu ieņemtus objektus;”;

papildināt ceturto daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) notvertu vai iznīcinātu attālināti vadāmu bezpilota mehānisko ierīci, kura pārvietojas 

pa sauszemi vai ūdeni un pārkāpj normatīvajos aktos noteikto aizliegumu iekļūt 
militārajā objektā, atrodas karakuģa tuvumā vai rada pamatotus draudus personām 
vai objektiem, kuru apsardzi saskaņā ar likumu veic Militārā policija.”;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Karavīrs, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs pielietot dienesta šaujamieroci arī likumā 

“Par aviāciju” paredzētajos gadījumos un kārtībā.”;
izslēgt astoto daļu.

4. 14. pantā:
izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) savaldītu personas, ja tās nepakļaujas vai pretojas, un pārtrauktu ļaunprātīgu 
nepakļaušanos likumīgām prasībām, kuras izvirzījis karavīrs, pildot dienesta 
pienākumus, vai ja ir pamats uzskatīt, ka tās var bēgt vai nodarīt kaitējumu 
apkārtējiem cilvēkiem vai sev;”;

papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) notvertu vai iznīcinātu attālināti vadāmu bezpilota mehānisko ierīci, kura pārvietojas 

pa sauszemi vai ūdeni un pārkāpj normatīvajos aktos noteikto aizliegumu iekļūt 
militārajā objektā, atrodas karakuģa tuvumā vai rada pamatotus draudus personām 
vai objektiem, kuru apsardzi saskaņā ar likumu veic Militārā policija.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Karavīrs, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot speciālos līdzekļus arī likumā “Par 

aviāciju” paredzētajos gadījumos un kārtībā.”

http://likumi.lv/doc.php?id=63405
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5. 16. pantā:
izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu 
aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu 
aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz 
neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;”;

izteikt otrās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3) kas par šīs daļas 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no 

soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata;
4) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot šīs 

daļas 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav 
dzēsta likumā noteiktajā kārtībā;”;

izteikt otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:
“7) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, 

izņemot šā panta 2.1 daļā minēto gadījumu.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var atļaut 

Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, 
pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.”

6. 17.1 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Jaunsardzes un informācijas centram noteikto uzdevumu 

izpildei ir tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus aizsardzības ministra 
noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Jaunsardzes un informācijas centram noteikto uzdevumu izpildei ir 
tiesības iegādāties ieročus un munīciju. To glabāšanas un izmantošanas kārtību nosaka aizsardzības 
ministrs.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Latvijas pilsoņi, kas iegūst izglītību akreditētā augstskolā vai koledžā un iestājušies 

Latvijas Republikas Zemessardzē (turpmāk — Zemessardze), var apgūt speciālu militārās apmācības 
kursu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Personām, kuras apguvušas šo kursu, kā arī ieguvušas 
augstāko izglītību, izmaksā kompensāciju. Ministru kabinets nosaka kompensācijas apmēru, tās 
izmaksas kritērijus un izmaksāšanas kārtību.”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “mācību gada sākumā” ar vārdiem “bērnam iestājoties kustībā 
“Jaunsardze””;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Jaunsardzes un informācijas centrs var izsniegt jaunsargam un jaunsargu instruktoram 

inventāru, formas tērpu un Jaunsardzes atšķirības zīmes. Jaunsargam un jaunsargu instruktoram 
izsniedzamo inventāru un tā izsniegšanas kārtību nosaka Jaunsardzes un informācijas centra 
direktors. Jaunsarga un jaunsargu instruktora formas tērpu un Jaunsardzes atšķirības zīmes, kā 
arī to lietošanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs. Jaunsarga un jaunsargu instruktora formas 
tērpu var šūt no auduma, kura raksts ir identisks karavīra formas tērpa rakstam.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas jaunsargs, kas atbilst šā likuma 16. pantā noteiktajām 

prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, var brīvprātīgi apgūt aizsardzības 
ministra apstiprinātu jaunsargu interešu izglītības programmas speciālo kursu. Pēc šā kursa 
noslēguma pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas jaunsargs dod zvērestu, viņu ieskaita Nacionālo 
bruņoto spēku rezervē un viņam piešķir kareivja dienesta pakāpi. Ja jaunsargs iestājas profesionālajā 
dienestā, viņam aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā jāpabeidz kareivja pamatapmācības kurss.”
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7. Izteikt 18. panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Virsnieku pamatkursā uzņem karavīrus līdz 30 gadu vecumam, bet karavīrus ar akadēmisko 

augstāko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību — līdz 35 gadu vecumam.”

8. 19. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdu “pieņem” ar vārdiem “var pieņemt”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība” ar 

vārdiem “Nacionālie bruņotie spēki” un vārdu “tiesīga” — ar vārdu “tiesīgi”.

9. Papildināt 20. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Šā panta trešajā daļā minētie termiņi nav attiecināmi uz profesionālā dienesta līgumiem, 

ko Nacionālo bruņoto spēku komandieris slēdz ar personām, kuras pieņem profesionālajā dienestā, 
lai nodrošinātu prombūtnē (ilgākā par sešiem mēnešiem) esoša karavīra vai vakanta amata 
pienākumu pildīšanu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šajā gadījumā profesionālā dienesta līgumu 
slēdz uz profesionālā dienesta karavīra prombūtnes laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem.”

10. Papildināt 21. pantu ar 3.3 daļu šādā redakcijā:
“(33) Ja Nacionālajos bruņotajos spēkos objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nokomplektēt 

karavīra amatu, Nacionālo bruņoto spēku komandieris šajā likumā noteiktajā kārtībā var slēgt 
profesionālā dienesta līgumu ar rezerves karavīru, kuram ir attiecīgajam amatam noteiktā izglītība 
un kvalifikācija, uz laiku līdz karavīra iecelšanai amatā, lai pildītu ilgstošā prombūtnē esoša karavīra 
vai vakanta amata pienākumus Nacionālajos bruņotajos spēkos, izņemot komandiera (priekšnieka) 
amata pienākumus.”

11. Izteikt 22. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2)  Militāro amatu klasifikatoru apstiprina aizsardzības ministrs. Klasifikatorā nosaka 

militāro profesiju vispārējās profesionālās kvalifikācijas prasības.
(3) Nacionālo bruņoto spēku komandieris apstiprina Nacionālo bruņoto spēku vienību štatus 

un nosaka katram amatam nepieciešamo izglītību un profesionālās kvalifikācijas prasības.”

12. Papildināt 24. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja dienestam tas nepieciešams, dižkareivis (dižmatrozis) var turpināt pildīt kareivja 

(matroža) dienesta pakāpei atbilstošu amatu vai arī viņu var iecelt šādā amatā.”

13. Aizstāt 28.  panta otrajā daļā vārdus “vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba 
priekšnieks” ar vārdiem “Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks vai viņa vietnieks”.

14. Izteikt 31. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) instruktoru sastāvam:

a) jaunākajiem instruktoriem: kaprālis, seržants,
b) vecākajiem instruktoriem: virsseržants (Jūras spēkos — bocmanis), štāba 

virsseržants (Jūras spēkos — štāba bocmanis),
c) augstākajiem instruktoriem: galvenais virsseržants (Jūras spēkos — galvenais 

bocmanis), augstākais virsseržants (Jūras spēkos — augstākais bocmanis).”

15. Papildināt 32. panta piektās daļas 2. punktu pēc vārda “pirmajā” ar vārdiem “un otrajā”.
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16. Izslēgt 32.1 panta trešo daļu.

17. 33. panta pirmajā daļā:
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5) štāba virsseržants (štāba bocmanis) — virsseržantam (bocmanim) pēc vecākā 
instruktora kursa pabeigšanas un piecu gadu nodienēšanas virsseržanta (bocmaņa) 
pakāpē;”;

aizstāt 9. punktā vārdu “triju” ar vārdu “divu”;
aizstāt 10. punktā vārdu “četru” ar vārdu “triju”.

18. Papildināt 35. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Militārajā dienestā pieņemtajam vai iesauktajam bijušajam zemessargam pielīdzināšanas 

kārtībā var piešķirt viņa militārajai sagatavotībai un izglītībai atbilstošu karavīra dienesta pakāpi 
šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(4)  Aktīvajā dienestā pieņemtajam no obligātā militārā dienesta atvaļinātajam karavīram 
pielīdzināšanas kārtībā var piešķirt viņa dokumentāri pierādītajai dienesta pakāpei līdzīgu un 
militārajai sagatavotībai atbilstošu karavīra dienesta pakāpi šajā likumā noteiktajā kārtībā, bet ne 
augstāku par dokumentāri pierādīto dienesta pakāpi.”

19. 43. pantā:
izteikt otrās daļas 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

“9) karavīrs ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu 
aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu 
aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz 
neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

10) karavīrs par šīs daļas 9. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu notiesāts, atbrīvojot 
no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

11) karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 
šīs daļas 9. punktā minēto, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā 
kārtībā.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Aizsardzības ministrs, ņemot vērā karavīra specialitāti vai dienesta nepieciešamību, ir 

tiesīgs profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa neizbeigt, ja:
1) karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 

šā panta otrās daļas 9. punktā minēto, ar sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu;
2) karavīrs ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu aiz neuzmanības, izņemot šā panta otrās 

daļas 9. punktā minēto, bet no soda atbrīvots;
3) pret karavīru uzsāktais kriminālprocess par noziedzīgu nodarījumu aiz neuzmanības, 

izņemot šā panta otrās daļas 9. punktā minēto, izbeigts uz nereabilitējoša pamata.”

20. Papildināt 48. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Karavīram, kurš pirms pieņemšanas aktīvajā dienestā dienējis Zemessardzē, izdienas 

stāžā ieskaita Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildes un apmācības laiku. Izziņu, kas apliecina 
faktisko dienesta dienu skaitu Zemessardzē, izsniedz Zemessardzes vienības komandieris.”



42

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

21. Izteikt 55. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru vai Latvijas pilsoni, kurš brīvprātīgi 

pieteicies dienestam rezervē, nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī.”

22. Izteikt 63. pantu šādā redakcijā:
“63. pants. Nacionālo bruņoto spēku rezerve
(1) Nacionālo bruņoto spēku rezervi veido rezerves karavīri un rezervisti.
(2) Rezerves karavīros ieskaita:

1) karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta (līdz šā likuma spēkā stāšanās 
brīdim — aktīvā dienesta un ierindas dienesta), ja viņi sekmīgi apguvuši kareivja 
pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav noņemti no militārā 
dienesta uzskaites;

2) zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi 
apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav 
sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē;

3) Latvijas pilsoņus, kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam Nacionālo bruņoto spēku 
rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu, ja viņi nav sasnieguši 
maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē;

4) jaunsargus, kuri sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprinātā jaunsargu 
interešu izglītības programmas speciālā kursa vai valsts aizsardzības mācības 
noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu.

(3) Rezervistos ieskaita:
1) Latvijas pilsoņus — vīriešus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam 

dienestam;
2) Latvijas pilsones — sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas 

militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi.”

23. 66. pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Militāro mācību laiku, vietu un dalībnieku skaitu nosaka Nacionālo bruņoto spēku 

komandieris.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Nacionālo bruņoto spēku komandieris vienu reizi gadā pēc rezerves karavīra motivēta 

lūguma var pārcelt rezerves karavīram plānotās pārbaudes militārās mācības uz citu laiku, ja 
atklājušies no rezerves karavīra gribas neatkarīgi un nenovēršami apstākļi, kurus Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris ir atzinis par attaisnojošiem.”;

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Rezerves karavīru kārtējo militāro mācību starplaikos var iesaukt uz pārbaudes mācībām, 

pārsniedzot šā panta piektajā daļā minēto laiku, gan no darba brīvajā laikā, gan darba laikā, ja 
rezerves karavīrs un darba devējs tam piekrīt. Šo laiku ieskaita militāro mācību kopējā laikā.”;

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71) Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram kompensē transporta 

izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas 
līdz pavēstē noteiktajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa 
pārbaudes vietai un atpakaļ. Izdevumus par taksometra izmantošanu neatlīdzina. Nosacījumus, 
kārtību un apmēru, kādā rezerves karavīram izmaksā transporta izdevumu kompensāciju, nosaka 
Ministru kabinets.”
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24. Papildināt likumu ar 67.1 pantu šādā redakcijā:
“67.1 pants. Brīvprātīga pieteikšanās dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē
(1) Latvijas pilsonis, kurš atbilst šā likuma 16.  pantā un dienestam rezervē noteiktajiem 

nosacījumiem, var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi 
apgūt noteiktu militārās apmācības kursu. Mācību laiku un vietu nosaka Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris.

(2) Militārās apmācības laikā Latvijas pilsonis pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss 
un mācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā.

(3) Kārtību, kādā organizē brīvprātīgo militāro apmācību, kā arī materiāltehnisko, finansiālo 
un apgādes nodrošinājumu nosaka aizsardzības ministrs.

(4) Militārās apmācības laikā Latvijas pilsonim par katru militārās apmācības dienu izmaksā 
kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ministru kabinets 
nosaka kārtību, kādā Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto 
spēku rezervē, izmaksā kompensāciju, un kompensācijas apmēru. Uz Latvijas pilsoni militārās 
apmācības laikā attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 21. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa.”

25. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“23. Tiem jaunākajiem virsniekiem speciālistiem, kuri maģistra grādu tiesību zinātnēs ir 

ieguvuši pirms šā likuma grozījuma par 32.1 panta trešās daļas izslēgšanu spēkā stāšanās, dienēšanas 
laiku kārtējās dienesta pakāpes iegūšanai samazina par vienu gadu.

24. Šā likuma 33. panta pirmās daļas 9. un 10. punktā paredzētie dienesta pakāpes nosacījumi 
attiecībā uz divu un triju gadu nodienēšanu esošajā dienesta pakāpē karavīriem, kuri pieņemti 
aktīvajā dienestā pirms šo grozījumu spēkā stāšanās, piemērojami ar 2018. gada 1. janvāri.

25. Šā likuma 16.  panta 2.1  daļa stājas spēkā 2019.  gada 1.  janvārī. Ministru kabinets līdz 
2018. gada 31. decembrim izdod šā likuma 16. panta 2.1 daļā minētos noteikumus.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

411. 726L/12 Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem
1. pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Banku augstskolas Satversmes sapulces 2017. gada 

31. janvārī pieņemtie Banku augstskolas Satversmes grozījumi.

2. pants. Līdz ar likumu izsludināmi Banku augstskolas Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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Pieņemti
Banku augstskolas 

Satversmes sapulcē
2017. gada 31. janvārī 

Banku augstskolas Satversmes grozījumi
 

Izdarīt Banku augstskolas Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta 
Ziņotājs, 2007, 10. nr., Latvijas Vēstnesis, 2009, 157. nr., 2016, 48. nr.) šādus grozījumus:

Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

“8. Augstskolai ir savs zīmogs. Tajā ir attēlots Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts 
ģerbonis un vārdi “Latvijas Republika. Banku augstskola”. Augstskolai ir savs logotips un karogs.”

Izslēgt 17. punktā vārdus “vai Augstākās izglītības padome”.
 
Izslēgt 20.9. apakšpunktā vārdus “vai Augstākās izglītības padomes”.

4. Izteikt 35. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
 
“35. Augstskolā ir padomnieku konvents, kura darbību, tiesības un pienākumus nosaka 

Senāta apstiprināts nolikums.”
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Pieņemta 
Banku augstskolas 

Satversmes sapulces sēdē 
2006. gada 17. oktobrī 

ar grozījumiem, kas pieņemti 
Banku augstskolas 

Satversmes sapulces sēdēs 
2008. gada 30. septembrī,

2014. gada 27. maijā
 un 2017. gada 31. janvārī

 
Banku augstskolas Satversme

 
Banku augstskola (turpmāk tekstā – Augstskola) dibināta 1997. gada 30. decembrī ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 1997. gada 30. decembra rīkojumu Nr. 675 “Par Banku augstskolas 
dibināšanu”. Augstskola dibināta uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas 
(LBA) bāzes. LBK dibināta 1992. gada jūnijā, kura 1996. gada 3. janvārī saņēma licenci ar tiesībām 
uzsākt augstskolas studiju programmu īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku augstskola ir 
Latvijas Bankas struktūrvienības – Latvijas Banku koledžas – tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, 
kustamās mantas un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Augstskola ir augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno akadēmiskās un 
profesionālās studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni un pētniecību. Augstskolas 
saīsinātais nosaukums ir BA.

2. Tās nosaukums citās valodās ir:
2.1. BA School of Business and Finance – angļu valodā;
2.2. BA Hochschule für Business und Finanzen – vācu valodā.

3. Augstskola darbojas saskaņā ar augstāko izglītību un zinātnisko darbību reglamentējošajiem 
normatīviem aktiem, kā arī Augstskolas Satversmi.

 
4. Augstskolas autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un 

Augstskolas vadību, kā arī starp Augstskolas vadību un akadēmisko personālu.

5. Personām, kas apguvušas Augstskolas studiju programmas, izsniedz valstiski atzītus 
diplomus, bet personām, kas apguvušas tālākizglītības programmas, izsniedz Senāta noteikta 
parauga apliecību ar Augstskolas simboliku.

6. Augstskola ir atvasināta publiska persona, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārraudzībā.

7. Augstskolas juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 161, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā. 
Augstskolas dibinātājs ir Latvijas valsts Ministru kabineta personā.

8. Augstskolai ir savs zīmogs. Tajā ir attēlots Latvijas Republikas papildinātais mazais valsts 
ģerbonis un vārdi “Latvijas Republika. Banku augstskola”. Augstskolai ir savs logotips un karogs.
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II. Darbības pamatvirzieni un akadēmiskā brīvība

9. Augstskolas darbības pamatvirzieni ir:
9.1. studiju programmu realizācija;
9.2. zinātnisko pētījumu veikšana;
9.3. tālākizglītības programmu īstenošana.

10. Augstskola veicina un realizē tālākizglītojošas studijas. Augstskola sadarbojas ar citām 
Latvijas augstskolām un citu valstu augstskolām.

11. Augstskola nodrošina studiju un pētniecības darba un jaunrades brīvību, ja šī brīvība 
nav pretrunā ar citu personu tiesībām, šo Satversmi un normatīvajiem aktiem. Pētniecības darba 
brīvība izpaužas akadēmiskā personāla tiesībās izvēlēties zinātniskās darbības tematiku un virzienu. 
Akadēmiskais personāls apstiprināto studiju programmu ietvaros ir tiesīgs izvēlēties, izstrādāt 
un ieviest mācību metodes. Augstskolas administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt šīs 
Satversmes paredzētās studējošo un akadēmiskā personāla tiesības.

11.1 Augstskolas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu īsteno Augstskolas struktūrvienība, 
kuras darbību reglamentē Senātā apstiprināts nolikums.

III. Pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas

12. Augstskolas galvenās lēmējinstitūcijas ir Satversmes sapulce, Senāts, rektors un 
Akadēmiskā šķīrējtiesa.

13.  Augstskolas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un 
saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs.

14. Satversmes sapulce ir Augstskolas augstākā pārstāvības un vadības institūcija un 
lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos, un tās lēmumi ir saistoši visam 
Augstskolas personālam. Satversmes sapulces izsludināšanas, sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas 
kārtību nosaka Satversmes sapulces nolikums.

 
15. Satversmes sapulci ievēlē uz trijiem gadiem, aizklāti balsojot, no profesoriem un pārējā 

akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla. Satversmes sapulces kārtējās vēlēšanas 
augstskola rīko vismaz vienu nedēļu pirms Satversmes sapulces pilnvaru izbeigšanās.

16. Satversmes sapulce sastāv no 35 locekļiem, no kuriem 21 ir akadēmiskā personāla 
pārstāvis, 7 studējošo pārstāvji un 7 administrācijas un vispārējā personāla pārstāvji. Studējošo 
pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. Satversmes sapulces loceklis 
zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu.

17. Satversmes sapulci sasauc rektors vai Senāts ne retāk kā reizi akadēmiskajā gadā. Ja 
Augstskolas Padomnieku konvents ierosina izskatīt kādu jautājumu Satversmes sapulcē, tad 
Satversmes sapulce rektoram vai Senātam jāsasauc ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no jautājuma 
ierosināšanas.
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18. Satversmes sapulce no sava vidus uz trim gadiem, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes 
sapulces priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

19. Satversmes sapulces sēdes vada Satversmes sapulces priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes 
laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

20. Satversmes sapulce:
20.1. pieņem un groza Augstskolas Satversmi;
20.2. ievēlē un atceļ rektoru;
20.3. noklausās rektora pārskatu;
20.4. apstiprina un groza Senāta, Revīzijas komisijas un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus, 

kā arī nolikumu par rektora vēlēšanām;
20.5. ievēlē senatorus;
20.6. ievēlē Revīzijas komisiju un Akadēmisko šķīrējtiesu;
20.7. pieņem un groza Augstskolas Satversmes sapulces nolikumu;
20.8. apstiprina Augstskolas logotipu un karogu;
20.9. izskata Augstskolas Padomnieku konventa Satversmes sapulcei ierosinātos jautājumus;
20.10. (izslēgts ar 17.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 16.10.2009.);
20.11. lemj jautājumu par Augstskolas nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;
20.12. Satversmes sapulce var pieņemt izskatīšanai arī citus Augstskolas darbības jautājumus.

21. Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas 
apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras. Senāts izskata 
un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, nosaka studiju maksas 
apmēru, kā arī lemj par citiem Augstskolai nozīmīgiem jautājumiem atbilstoši Senāta nolikumā 
paredzētajām tiesībām.

22. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trijiem gadiem, aizklāti balsojot. Senāta vēlēšanās 
jāpiedalās vairāk nekā pusei Satversmes sapulces dalībnieku. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņēmuši 
klātesošo balsu vairākumu.

23. Senāts sastāv no 13 senatoriem, no kuriem 10 ir akadēmiskā personāla pārstāvji un 
3 studējošo pārstāvji. Studējošo pārstāvi var atcelt studējošo pašpārvalde atbilstoši tās nolikumam. 
Senators zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā attiecības ar Augstskolu.

24. Senāts no sava vidus, aizklāti balsojot, ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 
sekretāru. Senāta priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanās jāpiedalās vairāk 
nekā pusei ievēlēto senatoru.

25. Sasaukt Senātu var Senāta priekšsēdētājs vai ne mazāk kā viena trešdaļa senatoru. Senāta 
sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes semestrī, un pārtraukums starp tām nedrīkst būt ilgāks par 
diviem mēnešiem. Senāts ir tiesīgs izskatīt jautājumus, ja tā sēdē piedalās ne mazāk kā divas 
trešdaļas senatoru. Saskaņā ar Senāta nolikumu lēmumi tiek pieņemti atklāti vai aizklāti balsojot ar 
vienkāršu klātesošo senatoru balsu vairākumu. 

26. Senāta darbību un kompetenci reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts nolikums.
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27. Rektors ir Augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno Augstskolas vispārējo 
administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Augstskolu. Rektora vēlēšanas reglamentē 
nolikums. Rektoru, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce uz pieciem gadiem, turklāt ne vairāk 
kā divas reizes pēc kārtas. Par rektoru ievēlē profesoru vai personu, kurai ir doktora grāds. Rektors ir 
ievēlēts, ja par viņu ir nobalsojuši vairāk nekā puse Satversmes sapulces locekļu. Rektoru apstiprina 
Ministru kabinets. 

28. Rektora atcelšanu var ierosināt Senāts vai Izglītības un zinātnes ministrija. Rektora 
atcelšanai nepieciešams vairāk nekā 2/3 balsu no Satversmes sapulces locekļu skaita. Rektoru atceļ 
no amata Ministru kabinets.

29. Rektors savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, kuru izpilde ir obligāta visam 
Augstskolas personālam. Rektors:

29.1. atbild par Augstskolas darbības atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kā 
arī Augstskolas Satversmei;

29.2. atbild par Augstskolā iegūstamās izglītības un veikto zinātnisko pētījumu kvalitāti;
29.3. nodrošina Augstskolai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Augstskolas mantas 

likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu, personiski atbild par Augstskolas finansiālo 
darbību;

29.4. veicina un atbild par Augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla 
un studējošo akadēmisko brīvību;

29.5. atbild par Augstskolas stratēģijas īstenošanu un sagatavo augstskolas budžetu;
29.6. veic citus normatīvajos aktos un šajā Satversmē noteiktos rektora pienākumus.
 
30. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Ja rektors pieņemtajam lēmumam 

nepiekrīt, tad jautājums tiek atkārtoti izskatīts Senāta sēdē.

31. Revīzijas komisija ir Augstskolas pārstāvības institūcija, kas veic iekšējās revīzijas 
uzdevumus, lai nodrošinātu Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem, šai Satversmei un citiem Augstskolas iekšējiem normatīvajiem 
aktiem. Revīzijas komisija sastāv no 5 locekļiem, no kuriem 4 ir akadēmiskā personāla pārstāvji 
un 1 studējošo pārstāvis. Revīzijas komisiju, aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce uz trim 
gadiem. Revīzijas komisijas loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās vai studējošā 
attiecības ar Augstskolu. Revīzijas komisijas darbu reglamentē Revīzijas komisijas nolikums.

32. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
32.1. akadēmiskā personāla un studējošo iesniegumus par Augstskolas Satversmē noteikto 

akadēmisko tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;
32.2. strīdus starp Augstskolas amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas 

atrodas pakļautības attiecībās;
32.3.  Augstskolas personāla iesniegumus par Augstskolas izdoto administratīvo aktu vai 

faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem, kā arī pilda citus Augstskolas 
Satversmē paredzētus uzdevumus.

 
33. Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no pieciem locekļiem. Četrus locekļus uz trim gadiem, 

aizklāti balsojot, ievēlē Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Vienu pārstāvi no 
studējošo vidus akadēmiskajā šķīrējtiesā ievēlē Augstskolas Studējošo pašpārvalde. Akadēmiskās 
šķīrējtiesas sastāvā nedrīkst būt administratīvā personāla pārstāvji. 
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34. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus atbilstoši kompetencei izpilda Augstskolas 
administratīvais personāls. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbību atbild Satversmes 
sapulcei. Pēc darba devēja iniciatīvas akadēmiskās šķīrējtiesas locekli no darba var atbrīvot tikai 
ar Satversmes sapulces piekrišanu, izņemot studējošo pārstāvi, ja tas pārtrauc studējošā attiecības 
ar Augstskolu. Akadēmiskās šķīrējtiesas loceklis zaudē savas pilnvaras, ja pārtrauc darba tiesiskās 
vai studējošā attiecības ar Augstskolu. Akadēmiskās šķīrējtiesas darbību reglamentē Akadēmiskās 
šķīrējtiesas nolikums.

35. Augstskolā ir padomnieku konvents, kura darbību, tiesības un pienākumus nosaka Senāta 
apstiprināts nolikums. Padomnieku konventa sastāvu apstiprina Senāts pēc rektora ieteikuma. 
Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru Augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos. 
Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Senātā un Satversmes sapulcē. 
Padomnieku konventu sasauc pēc tā priekšsēdētāja vai ne mazāk kā trešās daļas konventa locekļu 
ierosinājuma.

36. Atsevišķu jautājumu koordinācijai un risināšanai Senāts var izveidot komisijas, darba 
grupas un padomes. Komisiju, padomju, darba grupu darbības kārtību nosaka Senāta apstiprināti 
nolikumi.

IV. Struktūrvienības

37. Lai sekmīgi veiktu izglītības, zinātnisko, organizatorisko un saimniecisko darbu, 
Augstskolā tiek izveidotas struktūrvienības.

38.  Struktūrvienības dibina, reorganizē un likvidē Senāts. Struktūrvienības uzdevumus, 
funkcijas un tiesības nosaka Senāta apstiprināts nolikums.

39. Katedra apvieno vienas vai radniecīgu studiju kursu programmu speciālistus. Katedras 
uzdevums ir metodiski nodrošināt un īstenot izglītības procesu atbilstošajās studiju programmās, 
sadarbojoties ar atbilstoša profila zinātnes iestādēm un struktūrvienībām pašā augstskolā un ārpus 
tās. Akadēmiskais personāls pētniecisko darbību veic savām zinātniskajām interesēm atbilstošajos 
tematos.

40. Katedru var izveidot ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma un pamatojuma. Katedru 
vada katedras vadītājs, ko pēc katedras akadēmiskā personāla ieteikuma Senāts, aizklāti balsojot, 
ievēl uz pieciem gadiem.

41. Augstskolas zinātniskais institūts ir struktūrvienība zinātnisku pētījumu organizēšanai 
un veikšanai. Augstskolas zinātniskā institūta darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.

42. Augstskolas zinātnisko institūtu izveido ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma, 
bet reorganizē vai likvidē pēc paša institūta, rektora vai Senāta ierosinājuma. Galīgo lēmumu par 
likvidāciju vai reorganizāciju pieņem Senāts.

43. Augstskolas zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā 
padome un tās ievēlēts direktors. Augstskolas zinātniskā institūta uzraudzību veic Revīzijas komisija.
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44. Augstskola ar Senāta lēmumu šajā Satversmē noteikto mērķu īstenošanai var dibināt arī 
iestādes, tai skaitā – publiskās aģentūras.

 
V. Augstskolas personāls

 
45. Augstskolas personālu veido:
45.1. akadēmiskais personāls – Augstskolas akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;
45.2. vispārējais Augstskolas personāls;
45.3. studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti.

46. Augstskolas personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un pētniecības 
darba brīvību, veicināt atklātumu Augstskolas pārvaldē un tās lietu kārtošanā.

47. Personālam pienākumi jāpilda tā, lai Augstskola spētu īstenot savus uzdevumus, lai netiktu 
pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba pienākumu izpilde.

48. Personālam ir tiesības Augstskolas Satversmes noteiktā kārtībā piedalīties vadības un 
pašpārvaldes lēmumu un iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, 
kas skar personāla intereses, piedalīties Augstskolas koleģiālo vadības institūciju sēdēs, kā arī tikt 
uzklausītam.

49. Personālam ir tiesības piedalīties Augstskolas pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un tikt 
ievēlētam tajās.

50. Personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā kvalificējami pārkāpumi 
un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Senāts.

 
51. Augstskolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību augstskolas personāls 

var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

52. Augstskolas vadības pienākums ir rūpēties par personāla darba apstākļiem, nodrošināt 
iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties.

 
53. Akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo izglītošanā. 

Uzdevumu apjomu zinātniskajā darbā un studējošo izglītošanā (mācību darbs, metodiskais darbs, 
citi darba veidi) nosaka Senāts katrai katedrai atsevišķi.

 
54. (Izslēgts ar 17.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 16.10.2009.)
 
55. Darba samaksas principus akadēmiskam personālam nosaka Senāts, bet šī darba samaksas 

likmes nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām likmēm.
 
56. Par profesoru var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds un ne mazāk kā triju gadu pieredze 

asociētā profesora vai profesora amatā. Profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem, un 
rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.
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57. Par asociēto profesoru var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds vai arī – profesionālo 
studiju programmu īstenošanai – personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 
10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē. Asociēto profesoru atklātā konkursā uz sešiem 
gadiem ievēlē attiecīgās nozares profesoru padome. Pamatojoties uz nozares profesoru padomes 
lēmumu, rektors slēdz darba līgumu ar asociēto profesoru uz visu ievēlēšanas periodu.

 
58. Par docentu var ievēlēt personu, kurai ir doktora grāds. Profesionālo studiju programmu 

profila priekšmetos docenta amatu var ieņemt arī personas ar augstāko izglītību bez zinātniskā 
grāda, ja tām ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs.

 
59. Docentu atklātā konkursā uz sešiem gadiem ievēlē Senāts, un uz tā lēmuma pamata 

rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu.
 
60. Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu, kā arī, profesionālo 

studiju programmu profila priekšmetos, personas ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja 
tām ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs piecu gadu praktiskā darba stāžs. Lektoru atklātā 
konkursā uz sešiem gadiem ievēlē Senāts.

 
61. Ja Augstskolā ir brīva vai uz laiku brīva attiecīgā akadēmiskā personāla štata vieta, Senāts 

var nolemt neizsludināt konkursu, bet uz laiku līdz diviem gadiem pieņemt darbā viesprofesoru, 
asociēto viesprofesoru, viesdocentu vai vieslektoru.

 
62. Viesprofesoriem, asociētajiem viesprofesoriem, viesdocentiem un vieslektoriem ir tādas 

pašas tiesības, pienākumi un atalgojums kā profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem un 
lektoriem, bet viņi nevar piedalīties vēlēto vadības institūciju darbā.

 
63. Akadēmiskajam personālam katru gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums, 

bet ik pēc sešiem gadiem – apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais atvaļinājums 
zinātniskajiem pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus savas darba vietas. Akadēmiskajam 
personālam ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu studiju atvaļinājumu doktora 
disertācijas sagatavošanai.

 
64. Profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem vienā ievēlēšanas reizē ir tiesības 

pieprasīt neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem, lai strādātu par viesprofesoriem vai 
vieslektoriem akadēmiskajos amatos citās augstskolās.

 
65. Prorektorus, studiju programmu direktorus, katedru vadītājus pēc apstiprināšanas Senātā 

pieņem darbā rektors.
 
66. Pārējo vispārējo Augstskolas personālu (administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls, 

tehniskais, saimnieciskais un cits personāls) pieņem darbā un atbrīvo no darba rektors saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem.

 
67. Augstskolas administratīvais personāls ir Augstskolas personāls, kura pamatfunkcijas ir 

administratīvais darbs.
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VI. Studējošie
 
68. Augstskolā studējošie ir profesionālo un bakalaura studiju programmu studenti, 

maģistranti un doktoranti.
 
69. Reflektantu uzņemšanu Augstskolā organizē Augstskolas Uzņemšanas komisija, kuru 

katram akadēmiskajam gadam apstiprina rektors. Uzņemšanas komisijas darbu vada rektora 
noteikta persona.

 
70. Augstskolā studējošajiem ir sava pašpārvalde. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko 

izstrādā studējošie un apstiprina Senāts. Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu 
dēļ.

 
71. (Izslēgts ar 17.09.2009. likumu, kas stājas spēkā 16.10.2009.)
 
72. Augstskolas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo pašpārvaldes 

darbību. Studējošo pašpārvaldi no Augstskolas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu 
divsimto daļu no augstskolas gada budžeta. Šos līdzekļus studējošo pašpārvalde izmanto Satversmes 
73. pantā minēto funkciju izpildei.

 
73. Studējošo pašpārvalde:
73.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta dzīves 

jautājumos Augstskolas un valsts institūcijās;
73.2. reprezentē Augstskolā studējošos Latvijā un ārvalstīs;
73.3. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti Augstskolas koleģiālajās institūcijās.
 
74. Studējošajiem Augstskolas Senātā un Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, 

kas skar studējošo intereses, kura piemērošanas kārtību reglamentē Senāta nolikums. Pēc veto 
piemērošanas jautājumu izskata Saskaņošanas komisija, ko izveido Senāts pēc paritātes principa. 
Saskaņošanas komisijas lēmumu apstiprina ar klātesošo Senāta locekļu divu trešdaļu balsu 
vairākumu. Ja Saskaņošanas komisija nav izstrādājusi vienotu lēmumu, tad, izskatot jautājumu 
atkārtoti, tā pieņemšanai ir nepieciešams trīs ceturtdaļas ievēlēto senatoru balsu.

 
75. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Augstskolas lēmējinstitūcijās 

kārtībā, kāda ir noteikta šo institūciju nolikumos.
 
76. Studējošo pašpārvaldes lēmumi, kuri attiecas uz visiem studējošiem, pēc to apstiprināšanas 

Senātā ir obligāti visiem studējošajiem.
 
77. Personu var izslēgt no studējošo saraksta, ja:
77.1. tā pati to vēlas;
77.2. noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļošana vai cita rīcība, 

ar kuru pārkāpts vienlīdzības princips;
77.3. tā Augstskolas noteiktajos termiņos nav nokārtojusi nepieciešamos pārbaudījumus vai 

nav pildījusi citus studiju līgumā paredzētos pienākumus;
77.4. tā ir pārkāpusi augstskolas iekšējās kārtības noteikumus.
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78. Lēmumu par personas izslēgšanu no studējošo saraksta pieņem rektors.
 

VII. Studijas
 
79. Augstākās izglītības ieguve Augstskolā notiek, īstenojot licencētas un akreditētas studiju 

programmas.
 
80. Studiju programmu apstiprina Senāts, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 

dokumentiem un programmu neatkarīgu ekspertu atzinumiem. Lēmumu par studiju programmas 
uzsākšanu un izbeigšanu pieņem Senāts.

 
81. Ar Senāta lēmumu par jaunas studiju programmas ieviešanu tiek apstiprināts atbildīgais 

par studiju programmas īstenošanu – studiju programmas direktors, kā arī tiek noteikts šīs 
programmas finanšu un tehniskais nodrošinājums.

 
VIII. Zinātniskā pētniecība

 
82. Zinātniskā pētniecība ir Augstskolas darba neatņemama sastāvdaļa un tajā piedalās viss 

akadēmiskais personāls. Tās mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, studiju zinātniska pamatošana 
un tālāka pilnveidošana, aktuālu uzdevumu risināšana ar pētnieciskām metodēm. Zinātniskās 
pētniecības darbs Augstskolā notiek saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu.

 
83. Augstskola sadarbojas ar citām augstskolām un zinātniskajām iestādēm, komercbankām, 

finanšu institūcijām, saskaņo pētījumu virzienus, izvēlas tēmas pētījumiem, koordinē pētījumu 
kopējos plānus un iesniedz priekšlikumus pētījumu finansējumam.

 
84. Augstskolas akadēmiskā gada darba pārskatā publicē vispārējas ziņas par veiktajiem 

pētījumiem.
 

IX. Augstskolas resursi, finanses un saimnieciskā darbība
 
85. Augstskolai var piederēt zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, naudas 

līdzekļi Latvijā un ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 
86. Augstskola rīkojas ar savu īpašumu šajā Satversmē norādīto mērķu sasniegšanai. 

Augstskolas valdījumā vai lietojumā nodotā valsts īpašuma pārvaldīšanas kārtību nosaka un šī 
īpašuma izmantošanu kontrolē attiecīgās valsts institūcijas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 
87. Augstskolas finanšu resursus veido:
87.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
87.2. pašu ieņēmumi:
87.2.1. ienākumi no maksas par studijām;
87.2.2. ienākumi no saimnieciskās darbības;
87.3. juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi (t. sk. ar izmantošanas nosacījumiem);
87.4. citi normatīvajos aktos paredzētie finanšu līdzekļi.
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88. Augstskolas finanšu resursu struktūru nosaka Senāts, bet tās budžeta izpildi kontrolē 
Revīzijas komisija.

 
89. Pildot savus uzdevumus, Augstskolai ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības:
89.1. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt citas juridiskās darbības 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Augstskolas mērķiem;
89.2. izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu 

atbilstoši Augstskolas Satversmē noteiktajiem darbības mērķiem;
89.3. veikt Augstskolas profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi 

Augstskolas budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos atbilstoši 
Augstskolas mērķiem.

 
X. Starptautiskā sadarbība

 
90. Augstskola veicina starptautisko sadarbību ar citu valstu augstskolām, īstenojot studējošo 

un akadēmiskā personāla starpvalstu un starp augstskolu apmaiņas programmas un starptautiskās 
augstskolu sadarbības programmas pētniecībā.

 
91. Ārzemniekus studijām Augstskolā par maksu var uzņemt saskaņā ar Izglītības likumu un 

Augstskolu likumu uz vispārējo noteikumu pamata, noslēdzot līgumu (vienošanos) par studijām 
ar attiecīgo ārvalsts institūciju vai fizisko personu. Ārzemnieku studijas Augstskolā starpvalstu 
apmaiņas ietvaros regulē Augstskolu likums.

 
XI. Augstskolas Satversmes pieņemšana un grozīšanas kārtība

 
92. Augstskolas Satversmi var pieņemt un grozīt Satversmes sapulce.
 
93. Augstskolas Satversme un grozījumi tajā stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājusi 

Latvijas Republikas Saeima.
 

XII. Augstskolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība
 
94. Lēmumu par augstskolas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc 

izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievienojams 
Augstākās izglītības padomes atzinums. 
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

412. 727L/12 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 
2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 
251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:
aizstāt 3. punktā vārdus “pašvaldības vai tās iestādes” ar vārdiem “pašvaldības institūcijas vai 

tās struktūrvienības”;
izslēgt 5. punktā vārdu “(nodevu)”;
papildināt pantu ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:
“51)  valsts nodevas administrācija — institūcija, izņemot pašvaldības institūciju vai tās 

struktūrvienību, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu 
pakalpojumu vai nodrošinājumu, par kuru maksājama valsts nodeva, kas ieskaitāma valsts budžetā, 
un vienlaikus kontrolē maksājamās valsts nodevas samaksu un veic tās uzskaiti, ja normatīvajos 
aktos nav noteikts citādi; 

52)  pašvaldības nodevu administrācija — pašvaldības institūcija vai tās struktūrvienība, 
kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu pakalpojumu vai 
nodrošinājumu, par kuru maksājama pašvaldības nodeva vai valsts nodeva, kas ieskaitāma 
pašvaldības budžetā;”;

aizstāt 27. punktā vārdus un skaitļus “Padomes 1992. gada 12. oktobra regulu Nr. 2913/92 
par Kopienas Muitas kodeksa izveidi” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 9. oktobra regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu”.

2.  2. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Likums nosaka nodokļu un nodevu sistēmas principus, valsts nodokļu veidus, nodevu 

veidus, pašvaldības nodevu objektus, nodokļu un nodevu noteikšanas, aprēķināšanas, iekasēšanas un 
atmaksāšanas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju (turpmāk — nodokļu maksātāji) un nodokļu 
administrācijas, kā arī valsts nodevas administrācijas un pašvaldības nodevu administrācijas 
(turpmāk — nodevu administrācija) tiesības un pienākumus, nodokļu maksātāju klasifikāciju 
un reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību nodokļu jomā, elektronisko informācijas 
uzskaiti būvlaukumā un tās izmantošanas kārtību, kā arī atbildību par nodokļu pārkāpumiem.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “terminiem “nodoklis”, “nodeva” vai” ar vārdiem “terminiem 
“nodoklis” vai”.

3. 3. panta pirmajā daļā: 
izslēgt 2. punktā vārdus “šo likumu, citiem”;
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papildināt 3. punktu pēc vārdiem “šo likumu” ar vārdiem “Ministru kabineta noteikumiem”.

4.  7.1 panta piektajā daļā:
izteikt otro teikumu šādā redakcijā:
“Komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;
papildināt daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
“Komisijas personālsastāvu apstiprina finanšu ministrs.”

5.  7.2 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“7.2  pants. Valsts ieņēmumu dienesta izdoto dokumentu paziņošana, izmantojot 

elektroniskos sakarus”;
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “un oficiālo elektronisko adresi, ja nodokļu maksātājam ir 

aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts”;
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka nodokļu maksātājam no oficiālās elektroniskās 

adreses konta ir piekļuve Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai un tajā 
paziņotajiem administratīvajiem aktiem (arī nelabvēlīgiem administratīvajiem aktiem) un citiem 
lēmumiem, dokumentiem un informācijai.”

6.  10. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)    Valsts nodevu objektus nosaka saskaņā ar likumiem, savukārt pašvaldību nodevu 

objektus — saskaņā ar šo likumu. Valsts nodevas, ievērojot šajā likumā noteikto, piemēro saskaņā 
ar šo likumu, citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, ja attiecīgais likums, ar kuru 
valsts nodeva noteikta, paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus valsts nodevas 
piemērošanai. Pašvaldību nodevas piemēro saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem, Ministru 
kabineta noteikumiem un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.”;

izslēgt ceturto daļu.

7.  Izslēgt 11. pantu.

8.  Aizstāt 13. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “vietējās pašvaldības vai to izveidotas 
iestādes” ar vārdiem “pašvaldības nodevu administrācija”.

9. 15.1 pantā:
aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “reģistrācijas kodu” ar vārdiem “reģistrācijas 

numuru, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja reģistrācijas kods”;
papildināt pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem “reģistrācijas apliecība” ar vārdiem “(ja 

tāda ir izsniegta)”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11)   Uzņēmumu reģistrs publiskās personas un iestādes likumā “Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru” un citos likumos noteiktajā kārtībā ieraksta publisko personu un iestāžu 
sarakstā un piešķir reģistrācijas numuru, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “reģistrācijas kodu” ar vārdiem “reģistrācijas numuru”;
papildināt astoto daļu pēc vārda “pirmajā” ar vārdu un skaitli “un 1.1”;
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papildināt astoto daļu pēc vārdiem “un tās iestādi” ar vārdiem “publisko personu un iestādi”;
papildināt astoto daļu pēc vārdiem “Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā” ar vārdiem 

“publisko personu un iestāžu sarakstā”;
papildināt devīto daļu ar vārdiem “publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām 

personām”.

10.  16. pantā:
papildināt pirmās daļas 12. punktu pēc vārdiem “pakalpojums nav sniegts” ar vārdiem “vai 

maksājums iemaksāts nepareizā valsts budžeta kontā”;
papildināt otrās daļas 3. punktu pēc vārdiem “statusa apturēšanas” ar vārdu “atjaunošanas”.

11.  Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“Nodokļu administrācija un nodevu administrācija”.

12.  18. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“18. pants. Nodokļu administrācijas un nodevu administrācijas pienākumi”;
izslēgt pirmās daļas 5. punktā vārdu “(nodevu)”;
papildināt pirmo daļu ar 8.2 punktu šādā redakcijā:

“82) nodrošināt Eiropas Savienības normatīvajos aktos komercdarbības atbalsta 
jomā noteikto prasību izpildi par informācijas publicēšanu par katru piešķirto 
individuālo atbalstu, kurš pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības normatīvajā aktā 
komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, ja komercdarbības 
atbalsts piešķirts nodokļu atvieglojumu veidā un atbalsta programmā atbalsta 
sniedzējs nav noteikts;”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Nodevu administrācijai, izņemot valsts nodevas administrāciju, kas administrē valsts 

nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs, ir šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 9. punktā 
noteiktie pienākumi. Valsts nodevas administrācijai, tajā skaitā valsts nodevas administrācijai, kas 
administrē valsts nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs, ir pienākums veikt valsts budžetā 
ieskaitāmo valsts nodevu uzskaiti. Kārtību un apjomu, kādā veicama valsts nodevu uzskaite, nosaka 
Ministru kabinets.”

13.  22. pantā:
papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārdiem un skaitļa “pirmās daļas 8.” ar skaitli “8.2”;
izslēgt ceturto daļu.

14.  23. pantā:
aizstāt 5.1  daļas trešajā teikumā vārdus “par periodu no deklarētās nodokļu summas 

maksāšanas termiņa līdz šā lēmuma pieņemšanas dienai” ar vārdiem “par periodu no konkrētā 
nodokļa maksāšanas termiņa līdz datu atbilstības pārbaudes uzsākšanas dienai”;

aizstāt 5.1 daļas piektajā teikumā vārdus “nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no 
dienas, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem” ar vārdiem un skaitli 
“nodokļu administrācija šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu aprēķina ar 
nākamo dienu pēc šajā daļā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās”;
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aizstāt 5.4 daļas otrajā teikumā vārdus “nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no 
dienas, kad pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu” ar vārdiem un skaitli “nodokļu 
administrācija šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu aprēķina ar nākamo 
dienu pēc šajā daļā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās”.

15.  23.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“23.1 pants. Nodokļu un nodevu iemaksāšana budžetā”;
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Nodevu maksātājs nodevu iemaksā budžetā saskaņā ar valsts nodevas administrācijas vai 

pašvaldības nodevu administrācijas norādītajiem budžeta kontiem.”

16.  Aizstāt 24. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “mēnesi” ar skaitli un vārdu “15 dienas”.

17. Izslēgt 26.2 pantu.

18.  28. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Nodokļu administrācijas nepareizi piedzīto maksājumu summas atmaksā nodokļu 

maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas 
nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. Atmaksājamās summas palielina par pusi no šā 
likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu, kad budžetā saņemts 
nepareizi piedzītais maksājums, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai 
tiesas nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. Ja nepareizi piedzītā maksājumu summa nav 
atmaksāta 15 dienu laikā no nodokļu administrācijas lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 
dienas, to par laika periodu no 16. dienas palielina par šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto 
nokavējuma naudu, aprēķinot to no nepareizi piedzītās maksājumu summas. Nepareizi piedzītās 
maksājumu summas tiek izmaksātas no tā budžeta līdzekļiem, kurā šīs summas ieskaitītas.”;

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Ja pārmaksātās nodokļu summas pamatotība tiek apstiprināta ar nodokļu administrācijas 

augstākās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu, pārmaksātās nodokļu summas atmaksā 
nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no nodokļu administrācijas augstākās iestādes lēmuma vai 
tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas. Atmaksājamās summas palielina par trim piektdaļām no 
šā likuma 29.  panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu, kad pārmaksātās 
nodokļu summas saskaņā ar šo likumu vai konkrēto nodokļu likumu nodokļu maksātājam bija 
jāatmaksā, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas augstākās iestādes lēmums 
vai tiesas nolēmums. Ja pārmaksātā nodokļu summa nav atmaksāta 15 dienu laikā no nodokļu 
administrācijas augstākās iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas, to par laika 
periodu no 16. dienas palielina par šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu, 
aprēķinot to no pārmaksātās nodokļu summas.”

19.  28.2 pantā:
papildināt pirmo teikumu ar vārdiem “ja likumā nav noteikts citādi”;
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās valsts nodevas summas bez nodevas maksātāja 

iesnieguma Valsts ieņēmumu dienests atmaksā no valsts budžeta 15 dienu laikā no dienas, kad 
ir saņēmis tās institūcijas vai amatpersonas rakstveida atzinumu, kura sniegusi pakalpojumu 



60

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

vai devusi nodrošinājumu vai kuras administrētajā kontā valsts nodeva iemaksāta nepareizi. 
Atzinumā norādāma atmaksājamā (pārmaksātā vai nepareizi iemaksātā) summa, tās pārskaitīšanai 
nepieciešamie rekvizīti (norēķinu konta numurs un juridiskajai personai — nosaukums un 
reģistrācijas numurs, bet fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai tāds 
nav piešķirts, dzimšanas datums) un ietverama norāde par to, ka nodevas maksātājs ir izteicis 
lūgumu par valsts nodevas atmaksu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

20.    Papildināt 33.2  panta trešo daļu pēc vārdiem “vai nodokli” ar vārdiem “vai iesniegt 
iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju”.

21. Papildināt likumu ar 101.1 pantu šādā redakcijā:
“101.1 pants. Automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem uzraudzība
Lai nodrošinātu automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem efektīvas 

īstenošanas uzraudzību, finanšu iestāde nodrošina Valsts ieņēmumu dienestam piekļuvi 
procedūrām, dokumentiem un informācijai, kas minēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 11.1 panta pirmajā un devītajā daļā, 18., 18.1, 18.2 un 
37. pantā.”

22.  Papildināt pārejas noteikumus ar 201., 202., 203., 204., 205. un 206. punktu šādā redakcijā:
“201. Grozījumi šā likuma 1. panta 3. punktā, 5. punktā attiecībā uz vārda “nodeva” izslēgšanu 

no panta 5. punkta un panta papildināšanu ar 5.1 un 5.2 punktu, grozījumi 2. un 3. pantā, grozījums 
10.  pantā attiecībā uz pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums attiecībā uz 11.  panta 
izslēgšanu, grozījums 13. pantā, grozījums 16. panta otrās daļas 3. punktā, grozījums attiecībā uz 
V nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 18. pantā attiecībā uz panta nosaukuma 
izteikšanu jaunā redakcijā, vārda “nodeva” izslēgšanu no panta pirmās daļas 5. punkta un panta 
papildināšana ar 1.1 daļu un grozījumi 23.1 pantā, grozījums attiecībā uz 26.2 panta izslēgšanu un 
likuma 101.1 pants stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

202. Šā likuma 18.  panta 1.1  daļā ietverto pienākumu veikt valsts nodevu uzskaiti uzsāk 
2018. gada 1.  jūlijā. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. martam izdod šā likuma 
18. panta 1.1 daļā paredzētos noteikumus.

203.  Grozījumi šā likuma 7.2  panta pirmajā daļā, kas paredz nodrošināt piekļuvi Valsts 
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai no oficiālās elektroniskās adreses konta, 
stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

204. Šā likuma 15.1 panta 1.1 daļa stājas spēkā 2018. gada 1. martā.
205. Grozījumi šā likuma 15.1 panta astotajā un devītajā daļā attiecībā uz Uzņēmumu reģistra 

funkciju nodrošināt informācijas pieejamību no publisko personu un iestāžu saraksta stājas spēkā 
2018. gada 1. jūnijā.

206. Līdz 2018. gada 1.  jūnijam Valsts ieņēmumu dienests publiskās personas un iestādes 
reģistrē kā nodokļu maksātājus atbilstoši kārtībai, kāda bija noteikta līdz 2018. gada 1. martam.”
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23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 17.  punktu šādā 
redakcijā:

“17) Padomes 2016. gada 6. decembra direktīvas (ES) 2016/2258, ar ko groza direktīvu 
2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanu.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

413. 728L/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.; 
2016, 100. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 4. punktā vārdu “iestāde” ar vārdu “institūcija”.

2. Izslēgt 14. pantu.

3. 43.1 pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2)  Latvijas Republikas valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros privātpersonu sniegto 

pakalpojumu maksas apmēru vai tā noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus 
nosaka Ministru kabinets.”;

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus “maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas 
kārtību” ar vārdiem “maksas apmēru vai tā noteikšanas un apstiprināšanas kārtību”.

4. Izteikt 82. pantu šādā redakcijā:
“82. pants. Informēšana par administratīvo līgumu
Iestāde piecu darbdienu laikā no administratīvā līguma noslēgšanas dienas nosūta līguma 

kopiju augstākai iestādei, lai informētu to.”

5. Izteikt 86. pantu šādā redakcijā:
“86. pants. Administratīvā līguma grozīšana, izbeigšanās un zaudējumu atlīdzība 
(1) Līdzēji var grozīt administratīvo līgumu, savstarpēji vienojoties. Iestāde administratīvo 

līgumu var vienpusēji grozīt Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
(2) Administratīvais līgums izbeidzas, ja:

1) tas ir izpildīts;
2) izbeidzas tā termiņš;
3) tas ir uzteikts un iestājies uzteikuma termiņš;
4) līdzēji to izbeidz, savstarpēji vienojoties;
5) tas ir atcelts Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(3)  Gadījumus un kārtību, kādā privātpersonai tiek atlīdzināti zaudējumi sakarā ar 
administratīvā līguma grozīšanu vai izbeigšanos, nosaka Administratīvā procesa likums.”

6. 92. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“92. pants. Informācija par iestādes mantu, amatpersonu un darbinieku darba samaksu”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Informāciju par darba samaksu, kas izmaksāta iestādes amatpersonām un darbiniekiem, 

publisko Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā 
apjomā un kārtībā.”
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7. Papildināt likumu ar 101. pantu šādā redakcijā:
“101. pants. Publisko personu un iestāžu saraksts
(1) Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pārskatāmību un informācijas 

pieejamību sabiedrībai, tiek vests publisko personu un iestāžu saraksts.
(2) Publisko personu un iestāžu sarakstu ved valsts iestāde, kas tam pilnvarota ar likumu.”

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28. punktu šādā redakcijā:
“27. Grozījumi šā likuma 92. pantā par panta nosaukuma un otrās daļas izteikšanu jaunā 

redakcijā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
28. Šā likuma grozījumi par 14. panta izslēgšanu un likuma papildināšanu ar 101. pantu stājas 

spēkā 2018. gada 1. jūnijā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

414. 729L/12 Grozījumi 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.; 2016, 108., 125., 241. nr.; 2017, 90. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 9. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Informācija par akreditētajām augstskolām un koledžām, kurām ir tiesības izsniegt 

valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu, kā arī šajās augstskolās un koledžās 
akreditēto studiju programmu saraksts pieejams Valsts izglītības informācijas sistēmā.”

2. Papildināt 47. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos notiek arī tad, kad pretendentam šā likuma 

59.2 un 59.3 pantā noteiktajā kārtībā ir atzītas iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.”

3. Izteikt 59.2 panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka 

Ministru kabinets.”

4. Papildināt likumu ar 59.3 pantu šādā redakcijā:
“59.3 pants. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču atzīšana
(1) Augstskola vai koledža izvērtē personas ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 

pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences un, ja tās atbilst attiecīgajā studiju programmā 
sasniedzamajiem studiju rezultātiem, atzīst tās, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus. Lēmumu 
par šādu ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanu pieņem četru mēnešu laikā no personas iesnieguma saņemšanas dienas.

(2) Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets. Par iegūto zināšanu, prasmju 
un kompetenču atzīšanu vai atteikumu tās atzīt tiek pieņemts individuāls lēmums. Lēmumu un to 
pamatojošus dokumentus pievieno attiecīgajai personas lietai. Augstskolas vai koledžas pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt tās rektoram vai direktoram.”

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 43. un 44. punktu šādā redakcijā:
“43. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 59.2 panta piektajā daļā un 

59.3 panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai 
tiek piemēroti Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 36 “Iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. 
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44.  Personu iesniegumi par studiju rezultātu atzīšanu, kas, pamatojoties uz šā likuma 
59.2  panta piekto daļu, iesniegti līdz 2017.  gada 31.  decembrim, izskatāmi, ievērojot šā likuma 
59.2 panta noteikumus, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

415. 730L/12 Grozījums likumā “Par grāmatvedību”
Izdarīt likumā “Par grāmatvedību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 

Ziņotājs, 1992, 44./45. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 
23.  nr.; 1996, 24.  nr.; 1999, 15.  nr.; 2000, 10.  nr.; 2003, 12.  nr.; 2004, 6.  nr.; 2006, 10.  nr.; 2009, 
9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 166. nr.; 2011, 65., 184. nr.; 2013, 87., 194., 250. nr.; 2016, 197., 
241. nr.; 2017, 231. nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 7.1 pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“Par ārēju attaisnojuma dokumentu, lai iegrāmatotu aprēķināto nodokli, var tikt uzskatītas 

arī normatīvajos aktos noteiktās nodokļu deklarācijas. Lai uzskaitītu nodokļu administrācijas un 
valsts nodevas administrācijas (likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē) administrētos 
nodokļus, nodevas un citus tās administrētos uz valsts budžetu attiecināmos maksājumus, par ārēju 
attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīti minētās administrācijas izdotie dokumenti (piemēram, 
administratīvajā procesā pieņemtie lēmumi) arī tad, ja šajos dokumentos nav ietverts kāds no šā 
likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajiem rekvizītiem vai norādāmā informācija par saimniecisko 
darījumu. Nodokļu administrācija un valsts nodevas administrācija, uzskaitot tās administrētos 
nodokļus, nodevas un citus maksājumus, grāmatvedības reģistros var izdarīt ierakstus, pamatojoties 
arī uz valsts informācijas sistēmas konkrētā datuma aprēķiniem, kas veikti atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.” 

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.



67

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 23 • 2017. gada 14. decembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

416. 731L/12 Par Pievienošanās protokolu Tirdzniecības 
nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un 
Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras 
pievienošanos

1.  pants.  2016.  gada 11.  novembrī Briselē, Beļģijā, parakstītais Pievienošanās protokols 
Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju 
un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos (turpmāk — Protokols) ar šo 
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 27. panta 3. punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu 
ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

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

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2017., Nr. 236.
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PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS
TIRDZNIECĪBAS NOLĪGUMAM 

STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, 
UN KOLUMBIJU UN PERU, NO OTRAS PUSES, 

AR KO ŅEM VĒRĀ EKVADORAS PIEVIENOŠANOS
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BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA, 

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA, 

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,
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RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,
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Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību Līgumslēdzējas puses, 
turpmāk “Eiropas Savienības dalībvalstis”,

un

EIROPAS SAVIENĪBA,

 no vienas puses, un

KOLUMBIJAS REPUBLIKA (turpmāk “Kolumbija”),

PERU REPUBLIKA (turpmāk “Peru”)

un

EKVADORAS REPUBLIKA (turpmāk “Ekvadora”),

turpmāk arī “Andu parakstītājvalstis”,

 no otras puses,
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TĀ KĀ Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, 
un Kolumbiju un Peru, no otras puses, (turpmāk “nolīgums”) tika parakstīts Briselē 2012. gada 
26. jūnijā un daži tā noteikumi, ievērojot tā 330. pantu, tiek piemēroti starp Eiropas Savienību un 
Peru no 2013. gada 1. marta un starp Eiropas Savienību un Kolumbiju no 2013. gada 1. augusta;

TĀ KĀ Līgums par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai tika parakstīts Briselē 
2011. gada 9. decembrī un stājās spēkā 2013. gada 1. jūlijā;

TĀ KĀ Papildprotokolu nolīgumam, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas 
Savienībai (turpmāk “papildprotokols”) Eiropas Savienība, Kolumbija un Peru parakstīja 2015. gada 
30. jūnijā Briselē;

TĀ KĀ nolīguma 6. pantā noteikts, ka piemērojot šo nolīgumu, “Puse” ir Eiropas Savienība vai tās 
dalībvalstis vai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis savas attiecīgajās kompetences jomās, kā izriet 
no Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk “ES Puse”) 
vai katra Andu parakstītājvalsts;

TĀ KĀ nolīguma 7. panta 1. punktā noteikts, ka šā nolīguma noteikumus piemēro attiecībā uz 
divpusējo tirdzniecību un ekonomiskajām attiecībām starp katru Andu parakstītājvalsti, no vienas 
puses, un ES Pusi, no otras puses, bet tos nepiemēro attiecībā uz tirdzniecību un ekonomiskajām 
attiecībām starp atsevišķām Andu parakstītājvalstīm;

TĀ KĀ nolīguma 329. pantā izklāstīti noteikumi attiecībā uz citu Andu Kopienas dalībvalstu 
pievienošanos nolīgumam;

TĀ KĀ Eiropas Savienība un Ekvadora sarunas noslēdza 2014. gada 17. jūlijā;

TĀ KĀ Tirdzniecības komitejai, kas izveidota, ievērojot nolīgumu, par sarunu pabeigšanu starp 
Eiropas Savienību un Ekvadoru tika paziņots2014. gada 5. septembrī;

TĀ KĀ Ekvadoras pievienošanās nolīgumam stāsies spēkā, noslēdzot pievienošanās protokolu;

TĀ KĀ Ekvadoras pievienošanās nolūkā papildprotokolam šajā protokolā būtu jāiekļauj 
papildprotokola noteikumi;

TĀ KĀ šā protokola tekstu saskaņā ar nolīguma 329. panta 4. punktā paredzētajām procedūrām un 
prasībām ir apstiprinājusi Tirdzniecības komiteja, kas izveidota, ievērojot nolīgumu;

TĀ KĀ Puses tāpēc ir vienojušās īstenot Ekvadoras pievienošanos nolīgumam ar šo protokolu, 

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.
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I IEDAĻA

LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES

1. pants

Ar šo Ekvadora kļūst par Pusi nolīgumam, ietverot tā grozījumus, kas izklāstīti papildprotokolā. 

II IEDAĻA

NOLĪGUMA NOTEIKUMI

2. PANTS

Nolīguma virsrakstu, Andu parakstītājvalstu sarakstu, vienpadsmito apsvērumu un 9., 11., 12., 13., 
30., 41., 46., 48., 54., 57., 70., 78., 113., 120., 123., 124., 126., 127., 128., 137., 139., 142., 154., 167., 
170., 202., 231., 232., 258., 278., 304. un 324. pantu groza saskaņā ar šā protokola I pielikumu.

III IEDAĻA

TARIFU ATCELŠANAS GRAFIKI

3. PANTS

1. Nolīguma I pielikuma 1. papildinājuma B iedaļā pievieno tekstu, kas sniegts šā protokola II 
pielikumā.

2. Tekstu, kas sniegts šā protokola III pielikumā, iekļauj nolīguma I pielikumā aiz “ES Puses 
tarifu atcelšanas grafika Peru izcelsmes precēm”. 

4. PANTS

1. Nolīguma I pielikuma 1. papildinājumā tekstu, kas sniegts šā protokola IV pielikumā. 

2. Tekstu, kas sniegts šā protokola V pielikumā, pievieno nolīguma I pielikumā aiz “Peru tarifu 
atcelšanas grafika Eiropas Savienības izcelsmes precēm”. 
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5. PANTS

Nolīguma I pielikuma 2. papildinājuma A iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“KOLUMBIJA UN EKVADORA”.

IV IEDAĻA

IZCELSMES NOTEIKUMI

6. PANTS

Nolīguma II pielikumu groza saskaņā ar šā protokola VI pielikumu. 

V IEDAĻA

LAUKSAIMNIECĪBAS AIZSARGPASĀKUMI

7. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola VII pielikumā, pievieno nolīguma IV pielikumam. 

VI IEDAĻA

SANITĀRIE UN FITOSANITĀRIE PASĀKUMI

8. PANTS

Nolīguma VI pielikuma 1. papildinājumu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola VIII pielikumā.
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9. PANTS

Nolīguma VI pielikuma 4. papildinājumā punktos “A.Kontaktpunkti” un “B. Bezmaksas tīmekļa 
vietnes” pievieno šādus Ekvadoras kontaktpunktus un tīmekļa vietnes:

A. Kontaktpunkti

“Ekvadora

Instituto Nacional de Pesca (INP)
Pasta adrese: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ecuador
Tālrunis: +593-4 241-6042, 4 240-2304
E-pasts: direccion_inp@institutopesca. gob.ec

Pasta adrese: 
Tālrunis: +593-2-2921552, 2-2263445 
E-pasts: registro.cosmeticos@controlsanitario.  gob.ec, registro.  alimentos@controlsanitario.  gob.ec, 
registro. medicamentos@controlsanitario. gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Pasta adrese: Av. De los Shyris N° 34-152 y Holanda, Quito – Ecuador
Tālrunis: +593-2-393-5460
E-pasts: direccion. msf@comercioexterior. gob.ec”;

B. Bezmaksas tīmekļa vietnes

“Ekvadora

www. agrocalidad. gob.ec/
www.institutopesca. gob.ec
www.controlsanitario. gob.ec
www.comercioexterior. gob.ec”.

VII IEDAĻA

PAKALPOJUMU TIRDZNIECĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANA  
UN ELEKTRONISKĀ KOMERCIJA

10. PANTS

Nolīguma VII pielikuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola IX pielikumā. 
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11. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola X pielikumā, pievieno nolīguma VII pielikumam. 

12. PANTS

Nolīguma VIII pielikuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola XI pielikumā.

13. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola XII pielikumā, pievieno nolīguma VIII pielikumam.

14. PANTS

Nolīguma IX pielikuma 1. papildinājuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola 
XIII pielikumā.

15. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola XIV pielikumā, pievieno nolīguma IX pielikumam.

16. PANTS

Nolīguma IX pielikuma 2. papildinājuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola 
XV pielikumā. 

17. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola XVI pielikumā, pievieno nolīguma IX pielikumam.
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18. PANTS

Nolīguma X pielikumā pievieno šādu Ekvadoras punktu informācijas sniegšanai:

“EKVADORA
Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador
E-pasts: direccion. servicios@comercioexterior. gob.ec”.

19. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola XVII pielikumā, iekļauj aiz XI pielikuma kā nolīguma XI. a pielikumu.

VIII IEDAĻA

PUBLISKAIS IEPIRKUMS

20. PANTS

Nolīguma XII pielikuma 1. papildinājuma B iedaļu aizstāj ar tekstu, kas sniegts šā protokola 
XVIII pielikumā. 

21. PANTS

Tekstu, kas sniegts šā protokola XIX pielikumā, pievieno nolīguma XII pielikumam.

22. PANTS

Nolīguma XII pielikuma 2. papildinājumam pievieno šādu tekstu:

“4. Ekvadora

Ekvadoras publiskā iepirkuma portāls: http://www.compraspublicas. gob.ec”.
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23. PANTS

Nolīguma XII pielikuma 3. papildinājumam pievieno šādu tekstu:

“4. Ekvadora

Ekvadoras publiskā iepirkuma portāls: http://www.compraspublicas. gob.ec”.

IX IEDAĻA

ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDES

24. PANTS

Nolīguma XIII pielikuma 1. papildinājumam pievieno šādu tekstu:

“d) Ekvadoras ģeogrāfiskās izcelsmes norādes lauksaimniecības un pārtikas produktiem, 
vīniem, stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un aromatizētajiem vīniem

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde Ražojums
Cacao Arriba kakao

”.

25. PANTS

Nolīguma XIII pielikuma 2. papildinājuma pievieno šādu tekstu:

“c) Ekvadoras ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ražojumiem, kas nav lauksaimniecības un 
pārtikas produkti, vīni, stiprie alkoholiskie dzērieni un aromatizētie vīni

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde Ražojuma apraksts
Montecristi Mājamatniecība – toquilla palmas stiebru 

cepure
”.

X IEDAĻA

KOPĪGĀS DEKLARĀCIJAS

26. PANTS

Šā protokola XX pielikumā sniegtās Ekvadoras un ES Puses kopīgās deklarācijas iekļauj aiz 
Kolumbijas, Peru un ES Puses kopīgās deklarācijas. 
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XI IEDAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

27. PANTS

1. Šo protokolu slēdz ES Puse un katra Andu parakstītājvalsts saskaņā ar to attiecīgajām 
iekšējām procedūrām.

2. ES Puse un katra Andu parakstītājvalsts visām Pusēm un 5. punktā minētajam depozitāram 
rakstiski paziņo par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis protokols stātos 
spēkā.

3. Šis protokols stājas spēkā starp ES Pusi un katru Andu parakstītājvalsti pirmajā nākamā 
mēneša dienā pēc datuma, kad depozitārs saņēmis pēdējo 2. punktā minēto paziņojumu par ES 
Pusi un attiecīgo Andu parakstītājvalsti. 

4. Neatkarīgi no 3. punkta Puses vienojas, ka šo protokolu var piemērot provizoriski, kamēr 
tiek pabeigtas ES Puses iekšējās procedūras, lai tas stātos spēkā. Šo protokolu provizoriski piemēro 
starp ES Pusi un katru Andu parakstītājvalsti no pirmās nākamā mēneša dienas pēc datuma, kad 
depozitārs ir saņēmis:

a) ES Puses paziņojumu par minētajam nolūkam nepieciešamo procedūru izpildi un

b) katras Andu parakstītājvalsts ratifikācijas dokumentu saskaņā ar tās procedūrām un 
piemērojamajiem tiesību aktiem. 

5. Paziņojumus nosūta Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram, kas ir šā protokola 
depozitārs.

6. Ja saskaņā ar 4. punktu Puses kādu nolīguma noteikumu piemēro, pirms stājies spēkā šis 
protokols, jebkuru atsauci, kas šādā noteikumā sniegtas uz šā protokola spēkā stāšanās datumu, 
saprot kā atsauci uz datumu, no kura Puses saskaņā ar 4. punktu vienojušās piemērot minēto 
noteikumu.

28. PANTS

Šis protokols ir sagatavots četros eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, 
igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, 
slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.
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29. PANTS

Šis protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

Šā protokola pielikumi ir tā sastāvdaļa.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo protokolu.
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ПРОТОКОЛ  
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ 
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

 ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОЛУМБИЯ И ПЕРУ, ОТ ДРУГА СТРАНА,  
С ОГЛЕД НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕКВАДОР

PROTOCOLO
DE ADHESIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y COLOMBIA Y EL PERÚ, POR OTRA,

PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE ECUADOR

PROTOKOL 
O PŘISTOUPENÍ K OBCHODNÍ DOHODĚ 

MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ 
A KOLUMBIÍ A PERU NA STRANĚ DRUHÉ  

S OHLEDEM NA PŘISTOUPENÍ EKVÁDORU

TILTRÆDELSESPROTOKOL
TIL HANDELSAFTALEN MELLEM 

DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE 
OG COLOMBIA OG PERU PÅ DEN ANDEN SIDE 

FOR AT TAGE HENSYN TIL ECUADORS TILTRÆDELSE AF AFTALEN

BEITRITTSPROTOKOLL 
ZUM HANDELSÜBEREINKOMMEN  

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS  
SOWIE KOLUMBIEN UND PERU ANDERERSEITS  

BETREFFEND DEN BEITRITT ECUADORS

ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING  
TEISELT POOLT COLOMBIA JA PERUU VAHELISELE KAUBANDUSLEPINGULE  

ECUADORI KÕNEALUSE LEPINGUGA ÜHINEMISE 
ARVESSE VÕTMISEKS LISATUD  

ÜHINEMISPROTOKOLL

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΟΥ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 

ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ
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PROTOCOL 
OF ACCESSION TO THE TRADE AGREEMENT 

BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND 
COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, 

TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF ECUADOR

PROTOCOLE 
D’ADHÉSION À L’ACCORD COMMERCIAL  

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,  
ET LA COLOMBIE ET LE PÉROU, D’AUTRE PART,  

EN VUE DE TENIR COMPTE DE L’ADHÉSION DE L’ÉQUATEUR

PROTOKOL  
O PRISTUPANJU UZ SPORAZUM O TRGOVINI  

IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, 
I KOLUMBIJE I PERUA, S DRUGE STRANE,  

KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE EKVADORA

PROTOCOLLO DI ADESIONE
DELL’ACCORDO COMMERCIALE  

TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA COLOMBIA E IL PERÙ, DALL’ALTRA,  

PER TENER CONTO DELL’ADESIONE DELL’ECUADOR

PIEVIENOŠANĀS PROTOKOLS
TIRDZNIECĪBAS NOLĪGUMAM 

STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, 
UN KOLUMBIJU UN PERU, NO OTRAS PUSES, 

AR KO ŅEM VĒRĀ EKVADORAS PIEVIENOŠANOS

PRISIJUNGIMO PROTOKOLAS  
PRIE EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR  

KOLUMBIJOS BEI PERU  
PREKYBOS SUSITARIMO,  

KURIUO ATSIŽVELGIAMA Į EKVADORO PRISIJUNGIMĄ

CSATLAKOZÁSI JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, 

MÁSRÉSZRŐL KOLUMBIA ÉS PERU KÖZÖTTI 
KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSHOZ, 

ECUADOR CSATLAKOZÁSÁNAK FIGYELEMBEVÉTELE CÉLJÁBÓL
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PROTOKOLL  
TA’ ADEŻJONI MAL-FTEHIM KUMMERĊJALI  

BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MINN NAĦA WAĦDA,  
U L-KOLOMBJA U L-PERÙ, MIN-NAĦA L-OĦRA,  

BIEX TITTIEĦED INKONSIDERAZZJONI L-ADEŻJONI TAL-EKWADOR

PROTOCOL 
VAN TOETREDING TOT DE HANDELSOVEREENKOMST 

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, 
EN COLOMBIA EN PERU, ANDERZIJDS, 

OM REKENING TE HOUDEN MET DE TOETREDING VAN ECUADOR

PROTOKÓŁ 
PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY O HANDLU 

MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, 
A KOLUMBIĄ I PERU, Z DRUGIEJ STRONY, 

W CELU UWZGLĘDNIENIA PRZYSTĄPIENIA EKWADORU

PROTOCOLO  
DE ADESÃO AO ACORDO COMERCIAL  

ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E OS SEUS ESTADOSMEMBROS, POR UM LADO,  
E A COLÔMBIA E O PERU, POR OUTRO,  

PARA TER EM CONTA A ADESÃO DO EQUADOR

PROTOCOL  
DE ADERARE LA ACORDUL COMERCIAL DINTRE  

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE,  
ȘI COLUMBIA ȘI PERU, PE DE ALTĂ PARTE,  

PENTRU A SE ȚINE SEAMA DE ADERAREA ECUADORULUI

PROTOKOL 
O PRISTÚPENÍ K DOHODE O OBCHODE 

MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE 
A KOLUMBIOU A PERU NA STRANE DRUHEJ 

NA ÚČELY ZOHĽADNENIA PRISTÚPENIA EKVÁDORU

PROTOKOL 
O PRISTOPU K TRGOVINSKEMU SPORAZUMU 

MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI 
TER KOLUMBIJO IN PERUJEM NA DRUGI STRANI, 

DA SE UPOŠTEVA PRISTOP EKVADORJA
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LIITTYMISPÖYTÄKIRJA
EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN  

SEKÄ KOLUMBIAN JA PERUN VÄLISEEN KAUPPASOPIMUKSEEN  
ECUADORIN LIITTYMISEN  
HUOMIOON OTTAMISEKSI

PROTOKOLL
OM ANSLUTNING TILL HANDELSAVTALET MELLAN

EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH COLOMBIA OCH PERU, Å ANDRA SIDAN,

FÖR ATT BEAKTA ECUADORS ANSLUTNING
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

417. 732L/12 Sakrālā mantojuma saglabāšanas 
finansēšanas likums

1. pants. Likuma mērķis un uzdevums
(1)  Šā likuma mērķis ir nodrošināt valsts un vietējas nozīmes aizsargājamu kultūras 

pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā Latvijas dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu 
un reliģisko rituālu priekšmetu (turpmāk — sakrālais mantojums), kā nacionāli nozīmīgas kultūras 
mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

(2) Likuma uzdevums ir noteikt kārtību, kādā Latvijas valsts finansiāli atbalsta sakrālā 
mantojuma saglabāšanu.

(3)  Sakrālā mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu reglamentē šis likums, likums “Par 
kultūras pieminekļu aizsardzību” un citi normatīvie akti.

(4) Sakrālā mantojuma objekts (turpmāk arī — objekts), kas iekļauts sakrālā mantojuma 
finansēšanas programmā, attiecīgajā kalendāra gadā nevar tikt finansēts vienlaikus arī no valsts 
budžeta līdzekļiem saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Doma baznīcas un 
klostera ansambļa likuma noteikumiem.

(5) Sakrālā mantojuma objektu, kas nav iekļauts sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, 
iespējams pieteikt finansējumam atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. pantam.

2. pants. Sakrālā mantojuma finansēšanas programma
(1)  Latvijas valsts piedalās sakrālā mantojuma izpētes, tehnisko projektu izstrādes, 

konservācijas, restaurācijas, remontu un citu atjaunošanas darbu finansēšanā, izveidojot pastāvīgu 
sakrālā mantojuma finansēšanas programmu gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem 
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā ietverami tie 
objekti, kuriem attiecīgajā kalendāra gadā tiek sniegts valsts finansiālais atbalsts, un nosakāms tiem 
pieejamā finansējuma sadalījums.

(2)  Pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā. Pašvaldībām ir tiesības no 
pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu 
izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un 
labiekārtošanai.

(3) Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu kārtējam gadam apstiprina Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija pēc Sakrālā mantojuma padomes viedokļa izvērtēšanas.

3. pants. Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas līdzekļu sadale
(1)  Priekšlikumu sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas 

programmā var iesniegt reliģiskā savienība (baznīca) vai reliģiskā organizācija, kura neietilpst 
nevienā reliģiskajā savienībā (baznīcā). Reliģiskā savienība (baznīca) iesniedz vienu kopīgu 
priekšlikumu objektu atjaunošanai (arī par baznīcas draudzēm piederošajiem objektiem), norādot 
objektus prioritārā secībā. Priekšlikumus sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma 
finansēšanas programmā iesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai līdz kārtējā 
gada 31. decembrim.
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(2) Reliģiskā savienība (baznīca) vai reliģiskā organizācija, kura neietilpst nevienā reliģiskajā 
savienībā (baznīcā), piesakot sakrālā mantojuma objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma finansēšanas 
programmā, iesniedz:

1) aizpildītu finansējuma pieteikumu, kurā ietverta informācija par pieteikuma 
iesniedzēju, objektu, tā īpašnieku, veicamo darbu apjomu un raksturu;

2) apsekojuma aktu, kurā norādīti konstatētie defekti, vai citu dokumentu, kas pēc 
iespējas detalizēti raksturo situāciju sakrālā mantojuma objektā un apliecina 
paredzēto darbu nepieciešamību;

3) krāsainus attēlus, kas raksturo situāciju sakrālā mantojuma objektā;
4) paredzēto darbu, izmantojamo metožu un materiālu aprakstu;
5) izmaksu aprēķinu;
6) informāciju par kārtību, kādā tiek nodrošināta sakrālā mantojuma objekta 

pieejamība sabiedrības apskatei, kā arī tā izmantošana un apsaimniekošana, iekļaujot 
kontaktinformāciju (tīmekļvietnes adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru);

7) apliecinājumu, ka attiecīgā reliģiskā organizācija, kura ietilpst reliģiskajā savienībā 
(baznīcā), piekrīt tās īpašumā esoša sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā 
mantojuma finansēšanas programmā;

8) informāciju par pasākumiem, kas tiks veikti sakrālā mantojuma objekta autentiskuma 
nodrošināšanai un oriģinālās substances saglabāšanai. Ja kādam darbu veidam nav 
nepieciešama projekta dokumentācija, tas jāatspoguļo aprakstā, metodikā vai tam 
jābūt uztveramam detalizētā praktisko darbu izpildes tāmē;

9) informāciju par sakrālā mantojuma objekta sabiedrisko nozīmīgumu, tai skaitā 
informāciju par aizvadītā gada pasākumu skaitu un apmeklētāju skaitu sakrālā 
mantojuma objektā vai vietā, kur tas atrodas.

(3)  Pieņemot lēmumu par sakrālā mantojuma objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma 
finansēšanas programmā un nosakot pieejamā finansējuma sadalījumu, ņem vērā šādus kritērijus:

1) programmai pieteiktā sakrālā mantojuma objekta faktisko stāvokli, tai skaitā 
nepieciešamību glābt kritiskā stāvoklī esošu sakrālā mantojuma objektu;

2) sakrālā mantojuma objekta publisko pieejamību;
3) paredzēto darbu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņā ar likumu “Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” izvirzītajām prasībām.

(4)  Pieņemot lēmumu par sakrālā mantojuma objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma 
finansēšanas programmā un nosakot pieejamā finansējuma sadalījumu, papildus šā panta trešajā 
daļā ietvertajiem kritērijiem: 

1) izvērtē, vai praktiskās konservācijas un restaurācijas risinājumi ir balstīti uz objekta 
vērtību vispusīgu dokumentēšanu, arhitektoniski māksliniecisko un zinātnisko 
izpēti un vai konservācijas un restaurācijas darbi ir secīgi plānoti, tiks profesionāli 
vadīti un uzraudzīti;

2) izvērtē, kā tiek nodrošināts sakrālā mantojuma objekta autentiskums un saglabāta 
oriģinālā substance.  

(5) Nosakot pieejamā finansējuma sadalījumu, par prioritāru uzskata pieteikumu:
1) kurā ir prognozējamas zemākas darbu, materiālu un mehānismu izmaksas, ņemot 

vērā darbu veikšanas īpatnības, speciālistu kvalifikāciju un materiālu kvalitāti, kā arī 
veicamo darbu apjomu;

2) kurā projekta ietvaros paredzēta restaurācijas amatu apmācība, pieredzes 
pārņemšana, kā arī labas prakses piemēru izmantošana.
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4. pants. Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas līdzekļu izlietošana 
(1) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pieņem lēmumu par sakrālā mantojuma 

objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, nosaka pieejamā finansējuma 
sadalījumu un finansējuma piešķiršanu, kā arī kontrolē programmas līdzekļu izlietojumu.

(2)  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija slēdz līgumu ar attiecīgā sakrālā 
mantojuma objekta īpašnieku par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma objekta 
izpētei, atjaunošanas dokumentācijas izstrādei vai konservācijas, restaurācijas, remonta un citu 
atjaunošanas darbu izpildei.

(3)  Sakrālā mantojuma objekta īpašnieks ir atbildīgs par sakrālā mantojuma objektam 
piešķirto valsts budžeta līdzekļu tiesisku un ekonomisku izlietojumu, kā arī sakrālā mantojuma 
objekta uzturēšanu un savlaicīgu ar tā saglabāšanu saistītu kopšanas darbu veikšanu.

(4)  Finansējuma piešķiršana var tikt sadalīta posmos, un Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija nodrošina kontroli pār konkrētajā posmā paredzēto darbu izpildi.

(5) Pēc darbu pabeigšanas vai līgumā noteiktajā termiņā sakrālā mantojuma objekta īpašnieks 
iesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai detalizētu rakstveida pārskatu 
par veiktajiem darbiem, norādot darbaspēka, materiālu un mehānismu izmaksas un nodokļu 
sadalījumu. Pārskatam pievieno fotogrāfijas un maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu, 
kā arī finansējuma izlietojuma rezultātā sagatavoto dokumentāciju (ja tāda ir sagatavota) vienā 
eksemplārā.

5. pants. Sakrālā mantojuma padome
(1)  Lai nodrošinātu sadarbību un informācijas apriti starp Kultūras ministriju, Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un reliģiskajām organizācijām, tiek izveidota Sakrālā 
mantojuma padome (turpmāk — padome).

(2) Padome ir konsultatīva institūcija, un tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
(3) Padomes sastāvu un nolikumu apstiprina kultūras ministrs.
(4) Padomes sastāvā ietilpst viens pārstāvis no Kultūras ministrijas, trīs pārstāvji no Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un pa vienam pārstāvim no tām reliģiskajām 
savienībām (baznīcām), kuras iesniegušas šā likuma 3. panta pirmajā daļā minēto priekšlikumu.

(5)  Padome sniedz ieteikumus saistībā ar sakrālā mantojuma atjaunošanas programmas 
projekta īstenošanu, kā arī izvērtē nepieciešamās izmaiņas projekta īstenošanas gaitā.

(6) Padomes darbību nodrošina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.
(7) Šā likuma 2. pantā noteiktās sakrālā mantojuma finansēšanas programmas līdzekļi nav 

izlietojami padomes atalgojumam.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 1. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.12.2017., Nr. 238.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

418. 733L/12 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas 
Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un 
pensijām”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un 
pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 11.  nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2001, 3. nr.; 2002, 161. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:
“4. pants. (1) Šā likuma 1. pantā minētajiem deputātiem var sniegt finansiālu un materiālu 

atbalstu, tostarp atbalstu transporta pakalpojumu veidā tādu reprezentācijas pasākumu īstenošanai, 
kuri saistīti ar Augstākās padomes darbību valsts neatkarības atjaunošanā. Šo pasākumu 
īstenošanai nepieciešamā atbalsta finansējuma pieprasījums nākamajam saimnieciskajam gadam 
un turpmākajiem trim gadiem iesniedzams izvērtēšanai Saeimas Prezidijam ne vēlāk kā līdz kārtējā 
gada 1.  jūnijam. Pieprasījumu sagatavo un iesniedz biedrība “4. maija Deklarācijas klubs”, kuru 
dibinājuši šā likuma 1. pantā minētie deputāti un kuras biedri ir ne mazāk kā divas trešdaļas no 
deputātiem ar šajā likumā noteikto statusu.

(2) Šā likuma 1. pantā minētajiem deputātiem ierādāmas un iekārtojamas telpas vienā no 
Saeimas ēkām, un to izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, organizē šā panta 
pirmajā daļā minētā biedrība.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Par to valsts pamatbudžeta līdzekļu, kuri Saeimai saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 

2018.  gadam” piešķirti šā likuma 4.  pantā paredzētā atbalsta sniegšanai, izlietošanu konkrētiem 
pasākumiem lemj Saeimas Prezidijs. Biedrība “4.  maija Deklarācijas klubs” informāciju par 
2018.  gadā īstenojamiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamā atbalsta finansējuma 
pamatojumu iesniedz izvērtēšanai Saeimas Administrācijai līdz 2018. gada 10. janvārim.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 1. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 01.12.2017., Nr. 238.
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419. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16. novembra sēdē apstiprinājusi Solvitu Cīruli par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 16. novembrī

420. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16. novembra sēdē apstiprinājusi Aiju Ilsteri par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 16. novembrī

421. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16. novembra sēdē apstiprinājusi Andri Škutānu par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 16. novembrī

422. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16. novembra sēdē apstiprinājusi Natāliju Zavadsku par 

rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 16. novembrī
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423. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 30.  novembra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts 

budžetu 2017.  gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei 1  866  820  euro apmērā no Finanšu 
ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākuma “Dotācija VAS “Valsts 
nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības 
I posma — būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” uz budžeta 
resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 
02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai no tās, ja nepieciešams, piešķirtu līdzekļus 
pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1644 “Kārtība, 
kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2017. gada 30. novembrī

424. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 30.  novembra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts 

budžetu 2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei 886 373 euro apmērā no Finanšu ministrijas 
budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts 
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem”, lai no tās, ja nepieciešams, piešķirtu līdzekļus pasākumiem atbilstoši Ministru 
kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1644 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta 
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2017. gada 30. novembrī

425. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 30.  novembra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par 

valsts budžetu 2017.  gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Tieslietu ministrijas budžeta 
apakšprogrammas 04.02.00 “Ieslodzījuma vietu būvniecība” ilgtermiņa saistību pasākuma “Jauna 
cietuma būvniecība Liepājā” 996  000  euro apmērā uz budžeta resora “74.  Gadskārtējā valsts 
budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”, lai no tās, ja nepieciešams, piešķirtu līdzekļus pasākumiem atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.  gada 22.  decembra noteikumiem Nr.  1644 “Kārtība, kādā pieprasa un 
izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2017. gada 30. novembrī
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