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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

25. 783L/12 Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Izdarīt Pacientu tiesību likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 190. nr.; 

2013, 21., 191., 211. nr.) šādus grozījumus:

10. pantā:
papildināt piekto daļu ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā: 

“14) nelaimes gadījumā darbā cietušā nodarbinātā darba devējam — nelaimes gadījuma 
darbā izmeklēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē nelaimes gadījumu 
darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību;

 15) valsts aģentūrai “Civilās aviācijas aģentūra”, sertificētam aviācijas medicīnas centram, 
sertificētam aviācijas medicīnas ekspertam — lai izvērtētu civilās aviācijas personāla, 
kā arī uz civilās aviācijas personāla veselības apliecības saņemšanu pretendējošas 
personas veselības stāvokļa atbilstību civilās aviācijas jomu regulējošos normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām.”;

papildināt 5.2 daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
 “7) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija — prognozējamas 

invaliditātes un invaliditātes ekspertīzei un darbspēju zaudējuma noteikšanai.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.12.2017., Nr. 259.

http://likumi.lv/ta/id/203008-pacientu-tiesibu-likums


4

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2018. gada 25. janvārī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

26. 784L/12 Veselības aprūpes finansēšanas likums
1. pants. Likumā lietotie termini
(1) Likumā lietotie termini atbilst Ārstniecības likumā un Pacientu tiesību likumā lietotajiem 

terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.
(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:
1) veselības aprūpe — pasākumu kopums, ko sniedz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji 

personas veselības nodrošināšanai, uzturēšanai un atjaunošanai;
2)  primārā veselības aprūpe — veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai 

ambulatorajā ārstniecības iestādē vai personas dzīvesvietā sniedz primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji;

3)  sekundārā veselības aprūpe — veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai 
ārstniecības iestādē sniedz kādā slimību profilā specializējusies ārstniecības persona un kas orientēts 
uz neatliekamu, akūtu vai plānveida veselības aprūpi;

4) terciārā veselības aprūpe — augsti specializētu veselības aprūpes pakalpojumu kopums, 
ko personai ārstniecības iestādē sniedz viena vai vairākas kādā slimību profilā specializējušās 
ārstniecības personas ar papildu kvalifikāciju;

5) veselības apdrošināšanas iemaksas — iemaksas, ko persona veic brīvprātīgi, lai iegūtu 
tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros.

2. pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu veselības aprūpes finansēšanu, kuras pamatā ir 

visas sabiedrības solidāra iesaiste atbildīgā nodokļu maksāšanā, lai veicinātu labai starptautiskai 
praksei atbilstošu veselības aprūpes finansējumu un tā efektīvu izlietojumu, tādējādi sekmējot 
veselības aprūpes pieejamību un sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos.

3. pants. Likuma darbības joma
Šis likums nosaka veselības aprūpes finansēšanas sistēmas vispārīgos principus un struktūru 

un regulē valsts obligātās veselības apdrošināšanas finansiālo un organizatorisko struktūru.

4. pants. Veselības aprūpes finansēšanas avoti
(1) Veselības aprūpes finansēšanas avoti ir:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar gadskārtējo valsts 
budžeta likumu;

2) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kurus veido ieņēmumi no valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes pakalpojumu 
finansēšanai (obligāto iemaksu daļa, kas atbilst vienam procentpunktam no obligāto 
iemaksu likmes) saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu;

3) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kurus veido ieņēmumi no 
veselības apdrošināšanas iemaksām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu;

4) valsts budžeta līdzekļi veselības aprūpes jomu regulējošos normatīvajos aktos 
paredzētajos gadījumos, kas saistīti ar veselības aprūpes nodrošināšanu un veselības 
nozares administrēšanu un uzraudzību;

5) šajā likumā paredzētie pacientu līdzmaksājumi;
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6) Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļi;
7) pašvaldību budžeta finansējums saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, kas pieņemti 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī atsevišķu 
pakalpojumu izmaksu segšanai;

8) valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu pašu ieņēmumi.
(2) Veselības aprūpes vispārējās valdības sektora [Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 

21.  maija regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas 
Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ) A pielikuma 2.113. punkta izpratnē] finansējums, sākot 
ar  2020. gadu, veido vismaz četrus procentus no iekšzemes kopprodukta. Finansējums, sākot ar 
2019.  gadu, nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā gadā, izņemot to finansējumu, kas piešķirts uz 
noteiktu laiku specifiskam mērķim.

5. pants. Veselības aprūpei piešķirtā valsts finansējuma izlietojums
(1)  Valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdzekļus, kas piešķirti Veselības 

ministrijas veselības aprūpes nodrošināšanas programmai, atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta 
likumam novirza:

1) valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimuma nodrošināšanai;
2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai valsts obligātās veselības 

apdrošināšanas ietvaros;
3) ar veselības aprūpes nodrošināšanu ārkārtas situācijās saistīto valsts materiālo 

rezervju veidošanai, atjaunošanai un uzturēšanai;
4) veselības aprūpes, arī profilakses, programmas pasākumiem;
5) veselības aprūpes pētījumu un attīstības programmas pasākumiem;
6) slimību profilakses un kontroles pasākumiem;
7) medicīniskās rehabilitācijas nodrošināšanai.

(2) Ministru kabinets nosaka veselības aprūpes pakalpojumus, kuriem novirza valsts budžeta 
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem līdzekļus, kas piešķirti Tieslietu ministrijas, Aizsardzības 
ministrijas un Iekšlietu ministrijas veselības aprūpes nodrošināšanas programmām, personu 
grupas, kurām ir tiesības saņemt minētos veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī pacientu grupas, 
kurām no šajā pantā minētajiem finanšu līdzekļiem sedz pacienta līdzmaksājumu.

(3) Ministru kabinets nosaka veselības aprūpes pakalpojumus, kas netiek apmaksāti no šā 
panta pirmajā daļā minētajiem finanšu līdzekļiem.

(4) Lai nodrošinātu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pieaugot 
gadskārtējam valsts budžeta finansējumam veselības aprūpes pakalpojumiem:

1) tas tiek sadalīts neatliekamās medicīniskās palīdzības, primārās, sekundārās un 
terciārās veselības aprūpes pakalpojumiem;

2) tiek nodrošināts darba samaksas paaugstinājums darbiniekiem, kuri sniedz valsts 
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

6. pants. Pacientu līdzmaksājumi
(1)  Saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta 

līdzmaksājumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam.
(2) No pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas šādas personu grupas:

1) bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2) grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības 

aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un 
grūtniecības norisi;
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3) politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku 
likvidācijā cietušās personas;

4) personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus 
tuberkulozes noteikšanai;

5) psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
6) personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās 

dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
7) personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto 

infekcijas slimību gadījumos;
8) personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigāde;
9) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
10) personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi 

atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus 
valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;

11) personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju 
neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī 
vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai 
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

12) personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
13) orgānu donori;
14) personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā 

ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko 
sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

15) personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;
16) personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte; 
17) trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
18) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; 
19) patvēruma meklētāji.

(3) Šā panta otrā daļa neattiecas uz pacienta līdzmaksājumiem par ambulatorajai ārstēšanai 
paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, izņemot 
šādas personu grupas:

1) bērnus vecumā līdz 18 gadiem;
2) trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
3) patvēruma meklētājus;
4) grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām.

(4)  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pacients veic līdzmaksājumu par valsts 
apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, līdzmaksājuma apmēru, kā arī līdzmaksājumu 
kopsummu par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
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7. pants. Tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību
Ikvienam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ministru kabinets nosaka 

neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanas kārtību.

8. pants. Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimums
(1)  Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumā ietilpst šādi veselības aprūpes 

pakalpojumi:
1) neatliekamā medicīniskā palīdzība;
2) dzemdību palīdzība;
3) ģimenes ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi (tai skaitā diagnostiskie 

izmeklējumi ārstniecības nodrošināšanai atbilstoši ģimenes ārsta kompetencei), 
kā arī ģimenes ārsta izrakstītās šīs daļas 4.  punktā minēto slimību ambulatorajai 
ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtību;

4) veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar tādu slimību ārstniecību, kurām ir 
nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem vai kuras apdraud sabiedrības 
veselību (tai skaitā psihiskas slimības, tuberkuloze), kā arī šo slimību ambulatorajai 
ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācijas kārtību.

(2) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmajā daļā minēto valsts apmaksātās medicīniskās 
palīdzības minimumā ietilpstošo veselības aprūpes pakalpojumu sarakstu, kārtību, kādā tiek 
organizēta šo pakalpojumu sniegšana un veikta samaksa par tiem, kā arī minēto pakalpojumu 
samaksas apmēru.

9. pants. Tiesības saņemt valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu
(1)  Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumu ir tiesības saņemt:

1) Latvijas pilsonim;
2) Latvijas nepilsonim;
3) ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, un bezvalstniekam, 

kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā;
4) bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais  statuss;
5) aizturētajam;
6) patvēruma meklētājam; 
7) šā likuma 11. pantā minētajām personām.

(2)  Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa laulātajam, kuram ir termiņuzturēšanās atļauja, 
bet kurš nav šā likuma 11. pantā minētā persona, ir tiesības saņemt valsts apmaksātu dzemdību 
palīdzību.

10. pants. Valsts obligātā veselības apdrošināšana
(1) Valsts obligātā veselības apdrošināšana ir uz solidaritātes principa balstīts pasākumu 

kopums, ko organizē valsts, lai nodrošinātu valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
(2)  Valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros personām ir tiesības papildus valsts 

apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumam saņemt primāros, sekundāros un terciāros 
veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī ambulatorajai ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās 
ierīces saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko 
ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.
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(3) Ministru kabinets nosaka šā panta otrajā daļā minēto valsts obligātās veselības 
apdrošināšanā ietilpstošo veselības aprūpes pakalpojumu sarakstu, kārtību, kādā tiek organizēta šo 
pakalpojumu sniegšana un veikta samaksa par tiem, kā arī minēto pakalpojumu samaksas apmēru 
un kārtību, kādā tiek veidotas rindas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

11.  pants. Tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības 
apdrošināšanas ietvaros

(1) Tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas 
ietvaros ir:

1) personai, kura ir sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu 
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

2) personai, kura minēta šā likuma 9. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. vai 6. punktā un 
kura nav sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu”, bet ir veikusi veselības apdrošināšanas iemaksas.

(2) Tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas 
ietvaros ir šā likuma 9. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktā minētajām personām, ja tās 
pieder pie vienas no šādām personu grupām:

1) bērni vecumā līdz 18 gadiem;
2) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
3) personas, kuras mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai 

profesionālās vidējās izglītības iestādēs, piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu 
izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir pilna laika studējošie;

4) bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā; 
5) orgānu donori;
6) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku 

likvidācijā cietušās personas;
7) personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi pirmsadopcijas 

periodā;
8) personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu vai piemaksu pie ģimenes 

valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
9) viens no vecākiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz 

trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;
10) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
11) personas, kuras izstājušās no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētām 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;

12) pilngadīgas personas, kuras saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas 
grupu mājas pakalpojumus;

13) personas, kuras saņem bērna kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu;
14) personas, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte;
15) personas, kurām ir noteikta III grupas invaliditāte;
16) personas, kuras sasniegušas likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas 

piešķiršanai noteikto vecumu;
17) personas, kuras saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts pensiju;
18) politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
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19) tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros;
20) personas, kuras ir cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un 

cilvēktirdzniecības upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija 
vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā 
minētās personas ir uzskatāmas par apdrošinātām personām;

21) personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.
(3) Papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajām personām tiesības saņemt veselības 

aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros ir arī:
1) apcietinātajiem un notiesātajiem, kuri sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādē;
2) šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu bērniem vecumā līdz 18 gadiem, 

ja attiecīgā persona uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbināta 
persona, un šīs panta daļas 1.  punktā minēto personu, kā arī šā likuma 9.  panta 
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.  punktā minēto personu bērniem vecumā līdz 
18 gadiem;

3) šā panta pirmās daļas 1.  punktā minēto personu, kuras uzturas Latvijā sakarā 
ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, laulātajiem, kuriem ir 
termiņuzturēšanās atļauja un kuri audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai 
vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem;

4) Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices 
Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā 
pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem.

12. pants. Veselības apdrošināšanas iemaksas apmērs, atmaksa un administrēšana
(1)  Veselības apdrošināšanas iemaksas apmērs kalendāra gadā ir pieci procenti no 

divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
(2)  Veselības apdrošināšanas iemaksas persona veic reizi gadā valsts budžetā par kārtējo 

kalendāra gadu, kā arī par diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja veselības apdrošināšanas 
iemaksas par diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem nav veiktas vai persona nav piederējusi pie 
kādas no šā likuma 11. pantā minētajām personu grupām.

(3)  Lai persona iegūtu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās 
veselības apdrošināšanas ietvaros kalendāra gadā, ja tā attiecīgajā gadā vairs neatbilst šā likuma 
11. panta pirmās daļas 1. punkta, otrās vai trešās daļas nosacījumiem, tās veselības apdrošināšanas 
iemaksu summai jāatbilst apmēram, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

veselības apdrošināšanas iemaksa = veselības apdrošināšanas iemaksa gadam × 1/12 × kārtējā 
kalendāra gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi).

(4) Attiecīgajā kalendāra gadā veikto veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksā, ja veselības 
apdrošināšanas iemaksu veicējs atbilst kādam no šā likuma 11. panta pirmās daļas 1. punkta, otrās 
vai trešās daļas nosacījumiem. Atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = veselības apdrošināšanas iemaksa gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra 
gadā atlikušo pilno mēnešu skaits.

(5) Attiecīgajā kalendāra gadā veikto veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksā Nacionālais 
veselības dienests pēc veselības apdrošināšanas iemaksu veicēja pieprasījuma saņemšanas.

(6)  Veselības apdrošināšanas iemaksas administrē Nacionālais veselības dienests 
(turpmāk — dienests). Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas veselības 
apdrošināšanas iemaksas.
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13.  pants. Tiesību saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības 
apdrošināšanas ietvaros iegūšana un zaudēšana

(1) Persona iegūst tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības 
apdrošināšanas ietvaros ar dienu, kad tā iekļauta dienesta uzturētajā veselības aprūpes pakalpojumu 
saņēmēju datubāzē. Dienests informāciju veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē 
iekļauj piecu dienu laikā pēc tam, kad to saņēmis.

(2) Dienests veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē iekļauj šādu informāciju:
1) personas datus — vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
2) informāciju, kas apliecina personas atbilstību šā likuma 11. panta nosacījumiem.

(3) Persona zaudē tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības 
apdrošināšanas ietvaros ar brīdi, kad tā ir izslēgta no veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju 
datubāzes.

(4) Dienests izslēdz personu no veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes šādos 
gadījumos:

1) ir pagājuši trīs mēneši no brīža, kad persona vairs neatbilst šā likuma 11.  panta 
pirmās daļas 1. punkta vai otrās vai trešās daļas nosacījumiem;

2) ir beidzies attiecīgais kalendāra gads, par kuru persona ir veikusi veselības 
apdrošināšanas iemaksas, izņemot gadījumu, kad persona līdz attiecīgā kalendāra 
gada beigām ir veikusi veselības apdrošināšanas iemaksas par nākamo kalendāra 
gadu;

3) persona ir sniegusi nepatiesu informāciju iekļaušanai veselības aprūpes pakalpojumu 
saņēmēju datubāzē.

(5) Dienesta lēmumu par personas iekļaušanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju 
datubāzē vai izslēgšanu no tās pieņem dienesta amatpersona. Dienesta amatpersonas lēmumu 
var apstrīdēt dienesta direktoram. Dienesta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(6)  Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu, kādā institūcijas sniedz dienestam 
informāciju personas iekļaušanai veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē, šīs 
informācijas glabāšanas termiņus, kā arī kārtību, kādā personas tiek izslēgtas no veselības aprūpes 
pakalpojumu saņēmēju datubāzes.

14. pants. Veselības ministrijas kompetence
Veselības ministrija veselības aprūpes finansēšanas jomā:

1) izstrādā veselības aprūpes finansēšanas politiku;
2) izstrādā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas politiku, kā 

arī kontrolē tās īstenošanu.

15. pants. Dienesta kompetence
(1)  Dienests ir veselības ministra pārraudzībā esoša institūcija, kura šā likuma izpildes 

nodrošināšanai īsteno šādas pamatfunkcijas:
1) administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
2) uzrauga valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs un aptiekās.

(2) Dienesta konsultatīvā institūcija atbilstoši šā panta ceturtajā daļā noteiktajai kompetencei 
ir dienesta konsultatīvā padome.
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(3)  Ministru kabinets apstiprina dienesta konsultatīvās padomes nolikumu. Ministru 
kabinets apstiprina dienesta konsultatīvās padomes sastāvu, pamatojoties uz veselības ministra 
priekšlikumu. Dienesta konsultatīvajā padomē iekļauj pa vienam pārstāvim no:

1) Veselības ministrijas;
2) Finanšu ministrijas;
3) Labklājības ministrijas;
4) darba devēju organizācijas, kas ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības 

padomē;
5) darbinieku organizācijas (arodbiedrības), kas ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās 

sadarbības padomē;
6) Latvijas Pašvaldību savienības;
7) biedrības vai nodibinājuma, kas pārstāv pacientu intereses;
8) Latvijas Ārstu biedrības.

(4) Dienesta konsultatīvā padome:
1) izskata dienesta sagatavotos pārskatus par valsts finansējuma izlietojumu veselības 

aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā;
2) izskata dienesta sagatavotos priekšlikumus par veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju izvēles kritērijiem un nosacījumiem veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanai;

3) sniedz ieteikumus dienesta darbības uzlabošanai veselības aprūpes finansēšanas un 
valsts finansējuma izlietojuma uzraudzības jomā;

4) sekmē veselības aprūpes finansēšanas jomu regulējošu normatīvo aktu pilnveidošanu;
5) veic citus veselības aprūpes jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos 

pienākumus.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 15. panta otrā, trešā un ceturtā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.
2.  Šā likuma 12.  panta pirmā daļa stājas spēkā 2020.  gada 1.  janvārī. Līdz 2019.  gada 

31. decembrim veselības apdrošināšanas iemaksas apmērs ir:
1) 2018. gadā — viens procents no divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas;
2) 2019. gadā — trīs procenti no divpadsmitkāršas valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas.
3. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1.  jūlijam sagatavo un iesniedz Saeimai ziņojumu par 

valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts, pašvaldību un privātās 
ārstniecības iestādēs.

4. Šā likuma 6. panta otrās daļas 16. punkts un 11. panta otrās daļas 15. punkts stājas spēkā 
2021. gada 1. janvārī.

5. 2018. gadā šā likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktā minētajai personai ir tiesības saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no 
veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

6. 2019. gadā šā likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktā minētajai personai ir tiesības saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, ja minētā persona 
ir veikusi veselības apdrošināšanas iemaksas šo pārejas noteikumu 2. punkta 1. un 2. apakšpunktā 
noteiktajā apmērā par 2018. un 2019. gadu vai tikai par 2019. gadu, ja persona 2018. gadā piederējusi 
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pie kādas no šā likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktā, otrajā vai trešajā daļā minētajām personu 
grupām. Personai šo pārejas noteikumu 2. punktā minētās veselības apdrošināšanas iemaksas ir 
tiesības veikt no 2018. gada 1. septembra.

7. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. augustam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu 
par kritērijiem veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanai valsts apmaksājamo veselības aprūpes 
pakalpojumu klāstā un kritērijiem, pēc kādiem var tikt pieņemts lēmums slēgt līgumu par valsts 
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

8. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. maijam izdod šā likuma 12. panta sestajā daļā, 13. panta 
sestajā daļā un 15. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus.

9. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. septembrim izdod šā likuma 5. panta otrajā un trešajā 
daļā, 6.  panta ceturtajā daļā, 7.  pantā, 8.  panta otrajā daļā, 10.  panta trešajā daļā un 11.  panta 
otrās daļas 20. punktā paredzētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. augustam ir spēkā Ministru kabineta 2013. gada 
17. decembra noteikumi Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, ciktāl 
tie nav pretrunā ar šo likumu.

10. Šā likuma 12. panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa un 13. pants stājas spēkā 2019. gada 
1. janvārī.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.12.2017., Nr. 259.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

27. 785L/12 Grozījumi Civilprocesa likumā 
Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 
2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 
205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 
87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 
123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Ja lietas iztiesāšanas gaitā līdz sprieduma sastādīšanai atbilstoši šā likuma 193.  pantā 

noteiktajam sprieduma saturam kādu no tiesnešiem aizstāj cits tiesnesis, lietas iztiesāšana jāsāk no 
jauna.”

2. 34. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. punkta “a” apakšpunktā skaitli “71,14” ar  skaitli “70”;
aizstāt pirmās daļas 1. punkta “b” apakšpunktā skaitli “320,10” ar skaitli “320”;
aizstāt pirmās daļas 1. punkta “c” apakšpunktā skaitli “519,30” ar skaitli “520”;
aizstāt pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunktā skaitli “1202,28” ar skaitli “1200”;
aizstāt pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktā skaitli “3023,56” ar skaitli “3025”;
aizstāt pirmās daļas 1. punkta “f ” apakšpunktā skaitli “8715,04” ar skaitli “8715”;
aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitli “142,29” ar skaitli “145”, skaitli “14,23” ar skaitli “15”;
aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli “42,69” ar skaitli “45”, skaitli “355,72” ar skaitli “355”, 

skaitli “71,14” ar skaitli “70”, skaitli “142,29” ar skaitli “145”;
aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli “71,14” ar skaitli “70”;
aizstāt pirmās daļas 5. punktā skaitli “213,43” ar skaitli “215”;
aizstāt pirmās daļas 6. punktā skaitli “142,29” ar skaitli “145”;
aizstāt pirmās daļas 7. punktā skaitli “71,14” ar skaitli “70”;
aizstāt pirmās daļas 7.1 punktā skaitli “71,14” ar skaitli “70”;
aizstāt pirmās daļas 8. punktā skaitli “28,46” ar skaitli “30”;
aizstāt pirmās daļas 9. punktā skaitli “498,01” ar skaitli “500”;
aizstāt pirmās daļas 10. punktā skaitli “284,57” ar skaitli “285”;
aizstāt pirmās daļas 13. punktā skaitli “21,34” ar skaitli “25”;
aizstāt pirmās daļas 14. punktā skaitli “21,34” ar skaitli “25”;
aizstāt pirmās daļas 15. punktā skaitli “71,14” ar skaitli “70”;
izslēgt piekto daļu;
aizstāt sestajā daļā skaitli “2,85” ar skaitli “3”;
aizstāt septītajā daļā skaitli “28,46” ar skaitli “30”.

3. 38. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitli “7,11” ar skaitli “7”;
aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitli “2,85” ar skaitli “3”;
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aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli “14,23” ar skaitli “15”;
aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli “4,27” ar skaitli “5”;
aizstāt pirmās daļas 5. punktā skaitli “4,27” ar skaitli “5”.

4. Izslēgt 41. panta pirmajā daļā vārdus “blakus sūdzību par tiesas lēmumu”.

5. Papildināt 43. panta pirmās daļas 10. punktu ar vārdiem “ja šīs personas ir attiecīgā tiesiskā 
darījuma vai neatļautas darbības, saistībā ar kuru celta prasība, dalībnieks vai cietušais”.

6. Izslēgt 62. panta pirmās daļas 14. punktā vārdu “pilnu”.

7. Izslēgt 82. panta sesto un septīto daļu.

8. Papildināt likumu ar 82.1 pantu šādā redakcijā:
“82.1 pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesībām uz pārstāvību
(1) Fiziskās personas un juridiskās personas pirmās instances tiesā un apelācijas instances 

tiesā lietas ved pašas vai ar advokāta starpniecību:
1) lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par 

spēkā neesošiem (30.4 nodaļa);
2) lietās, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 euro.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos lietu ved juridiskā persona pati, ja to ved 
tās amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, kā arī 
personas, kas atrodas darba tiesiskajās vai civildienesta attiecībās ar attiecīgo juridisko personu un 
ir tam pilnvarotas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Fiziskās personas lietas kasācijas instances tiesā ved pašas vai ar advokāta starpniecību.
(4) Juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, 

statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību.”

9. Aizstāt 83. pantā skaitli un vārdus “82. panta sestajā un septītajā daļā” ar skaitli un vārdu 
“82.1 pantā”.

10. Aizstāt 133.  panta pirmās daļas 3.  punktā vārdus “maza apmēra prasības” ar vārdiem 
“vienkāršotās procedūras”.

11. 187. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “apspriežu istabā” ar vārdu “apspriedē”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt spriedumu, tā nosaka datumu, kad 

spriedums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā.”

12. 193. pantā:
izslēgt piektās daļas pēdējo teikumu;
izslēgt sestās daļas pēdējā teikumā vārdu “pilna” un papildināt teikumu ar vārdiem “ievērojot 

šajā likumā paredzētos izņēmumus”.
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13. Izteikt 194. pantu šādā redakcijā:
“194. pants. Saīsināts spriedums, tā forma un saturs
(1) Saīsināto spriedumu tiesa sastāda:

1) ja atbildētājs pilnībā atzinis prasību un tiesa prasību apmierina;
2) aizmuguriska sprieduma gadījumā, ja tiesa prasību apmierina pilnībā;
3) vienkāršotās procedūras lietās;
4) lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas 

padomē.
(2) Saīsināto spriedumu sastāda saskaņā ar šā likuma 193. panta prasībām, izņemot aprakstošo 

daļu, kurā norāda tikai prasības priekšmetu, normatīvos aktus, pēc kuriem vadījies lietas dalībnieks, 
kā arī prasījumu, un motīvu daļu, kurā norāda tikai normatīvos aktus, pēc kuriem vadījusies tiesa.

(3) Saīsināto spriedumu tiesa sastāda 14 dienu laikā.”

14. Izteikt 199. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Spriedumu pasludina tiesas sēdē pēc tā parakstīšanas, nolasot tā ievaddaļu un rezolutīvo 

daļu, bet šā likuma 187. panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa nosaka datumu tuvāko 30 dienu 
laikā, kad spriedums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad spriedums ir pieejams 
tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu.

(2) Ja spriedums tiek pasludināts tiesas sēdē, tiesnesis izskaidro tā pārsūdzēšanas kārtību un 
termiņus.

(3) Ja lieta tiek skatīta tiesas sēdē, saīsināto spriedumu pasludina tiesas sēdē pēc tā 
parakstīšanas, nolasot tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu, bet šā likuma 187. panta otrajā daļā minētajā 
gadījumā tiesa nosaka datumu tuvāko 14 dienu laikā, kad saīsinātais spriedums būs sastādīts un 
pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms 
par sprieduma pasludināšanas datumu.”

15. 208. pantā: 
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Lietas dalībniekam, kas nav piedalījies tiesas sēdē, sprieduma vai šā likuma 194. panta 

pirmās daļas 1. un 2. punktā minētā saīsinātā sprieduma norakstu nosūta ne vēlāk kā triju dienu 
laikā pēc sprieduma pasludināšanas.”;

izslēgt otro daļu.

16. Izteikt 230.1 panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Saīsināto lēmumu tiesa sastāda:

1) par pieteikuma par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu apmierināšanu;
2) par pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā apmierināšanu 

vai apmierināšanu daļā — attiecībā uz apmierināto daļu;
3) par pušu noslēgta izlīguma apstiprināšanu.

(2) Saīsināto lēmumu sastāda saskaņā ar šā likuma 230.  panta prasībām, izņemot motīvu 
daļu, kurā norāda tikai normatīvos aktus, pēc kuriem tiesa vadījusies.

(3) Šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto saīsināto lēmumu pasludina un tā norakstu nosūta 
saskaņā ar šā likuma 231. pantu.”
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17. 231. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tiesa lēmumu pasludina tiesas sēdē pēc tā parakstīšanas, nolasot tā ievaddaļu un rezolutīvo 

daļu vai nosakot datumu tuvāko 14 dienu laikā, kad lēmums būs sastādīts un pieejams tiesas 
kancelejā. Datums, kad lēmums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par lēmuma pasludināšanas 
datumu. Lēmums, kas pieņemts rakstveida procesā, uzskatāms par sastādītu datumā, kad tas ir 
pieejams tiesas kancelejā.”;

izslēgt otrās daļas otro un ceturto teikumu.

18. Aizstāt 250.18 panta pirmajā daļā vārdus “Lietas par maza apmēra prasībām” ar vārdiem 
“Vienkāršotās procedūras lietas”.

19. 250.19 pantā:
aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “Lieta par maza apmēra prasību” (attiecīgā locījumā) ar 

vārdiem “Vienkāršotās procedūras lieta” (attiecīgā locījumā); 
aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu “2100 euro” ar skaitli un vārdu “2500 euro”.

20. Aizstāt 250.20 panta pirmajā daļā vārdus “Maza apmēra prasības pieteikums” ar vārdiem 
“Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā”.

21. Aizstāt 250.21 panta pirmajā daļā vārdus “maza apmēra prasības pieteikums” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā” (attiecīgā locījumā).

22. Aizstāt 250.23 panta pirmajā daļā vārdus “maza apmēra prasības pieteikumu” ar vārdiem 
“prasības pieteikumu vienkāršotajā procedūrā”.

23. 250.25 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“250.25 pants. Lietu izskatīšana rakstveida procesā, sprieduma sastādīšana, tā noraksta 

nosūtīšana un sprieduma sastādīšanas lūgums”;
papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “saņemt” un pēdējo teikumu pēc vārda 

“kad” ar vārdu “saīsinātā”;
papildināt pantu ar 2.1 , 2.2 un  2.3 daļu šādā redakcijā:
“(21) Tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, 

ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu 
laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta 
ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Tiesa arī pēc savas iniciatīvas šā panta 2.3 daļā noteiktajā 
kārtībā var sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam.

(22) Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ 
iesniedzējam. Sprieduma sastādīšanas lūgumu, kas iesniegts pēc termiņa beigām, nepieņem 
un atdod iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt sprieduma sastādīšanas lūgumu nav 
pārsūdzams. 

(23) Šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma 
sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams 
tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.”;
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aizstāt trešajā daļā vārdus “Pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu nekavējoties 
nosūta pa pastu” ar vārdiem un skaitli “Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai 
atbilstoši šā likuma 193.  pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu 
nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu”;

izslēgt ceturto daļu.

24. Izteikt 250.26 un 250.27 pantu šādā redakcijā:
“250.26 pants. Lietu iztiesāšana tiesas sēdē, sprieduma sastādīšana, tā noraksta nosūtīšana 

un sprieduma sastādīšanas lūgums
(1) Tiesa, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus, iztiesā lietu tiesas sēdē, ja ir saņemts 

puses pamatots lūgums un tiesa atzīst par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Tiesa var lietu 
iztiesāt tiesas sēdē arī pēc savas iniciatīvas. Ja tiesa atsaka lūgumu iztiesāt lietu tiesas sēdē, to norāda 
spriedumā.

(2) Nozīmējot lietu iztiesāšanai tiesas sēdē, vienlaikus ar pavēsti tiesa paziņo, ka gadījumā, ja 
kāda no pusēm neieradīsies uz tiesas sēdi, tiesa pabeigs lietas izskatīšanu, tai klāt neesot, un noteiks 
datumu pēc paziņotā tiesas sēdes datuma tuvāko 14 dienu laikā, kad saīsinātā sprieduma noraksts 
būs pieejams tiesas kancelejā, kā arī izskaidro pušu tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu.

(3) Tiesas sēdē tiesa nosaka saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko 14 dienu laikā, 
kad saīsinātais spriedums būs pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts 
ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātajā 
spriedumā norāda arī datumu, kad atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam 
sastādītais spriedums būs pieejams tiesas kancelejā, ja puse būs iesniegusi sprieduma sastādīšanas 
lūgumu.

(4) Tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, 
ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu 
laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta 
ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Tiesa arī pēc savas iniciatīvas šā panta sestajā daļā noteiktajā 
kārtībā var sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam.

(5) Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ 
iesniedzējam. Sprieduma sastādīšanas lūgumu, kas iesniegts pēc termiņa beigām, nepieņem 
un atdod iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt sprieduma sastādīšanas lūgumu nav 
pārsūdzams.

(6) Ja ir saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā 
noteiktajam sprieduma saturam tiesa sastāda 20 dienu laikā pēc šā panta ceturtajā daļā noteiktā 
termiņa beigām. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par 
sprieduma sastādīšanas datumu.

(7) Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.  pantā 
noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu 
vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un 
izsniegšanas kārtību.

250.27 pants. Saīsinātā sprieduma saturs un sprieduma stāšanās likumīgā spēkā  

(1)  Saīsinātā sprieduma rezolutīvajā daļā papildus šā likuma 194.  pantā noteiktajam tiesa 
norāda, ka sprieduma sastādīšanas lūgumu var iesniegt 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma 
sastādīšanas datuma, kā arī norāda datumu, kad sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā, 
ja puse būs iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu.

(2) Saīsinātais spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma 
sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas 
lūgumu. Ja pēc sprieduma sastādīšanas lūguma tiesa sastāda spriedumu, tas stājas spēkā šā likuma 
203. pantā noteiktajā kārtībā.
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(3) Tiesas spriedumu, kas sastādīts atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma 
saturam, lietas dalībnieki var pārsūdzēt apelācijas kārtībā 20 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas 
dienas, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas 
pamatiem.

(4) Lietas dalībnieks, kuram sprieduma noraksts nosūtīts saskaņā ar šā likuma 56.2 pantu, 
spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā 20 dienu laikā no sprieduma noraksta izsniegšanas 
dienas.

(5) Lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, 
sprieduma rezolutīvajā daļā papildus šā likuma 193. panta sestajā daļā noteiktajam tiesa norāda 
personai piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības vai grozījumus reģistrācijas ziņās atbilstoši 
normatīvo aktu noteikumiem.”

25. Aizstāt 250.28 pantā vārdu “Jelgavas” ar vārdiem “Zemgales rajona”.

26. Izslēgt 250.36 panta pirmajā un trešajā daļā vārdu “pilna”.

27. Izslēgt 250.42 panta pirmajā daļā vārdu “pilnu”.

28. Izteikt 415. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja spriedums sastādīts pēc tiesas noteiktā datuma (199. pants), sprieduma pārsūdzēšanas 

termiņu skaita no sprieduma faktiskās sastādīšanas dienas.”

29. Aizstāt 440.1 pantā vārdus “lietās par maza apmēra prasībām” ar vārdiem “vienkāršotās 
procedūras lietās”.

30. 442. pantā:
izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;
izslēgt 1.1 daļā vārdus “vai, ja tiesa pasludinājusi saīsinātu lēmumu, no pilna lēmuma noraksta 

izsniegšanas dienas”.

31. Papildināt likumu ar 443.1 pantu šādā redakcijā:
“443.1 pants. Blakus sūdzības saturs 
Blakus sūdzībā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;
2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, 

ja tādas nav, — dzīvesvietu; juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas 
numuru un juridisko adresi. Ja sūdzības iesniedzējs piekrīt elektroniskajai saziņai 
ar tiesu vai ir šā likuma 56. panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā 
pasta adresi un, ja sūdzības iesniedzējs ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar 
tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Sūdzības iesniedzējs papildus var norādīt 
arī citu adresi saziņai ar tiesu;

3) ja sūdzību iesniedz pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai 
ar tiesu ir Latvijā, un viņš piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, — pārstāvja 
elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, 
ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā 
adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par 
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savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā.  Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, 
papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi; 

4) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas šo lēmumu pieņēmusi;
5) kā izpaužas lēmuma nepareizība un tās pamatojumu;
6) pierādījumus, kas apstiprina sūdzības iesniedzēja iebildumus;
7) sūdzības iesniedzēja lūgumu  un apjomu, kādā lēmums tiek pārsūdzēts;
8) sūdzībai pievienoto dokumentu sarakstu.”

32. Papildināt likumu ar 444.1 pantu šādā redakcijā:
“444.1 pants. Drošības nauda par blakus sūdzību 
(1) Iesniedzot blakus sūdzību, izņemot blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot 

no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, iemaksājama drošības nauda 70 euro apmērā.
(2) Ja tiesa pārsūdzēto tiesas lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā atceļ vai groza, drošības nauda 

atmaksājama. Ja blakus sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.
(3) Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts 

nodevas. Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji 
atbrīvot personu no drošības naudas samaksas.”

33. 445. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “atmaksājot drošības naudu”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts nodeva” ar vārdiem “drošības nauda”;
papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atmaksā samaksāto drošības naudu.”;
papildināt ceturto daļu pēc vārda “Ja” ar vārdiem un skaitli “iesniegta blakus sūdzība, kura 

neatbilst šā likuma 443.1 panta prasībām, vai”.

34. 449. panta ceturtajā daļā:
aizstāt skaitli un vārdus “56,91 euro apmērā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 444.1 panta 

pirmajā un trešajā daļā noteiktajā apmērā un kārtībā”;
izslēgt otro teikumu.

35. Izslēgt 452. panta trešās daļas 5. punktā vārdu “pilna”.

36. 454. panta otrajā daļā:
izslēgt pirmo teikumu;
izteikt otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja spriedums sastādīts pēc tiesas noteiktā datuma (199. pants), sprieduma pārsūdzēšanas 

termiņu skaita no sprieduma faktiskās sastādīšanas dienas.”

37. Aizstāt 464. panta septītajā daļā vārdus “valsts nodevu” ar vārdiem “drošības naudu”.

38. 464.3 pantā:
izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Šis datums uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu.”;
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izslēgt 2.1 daļā vārdus “pilna sprieduma sastādīšanas”; 
izslēgt piekto daļu;
izslēgt sestajā daļā vārdu “pilna” un aizstāt vārdu “sastādīšanas” ar vārdu “pasludināšanas”.

39. 472. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “apspriežu istabā” ar vārdu “apspriedē”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “pilna sprieduma tekstu” ar vārdu “spriedumu”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “sprieduma pilna teksta” ar vārdu “sprieduma”.

40. Izslēgt 477.1 pantā vārdu “pilna”.

41. Izteikt 77.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“Lietas par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai par bērna pārvietošanas pāri robežai uz 

ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu”.

42. Izteikt 644.6 panta tekstu šādā redakcijā: 
“Lietas par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai par bērna, kura dzīvesvieta ir Latvijā, 

pārvietošanas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu tiek izskatītas saskaņā ar 
šīs nodaļas noteikumiem, ievērojot šā likuma vispārīgos noteikumus.”

43. 644.7 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“644.7  pants. Pieteikums par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai lietā par bērna 

pārvietošanas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu”;
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja ārvalsts tiesa izskata lietu par prettiesiski uz šo ārvalsti pārvietota vai tajā aizturēta 

bērna atgriešanos Latvijā, pēc šīs tiesas pieprasījuma persona, kuras tiesības īstenot aizgādību vai 
aizbildnību ir aizskartas, kā arī bāriņtiesa vai prokurors var iesniegt tiesai pieteikumu par atzinuma 
sniegšanu ārvalsts tiesai par bērna pārvietošanas no Latvijas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas 
ārvalstī tiesiskumu. Šajā daļā minēto pieteikumu var iesniegt, ja attiecīgā ārvalsts, kuras tiesa izskata 
lietu par prettiesiski uz šo ārvalsti pārvietota vai tajā aizturēta bērna atgriešanos Latvijā, ir 1980. gada 
25. oktobra Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 
vai 1996.  gada 19.  oktobra Hāgas konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, 
atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem 
līgumslēdzēja valsts.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā panta pirmajā daļā minēto pieteikumu persona, kuras tiesības īstenot aizgādību vai 

aizbildnību ir aizskartas, kā arī bāriņtiesa vai prokurors var iesniegt tiesai arī tad, ja nav saņemts 
ārvalsts tiesas pieprasījums, bet minētā persona, bāriņtiesa vai prokurors uzskata, ka šāda atzinuma 
sniegšana ārvalsts tiesai ir lietderīga.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “Lietas” ar vārdiem “par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai 
lietā”; 

aizstāt otrajā daļā vārdus “Ziemeļu rajona” ar vārdiem “Vidzemes priekšpilsētas”;
papildināt ceturto daļu ar vārdiem “un ārvalsts tiesas pieprasījumu, ja tāds ir”.
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44. 644.9 pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesa pieņem lēmumu, ar kuru sniedz ārvalsts tiesai atzinumu par bērna pārvietošanas 

no Latvijas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu.”;
izslēgt sesto daļu;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Tiesas lēmums stājas spēkā nekavējoties un nav pārsūdzams.”

45. Izslēgt 644.10 pantu.

46. Izteikt 644.11 panta pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Tiesa pieņemtā lēmuma, ar kuru ārvalsts tiesai sniegts atzinums par bērna pārvietošanas 

no Latvijas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu, norakstu iesniedz Tieslietu 
ministrijai, ja pieprasījums par bērna atgriešanos Latvijā ārvalstij ir iesniegts ar Tieslietu ministrijas 
starpniecību.”

47. Aizstāt 644.12  panta otrajā daļā vārdus “Ziemeļu rajona” ar vārdiem “Vidzemes 
priekšpilsētas”.

48. Aizstāt 644.14 pantā vārdus “Ziemeļu rajona” ar vārdiem “Vidzemes priekšpilsētas”.

49. Papildināt pārejas noteikumus ar 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140. un 
141. punktu šādā redakcijā: 

“131. Grozījumi šā likuma 34. un 38. pantā saistībā ar valsts nodevas un kancelejas nodevas 
precizēšanu stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

132. Grozījumi šā likuma 82.  pantā par sestās un septītās daļas izslēgšanu, par likuma 
papildināšanu ar 82.1 pantu un grozījumi 83.  pantā par pārstāvības ierobežojumiem tiesā stājas 
spēkā 2019. gada 1. janvārī.

133. Šā likuma 82.1 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās fiziskās personas vai juridiskās 
personas lietas, kuras līdz 2018. gada 31. decembrim pirmās vai apelācijas instances tiesā tiek vestas 
ar pārstāvja starpniecību, var tikt pabeigtas, tās vedot pirmās vai apelācijas instances tiesā ar šā 
pārstāvja starpniecību. 

134. Līdz šā likuma 250.20 panta pirmajā daļā un 250.23 panta pirmajā daļā minēto Ministru 
kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam ir piemērojami 
Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 783 “Noteikumi par maza apmēra prasībā 
izmantojamām veidlapām”, ņemot vērā šajos pantos izdarītos grozījumus, ar kuriem  termins “lietas 
par maza apmēra prasībām” tiek aizstāts ar terminu “vienkāršotās procedūras lietas”.

135. Pieteikumus par pieprasījuma iesniegšanu ārvalstij par bērna atgriešanos Latvijā 
(77.1 nodaļa), kas iesniegti Latvijas tiesā līdz 2018. gada 14. janvārim, izskata šajā likumā noteiktajā 
kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 15. janvārim.

136.  Blakus sūdzību par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu, kas, izskatot sūdzību par Rīgas 
apgabaltiesas iecirkņa Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 36 vai Rīgas apgabaltiesas iecirkņa 
Nr. 37 tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildīšanā (632. pants), pasludināts līdz 2018. gada 
28. februārim, izskata Rīgas apgabaltiesa.

137. Grozījumi šā likuma 14.  panta trešajā daļā, 62.  panta pirmajā daļā, 187., 193., 194., 
199., 208., 230.1, 231., 250.25, 250.26, 250.27, 250.36, 250.42 pantā, 415. panta otrajā daļā, 442. pantā, 
452.  panta trešajā daļā, 454.  panta otrajā daļā, 464.3, 472. un 477.1  pantā saistībā ar saīsinātā 
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sprieduma taisīšanas kārtību, formu un saturu, spriedumu sastādīšanas lūgumu, saīsinātā lēmuma 
taisīšanas kārtību, formu un saturu, kā arī sprieduma, saīsinātā sprieduma, lēmuma un saīsinātā 
lēmuma pasludināšanas kārtību stājas spēkā 2018. gada 1. martā.  

138. Lietas, kas ierosinātas par maza apmēra prasībām, un lietas, par kurām strīds izskatīts 
Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē līdz grozījumu šā likuma 250.25, 250.26 un 250.27 pantā par 
saīsinātā sprieduma un sprieduma sastādīšanas lūguma spēkā stāšanās dienai, izskata šā likuma 
250.25, 250.26 un 250.27 pantā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam.

139. Grozījumi šā likuma 34. pantā par piektās daļas izslēgšanu, grozījumi 41. panta pirmajā 
daļā, 445. pantā, 449. panta ceturtajā daļā, 464. panta septītajā daļā, 443.1 un 444.1 pants saistībā 
ar blakus sūdzības saturu, valsts nodevas par blakus sūdzību aizstāšanu ar drošības naudu un šīs 
drošības naudas apmēru, iemaksāšanas un atmaksas kārtību stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

140. Blakus sūdzības, par kurām samaksāta valsts nodeva un kuras iesniegtas līdz grozījumu 
šā likuma 34.  pantā par piektās daļas izslēgšanu, grozījumu 41.  panta pirmajā daļā, 445.  pantā, 
449. panta ceturtajā daļā, 464. panta septītajā daļā par rīcību ar drošības naudu un līdz likuma 
papildināšanas ar 444.1 pantu par drošības naudas samaksu blakus sūdzībās spēkā stāšanās dienai, 
izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam.

141. Pēc tam kad stājušies spēkā grozījumi šā likuma 187., 194., 199., 230.1 un 231. pantā par 
saīsinātā sprieduma taisīšanas kārtību, formu un saturu, kā arī par saīsināto lēmumu taisīšanas 
kārtību, formu un saturu, lietās, kurās taisīts saīsinātais nolēmums atbilstoši šajā likumā noteiktajai 
kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam, arī pilnais nolēmums tiek sastādīts atbilstoši 
šajā likumā noteiktajai kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 15. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.12.2017., Nr. 259.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

28. 786L/12 Fizisko personu reģistra likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.  pants. Šā likuma mērķis ir izveidot un uzturēt vienotu fizisko personu reģistrācijas un 
uzskaites sistēmu — Fizisko personu reģistru (turpmāk — Reģistrs), lai nodrošinātu fizisko personu 
identifikāciju un datu apstrādi, ko veic valsts institūcijas un amatpersonas.

2. pants. (1) Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — Pārvalde).

(2) Atbilstoši kompetencei ziņas Reģistrā iekļauj un aktualizē:
1) Pārvalde;
2) pašvaldība;
3) Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs;
4) Tieslietu ministrija;
5) zvērināts notārs;
6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
7) Valsts ieņēmumu dienests;
8) rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa;
9) Valsts robežsardze;
10) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
11) Nacionālais veselības dienests.

3. pants. Metodisko vadību ziņu iekļaušanai un aktualizēšanai Reģistrā, kā arī ziņu izsniegšanai 
no Reģistra nodrošina Pārvalde.

4. pants. (1) Reģistrā iekļauj un aktualizē ziņas par:
1) Latvijas pilsoni un Latvijas nepilsoni;
2) ārzemnieku:

a) kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas 
apliecību (turpmāk — reģistrācijas apliecība) vai Eiropas Savienības pilsoņa 
pastāvīgās uzturēšanās apliecību (turpmāk — pastāvīgās uzturēšanās apliecība),

b) kuram Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, 
c) attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas 

apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu,
d) kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās 

savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, 
veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā,

e) kurš vēlas saņemt Latvijas personas apliecību (elektroniskās identifikācijas 
karti), lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību,
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f) kurš vēlas Latvijā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot 
Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices 
Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(2) Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos Reģistrā tiek iekļautas ziņas par šā panta 
pirmās daļas 2. punktā minēto ārzemnieku.

5. pants. (1) Ziņu iekļaušana Reģistrā ir ieraksta izdarīšana:
1) Reģistrā;
2) valsts informācijas sistēmā, kurai izveidots tiešsaistes datu pārraides režīms ar 

Reģistru;
3) Notāru informācijas sistēmā.

(2) Ziņu aktualizēšana ir Reģistrā iekļauto ziņu grozīšana, norādot grozījumu izdarīšanas 
datumu, tiesisko pamatu un šos grozījumus apliecinoša dokumenta numuru, izdošanas datumu, 
izdevējvalsti un izdevējiestādi.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā uzglabā un izmanto dokumentus, kas pamato 
Reģistrā iekļaujamās un aktualizējamās ziņas, kā arī informāciju par tiem.

II nodaļa
Ziņu iekļaušana un aktualizēšana Reģistrā

6. pants. (1) Iekļaujot Reģistrā ziņas par personu, Pārvalde tai piešķir automātiski ģenerētu 
individuālu personas kodu. 

(2) Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. 
Personas koda pirmais cipars ir “3”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari 
no “0” līdz “9”. Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi.

(3) Personas kods ir nemainīgs, izņemot šādus gadījumus:
1) personai, kurai personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30.  jūnijam, tiek precizēts 

dzimšanas datums vai arī tā lūdz mainīt piešķirto personas kodu. Šajā gadījumā 
personai piešķir šā panta otrajā daļā minētajā kārtībā veidotu personas kodu;

2) persona tikusi adoptēta.
(4) Lēmums par personas koda maiņu stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, un to izpilda 

nekavējoties pēc šā lēmuma spēkā stāšanās.

7. pants. (1) Darbinieks, kas iekļauj Reģistrā ziņas par personu, pārbauda šo ziņu atbilstību 
personu apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā. 

(2) Iekļaujot Reģistrā ziņas par ārzemnieku, kuram tiesiskā saikne ar Latviju radusies 
patvēruma jomā, šā panta pirmo daļu var nepiemērot, ja persona nevar uzrādīt personu apliecinošu 
dokumentu.

(3) Iekļaujot Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” un “f ” apakšpunktā 
minēto ārzemnieku, šā panta pirmo daļu var nepiemērot, ja dokumenti ziņu iekļaušanai Reģistrā 
ir parakstīti ar Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices 
Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(4) Par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “b” un “c” apakšpunktā minēto ārzemnieku 
Reģistrā iekļauj ziņas, kuras ārzemnieks vai viņa likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot 
uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību. Iekļaujot Reģistrā 
ziņas par ārzemnieka tautību “latvietis” vai “lībietis (līvs)”, ievēro šā likuma 11. panta sestās daļas 
1. vai 2. punktu.
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8. pants. (1) Pārvalde iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta pirmajā daļā 
minētajām personām.

(2) Pašvaldība:
1) iekļauj Reģistrā ziņas par bērnu līdz triju mēnešu vecumam, izņemot gadījumu, kad 

bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas nepilsonis, bet otrs — citas 
valsts pilsonis vai arī abi vecāki ir ārzemnieki; 

2) iekļauj Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” apakšpunktā 
minēto personu, ja tā ir Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa vecāks vai laulātais; 

3) aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.
(3) Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs aktualizē Reģistrā iekļautās 

ziņas atbilstoši savai kompetencei. 
(4) Tieslietu ministrija iekļauj Reģistrā ziņas par adoptētu personu un aktualizē ziņas par 

personas vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu.
(5) Zvērināts notārs iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 

2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu, kā arī aktualizē Reģistrā iekļautās ziņas par šā likuma 
4. panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minēto personu laulības šķiršanu.

(6) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 
4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu. 

(7) Valsts ieņēmumu dienests iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta pirmās 
daļas 2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu.

(8) Rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā 
likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu.

(9) Valsts robežsardze iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 
2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu.

(10) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 
4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu.

(11) Nacionālais veselības dienests iekļauj un aktualizē Reģistrā ziņas par šā likuma 4. panta 
pirmās daļas 2. punkta “d” apakšpunktā minēto personu.

(12)  Šā likuma 4.  panta pirmās daļas 2.  punkta “f ” apakšpunktā minētā persona valsts 
pārvaldes pakalpojuma ietvaros iekļauj Reģistrā šā likuma 11. panta ceturtajā daļā norādītās ziņas.

(13) Ministru kabinets nosaka Reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un ziņu iekļaušanas kārtību, 
kā arī Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai iesniedzamo ziņu apjomu un kārtību, kādā tās Pārvaldei 
sniedz:

1) Saeimas Administrācija;
2) valsts pārvaldes iestādes;
3) tiesas;
4) zvērināti notāri;
5) šā likuma 4. panta pirmajā daļā minētās personas.

9. pants. (1) Reģistrā norāda personas statusu:
1) statuss ir aktīvs, ja Reģistrā iekļautas ziņas par šā likuma 4.  panta pirmās daļas 

1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minētajām personām;
2) statuss ir pasīvs, ja:

a) Reģistrā iekļautas ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “b”, “c”, 
“d”, “e” un “f ” apakšpunktā minētajām personām,

b) personai Latvijā zudis tiesiskais statuss un jauns statuss nav noteikts,
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c) persona atbilstoši Reģistra ziņām ir sasniegusi 105 gadu vecumu, izņemot 
gadījumu, kad Pārvalde ir guvusi apstiprinājumu, ka persona ir dzīva,

d) personai, kura nav Latvijas pilsonis, pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk 
nekā piecus gadus nav derīga personu apliecinoša dokumenta, izņemot 
gadījumu, kad Pārvalde guvusi apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā, vai kad 
Latvijas nepilsonis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz dokumentus, 
kas pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav 
un nav bijis citas valsts pilsonis,

e) personai mainīts vārds, uzvārds vai personas kods pēc adopcijas vai tās 
atcelšanas.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas nepilsonis iesniedz dokumentus, kas 
pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas valsts 
pilsonis.

10. pants. Ziņas Reģistrā ieraksta latviešu valodā. Šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktā 
minēto personu vārdu un uzvārdu ieraksta latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši ārvalsts 
izsniegtajam ceļošanas dokumentam. Ziņas par personas adresi ārvalstī ieraksta latīņalfabētiskajā 
transliterācijā, valsti norāda atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
klasifikatoram.

11. pants. (1) Reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:
1) personas kods;
2) vārds (vārdi);
3) uzvārds;
4) dzimtais uzvārds;
5) personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma un citas valodas personvārda 

oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona to vēlas un var šo formu 
apliecināt dokumentāri;

6) ārzemnieka personvārda atveide latviešu valodā;
7) dzimšanas datums, valsts un vieta;
8) ziņas par dzimšanas laiku, reģistrāciju un dzimšanas apliecību;
9) dzimums;
10) valstiskā piederība un tās veids;
11) tautība;
12) deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese. Personas 

norādītajai dzīvesvietas adresei ir informatīvs raksturs;
13) ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “b”, “c”, “d” un “e” apakšpunktā 

minētās personas identifikācijas kodu, kas ierakstīts personu apliecinošā dokumentā;
14) ziņas par šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā 

minētajai personai ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu, kas ierakstīts kompetentas 
iestādes izsniegtā dokumentā;

15) ziņas par personas oficiālās elektroniskās adreses kontu;
16) ziņas par personu apliecinošu dokumentu;
17) ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu — uzturēšanās atļauju, reģistrācijas 

apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
18) ziņas par ģimenes stāvokli;
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19) ziņas par laulību;
20) ziņas par nepilngadīgiem bērniem;
21) ziņas par daudzbērnu ģimenes statusu;
22) ziņas par tēvu un māti;
23) ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu vai rīcībspējas ierobežojuma 

pārskatīšanu;
24) ziņas par personas miršanu;
25) ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus 

pēc nāves;
26) ziņas par ārpusģimenes aprūpes vai aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu vai 

aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu vai atjaunošanu;
27) ziņas par personas aizbildņiem, aizgādņiem vai audžuģimeni;
28) ziņas par bērnu aprūpes iestādi;
29) ziņas par adopcijas nodibināšanas vai atcelšanas nolēmumu;
30) ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

statusu;
31) ziņas par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu;
32) ziņas par dokumentu, kas apliecina aizliegumu izsniegt personu apliecinošu 

dokumentu bērnam, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, vai aizliegumu izbraukt no 
valsts nepilngadīgam bērnam; 

33) ziņas par personu, kurai aizliegts izsniegt bērna, kurš ir jaunāks par 14  gadiem, 
personu apliecinošu dokumentu vai izvest no valsts nepilngadīgu bērnu.

(2) Šajā likumā minētā valstiskā piederība ir personas saikne ar valsti, kas personai izdevusi 
vai likumā noteiktajā kārtībā izdos personu apliecinošu dokumentu vai to aizstājošu dokumentu. 
Valstiskās piederības veidi šā likuma izpratnē ir: 

1) pilsonis;
2) nepilsonis;
3) bezvalstnieks;
4) bēglis;
5) alternatīvais statuss;
6) pagaidu aizsardzība;
7) nenoteikts.

(3) Par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” un “e” apakšpunktā minēto personu 
Reģistrā iekļauj šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10., 12., 13. un 16. punktā minētās ziņas. 

(4) Par šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “f ” apakšpunktā minēto personu Reģistrā 
iekļauj šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 9. punktā minētās ziņas, kā arī citas pirmajā daļā minētās 
ziņas, kas nepieciešamas valsts pārvaldes pakalpojuma saņemšanai.

(5) Ziņas par pilngadīgu bērnu Reģistrā iekļauj pēc tēva vai mātes vēlēšanās.
(6) Ziņas par personas tautību Reģistrā iekļauj, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja personas tautība ir ierakstīta personu apliecinošā dokumentā, civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju apliecinošā dokumentā vai konstatēta ar tiesas spriedumu, personas 
tautību Reģistrā iekļauj atbilstoši vienā no šiem dokumentiem norādītajam. Ja 
vairākos dokumentos ir norādīta dažāda tautība, noteicošais ir jaunākais dokuments;
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2) ja ziņas par personas tautību Reģistrā nevar iekļaut, ievērojot šīs daļas 1.  punktā 
minēto kārtību, personas tautību Reģistrā iekļauj saskaņā ar personas izvēli 
atbilstoši tiešo augšupējo radinieku tautības ierakstam Reģistrā, personu apliecinošā 
dokumentā, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumentā vai atbilstoši 
tiesas spriedumā konstatētajam divu paaudžu robežās;

3) ja ziņas par personas tautību Reģistrā nevar iekļaut, ievērojot šīs daļas 1. vai 2. punktā 
minēto kārtību, un persona atzīta par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma 
2. panta pirmās daļas 3. punktu, personas tautību Reģistrā iekļauj atbilstoši attiecīgajā 
lēmumā konstatētajam;

4) ja persona nav izvēlējusies norādīt tautību, Reģistrā iekļauj norādi “neizvēlēta”; 
5) ja personai nav informācijas par savu augšupējo radinieku tautību divu paaudžu 

robežās, Reģistrā iekļauj norādi “nezināma”; 
6) adopcijas gadījumā bērna tautību var aktualizēt atbilstoši adoptētāja un viņa 

augšupējo radinieku tautībai divu paaudžu robežās.

12. pants. Ja kādas no Reģistrā iekļautajām ziņām tiek aktualizētas, jaunās ziņas ieraksta, 
neiznīcinot iepriekšējās.

13. pants. Personas nāves vai tiesiskā statusa maiņas gadījumā Reģistrā iekļautās ziņas par šo 
personu tiek saglabātas.

III nodaļa
Informācijas sniedzēju un lietotāju tiesības un pienākumi

14. pants. (1) Šā likuma 4. panta pirmajā daļā minēto personu pienākums ir sniegt ziņas 
par sevi iekļaušanai Reģistrā. Ziņas par nepilngadīgu bērnu vai bērnu, kurš atrodas ārpusģimenes 
aprūpē vai aizgādnībā, sniedz attiecīgās personas likumiskais pārstāvis. 

(2) Šā likuma 4.  panta pirmās daļas 1.  punktā minētās personas sniedz ziņas par saviem 
jaundzimušajiem, nedzīvi dzimušajiem un dzemdībās mirušajiem bērniem divu mēnešu laikā pēc 
bērna piedzimšanas.

(3) Šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minētās personas 
paziņo Pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās 
ziņās par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem un par personām, kas atrodas to aizbildnībā vai 
aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

(4) Nepilngadīgam bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota 
rīcībspēja, ir tiesības sniegt šā panta pirmajā un trešajā daļā norādītās ziņas par sevi.

15. pants. Informācijas sniedzēji ir atbildīgi par ziņu savlaicīgu sniegšanu Pārvaldei un šo 
ziņu atbilstību tās apliecinošiem dokumentiem.

16. pants. (1) Persona ir tiesīga divas reizes kalendāra gadā bez maksas pieprasīt Pārvaldei un 
saņemt visu Reģistra informāciju par sevi un saviem nepilngadīgajiem bērniem.

(2) Par personām, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, Reģistra informāciju 
divas reizes kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.
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17. pants. Šā likuma 11. panta pirmās daļas 12. punktā minētās ziņas par sevi var pieprasīt un 
saņemt persona, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, vai šīs personas likumiskais pārstāvis.

18. pants. Šā likuma 11. panta pirmās daļas 29. punktā minētās ziņas var pieprasīt un saņemt 
tikai adoptētais pēc pilngadības sasniegšanas. Līdz adoptētā pilngadībai šīs ziņas var pieprasīt un 
saņemt adoptētāji.

19. pants. Ja persona Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem, 
kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu vai ar šo likumu 
aizliegtu ziņu iekļaušanu, tai ir tiesības Pārvaldei pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota, bet aizliegtās 
ziņas izslēgtas no Reģistra. Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas 
bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ir ierobežota rīcībspēja.

20. pants. Persona Reģistra informāciju par citu personu var saņemt uz motivēta iesnieguma 
pamata. Iesniegumā var nenorādīt motivāciju, ja pieprasa ziņas par citas personas rīcībspēju.

21.  pants. Saeimas Administrācijai, valsts pārvaldes iestādēm un privātpersonām, kurām 
deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesām un prokuratūrai ir tiesības saņemt no Reģistra 
šā likuma 11.  panta pirmajā daļā noteiktās ziņas atbilstoši minēto institūciju un privātpersonu 
kompetencei.

22. pants. Ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskajām valdību organizācijām un nevalstiskajām 
organizācijām Pārvalde Reģistrā iekļauto informāciju sniedz saskaņā ar Latvijas Republikas 
noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai — īpašos gadījumos, kad šādi līgumi nav noslēgti, — 
ārlietu ministra un iekšlietu ministra savstarpēji saskaņotā kārtībā.

23.  pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde, pašvaldība un Latvijas 
diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs izsniedz Reģistrā iekļautās ziņas.

24.  pants. Par informācijas saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva. Ministru 
kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus, kā arī 
gadījumus, kuros valsts nodevu neatmaksā.
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Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Iedzīvotāju reģistra likums (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19. nr.; 2002, 7., 21. nr.; 2005, 22. nr.; 2007, 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2010, 78. nr.; 2011, 21. nr.; 2013, 6., 101., 211. nr.; 2016, 2. nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. janvārim izdod šā likuma 4. panta otrajā daļā, 5. panta 
trešajā daļā, 8. panta trīspadsmitajā daļā, 9. panta otrajā daļā, 23. un 24. pantā minētos noteikumus.

3. Šā likuma 2. panta otrās daļas 6., 7., 8., 10. un 11. punktā minētās iestādes Reģistrā iekļauj 
un aktualizē ziņas ar 2021. gada 1. jūliju.

4. Personai, kurai personas kods tika piešķirts līdz 2017.  gada 30.  jūnijam un nav ticis 
mainīts atbilstoši šā likuma 6. panta trešajai daļai, personas kodu veido vienpadsmit ciparu virkne, 
no kuriem pirmie seši cipari norāda personas dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, bet septītais 
cipars norāda gadsimtu: cipars “0” apzīmē 19. gadsimtu, cipars “1” — 20. gadsimtu, cipars “2” — 
21. gadsimtu. Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi.

5. Šā likuma 11. panta pirmās daļas 31. punkts stājas spēkā vienlaikus ar likuma, kas regulē 
Otrā pasaules kara dalībnieka statusu, spēkā stāšanos.

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.12.2017., Nr. 259.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

29. 787L/12 Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā
Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1998, 19. nr.; 2002, 7., 21. nr.; 2005, 22. nr.; 2007, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 78. nr.; 
2011, 21. nr.; 2013, 6., 101., 211. nr.; 2016, 2. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
“5. pants. (1) Iekļaujot Reģistrā ziņas par personu, Pārvalde tai piešķir automātiski ģenerētu 

individuālu personas kodu.
(2) Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. 

Personas koda pirmie cipari ir “32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari 
no “0” līdz “9”. Pirmos sešus ciparus no pārējiem pieciem cipariem var atdalīt ar defisi. 

(3) Personas kods ir nemainīgs, izņemot gadījumus, kad: 
1) personai, kurai personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30.  jūnijam, tiek precizēts 

dzimšanas datums vai arī tā lūdz mainīt piešķirto personas kodu. Šajā gadījumā 
personai piešķir šā panta otrajā daļā minētajā kārtībā veidotu personas kodu; 

2) persona tikusi adoptēta.
(4) Lēmums par personas koda maiņu stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, un to izpilda 

nekavējoties pēc šā lēmuma spēkā stāšanās.”

2. 7.1 pantā:
papildināt 2. punktu ar “d” un “e” apakšpunktu šādā redakcijā: 

“d) persona atbilstoši Reģistra ziņām ir sasniegusi 105 gadu vecumu, izņemot gadījumu, 
kad Pārvalde ir guvusi apstiprinājumu, ka persona ir dzīva, 

  e) personai, kura nav Latvijas pilsonis, pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā 
piecus gadus nav derīga personu apliecinoša dokumenta, izņemot gadījumu, kad 
Pārvalde guvusi apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā, vai ja Latvijas nepilsonis 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz dokumentu, kas pamato viņa 
uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas 
valsts pilsonis.”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas nepilsonis iesniedz dokumentus, kas 

pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas valsts 
pilsonis.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

3. Izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4) Pirmuzskaites veidlapu ārzemniekam aizpilda atbilstoši ziņām, kuras ārzemnieks vai viņa 

likumiskais pārstāvis sniedzis, pieprasot uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās 
uzturēšanās apliecību. Iekļaujot Reģistrā ziņas par ārzemnieka tautību “latvietis” vai “lībietis (līvs)”, 
ievēro šā likuma 10. panta piektās daļas 1. vai 2. punktu.”
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4.  10. pantā:
izslēgt pirmās daļas 10.2 punktā vārdus “kurš ļauj personai uzturēties ārvalstīs”;
papildināt pirmo daļu ar 10.3 punktu šādā redakcijā:

“103) ziņas par personas oficiālās elektroniskās adreses kontu;”;
papildināt pirmo daļu ar 27. punktu šādā redakcijā:

“27) ziņas par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu.”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 
“(5) Ziņas par personas tautību Reģistrā iekļauj, ievērojot šādus nosacījumus:

1) ja personas tautība ir ierakstīta personu apliecinošā dokumentā, civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju apliecinošā dokumentā vai konstatēta ar tiesas spriedumu, personas 
tautību Reģistrā ieraksta atbilstoši vienā no šiem dokumentiem norādītajam. Ja 
vairākos dokumentos ir norādīta dažāda tautība, noteicošais ir jaunākais dokuments;

2) ja ziņas par personas tautību Reģistrā nevar iekļaut, ievērojot šīs daļas 1.  punktā 
minēto kārtību, personas tautību Reģistrā ieraksta saskaņā ar personas izvēli 
atbilstoši tiešo augšupējo radinieku tautības ierakstam Reģistrā, personu apliecinošā 
dokumentā, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumentā vai atbilstoši 
tiesas spriedumā konstatētajam divu paaudžu robežās;

3) ja ziņas par personas tautību Reģistrā nevar iekļaut, ievērojot šīs daļas 1. vai 
2. punktā minēto kārtību, un persona atzīta par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības 
likuma 2. panta pirmās daļas 3. punktu, personas tautību Reģistrā ieraksta atbilstoši 
attiecīgajā lēmumā konstatētajam;

4) ja persona nav izvēlējusies norādīt tautību, Reģistrā iekļauj norādi “neizvēlēta”; 
5) ja personai nav informācijas par savu augšupējo radinieku tautību divu paaudžu 

robežās, Reģistrā iekļauj norādi “nezināma”; 
6) adopcijas gadījumā bērna tautību var aktualizēt atbilstoši adoptētāja un viņa 

augšupējo radinieku tautībai divu paaudžu robežās.”

5. 15. pantā:
izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā likuma 3. panta 1. un 2. punktā minētās personas paziņo Pārvaldei savas dzīvesvietas 

adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem nepilngadīgajiem 
bērniem un par personām, kas atrodas to aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas 
ārvalstu institūcijās.”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Nepilngadīgam bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota 

rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pārvaldei šā panta pirmajā un otrajā daļā norādītās ziņas par sevi.”

6. Aizstāt 17.1 pantā vārdus “kā arī atvieglojumus valsts nodevas maksāšanā un atbrīvojumus 
no valsts nodevas maksāšanas” ar vārdiem “atvieglojumus un atbrīvojumus, kā arī gadījumus, 
kādos valsts nodevu neatmaksā”.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā: 
“10. Šā likuma grozījumi par 10. panta pirmās daļas papildināšanu ar 10.3 punktu stājas spēkā 

2018. gada 1. jūnijā.
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11. Šā likuma grozījumi par 10. panta pirmās daļas papildināšanu ar 27. punktu stājas spēkā 
sešus mēnešus pēc tam, kad spēkā stājies likums, kas regulē Otrā pasaules kara dalībnieka statusu.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 31.12.2017., Nr. 259.
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30. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11. janvāra sēdē atsaukusi deputātu Intu Dālderi no Saeimas 

Ilgtspējīgas attīstības komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Eiropas lietu komisijā.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2018. gada 11. janvārī

31. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11.  janvāra sēdē apstiprinājusi Arta Gustovska deputāta 

pilnvaras.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2018. gada 11. janvārī

32. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11. janvāra sēdē ievēlējusi deputātu Arti Gustovski Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un Saeimas Pieprasījumu komisijā.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2018. gada 11. janvārī

33. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11. janvāra sēdē ievēlējusi deputātu Renāru Putniņu Saeimas 

Ilgtspējīgas attīstības komisijā.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2018. gada 11. janvārī
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34. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11. janvāra sēdē atsaukusi deputāti Inesi Lībiņu-Egneri no 

Saeimas Pieprasījumu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Nacionālās drošības komisijā.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2018. gada 11. janvārī

35. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.  janvāra sēdē atsaukusi deputātu Ringoldu Balodi no 

Saeimas Nacionālās drošības komisijas.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2018. gada 18. janvārī

36. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.  janvāra sēdē atsaukusi deputātu Gunāru Kūtri no 

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2018. gada 18. janvārī

37. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.  janvāra sēdē atsaukusi deputātu Aivaru Meiju no 

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2018. gada 18. janvārī


	n3
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	25.	783L/12	Grozījumi Pacientu tiesību likumā
	26.	784L/12	Veselības aprūpes finansēšanas likums
	27.	785L/12	Grozījumi Civilprocesa likumā 
	28.	786L/12	Fizisko personu reģistra likums
	29.	787L/12	Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā
	30.	Paziņojums
	31.	Paziņojums
	32.	Paziņojums
	33.	Paziņojums
	34.	Paziņojums
	35.	Paziņojums
	36.	Paziņojums
	37.	Paziņojums

