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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

149. 857L/12

Grozījums Elektronisko dokumentu likumā

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2004, 11., 18., 23. nr.; 2006, 13., 15. nr.; 2007, 13. nr.; 2009, 160. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2015, 56. nr.; 2017, 97. nr.) šādu grozījumu:
Aizstāt pārejas noteikumu 6. punktā vārdus un skaitļus “līdz 2018. gada 30. jūnijam” ar
vārdiem un skaitļiem “līdz 2020. gada 30. jūnijam”.

Likums stājas spēkā 2018. gada 30. jūnijā.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 7. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 12. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.06.2018., Nr. 116.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

150. 858L/12

Par Rīgas Stradiņa universitātes
Satversmes grozījumiem

1. pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes sapulces
2013. gada 9. janvārī un 2017. gada 14. martā pieņemtie Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes
grozījumi.
2. pants. Līdz ar likumu izsludināmi Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 31. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 15. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.06.2018., Nr. 119.
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Rīgas Stradiņa universitātes Satversme
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)
Preambula
Rīgas Stradiņa universitātes sākotne saistīta ar 1919. gada 8. februārī dibināto un 1919. gada
28. septembrī atklāto Latvijas Augstskolu. Tās Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu
apstiprināta 1923. gada 28. martā, piešķirot augstskolai nosaukumu “Latvijas Universitāte”.
1940. gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā valdība likvidēja
Latvijas Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja to par Latvijas Valsts
universitāti.
Ar PSRS Ministru Padomes 1950. gada 10. jūnija rīkojumu Nr.8640-r uz Latvijas Valsts
universitātes Medicīnas fakultātes bāzes tika izveidots Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas
Rīgas Medicīnas institūts.
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990. gadā Rīgas Medicīnas
institūts tika pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju. Tās Satversmi pieņēma Latvijas Medicīnas
akadēmijas kolektīva pārstāvju konferencē 1991. gada 1. oktobrī, un tā ar Latvijas Republikas
Augstākās Padomes lēmumu apstiprināta 1993. gada 23. februārī.
Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes sapulce 1998. gada 5. februārī pieņēma nosaukumu
“Rīgas Stradiņa universitāte”, bet 2001. gada 9. maijā — Satversmi. Rīgas Stradiņa universitāte ir
Latvijas Medicīnas akadēmijas tiesību un saistību pārņēmēja.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk tekstā – Universitāte) ir Augstskolu likumā noteiktā
apjomā autonoma Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūcija.
1.2. Oficiālajā sarakstē vienlīdzīgi lietojami šādi nosaukumi:
– Rīgas Stradiņa universitāte, saīsināti RSU;
– Rīga Stradiņš University (angļu valodā);
– Stradiņš-Universität Riga (vācu valodā);
– Universitate Stradina de Riga (franču valodā);
– Universitas Rigensis Stradina (latīņu valodā);
– Рижский университет имени Страдиня (krievu valodā);
– Universidad Stradiņš de Riga (spāņu valodā).
1.3. Universitātes juridiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007.
1.4. Universitāte ir valsts dibināta augstākās izglītības un zinātnes institūcija ar pašpārvaldes
tiesībām, atvasināta publiska persona.
Universitātes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums,
Zinātniskās darbības likums, Augstskolu likums, citi normatīvie akti un šī Satversme.
1.5. Universitātei ir savs zīmogs ar Latvijas Republikas papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu
un tās pilnu nosaukumu “Rīgas Stradiņa universitāte”, emblēma, karogs, nozīmes un citi atribūti,
patstāvīga bilance un savi norēķinu konti bankās.
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2. Universitātes autonomija, uzdevumi un akadēmiskā brīvība
2.1. Universitātes autonomiju raksturo varas un atbildības sadale starp valsts institūcijām un
Universitātes vadību, kā arī starp Universitātes vadību un akadēmisko personālu.
2.2. Universitātes galvenie mērķi ir piedāvāt un realizēt plašu universitātes akadēmisko un
profesionālo izglītību, kā arī pētnieciskā darba iespējas šādos pamatvirzienos — medicīnā, veselības
un sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs.
2.3. Universitātes uzdevumi:
– nodrošināt studiju un pētniecības darba nedalāmību, iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko
izglītību un profesionālo prasmi, akadēmiskos un zinātniskos grādus, profesionālo kvalifikāciju;
– izstrādāt studiju programmas, izraudzīties akadēmisko personālu, iekārtot klīnikas,
zinātniskās un mācību laboratorijas, mācību aptiekas, bibliotēku un citas struktūras, lai studējošajiem
dotu iespēju iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi atbilstoši zinātnes
attīstības līmenim iespējami koncentrētā un didaktiski pilnvērtīgā veidā; nodrošināt tādas studiju
programmas, pārbaudījumu un eksāmenu prasības, lai piešķirtos grādus un nosaukumus, iegūtos
diplomus un profesionālo kvalifikāciju, kā arī studiju programmu daļu apgūšanu savstarpēji atzītu
Latvijas un ārvalstu augstskolās;
– veicināt tālākizglītojošas studijas un piedalīties tālākas izglītības pasākumos. Sadarboties ar
citām augstskolām, kā arī ar zinātniskās pētniecības un izglītības iestādēm. Veicināt studējošo un
akadēmiskā personāla apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu augstskolām;
– organizēt savu darbu sabiedrības interesēs, apzinot sabiedrības aktuālās intereses, kā arī
informēt sabiedrību par savu darbību, par studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām,
veicinot studiju un pētniecības darbu izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām. Piedāvāt
sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziņas, metodes un pētījumu rezultātus;
– rūpēties par jauno zinātnieku sagatavošanu un nodrošināt viņiem iespēju iekļauties pasaules
akadēmiskajos, pētnieciskajos procesos;
– garantēt akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.
2.4. Universitāte 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.
Universitātes administrācijai ir pienākums garantēt un respektēt Augstskolu likumā, šajā
Satversmē un citos normatīvajos aktos paredzētās studējošo un akadēmiskā personāla tiesības.
2.5. Universitāte veic augstskolas profilam atbilstošu saimniecisko darbību saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, un patstāvīgi nosaka pakalpojumu
normatīvus un izcenojumus. Universitātes veiktās saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie ienākumi
izmantojami augstskolas attīstības vajadzībām.
3. Universitātes pašpārvalde un struktūrvienības
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3) Rektors;
4) Akadēmiskā šķīrējtiesa.
3.2. Satversmes sapulce ir Universitātes pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības
institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos.
Satversmes sapulci ievēlē uz trim gadiem, aizklāti balsojot, no:
1) akadēmiskā personāla;
2) studējošajiem;
3) vispārējā Universitātes personāla.
Satversmes sapulcē ir 130 locekļi. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes
sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60% un studējošo īpatsvars — par 20 %.
Struktūrvienību pārstāvniecības normas Satversmes sapulcē nosaka Universitātes Senāts.
Satversmes sapulce, katrreiz sanākot, ievēl priekšsēdētāju un sekretāru.
Sasaukt Satversmes sapulci var rektors vai Senāts. Satversmes sapulci sasauc ne retāk kā
reizi trijos gados. Ārkārtas Satversmes sapulci sasauc, ja to pieprasa rektors, Senāts vai Studējošo
pašpārvalde.
Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk kā puse delegātu.
Lēmumus pieņem, ja par tiem nobalso klātesošo delegātu vairākums.
Satversmes sapulces delegāts ir atsaukts, ja par atsaukšanu nobalso ne mazāk kā 75% no
personāla, kuram ir tiesības ievēlēt attiecīgo Satversmes sapulces delegātu.
3.3. Satversmes sapulce:
1) atklāti balsojot, pieņem un groza Universitātes Satversmi;
2) aizklāti balsojot, ievēl un atceļ rektoru;
3) noklausās rektora pārskatu;
4) aizklāti balsojot, ievēl Senātu;
5) aizklāti balsojot, ievēl Akadēmisko šķīrējtiesu;
6) atklāti balsojot, apstiprina Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus;
7) (izslēgts ar 30.04.2009. likumu);
8) veic citas Augstskolu likumā, Universitātes Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktās
funkcijas.
3.4. Universitātes Senāts ir Universitātes personāla koleģiāla vadības institūcija un
lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Universitātes darbības
sfēras.
3.5. Universitātes Senāta pilnvaru laiks ir trīs gadi. Universitātes Senāts uz trīs gadiem no sava
vidus ievēl priekšsēdētāju, viņa vietnieku, sekretāru un Senāta prezidiju. Senāta prezidijs pārstāv
Senātu tā sēžu starplaikos saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. Senāta priekšsēdētājs ir arī
Senāta prezidija priekšsēdētājs. Senāta sekretārs vienlaikus ir arī Senāta prezidija sekretārs. Senāta
prezidiju un/vai priekšsēdētāju var pārvēlēt pēc 75% Senāta locekļu pieprasījuma.
3.6. Universitātes Senāts:
– nosaka profesoru, asociēto profesoru un docentu štata vietu skaitu atbilstoši nepieciešamībai
un finansējuma iespējām;
– ievēl docentus, ja fakultātes domnieku kvalifikācija neatbilst promocijas padomes prasībām;
akadēmisko struktūrvienību vadītājus; Universitātes Goda doktorus un goda biedrus;
7
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– apstiprina prorektorus un Universitātes iestāžu, uzņēmumu un institūtu direktorus (pēc
rektora priekšlikuma), Darba kārtības noteikumus, Universitātes struktūrvienību, padomju
u.c. institūciju statūtus vai nolikumus, Nolikumu par zinātnisko grādu piešķiršanu Universitātē,
Studējošo pašpārvaldes nolikumu; uzņemšanas noteikumus studiju programmās, citus noteikumus,
kas reglamentē studiju gaitu, studiju rezultātu pārbaudi un vērtēšanu, profesionālās kvalifikācijas,
akadēmisko un profesionālo grādu piešķiršanas un diplomu izsniegšanas kārtību u.c. Universitātes
darbības jomas, Universitātes budžetu;
– lemj par akadēmiskās, zinātniskās, un saimnieciskās darbības jautājumiem, kas nozīmīgi
universitātei;
– izskata sūdzības par rektora lēmumiem, kuri nav administratīvie akti;
– izskata un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības, kā arī veic
citas darbības atbilstoši Satversmes sapulces apstiprinātajam nolikumam par Senātu.
Senāta lēmumu, kas nav administratīvais akts, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt
Universitātes Satversmes sapulcē.
3.7. Universitātes Senāta sastāvā 75 % jābūt akadēmiskā personāla pārstāvju. Universitātes
Senāta sastāvā jābūt ne mazāk par 50 % profesoru un asociētu profesoru un ne mazāk kā 25 % pārējā
akadēmiskā personāla pārstāvju. Studējošo īpatsvaram ir jābūt ne mazāk par 20 %, pārējie Senāta
locekļi ir Universitātes zinātnisko un saimniecisko struktūrvienību pārstāvji. Studējošo pārstāvjus
atbilstoši savam nolikumam Senātā ievēl un atsauc Studējošo pašpārvalde. Satversmes sapulces
ievēlēto Senāta locekli atsauc Satversmes sapulce, ja to rakstveidā ierosina puse no darbinieku
kopas, kas viņu izvirzījusi. Ja ievēlētie pārstāvji pārtrauc darba vai studiju attiecības ar Universitāti,
tad viņiem izbeidzas Senāta locekļu pilnvaras. Universitātes Senāta locekļu kopējo skaitu nosaka
Satversmes sapulces apstiprinātais Senāta nolikums.
3.8. Rektoram ir atliekošā veto tiesības Senāta lēmumiem. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem
Universitātes Senātā, fakultātes domē un Satversmes sapulcē ir veto tiesības jautājumos, kas skar
studējošo intereses. Pēc veto piemērošanas jautājumu izskata saskaņošanas komisija, ko izveido
Senāts. Atliekošā veto jautājumu izskata nākamajā Senāta sēdē, pieņemot lēmumu ar 2/3 klātesošo
Senāta locekļu balsu vairākumu.
3.9. Rektors ir Universitātes augstākā amatpersona, kas vada Universitāti un bez īpaša
pilnvarojuma pārstāv Universitāti. Rektoru ievēl Universitātes Satversmes sapulce uz pieciem
gadiem, turklāt vienu personu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
Universitātes ievēlēto rektoru pēc veselības ministra ierosinājuma apstiprina Ministru
kabinets. Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets pēc Universitātes Senāta vai Veselības ministrijas
ierosinājuma, ja Universitātes rektora darbībā konstatēti likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumi.
Rektors:
– atbild par Universitātes darbības atbilstību Augstskolu likumam un citiem normatīvajiem
aktiem, kā arī Universitātes Satversmei;
– atbild par Universitātē iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu kvalitāti;
– nodrošina Universitātei piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Universitātes mantas
likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu; personiski atbild par Universitātes finansiālo
darbību;
– veicina un atbild par Universitātes personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla
un studējošo akadēmisko brīvību;
– atbild par Universitātes stratēģijas īstenošanu un sagatavo Universitātes budžetu;
– veic citus Augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Universitātes Satversmē
noteiktos rektora pienākumus.
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Rektors nosaka prorektoru pilnvaras un vada visu Universitātes darbību, pildot šīs Satversmes
prasības, Universitātes Satversmes sapulces un Senāta lēmumus, ievērojot Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasības.
Rektora lēmumu, kas nav administratīvais akts, 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var
pārsūdzēt Universitātes Senātā.
3.10. Pēc Universitātes Senāta iniciatīvas vai izglītības un zinātnes ministra pieprasījuma
Universitātē var tikt izveidots Universitātes Padomnieku konvents, kurš konsultē Senātu un rektoru
Universitātes attīstības stratēģijas jautājumos, un darbojas saskaņā ar Augstskolu likuma 16. pantu
un Universitātes Padomnieku konventa nolikumu.
3.11. (izslēgts ar 31.05.2018. likumu);
3.12. Akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas trīs cilvēku sastāvā, no kuriem divus uz trim gadiem
ievēl Universitātes Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus. Akadēmiskās šķīrējtiesas
sastāvā nedrīkst būt Universitātes administratīvā personāla pārstāvji. Studējošo pārstāvi no
Universitātes studējošo vidus Akadēmiskajā šķīrējtiesā uz diviem gadiem ievēl Universitātes
Studējošo pašpārvalde. Akadēmisko šķīrējtiesu vai tās locekli atsauc Satversmes sapulce pēc Senāta
vai 2/3 Satversmes sapulces dalībnieku pieprasījuma vai Universitātes Studējošo pašpārvaldes
pieprasījuma par studējošo pārstāvja atsaukšanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesības, pienākumus,
uzdevumus un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Augstskolu likums, Administratīvā procesa
likums un Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums.
Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus — administratīvos aktus — var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pārējos Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus, kuri
nav administratīvie akti, var apstrīdēt Universitātes Satversmes sapulcē.
3.13. Universitātes struktūrvienību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka
Senāts. Universitātes struktūrvienības uzdevumus, funkcijas un tiesības nosaka struktūrvienības
nolikums, kuru apstiprina Universitātes Senāts. Ikvienas struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par
struktūrvienības uzdevumu izpildi, kā arī personāla nodarbināšanu un struktūrvienības rīcībā
esošo materiālo resursu lietderīgu izmantošanu.
Universitātes struktūrvienības ir fakultātes, akadēmiskās skolas, institūti, katedras, centri,
koledžas, klīnikas, mācību aptiekas, zinātniskās un mācību laboratorijas, kas saskaņā ar Senāta
apstiprinātiem nolikumiem veic mācību, metodisko, zinātnisko un klīnisko darbu.
Fakultāte ir Universitātes organizatoriska struktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās
darbības organizēšanai vienā vai vairākās zinātnes nozarēs, šajā jomā fakultāte pilda Universitātes
kopīgos uzdevumus un ievēro tās darbības principus; atbilstošās akadēmiskās un profesionālās
darbības jautājumos fakultāte universitātē pilda metodoloģiska un idejiska centra lomu, neskarot
Universitātes vadības kompetenci un atbildību; fakultāti vada dekāns, ko ievēl fakultātes dome uz
termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus, bet vienu personu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, un
fakultātes dome, kas darbojas pēc Senāta apstiprinātā nolikuma; dekāns pārstāv fakultāti bez īpaša
pilnvarojuma visās tās lietās.
Akadēmiskā skola ir Universitātes akadēmiska struktūrvienība studiju programmu izveidei
un realizācijai, kā arī pētnieciskā darba veikšanai atbilstīgi fakultātes profilam; akadēmisko skolu
izveido pēc rektora, fakultātes domes vai dekāna priekšlikuma; tā darbojas saskaņā ar Senāta
apstiprinātu nolikumu; akadēmiskās skolas darbību vada skolas direktors, kuru pēc rektora
priekšlikuma apstiprina Senāts.
Institūts ir Universitātes zinātniskā, akadēmiskā un/vai ārstnieciska struktūrvienība; institūtu
izveido, apvienojoties vienas zinātnes apakšnozares vai vairāku apakšnozaru struktūrvienībām
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(katedrām, zinātniskajām laboratorijām vai klīnikām) ar nolūku savu intelektuālo un materiālo
potenciālu izmantot kopīgu mērķu racionālai sasniegšanai, kā arī normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā mainot jau esošo Latvijas zinātnisko institūtu pakļautību; institūtu vada tā direktors, kuru
pēc rektora ierosinājuma apstiprina Senāts.
Katedra ir Universitātes akadēmiskā struktūrvienība; katedras izveido ar Senāta lēmumu pēc
rektora vai fakultātes domes priekšlikumiem; tās darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu;
katedras darbību vada katedras vadītājs, kuru ievēl Senāts, un viņš ir katedras oficiālais pārstāvis
visās tās lietās.
Centrs ir organizatoriska, akadēmiska un/vai ārstnieciska struktūrvienība; centru izveido ar
Senāta lēmumu pēc rektora ierosinājuma; tas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu;
centra darbību atbilstīgi nolikumam vada direktors, medicīniskais direktors vai vadītājs, kura
kandidatūru pēc rektora ierosinājuma apstiprina Senāts.
Zinātniskā laboratorija (grupa) ir Universitātes zinātniska struktūrvienība; zinātnisko
laboratoriju izveido ar Senāta lēmumu Universitātes institūta, katedras vai klīnikas sastāvā vai arī
kā patstāvīgu struktūrvienību; zinātnisko laboratoriju vada laboratorijas vadītājs, kuru pieņem
darbā Universitātes rektors.
3.14. Universitāte var dibināt komercsabiedrības un būt komercsabiedrību dalībnieks, kā
arī dibināt biedrības un nodibinājumus un būt biedrību un nodibinājumu biedrs vai dibinātājs.
Ar senāta lēmumu satversmē noteikto mērķu īstenošanai Universitāte var dibināt arī iestādes, to
skaitā — publiskās aģentūras.
Universitāte normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var dibināt zinātnisko institūtu, tai
skaitā — kā publisko aģentūru vai kā atvasinātu publisku personu. Zinātnisko institūtu Universitāte
var izveidot arī kā Universitātes struktūrvienību. Zinātniskais institūts, kas izveidots kā Universitātes
struktūrvienība, darbojas atbilstīgi Universitātes Senāta apstiprinātam nolikumam, to finansē un
uzrauga Universitāte. Zinātniskais institūts, kas izveidots kā Universitātes struktūrvienība, tiek
reorganizēts vai likvidēts ar Universitātes Senāta lēmumu.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Universitāte var izveidot koledžas.
3.15. Universitāte, pamatojoties uz līgumu ar ārstniecības iestādi, ir tiesīga izveidot klīniku.
Klīnika saskaņā ar Universitātes attiecīgo katedru, fakultāti vai akadēmisko skolu nodrošina un
realizē mācību darbu un piedalās pētnieciskajā darbā; nodrošina un veic slimnieku izmeklēšanu,
ārstēšanu, rehabilitāciju un konsultatīvo darbu; sadarbojas ar profesionālajām asociācijām
metodiskajā un organizatoriskajā darbībā, kā arī ievieš praksē jaunas profilakses, diagnostikas un
ārstēšanas metodes; klīniku vada tās vadītājs, kura kandidatūru izvirza un pieņem darbā ārstniecības
iestādes vadītājs, saskaņojot ar rektoru un attiecīgās katedras vadītāju.
3.16. Universitātes Bibliotēka nodrošina krājuma, datubāzu un informācijas sistēmu
pieejamību Universitātes personālam, Latvijas veselības aprūpes speciālistiem un ikvienam
bibliotēkas lietotājam.
4. Universitātes personāls
4.1. Universitātes personālu veido:
– akadēmiskais personāls — Universitātes akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki;
– studējošie, t. sk. maģistranti, doktorandi un rezidenti;
– vispārējais Universitātes personāls.
Universitātes akadēmisko personālu veido:
– profesori, asociētie profesori;
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– docenti, vadošie pētnieki;
– lektori, pētnieki;
– asistenti.
Universitātes studējošie ir:
– bakalauru studiju programmu studenti;
– profesionālo studiju programmu studenti;
– maģistranti;
– rezidenti medicīnā;
– doktoranti.
Vispārējais Universitātes personāls ir:
– mācību un zinātnes palīgpersonāls;
– administratīvais, tehniskais, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko
personālu un studējošos.
4.2. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību, tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu
likums, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Universitātes Darba kārtības noteikumi un
citi Universitātes iekšējie normatīvie akti.
4.3. (Izslēgts ar 30.04.2009. likumu.).
4.4. Lektoru galvenie uzdevumi ir:
– kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu
organizēšana;
– zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana;
– piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā.
4.5. Asistentu galvenie uzdevumi ir:
– studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana;
– zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana;
– piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā.
4.6. Imatrikulācija Universitātē notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
apstiprinātiem uzņemšanas noteikumiem. Tiesības kļūt par Universitātes studējošajiem ir jebkuram
Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam. Studējošajiem mācību maksu pilnīgi
vai daļēji sedz valsts, kā arī juridiskās un fiziskās personas saskaņā ar līgumiem, ko Universitāte
noslēgusi ar studējošiem.
Universitātes studējošie ir tiesīgi:
– saskaņā ar Universitātes apstiprinātām studiju programmām iegūt akadēmisko un
profesionālo izglītību, veikt zinātnisko darbu un iegūt akadēmiskos grādus;
– izvēlēties fakultatīvo studiju programmas un virzienus;
– Universitātes noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
– saskaņā ar Universitātes Iekšējās kārtības noteikumiem izmantot Universitātes telpas,
laboratorijas, klīnikas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru u.c.;
– vēlēt un tikt ievēlētiem Studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Universitātes visu līmeņu
pašpārvaldes institūcijās;
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– veidot biedrības, pulciņus, klubus u. tml.;
– saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām un iespējamo karjeru;
– augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
– Universitātē noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citas augstskolas mācību pasākumus
un kārtot nepieciešamos pārbaudījumus.
4.7. Universitātes studējošajiem ir sava pašpārvalde, kas darbojas saskaņā ar Universitātes
Senāta apstiprinātu nolikumu. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties
Universitātes lēmējinstitūcijās, piedalīties studējošo sadzīves jautājumu risināšanā un kā
novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos, kā arī izmantot citas Augstskolu likumā noteiktās tiesības.
4.8. Vispārējā Universitātes personāla tiesības un pienākums ir sekmēt mācību, studiju un
pētniecības darbu tā, lai Universitāte spētu īstenot savus uzdevumus un lai netiktu traucēta citu
personu amata vai darba pienākumu izpilde. Saskaņā ar Universitātes Satversmi personālam ir
tiesības piedalīties Universitātes vadības un pašpārvaldes lēmumu un Darba kārtības noteikumu
izstrādāšanā. Kārtību, kādā tiek pieņemts darbā un atlaists no darba vispārējais Universitātes
personāls, saskaņā ar esošajiem normatīviem aktiem nosaka Senātā apstiprinātie Darba kārtības
noteikumi.
4.9. Universitātes personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību kādā
kvalificējami pārkāpumi un uzliekami sodi par pienākumu nepildīšanu nosaka Universitātes
Senāts, pieņemot Darba kārtības noteikumus.
4.10. Universitātes vadība nodrošina Universitātes personālam darba vai studiju apstākļus,
rūpējas par viņu veselību un atpūtu, nodrošina iespēju celt kvalifikāciju un pārkvalificēties.
4.11. Universitātes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību Universitātes personāls
var apstrīdēt Universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Universitātes Akadēmiskās šķīrējtiesas
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Personas, kuras nav Universitātes personāla sastāvā, Universitātes izdotos administratīvos
aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Universitātes rektoram. Rektora
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja
apstrīdamo administratīvo aktu izdevis vai faktisko rīcību veicis Universitātes rektors, personas,
kuras nav augstskolas personāla sastāvā, attiecīgo administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5. Universitātes īpašums, saimnieciskā darbība un finanšu līdzekļi
5.1. Pildot savus uzdevumus, Universitātei ir tiesības Latvijā un ārvalstīs veikt šādas darbības:
– atvērt nodaļas, filiāles, pārstāvniecības;
– slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī veikt citas juridiskās darbības
saskaņā ar Augstskolu likumu, citiem Latvijas Republikas likumiem, Universitātes Satversmi;
– izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu un
vērtspapīrus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Universitātes darbības
mērķiem;
– veikt Universitātes profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi ir ieskaitāmi
Universitātes budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citās komercsabiedrībās atbilstoši
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Universitātes attīstības mērķiem. Saimniecisko darbību veicošu komercsabiedrību dibināšana un/
vai savu daļu ieguldīšana to kapitālā notiek ar Senāta lēmumu;
– būt par prasītāju un atbildētāju tiesās.
5.2. Universitātes īpašumā, valdījumā un lietojumā var būt zeme, kustamais, nekustamais un
intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi.
Universitātes īpašumu veido:
– kustama un nekustama manta, kas Universitātei dāvināta, ko Universitāte mantojusi vai ko
Universitāte iegādājusies par pašas līdzekļiem;
– par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta. Nekustamais īpašums ierakstāms
zemesgrāmatā kā Universitātes īpašums;
– Universitātes intelektuālais īpašums;
– nekustamais īpašums, ko Universitātei bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska
persona vai valsts.
Universitātei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu Universitātes Satversmē norādīto mērķu
sasniegšanai. Universitātes īpašums tiek pārvaldīts nošķirti no tai valdījumā nodotā valsts īpašuma.
5.3. Ar ienākumiem, ko Universitāte gūst, veicot darbību šajā Satversmē noteikto mērķu
sasniegšanai, Universitāte rīkojas, ievērojot noteikumus, kas attiecas uz bezpeļņas organizācijām.
5.4. Universitātei ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus, kā arī atbrīvojumu no nodokļiem
un nodevām normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajos gadījumos.
5.5. Universitātes mantas daļu Universitātes Senāts var nodot lietošanā struktūrvienībām, lai
tās realizētu savu darbību.
5.6. Universitātes finanšu līdzekļus veido:
1) valsts finansējums:
– no Valsts pamatbudžeta izglītībai — studiju programmu sarakstam un studējošo skaitam,
atbilstošs bāzes finansējums, kas ietver līdzekļus personāla algām, komunālajiem maksājumiem,
nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra un iekārtu iegādei, atjaunošanai un modernizācijai
ar studiju programmām saistītajam zinātniskās pētniecības darbam;
– no maksas par studijām, kuru sedz valsts vai kura tiek saņemta atmaksājamu vai
neatmaksājamu kredītu veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
– no līdzekļiem, kas paredzēti noteiktu mērķu realizēšanai, t. sk. no investīcijām un
mērķprogrammām.
2) citi ienākumi:
– no maksas pakalpojumiem;
– no zinātnisko līgumdarbu veikšanas un citiem zinātnes finansēšanas avotiem;
– no saimnieciskās darbības;
– no organizāciju un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
– no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
– no citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ienākuma avotiem.
5.6.2. punktā minētie ienākumi tiek izmantoti Universitātes pamatdarbības nodrošināšanai
Senāta noteiktā kārtībā.
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5.7. Jebkura valsts vai pašvaldības institūcija, privātstruktūra un fiziskā persona, maksājot no
to rīcībā esošajiem līdzekļiem, var slēgt līgumus ar Universitāti par noteiktu speciālistu sagatavošanu
pētījumu veikšanu vai Universitātes profilam atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, ja tie nav pretrunā
ar normatīvajiem aktiem.
5.8. Pašnopelnītos līdzekļus un papildus valsts budžetam iegūtos līdzekļus Universitāte
izmanto tikai savu pamatuzdevumu veikšanai.
5.9. Universitātei ir tiesības saņemt banku un citu kredītiestāžu kredītus, līzinga pakalpojumus,
kā arī saņemt organizāciju un fizisku personu dāvinājumus un ziedojumus normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā.
5.10. Universitātes finanšu resursu struktūru nosaka Universitātes Senāts.
5.11. Par Universitātes budžeta izpildi rektors sniedz ikgadēju pārskatu Universitātes Senātam,
izglītības un zinātnes ministram, kā arī veselības ministram.
6. Universitātes reorganizācijas vai likvidācijas kārtība,
Universitātes Satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība
6.1. Lēmumu par Universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc
izglītības un zinātnes ministra vai veselības ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma
projektam par Universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams Augstākās izglītības
padomes atzinums.
Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu par Universitātes reorganizāciju vai likvidāciju
iesniedz veselības ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru. Ja Ministru
kabineta rīkojuma projektu par Universitātes reorganizāciju vai likvidāciju iesniedz izglītības un
zinātnes ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo ar veselības ministru.
6.2. Universitātes Satversmi pieņem un groza Satversmes sapulce.
6.3. Universitātes Satversme un grozījumi tajā stājas spēkā pēc apstiprināšanas Saeimā.
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Pieņemti
Rīgas Stradiņa universitātes
Satversmes sapulcē
2013. gada 9. janvārī un
2017. gada 14. martā

Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumi
Izdarīt Rīgas Stradiņa universitātes Satversmē (Latvijas Vēstnesis, 2002, 94. nr., 2009, 78. nr.)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā tekstā abreviatūru “RSU” ar vārdu “Universitāte” attiecīgā locījumā.
2. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2. Oficiālajā sarakstē vienlīdzīgi lietojami šādi nosaukumi:
– Rīgas Stradiņa universitāte, saīsināti RSU;
– Rīga Stradiņš University (angļu valodā);
– Stradiņš–Universität Riga (vācu valodā);
– Universitate Stradina de Riga (franču valodā);
– Universitas Rigensis Stradina (latīņu valodā);
– Рижский университет имени Страдиня (krievu valodā);
– Universidad Stradiņš de Riga (spāņu valodā).”.
3. Aizstāt 1.5. apakšpunktā vārdus “valsts mazā” ar vārdiem “papildinātā mazā valsts”.
4. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Universitātes galvenās lēmējinstitūcijas ir:
1) Satversmes sapulce;
2) Senāts;
3) Rektors;
4) Akadēmiskā šķīrējtiesa.”.
5. 3.2. apakšpunktā:
izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) vispārējā Universitātes personāla.”;
izslēgt piektajā daļā vārdu “vietnieku”.
6. 3.3. apakšpunktā:
izslēgt 5. punktā vārdus “Revīzijas komisiju un”;
izslēgt 6. punktā vārdus “Revīzijas komisijas”;
papildināt ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) veic citas Augstskolu likumā, Universitātes Satversmē un citos normatīvajos aktos
noteiktās funkcijas.”.
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7. 3.6. apakšpunkta pirmajā daļā:
izteikt trešo atkāpi šādā redakcijā:
“– apstiprina prorektorus un Universitātes iestāžu, uzņēmumu un institūtu direktorus
(pēc rektora priekšlikuma), Darba kārtības noteikumus, Universitātes struktūrvienību, padomju
u.c. institūciju statūtus vai nolikumus, Nolikumu par zinātnisko grādu piešķiršanu Universitātē,
Studējošo pašpārvaldes nolikumu; uzņemšanas noteikumus studiju programmās, citus noteikumus,
kas reglamentē studiju gaitu, studiju rezultātu pārbaudi un vērtēšanu, profesionālās kvalifikācijas,
akadēmisko un profesionālo grādu piešķiršanas un diplomu izsniegšanas kārtību u.c. Universitātes
darbības jomas, Universitātes budžetu;”;
izslēgt piektajā atkāpē vārdus “un Revīzijas komisijas”.
8. Izslēgt 3.7. apakšpunkta septīto teikumu.
9. 3.9. apakšpunkta trešajā daļā:
izteikt ceturto atkāpi šādā redakcijā:
“– veicina un atbild par Universitātes personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla
un studējošo akadēmisko brīvību;”;
papildināt ar jaunu piekto atkāpi šādā redakcijā:
“– atbild par Universitātes stratēģijas īstenošanu un sagatavo Universitātes budžetu;”;
līdzšinējo piekto atkāpi uzskatīt par sesto atkāpi.
10. Izslēgt 3.11. apakšpunktu.
11. Papildināt 3.14. apakšpunkta otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “vai kā atvasinātu
publisku personu”.
12. Papildināt ar 3.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.16. Universitātes Bibliotēka nodrošina krājuma, datubāzu un informācijas sistēmu
pieejamību Universitātes personālam, Latvijas veselības aprūpes speciālistiem un ikvienam
bibliotēkas lietotājam.”.
13. 4.1. apakšpunkta pirmajā daļā:
izteikt otro atkāpi šādā redakcijā:
“– studējošie, t. sk. maģistranti, doktorandi un rezidenti;”;
aizstāt trešajā atkāpē vārdu “augstskolas” ar vārdu “Universitātes”.
14. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību, tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu
likums, Izglītības likums, Zinātniskās darbības likums, Universitātes Darba kārtības noteikumi un
citi Universitātes iekšējie normatīvie akti.”.
15. Izteikt 4.6. apakšpunkta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Tiesības kļūt par Universitātes studējošajiem ir jebkuram Latvijas pilsonim un Latvijas
nepilsonim, kā arī ārzemniekam.”.
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16. Papildināt 5.2. apakšpunkta otro daļu ar jaunu atkāpi šādā redakcijā:
“– nekustamais īpašums, ko Universitātei bez atlīdzības nodevusi cita atvasināta publiska
persona vai valsts.”.
17. Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.4. Universitātei ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus, kā arī atbrīvojumu no nodokļiem
un nodevām normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajos gadījumos.”.
18. Izteikt 5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.10. Universitātes finanšu resursu struktūru nosaka Universitātes Senāts.”.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

151. 859L/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., 63., 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., 259. nr.; 2018, 53. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā) un vārdus un skaitli “Padomes regula
Nr. 1346/2000” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem un skaitli “Eiropas Parlamenta un Padomes
regula Nr. 2015/848” (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt 21. panta otrajā daļā vārdus “apspriežu istabā” ar vārdu “apspriedē”.
3. Papildināt 24. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa izskata lietas par konkurences tiesību pārkāpumiem,
izņemot lietas par negodīgu konkurenci.”
4. Izteikt 34. panta pirmās daļas 13. punktu šādā redakcijā:
“13) par sūdzībām tiesiskās aizsardzības procesa lietās, par sūdzībām maksātnespējas
procesa lietās sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu, par sūdzībām sakarā ar
maksātnespējas procesa administratora (turpmāk — administrators) lēmumu vai
rīcību, par sūdzībām par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumiem, kā arī par
Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/848 par
maksātnespējas procedūrām (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula
Nr. 2015/848) 46. un 51. pantā noteikto darbību veikšanu — 25 euro;”.
5. Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:
“12) pieteikuma iesniedzēji — par juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu, ja
tiesas nolēmuma par darba samaksas piedziņu izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā
atzīta par neiespējamu;”.
6. Papildināt 56. panta 2.1 un 2.3 daļu pēc vārdiem “tiesu izpildītājam” ar vārdu
“administratoram”.
7. Papildināt 56.2 panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencijā par tiesas un ārpustiesas dokumentu
izsniegšanu civillietās vai komerclietās (turpmāk — Hāgas 1965. gada konvencija)
(81.1 nodaļa) paredzētajā kārtībā.”
8. Izslēgt 208. panta trešajā daļā vārdus “un otrajā”.
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9. Papildināt 208.2 panta trešo daļu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot gadījumu, kad
aizmuguriskā sprieduma aprakstošā daļa tiek taisīta atbilstoši šā likuma 194. panta pirmās daļas
2. punkta un otrās daļas prasībām”.
10. Aizstāt 211. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “1965. gada 15. novembra Hāgas
konvencijas par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās
(turpmāk — Hāgas 1965. gada konvencija)” ar vārdiem un skaitli “Hāgas 1965. gada konvencijas”.
11. Izteikt 231. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Tiesas lēmuma noraksts triju dienu laikā pēc lēmuma pasludināšanas nosūtāms lietas
dalībniekam, kas nav piedalījies tiesas sēdē, un personai, uz kuru tas attiecas.”
12. 250.65 pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem šīs nodaļas
izpratnē ir lietas saistībā ar tādiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kuras noteiktas Līguma
par Eiropas Savienības darbību 101. vai 102. pantā vai Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts
tiesību aktos, kuru galvenais mērķis ir tāds pats kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un
102. pantam.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
13. Papildināt piekto sadaļu ar 30.7 nodaļu šādā redakcijā:
“30.7 nodaļa
Lietas par strīdiem par tiesībām un pagaidu aizsardzība prasībām
maksātnespējas procesa lietās
250.71 pants. Lietu piekritība un izskatīšanas kārtība
(1) Lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās izskata tiesa, kurā pasludināts
attiecīgais maksātnespējas process, šā likuma 363.17 panta ceturtajā daļā un Maksātnespējas
likuma 80. panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā. Lietas izskata prasības kārtībā pēc vispārējiem
noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.
(2) Lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās šīs nodaļas izpratnē ir arī
lietas par kreditora prasījumiem saskaņā ar Maksātnespējas likuma 80. panta otrajā un trešajā daļā
noteikto.
(3) Ja lieta par strīda izskatīšanu par tiesībām ir ierosināta pirms maksātnespējas procesa
uzsākšanas tiesā un nav uzsākta šīs lietas izskatīšana pēc būtības, tiesa pārsūta šo lietu izskatīšanai
tai tiesai, kurā pasludināts attiecīgais maksātnespējas process, ja starp lietas dalībniekiem nepastāv
procesuālā līdzdalība atbildētāja pusē.
250.72 pants. Prasības pieteikuma saturs
Prasības pieteikumā papildus šā likuma 128. pantā noteiktajam norāda:
1) adresi Latvijā saziņai ar tiesu, lai saņemtu tiesas dokumentus, ja prasītāja dzīvesvieta
vai atrašanās vieta nav Latvijā;
2) vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu.
250.73 pants. Prasības pieteikuma atstāšana bez virzības
(1) Tiesa atstāj prasības pieteikumu bez virzības, ja:
1) prasības pieteikumā nav visu šā likuma 128. panta otrajā vai trešajā daļā un
250.72 pantā noteikto rekvizītu;
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2) prasības pieteikumam nav pievienoti šā likuma 129. pantā noteiktie dokumenti.
(2) Par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesnesis pieņem motivētu lēmumu,
nosūta to prasītājam un trūkumu novēršanai nosaka termiņu līdz 20 dienām, skaitot no lēmuma
nosūtīšanas dienas. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Pārsūdzības
termiņš skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts prasītājam.
(3) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par
iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.
(4) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par
neiesniegtu un atdod prasītājam. Lēmums par prasības pieteikuma atdošanu prasītājam nav
pārsūdzams.
(5) Prasības pieteikuma atdošana prasītājam ir šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā.
(6) Tiesa vienlaikus ar lēmumu par prasības pieteikuma atdošanu prasītājam pieņem lēmumu
sūdzības par administratora lēmumu lietā un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli.
250.74 pants. Pagaidu aizsardzības noteikšanas pamats un piemērojamie līdzekļi
maksātnespējas procesa lietās
(1) Tiesa pēc sūdzības iesniedzēja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par pagaidu
aizsardzības līdzekļa noteikšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka ar administratora lēmumu varētu tikt
pārkāptas Maksātnespējas likumā noteiktās kreditora tiesības. Pagaidu aizsardzības līdzekļa
noteikšana pieļaujama, izskatot jautājumu par sūdzības pieņemšanu par administratora lēmumu
šā likuma 363.17 panta 1.1 un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos, ja administratora lēmumu ir
pārsūdzējusi Maksātnespējas likuma 80. panta otrajā vai trešajā daļā noteiktā persona.
(2) Tiesa, izskatot jautājumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu, papildus sūdzībā
par administratora lēmumu norādītajiem apstākļiem ņem vērā arī citus maksātnespējas procesa
lietas materiālus.
(3) Pieteikumā par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu norādāms pagaidu aizsardzības
līdzeklis, kuru tiesai lūdz noteikt līdz sprieduma taisīšanai.
(4) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības lūgt tiesai noteikt šādus pagaidu aizsardzības līdzekļus:
1) aizliegumu piedalīties kreditoru sapulcē ar balsstiesībām tam kreditoram, par kura
atzīto prasījumu ir iesniegta sūdzība;
2) aizliegumu sniegt iebildumus par saņemto Maksātnespējas likuma 81. panta pirmajā
un otrajā daļā noteikto informāciju tam kreditoram, par kura atzīto prasījumu ir
iesniegta sūdzība.
(5) Pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu tiesa izlemj ne vēlāk kā
nākamajā dienā pēc tam, kad saņemta sūdzība par administratora lēmumu, iepriekš nepaziņojot
administratoram un kreditoriem.
(6) Administrators ir atbildīgs par noteiktu darbību veikšanas aizlieguma ievērošanu no brīža,
kad viņam šis lēmums paziņots. Tiesa paziņo atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas
reģistrā, par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu.
(7) Tiesa pēc sūdzības iesniedzēja vai ieinteresētās personas motivēta pieteikuma var aizstāt
noteikto pagaidu aizsardzības līdzekli ar citu pagaidu aizsardzības līdzekli.
(8) Tiesa pēc ieinteresētās personas motivēta pieteikuma var atcelt pagaidu aizsardzības
līdzekli.
(9) Ja pagaidu aizsardzības līdzeklis noteikts, bet prasība par strīda izskatīšanu par tiesībām
nav celta un tiesa nav noteikusi termiņu prasības celšanai, tad, pieņemot lēmumu sūdzības par
administratora lēmumu lietā, tiesa vienlaikus atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli.
(10) Ja pagaidu aizsardzības līdzeklis noteikts pirms prasības celšanas par strīda izskatīšanu
par tiesībām un tiesas noteiktajā termiņā prasība nav celta, tiesa vienlaikus izlemj jautājumu par
sūdzību par administratora lēmumu un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli. Pagaidu aizsardzības
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līdzeklis ir spēkā līdz dienai, kad lēmums sūdzības par administratora lēmumu lietā stājas likumīgā
spēkā.
(11) Noraidot prasību par strīda izskatīšanu par tiesībām, tiesa vienlaikus izlemj jautājumu
par sūdzību par administratora lēmumu un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli. Pagaidu aizsardzības
līdzeklis ir spēkā līdz dienai, kad lēmums sūdzības par administratora lēmumu lietā stājas likumīgā
spēkā.
(12) Ja prasība par strīda izskatīšanu par tiesībām atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība
izbeigta, tiesa vienlaikus izlemj jautājumu par sūdzību par administratora lēmumu un atceļ pagaidu
aizsardzības līdzekli. Pagaidu aizsardzības līdzeklis ir spēkā līdz dienai, kad lēmums sūdzības par
administratora lēmumu lietā stājas likumīgā spēkā.
(13) Par lēmumu, ar kuru pagaidu aizsardzības līdzeklis noteikts, aizstāts vai atcelts, nevar
iesniegt blakus sūdzību.
250.75 pants. Lietas izskatīšana rakstveida procesā un sprieduma sastādīšana
(1) Lietas izskatīšana rakstveida procesā uzsākama ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma
saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas, laikus paziņojot lietas dalībniekiem par
datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Tiesa informē par tiesas sastāvu,
kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Datums, kad sprieduma
noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.
(2) Pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai,
ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un
izsniegšanas kārtību. Sprieduma saņemšana neietekmē termiņa skaitījumu.
250.76 pants. Lietas iztiesāšana tiesas sēdē
(1) Tiesa lietu iztiesā tiesas sēdē, ja ir saņemts lietas dalībnieka pamatots lūgums un ja tiesa
uzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē.
(2) Tiesa nosaka tiesas sēdes dienu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas
vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas.
(3) Ja tiesa atliek lietas izskatīšanu, nākamo tiesas sēdes dienu nosaka ne vēlāk kā 15 dienu
laikā, izņemot gadījumu, kad pastāv objektīvs pamats garākam termiņam.
250.77 pants. Sprieduma pārsūdzēšana, spēkā stāšanās un lēmuma par sūdzības izskatīšanu
spēkā stāšanās
(1) Tiesas spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā
likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem.
(2) Spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai.
(3) Ja spriedums ir pārsūdzēts un apelācijas instances tiesa atsaka apelācijas tiesvedības
ierosināšanu, pirmās instances tiesas spriedums un lēmums par sūdzību par administratora
lēmumu stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu, ar kuru atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību.
(4) Tiesas lēmums par sūdzību par administratora lēmumu šā likuma 363.17 panta ceturtajā
daļā noteiktajā gadījumā stājas spēkā, ja likumā noteiktajā termiņā nav iesniegta apelācijas sūdzība.
(5) Pēc šajā pantā minēto nolēmumu stāšanās spēkā to norakstus nosūta arī administratoram
un Maksātnespējas kontroles dienestam.”
14. Papildināt 341.2 panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksu gadījumā, kad
tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā.”
15. Papildināt 341.5 panta pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās
procedūras administratoram, ja Latvijā lieta ierosināta pēc pieteikuma par Eiropas
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Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās
maksātnespējas procedūras uzsākšanu.”
16. Aizstāt 341.6 panta ceturtajā daļā, 363.2 panta septītajā daļā, 363.5 panta trešās daļas
2. punktā, 363.13 panta astotajā daļā, 363.14 panta sestajā, septītajā un trīspadsmitajā daļā,
363.20 panta sestajā daļā, 363.27 panta piektajā daļā vārdu “likvidators” (attiecīgā locījumā) ar vārdu
“administrators” (attiecīgā locījumā).
17. 341.6 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“341.6 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma izskatīšanas kārtība un nolēmums
tiesiskās aizsardzības procesa lietās”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta
2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu tiesa šā panta otrajā daļā
noteiktajā termiņā izskata rakstveida procesā, izņemot gadījumu, kad tā uzskata par nepieciešamu
lietu izskatīt tiesas sēdē. Ja maksātnespējas procesa pieteikumu izskata tiesas sēdē, uz sēdi aicina
pieteicēju, parādnieku un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. un
2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru administratorus. Šo personu neierašanās nav šķērslis
lietas izskatīšanai.”;
izslēgt otrās daļas 1. punktu;
papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:
“(41) Izskatot pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta
2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, tiesa ņem vērā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 38. pantā noteikto.
(42) Pasludinot maksātnespējas procesu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai
Nr. 2015/848, tiesa spriedumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra,
vai šā panta 4.3 daļā minētajā lēmumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas
procedūra.
(43) Ja tiesa konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā, tā pasludina
spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto
maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pieņem lēmumu, ar kuru konstatē, ka parādnieka galveno
interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru. Par tiesas lēmumu, ar
kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas
procedūru, parādnieks vai jebkurš kreditors saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 5. pantu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas.
Blakus sūdzības iesniegšana neaptur maksātnespējas procedūras uzsākšanu.
(44) Tiesa uzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā
noteikto maksātnespējas procedūru, ja konstatē, ka parādnieks Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē Latvijā veic vai triju mēnešu laikposmā pirms
pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību. Tiesa, konstatējusi, ka citas dalībvalsts tiesa,
kas uzsākusi pret parādnieku šīs regulas 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru,
bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, taisa spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku.
Tiesa neuzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteikto
22

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 12 • 2018. gada 28. jūnijā

maksātnespējas procedūru, ja tā konstatē, ka ir iestājušies Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 38. panta nosacījumi.”
18. 341.8 pantā:
aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli “37.” ar skaitli “51.”;
aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “spēkā stāšanās” ar vārdu “pieņemšanas”;
papildināt septītās daļas otro teikumu pēc vārdiem “ir pārsūdzams” ar vārdiem “daļā par
konstatēto normatīvo aktu prasību neievērošanu vai tiesas nolēmuma nepildīšanu, vai neatbilstību
Maksātnespējas likuma prasībām”;
papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito
daļu šādā redakcijā:
“(11) Apgabaltiesa 15 dienu laikā izskata parādnieka vai kreditora blakus sūdzību par tiesas
lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir
piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto
maksātnespējas procedūru.
(12) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētajā blakus sūdzībā papildus šā likuma 443.1 pantā
paredzētajam norāda:
1) no kura laika parādnieka juridiskā adrese atrodas vai galvenā saimnieciskā darbība
tiek veikta norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
2) faktus, kas parāda, ka parādnieks savas galvenās intereses parasti īsteno blakus
sūdzībā norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
3) ziņas par kreditoriem vai būtisku daļu aktīvu, vai saimniecisko darbību citā Eiropas
Savienības dalībvalstī;
4) vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas
procedūra.
(13) Apgabaltiesai, izskatot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu pilnīgi.
(14) Ja apgabaltiesa ir atcēlusi lēmumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra turpināma kā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. vai 4. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.
(15) Lēmuma par blakus sūdzību norakstu tiesa nosūta arī administratoram un atbildīgajai
iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.”
19. Papildināt 341.10 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Tiesa pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā
noteiktās procedūras administratora pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 39. pantu, var izbeigt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru.”
20. Aizstāt 341.11 panta trešajā daļā skaitli un vārdus “29. panta “a” punktā” ar skaitļiem un
vārdiem “37. panta 1. punkta “a” apakšpunktā” un skaitli “37.” — ar skaitli “51.”.
21. Aizstāt 363.1 panta otrajā daļā vārdu “uzņēmuma” ar vārdiem “saimnieciskās darbības”
un skaitli un vārdus “2. panta “h” punkta izpratnē” — ar skaitļiem un vārdiem “2. panta 10. punkta
izpratnē”.
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22. Izteikt 363.3 panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) vai parādnieks citā Eiropas Savienības dalībvalstī veic vai triju mēnešu laikposmā
pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē un tās vietu;”.
23. 363.5 pantā:
aizstāt visā pantā skaitli un vārdus “29. panta “a” punktā” ar skaitļiem un vārdiem “37. panta
1. punkta “a” apakšpunktā”;
izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) dokumentus, kas apliecina, ka parādnieks Latvijā veic vai triju mēnešu laikposmā
pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē;”.
24. 363.10 pantā:
izslēgt pirmās daļas 1. punktu;
papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās
procedūras administratoram, ja Latvijā lieta ierosināta pēc pieteikuma par Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās
maksātnespējas procedūras uzsākšanu.”;
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas, izmantojot Tiesu
informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Maksātnespējas kontroles dienesta
Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmā uzturētā administratoru amata pretendentu
saraksta (turpmāk — Pretendentu saraksts) tiek izraudzīts administratora amata kandidāts un
tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora pienākumu veikšanai attiecīgajā juridiskās personas
maksātnespējas procesā.
(4) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora
pienākumu pildīšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem
lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Izmantojot
Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Pretendentu saraksta tiek
izraudzīts jauns administratora amata kandidāts, un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora
pienākumu veikšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā.”
25. 363.11 pantā:
izslēgt otrās daļas trešajā teikumā vārdus “un administratoru”;
aizstāt otrās daļas ceturtajā teikumā vārdus “Šo personu” ar vārdiem “Šīs personas”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta
2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu izskata rakstveida procesā
15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas vai, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, tiesas sēdē.
Ja maksātnespējas procesa pieteikumu izskata tiesas sēdē, uz sēdi aicina pieteicēju, parādnieku un
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās maksātnespējas
procedūras administratoru. Šo personu neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai.”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šajā daļā norādītais izņēmums neattiecas uz gadījumiem, kad tiesiskās aizsardzības procesa
pieteikums iesniegts atkārtoti gada laikā.”;
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papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Izskatot pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta
2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, tiesa ņem vērā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 38. pantā noteikto.”
26. 363.13 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“363.13 pants. Tiesas nolēmums juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā”;
izteikt trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(3) Apmierinot pieteikumu, tiesa ieceļ šā likuma 363.10 pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto
administratora amata kandidātu par administratoru.
(4) Pasludinot maksātnespējas procesu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai
Nr. 2015/848, tiesa spriedumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktā maksātnespējas
procedūra, vai šā panta piektajā daļā minētajā lēmumā norāda maksātnespējas procedūras veidu,
ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā
maksātnespējas procedūra.
(5) Ja tiesa konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā, tā pasludina
spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto
maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pieņem lēmumu, ar kuru konstatē, ka parādnieka galveno
interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru. Par tiesas lēmumu, ar
kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas
procedūru, parādnieks vai jebkurš kreditors saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 5. pantu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas.
Blakus sūdzības iesniegšana neaptur maksātnespējas procedūras uzsākšanu.
(6) Tiesa uzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā
noteikto maksātnespējas procedūru, ja konstatē, ka parādnieks Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē Latvijā veic vai triju mēnešu laikposmā pirms
pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību. Konstatējusi, ka citas dalībvalsts tiesa, kas
uzsākusi pret parādnieku Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā
noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, tiesa taisa spriedumu par
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas
procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta otrajā daļā noteikto. Tiesa neuzsāk
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas
procedūru, ja tā konstatē, ka ir iestājušies Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
38. panta nosacījumi.
(7) Tiesa, pasludinot juridiskās personas maksātnespējas procesu un izbeidzot tiesiskās
aizsardzības procesu, ieceļ šā likuma 363.10 pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto administratora
amata kandidātu par administratoru.”
27. 363.14 pantā:
aizstāt pirmās daļas 3. punktā, sestajā, septītajā un astotajā daļā skaitli “33.” ar skaitli “46.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa ir pieņēmusi lēmumu par
administratora atcelšanu, pēc tā pieņemšanas tiesa ieceļ administratora amata kandidātu, ko izvēlas
no Pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi,
par administratoru.”;
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izslēgt ceturto daļu;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora
pienākumu pildīšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem
lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Tiesnesis
pieņem lēmumu par administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru šā panta trešajā
daļā noteiktajā kārtībā.”;
papildināt divpadsmitās daļas otro teikumu pēc vārdiem “ir pārsūdzams” ar vārdiem “daļā
par konstatēto normatīvo aktu prasību neievērošanu vai tiesas nolēmuma nepildīšanu”;
izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(16) Šā panta četrpadsmitajā daļā minēto lēmumu norakstus apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas kontroles dienestam.”;
papildināt pantu ar septiņpadsmito, astoņpadsmito, deviņpadsmito, divdesmito un divdesmit
pirmo daļu šādā redakcijā:
“(17) Apgabaltiesa 15 dienu laikā izskata parādnieka vai kreditora blakus sūdzību par tiesas
lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir
piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto
maksātnespējas procedūru.
(18) Blakus sūdzībā papildus šā likuma 443.1 pantā paredzētajam norāda:
1) no kura laika parādnieka juridiskā adrese atrodas vai galvenā saimnieciskā darbība
tiek veikta norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
2) faktus, kas parāda, ka parādnieks savas galvenās intereses parasti īsteno blakus
sūdzībā norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;
3) ziņas par kreditoriem vai būtisku daļu aktīvu, vai saimniecisko darbību citā Eiropas
Savienības dalībvalstī;
4) vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas
procedūra.
(19) Apgabaltiesai, izskatot šā panta septiņpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu pilnīgi.
(20) Ja apgabaltiesa ir atcēlusi lēmumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra turpināma kā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. vai 4. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.
(21) Lēmuma par blakus sūdzību norakstu tiesa nosūta arī administratoram un atbildīgajai
iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.”
28. 363.17 pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja ir pamats uzskatīt, ka sūdzības iesniedzēja tiesības varētu tikt aizskartas, sūdzības
iesniedzējs ir tiesīgs vienlaikus ar sūdzības par administratora lēmumu iesniegšanu lūgt tiesu
noteikt pagaidu aizsardzības līdzekļus šā likuma 30.7 nodaļā noteiktajā kārtībā.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja, izskatot sūdzību par administratora lēmumu, tiesa konstatē, ka ir strīds par tiesībām,
tā nosaka termiņu, ne garāku par vienu mēnesi, kādā sūdzības iesniedzējs var celt prasību šā likuma
30.7 nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja tiesa pēc savas iniciatīvas konstatē, ka ir strīds, kas nav izskatāms
civilprocesuālā kārtībā, tā nosaka termiņu, ne garāku par 15 dienām, kādā sūdzības iesniedzējs var
iesniegt pieteikumu iestādē vai tiesā vispārējā kārtībā.”
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29. Papildināt 363.20 pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Tiesa pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā
noteiktās procedūras administratora pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 39. pantu, var izbeigt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru.”
30. Aizstāt 363.22 panta otrajā daļā vārdu “uzņēmuma” ar vārdu “saimnieciskās darbības” un
skaitli un vārdus “2. panta “h” punkta izpratnē” — ar skaitļiem un vārdiem “2. panta 10. punkta
izpratnē”.
31. Izteikt 363.26 pantu šādā redakcijā:
“363.26 pants. Tiesas darbības, sagatavojot izskatīšanai fiziskās personas maksātnespējas
procesa lietu
(1) Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas, izmantojot Tiesu
informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Pretendentu saraksta tiek izraudzīts
administratora amata kandidāts un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora pienākumu
veikšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā.
(2) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora
pienākumu pildīšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem
lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Izmantojot
Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Pretendentu saraksta tiek
izraudzīts jauns administratora amata kandidāts, un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora
pienākumu veikšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā.
(3) Tiesa lēmumu par lietas ierosināšanu pēc pieteikuma par Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu
nekavējoties nosūta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā
noteiktās procedūras administratoram.”
32. 363.27 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“363.27 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma izskatīšana un nolēmums fiziskās
personas maksātnespējas procesa lietā”;
izslēgt pirmās daļas trešajā teikumā vārdus “un administratoru”;
aizstāt pirmās daļas ceturtajā teikumā vārdus “Šo personu” ar vārdiem “Šīs personas”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu izskata 15 dienu
laikā no lietas ierosināšanas dienas vai, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, tiesas sēdē. Ja
maksātnespējas procesa pieteikumu izskata tiesas sēdē, uz sēdi aicina pieteicēju, parādnieku un
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās maksātnespējas
procedūras administratoru. Šo personu neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai.”;
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesa pasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu parādniekam, ja konstatē, ka:
1) ir maksātnespējas procesa pazīme;
2) pēdējā gada laikā nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kas
izbeigts, nedzēšot saistības;
3) pēdējo 10 gadu laikā nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura
ietvaros dzēstas saistības;
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4)

iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par fiziskās personas maksātnespējas procesa
pieteikuma iesniegšanu;
5) iesniedzējs ir samaksājis fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu.
(3) Apmierinot pieteikumu, tiesa ieceļ šā likuma 363.26 pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto
administratora amata kandidātu par administratoru.”;
papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:
“(41) Izskatot pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta
2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, tiesa ņem vērā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 38. pantā noteikto.
(42) Pasludinot maksātnespējas procesu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai
Nr. 2015/848, tiesa spriedumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra,
vai šā panta 4.3 daļā minētajā lēmumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas
procedūra.
(43) Ja tiesa konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā, tā pasludina
spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto
maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pieņem lēmumu, ar kuru konstatē, ka parādnieka galveno
interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru. Par šo tiesas lēmumu
parādnieks vai kreditors saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 5. pantu
var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Blakus sūdzības
iesniegšana neaptur maksātnespējas procedūras uzsākšanu.
(44) Tiesa, konstatējusi, ka citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru,
bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, taisa spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku,
neievērojot šā panta otrajā daļā noteikto. Tiesa neuzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ja tā konstatē, ka ir iestājušies
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 38. panta nosacījumi.”
33. 363.28 pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa ir pieņēmusi lēmumu par
administratora atcelšanu, pēc šā lēmuma pieņemšanas tā administratora amata kandidātu, ko
izvēlas no Pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu
atlasi, ieceļ par administratoru.”;
izslēgt ceturto daļu;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora
pienākumu pildīšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem
lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Tiesnesis
pieņem lēmumu par administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru šā panta trešajā
daļā noteiktajā kārtībā.”;
papildināt devītās daļas otro teikumu pēc vārdiem “ir pārsūdzams” ar vārdiem “daļā par
konstatēto normatīvo aktu prasību neievērošanu vai tiesas nolēmuma nepildīšanu”;
izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Šā panta vienpadsmitajā daļā minēto lēmumu norakstus apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas kontroles dienestam.”;
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papildināt pantu ar četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito un
astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Apgabaltiesa izskata parādnieka vai kreditora blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar
kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība
15 dienu laikā uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā
noteikto maksātnespējas procedūru.
(15) Blakus sūdzībā papildus šā likuma 443.1 pantā minētajam norāda:
1) no kura laika parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta ir blakus sūdzībā norādītajā Eiropas
Savienības dalībvalstī;
2) vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas
procedūra.
(16) Apgabaltiesai, izskatot šā panta četrpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu pilnīgi.
(17) Ja apgabaltiesa ir atcēlusi lēmumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra turpināma kā Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. vai 4. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.
(18) Lēmuma par blakus sūdzību norakstu tiesa nosūta arī administratoram un atbildīgajai
iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā.”
34. Papildināt 363.36 pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Tiesa pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā
noteiktās procedūras administratora pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 2015/848 39. pantu, var izbeigt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru.”
35. Izslēgt 427. panta pirmās daļas 5. punktā vārdu “pilna”.
36. Papildināt 440.1 pantu pēc vārdiem “maksātnespējas procesa pieteikums” ar vārdiem
“lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās”.
37. 440.11 pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās izskatīšana rakstveida
procesā uzsākama ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas
termiņa notecēšanas.”;
papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās tiesa nosaka tiesas sēdes dienu
ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas.”
38. Papildināt 442. panta otro daļu ar vārdiem “atmaksājot drošības naudu”.
39. 444.1 pantā:
izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja blakus sūdzību noraida vai tā iesniegta par lēmumu, kas nav pārsūdzams, drošības naudu
neatmaksā, izņemot gadījumu, kad pārsūdzētajā lēmumā kļūdaini norādīts, ka tas ir pārsūdzams.”;
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papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja blakus sūdzību atsauc, drošības naudu neatmaksā.”
40. Papildināt 445. panta piekto daļu ar vārdiem “neatmaksājot drošības naudu”.
41. Papildināt 447. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Blakus sūdzību lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās (30.7 nodaļa)
tiesa izskata 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.”
42. 449. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem “Apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību” ar vārdiem un
skaitli “izņemot lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās (30.7 nodaļa)”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pārsūdzot Augstākajā tiesā šā panta otrajā un trešajā daļā, kā arī šā likuma 641. panta
pirmajā daļā paredzētos lēmumus, iemaksājama drošības nauda. Drošības naudas apmēru un
atmaksas kārtību nosaka atbilstoši šīs nodaļas prasībām.”
43. Papildināt 459. panta trešo daļu ar vārdiem “neatmaksājot drošības naudu”.
44. Izteikt 620. panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja tiesas noteiktajā termiņā neizpilda spriedumu, kas uzliek parādniekam par pienākumu
izpildīt darbības, kuras var izpildīt tikai viņš pats (197. panta pirmā daļa), sastādīto aktu tiesu
izpildītājs nosūta tiesai pēc tiesu izpildītāja amata vietas. Jautājumu par sprieduma neizpildīšanu
izlemj tiesas sēdē. Par sēdes laiku un vietu paziņo piedzinējam un parādniekam. Šo personu
neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par sprieduma neizpildīšanu. Parādniekam, ja viņš tiesas
noteiktajā termiņā neizpilda spriedumu, kas uzliek viņam pienākumu izpildīt darbības, kuras var
izpildīt tikai viņš pats, tiesa var uzlikt naudas sodu līdz 750 euro, nosakot jaunu termiņu sprieduma
izpildei. Naudas sods piedzenams no parādnieka valsts ienākumos. Naudas soda samaksa neatbrīvo
parādnieku no pienākuma izpildīt tiesas spriedumā paredzētās darbības.
(5) Ja parādnieks turpina nepildīt spriedumu pēc naudas soda uzlikšanas, zvērināts tiesu
izpildītājs nosūta prokuroram iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu.”
45. Aizstāt 620.2 panta sestajā daļā skaitli un vārdu “583. panta” ar skaitli un vārdiem
“581. panta otrās daļas”.
46. Aizstāt 620.6 panta sestajā daļā skaitli un vārdu “583. panta” ar skaitli un vārdiem
“581. panta otrās daļas”.
47. Izteikt 656. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir
Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiesu izpildītājs izsniedz dokumentus, pamatojoties uz ārvalsts
kompetentās iestādes lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu (turpmāk — ārvalsts
dokumentu izsniegšanas lūgums) un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izvērtējumu
par ārvalsts dokumenta izsniegšanas lūguma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 1393/2007 prasībām.”
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48. Izslēgt 658. pantu.
49. Izslēgt 661. pantu.
50. 664. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Tiesa izskaidro” ar vārdiem “Tiesu izpildītājs izskaidro”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “tiesai, kas tos izsniedza” ar vārdiem “tiesu izpildītājam, kas tos
izsniedza”.
51. Izslēgt 665. pantu.
52. Papildināt likumu ar 81.1 nodaļu šādā redakcijā:
“81.1 nodaļa
Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība dokumentu izsniegšanā
saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju
665.1 pants. Starptautiskās civilprocesuālās sadarbības pamats dokumentu izsniegšanā
(1) Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir
Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiesu izpildītājs izsniedz dokumentus, pamatojoties uz ārvalsts
dokumentu izsniegšanas lūgumu un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izvērtējumu par
ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma atbilstību Hāgas 1965. gada konvencijas prasībām.
(2) Ja tiesas dokumentus izsniedz personai, kuras dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā
adrese nav Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiesa iesniedz Latvijas dokumentu izsniegšanas
lūgumu saņēmējas valsts centrālajai iestādei.
(3) Saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 10. panta “a” punktu tiesa var izsniegt tiesas
dokumentus personai, kuras dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kuras
adrese ir zināma, ar pasta sūtījumu, ievērojot attiecīgās līgumslēdzējas valsts izvirzītos nosacījumus,
ja tā pret šādu izsniegšanas veidu nav iebildusi.
(4) Saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 10. panta “c” punktu lietas dalībnieks ar tiesneša
piekrišanu var saņemt tiesas dokumentus izsniegšanai citam lietas dalībniekam, kura dzīvesvieta,
atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kura adrese ir zināma, tieši no saņēmējas
līgumslēdzējas valsts tiesu varas amatpersonām, citām amatpersonām vai citām kompetentām
personām, ievērojot attiecīgās līgumslēdzējas valsts izvirzītos nosacījumus, ja tā pret šādu
izsniegšanas veidu nav iebildusi.
665.2 pants. Tieslietu ministrijas kompetence dokumentu izsniegšanā
Tieslietu ministrija, ja nepieciešams:
1) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu ārvalstij pārsūta ar Ārlietu ministrijas
starpniecību, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus, saskaņā ar Hāgas
1965. gada konvencijas 9. pantu;
2) ar Ārlietu ministrijas starpniecību lūdz Latvijas diplomātiskos vai konsulāros
pārstāvjus izsniegt tiesas dokumentus saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas
8. pantu.
665.3 pants. Latvijas dokumentu izsniegšanas lūguma valoda
(1) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu, apliecinājumu un izsniedzamo dokumentu
pārskatu sagatavo lūguma saņēmējas valsts valodā vai angļu vai franču valodā.
(2) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumam pievienotos tiesas dokumentus sagatavo valsts
valodā. Tiem var pievienot tulkojumu lūguma saņēmējas valsts valodā.
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(3) Ja lūguma saņēmēja valsts vai adresāts ir atteicies pieņemt dokumentus valodā, kas nav šīs
valsts valoda, dokumentiem pievieno tulkojumu lūguma saņēmējas valsts valodā.
(4) Ja nav iespējams nodrošināt tulkojumu kādā no šā panta trešajā daļā minētajām valodām,
Latvijas un ārvalsts kompetentās iestādes savstarpēji vienojas par citu valodu, kādā sagatavojami
dokumenti vai kādā tiem pievienojams tulkojums.
665.4 pants. Latvijas dokumentu izsniegšanas lūguma forma
(1) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotos dokumentus tiesa sagatavo
rakstveidā.
(2) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu paraksta un ar tiesas zīmogu apstiprina tiesnesis.
(3) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotos dokumentus tiesa var
iesniegt ārvalstij ar citiem komunikācijas līdzekļiem, iesniedzot tos arī kā pasta sūtījumu.
665.5 pants. Adresāta tiesības atteikties pieņemt dokumentus
(1) Tiesu izpildītājs rakstveidā informē adresātu par tā tiesībām atteikties pieņemt
dokumentus, ja tie sagatavoti vai tiem pievienots tulkojums kādā citā valodā, izņemot valsts valodu
vai adresātam saprotamu valodu.
(2) Adresāts var atteikties pieņemt dokumentus to izsniegšanas brīdī vai nedēļas laikā pēc
dokumentu saņemšanas, iesniedzot vai nosūtot atpakaļ dokumentus tiesu izpildītājam, kas tos
izsniedza. Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentus, kas nav valsts valodā, adresāts paziņo tiesu
izpildītājam par valodu, kuru tas saprot.
(3) Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentus saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu,
tiesu izpildītājs par to paziņo Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, nosūtot atpakaļ ārvalsts
dokumentu izsniegšanas lūgumu un dokumentus pārtulkošanai.
(4) Ja saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 10. panta “a” punktu dokumenti ir nosūtīti
pa pastu tieši adresātam Latvijā, adresāts var atteikties pieņemt dokumentus, ja tie sagatavoti vai
tiem pievienots tulkojums kādā citā valodā, izņemot valsts valodu, vai tie nosūtīti kādā citā veidā,
izņemot ierakstītu pasta sūtījumu ar paziņojumu par saņemšanu.”
53. 666. pantā:
izslēgt otrajā daļā tekstu:
“izņemot gadījumus, kad tiesas dokumentus izsniedz saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju.
Ja tiesas dokumentus izsniedz saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju, tiesa iesniedz Latvijas
dokumentu izsniegšanas lūgumu saņēmējas valsts centrālajai iestādei”;
izslēgt trešo un ceturto daļu.
54. Izteikt 667. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tieslietu ministrija saņem un izlemj ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumus un
pārsūta Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumus saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem
starptautiskajiem līgumiem.”
55. Izslēgt 670. panta trešajā daļā vārdus “vai šajā nodaļā minētajos gadījumos tiesa”.
56. Izslēgt 673. panta ceturto daļu.
57. Izslēgt 674. pantu.
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58. Papildināt pārejas noteikumus ar 142., 143., 144., 145. un 146. punktu šādā redakcijā:
“142. Šā likuma 30.7 nodaļa, kas nosaka kārtību, kādā izskatāmi strīdi lietās par tiesībām
maksātnespējas procesa lietās un pieteikumi par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu,
piemērojama tiem juridiskās personas maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2018. gada
30. jūnija.
143. Pirmās instances tiesas lēmumiem par administratora atcelšanu no attiecīgā tiesiskās
aizsardzības procesa, juridiskās personas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa, kuri
pieņemti līdz 2018. gada 30. jūnijam, piemēro šā likuma 341.8 panta trešo un septīto daļu,
363.14 panta trešo un divpadsmito daļu, 363.28 panta trešo un devīto daļu tādā redakcijā, kāda bija
spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam.
144. Šā likuma 341.2 panta otrās daļas 3. punktu un 363.11 panta ceturtās daļas otro teikumu
piemēro tiesiskās aizsardzības procesa lietām, kas uzsāktas pēc 2018. gada 30. jūnija.
145. Grozījumi šā likuma 56.2 panta pirmajā daļā, papildinot to ar 5. punktu, 656. panta
pirmajā daļā, 664., 666. pantā, 667. panta pirmajā daļā, 670. panta trešajā daļā, kā arī grozījumi par
658., 661., 665. panta, 673. panta ceturtās daļas un 674. panta izslēgšanu un šā likuma papildināšanu
ar 81.1 nodaļu saistībā ar ārvalsts tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanas funkcijas nodošanu
tiesu izpildītājiem un dokumentu izsniegšanu saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju stājas spēkā
2019. gada 1. janvārī.
146. Grozījumi šā likuma 620. panta ceturtajā daļā par naudas soda apmēra palielināšanu
un piektajā daļā par iesnieguma iesniegšanu kriminālprocesa uzsākšanai, ja parādnieks turpina
nepildīt spriedumu pēc naudas soda uzlikšanas, stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 31. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 15. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.06.2018., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

152. 860L/12

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124., 170. nr.; 2012, 33. nr.; 2013,
142., 188. nr.; 2014, 204., 257. nr.; 2015, 42. nr.; 2017, 5. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus un skaitli “Padomes regula Nr. 1346/2000” (attiecīgā locījumā)
ar vārdiem un skaitli “Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2015/848” (attiecīgā locījumā) un
vārdu “likvidators” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “administrators” (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt A sadaļā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā).
3. Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās administratora tiesības un pienākumi
ir arī administratoram Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES)
Nr. 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula
Nr. 2015/848) izpratnē.”
4. Papildināt 11. panta otro daļu pēc vārda “atlīdzība” ar vārdiem “un pievienotās vērtības
nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa
maksātāju reģistrā”.
5. Aizstāt 12. panta otrajā daļā vārdus “par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu,
juridiskās personas” ar vārdiem “par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu, par tiesiskās
aizsardzības procesa, juridiskās personas”.
6. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:
“12.1 pants. Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma
(1) Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (turpmāk — Sistēma) ir valsts informācijas
sistēma, kuras pārzinis ir Maksātnespējas kontroles dienests, bet turētājs — Tiesu administrācija.
(2) Sistēma sekmē Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumu veikšanu, normatīvajos
aktos noteikto ziņu sagatavošanu un publiskošanu Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē,
informācijas apriti starp maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām, kā arī
administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu pienākumu izpildi un tiesību
izmantošanu.
(3) Sistēmā iekļauj:
1) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu, administratoru un citām
tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā iesaistītajām personām;
2) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;
3) ziņas par tiesas, Maksātnespējas kontroles dienesta un šajā likumā noteiktās
disciplinārlietu komisijas konstatētajiem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo
personu un administratoru izdarītajiem pārkāpumiem, pildot tiem tiesiskās
aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā noteiktos pienākumus, kā arī
īstenojot tiesības;
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4)

ziņas un dokumentus, kuru sagatavošanu vai iesniegšanu noteic normatīvie akti,
kas regulē administratora vai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas
darbību un maksātnespējas procesa norisi, un kuru sagatavošana elektroniskā formā
vai pievienošana tiek nodrošināta Sistēmā.
(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās ziņas Sistēmā iekļauj un aktualizē, pamatojoties uz
informāciju, kas saņemta no valsts vai pašvaldību institūcijām no citām valsts informācijas sistēmām,
kā arī uz Maksātnespējas kontroles dienesta amatpersonu amata pienākumu izpildes ietvaros veiktu
amata darbību, maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto administratora un
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumu izpildes un tiesību izmantošanas
ietvaros sagatavotiem dokumentiem, administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo
personu saņemtajiem dokumentiem un citu informāciju.
(5) Maksātnespējas kontroles dienesta un Tiesu administrācijas nodarbinātās personas,
kurām piekļuve Sistēmai nepieciešama amata vai darba pienākumu izpildei, administratori un
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas apstrādā Sistēmā iekļautās ziņas tādā apjomā,
kāds tām nepieciešams normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei un tiesību izmantošanai.
(6) Maksātnespējas kontroles dienesta, administratora un tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošās personas sagatavotajiem dokumentiem, kurus iesniedz un dara pieejamus, izmantojot
Sistēmu, ir juridisks spēks arī tad, ja tajos nav iekļauts rekvizīts “paraksts”.
(7) Aktualizējot Sistēmā iekļautās ziņas, tiek saglabātas iepriekš reģistrētās ziņas.
(8) Ministru kabinets nosaka Sistēmas izmantošanas un uzturēšanas kārtību, kārtību, kādā
ziņas un dokumentus iesniedz iekļaušanai Sistēmā un saņem no Sistēmas, kā arī Sistēmā iekļaujamo
ziņu un dokumentu apjomu un to glabāšanas termiņus.
(9) Kreditors un tā pārstāvis, parādnieka pārstāvis, parādnieks fiziskās personas maksātnespējas
procesā vai tā pārstāvis var izmantot Sistēmu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei un
tiesību īstenošanai.
(10) Sistēmā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija.”
7. 12.3 pantā:
izslēgt otrās daļas 4. punktā vārdus “vai atstādināta”;
papildināt otro daļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:
“41) kura ir atstādināta no administratora amata;
42) kura ir atcelta no administratora amata saskaņā ar šā likuma 17.2 panta pirmās daļas
5. vai 6. punktu, ja no atcelšanas vai sertifikāta izbeigšanas dienas nav pagājuši pieci
gadi;”;
izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā, kas saistīts ar tās rīcību
konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā.”
8. Aizstāt 12.4 panta otrās daļas 5. punkta “b” apakšpunktā vārdus un skaitļus “nepilda tai
uzlikto šā likuma 31.7 panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto disciplinārsodu” ar vārdiem un
skaitļiem “nesamaksā tai piemēroto šā likuma 31.7 panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto
naudas sodu šā likuma 31.7 panta piektajā daļā noteiktajā termiņā”.
9. Papildināt 12.5 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona, izmantojot likumā piešķirtās tiesības
un pildot likumā noteiktos pienākumus, lieto Sistēmu.”
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10. 16.2 pantā:
papildināt otro daļu ar vārdiem “līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos
kvalifikācijas eksāmenam”;
papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “ir apturēta” ar vārdiem “vai
administrators ir atstādināts no amata darbības veikšanas” un pēc vārdiem “darbības
apturēšanas” — ar vārdiem “vai atstādināšanas no amata”.
11. 17.2 panta pirmajā daļā:
aizstāt 8. punktā vārdus un skaitļus “nepilda viņam uzlikto šā likuma 31.7 panta pirmās daļas
1. un 2. punktā noteikto disciplinārsodu” ar vārdiem un skaitļiem “nesamaksā viņam piemēroto šā
likuma 31.7 panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto naudas sodu šā likuma 31.7 panta piektajā
daļā noteiktajā termiņā”;
papildināt daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:
“11) konstatē kādu no šā likuma 13. panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem.”
12. 18. panta pirmajā daļā:
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7) datums, no kura administrators saskaņā ar šo likumu vai citiem normatīvajiem
aktiem ir ierobežots pildīt administratora pienākumus (administratora amata
darbība apturēta, administrators no amata atstādināts, kriminālprocesa ietvaros
pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa — noteiktas nodarbošanās
aizlieguma — piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora
amata pienākumus, vai iestājies šā likuma 16.2 panta ceturtajā daļā noteiktais
gadījums — administratora amata darbības apturēšanas termiņš ir beidzies vai vairs
nepastāv apstākļi, kas bija par pamatu administratora atstādināšanai no amata, un
administrators vēl nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu nākamajā tā rīkošanas
reizē);”;
papildināt daļu ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:
“71) datums, no kura administrators atbrīvots vai atcelts no amata;
72) datums, no kura atjaunotas administratora tiesības pildīt administratora amata
pienākumus;”.
13. 19. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Administratora amata kandidātu iecelšanai konkrētā juridiskās personas un fiziskās
personas maksātnespējas procesā izvēlas no Maksātnespējas kontroles dienesta Sistēmā uzturētā
administratoru amata pretendentu saraksta (turpmāk — Pretendentu saraksts), izmantojot Tiesu
informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Sistēmā kārto Pretendentu sarakstu, pazīmes,
pēc kādām administratoru iekļauj Pretendentu sarakstā, un kārtību, kādā, izmantojot Tiesu
informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, izvēlas administratora amata kandidātu.”
14. 20. panta pirmajā daļā:
papildināt daļu ar 1.3 punktu šādā redakcijā:
“13) attiecībā uz administratoru kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par
procesuālā piespiedu līdzekļa — noteiktas nodarbošanās aizlieguma — piemērošanu,
ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus;”;
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izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) administrators ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā, kas saistīts
ar viņa rīcību konkrētajā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās
personas maksātnespējas procesā;”.
15. 26. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Administrators, izmantojot likumā piešķirtās tiesības un pildot likumā noteiktos
pienākumus, lieto Sistēmu.”;
papildināt trešo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā reģistrēt un piešķirt piekļuves
tiesības Sistēmas datu izplatīšanas tīmekļvietnes lietotājiem.”
16. Izteikt 28. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Administrators šā panta pirmajā daļā noteikto pilnvaru sagatavo un iesniedz
Maksātnespējas kontroles dienestam, izmantojot Sistēmu.”
17. 31.1 pantā:
aizstāt otrās daļas 3. un 4. punktā vārdu “konstatējusi” ar vārdu “konstatējis”;
papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja ir uzsākts kriminālprocess vai administratīvā pārkāpuma lietvedība vai tiesā
tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas
maksātnespējas procesa lietas ietvaros tiek izskatīta sūdzība par to pašu pārkāpumu, par kuru ir
pamats ierosināt disciplinārlietu, jautājuma izlemšanu par disciplinārlietas ierosināšanu var atlikt,
bet, ja disciplinārlieta ir ierosināta, tās izskatīšanu var apturēt līdz brīdim, kad stājas spēkā galīgais
nolēmums attiecīgajā kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma lietvedībā vai lēmums, ar
kuru tiesa izskatījusi sūdzību tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas
procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ietvaros.
(22) Šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā lēmumu par disciplinārlietas ierosināšanu pieņem vai
disciplinārlietas izskatīšanu atjauno viena mēneša laikā no dienas, kad Maksātnespējas kontroles
dienests saņēmis spēkā stājušos galīgo nolēmumu attiecīgajā kriminālprocesā vai administratīvā
pārkāpuma lietvedībā vai lēmumu, ar kuru tiesa izskatījusi sūdzību tiesiskās aizsardzības procesa,
juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas
ietvaros.”
18. 31.6 pantā:
izslēgt pirmās daļas 3. punktu;
aizstāt pirmās daļas 6. punktā vārdus “tā izskaidro” ar vārdiem “tas izskaidro”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot,
disciplinārlietu komisija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu līdz trim mēnešiem no
disciplinārlietas ierosināšanas dienas. Lēmums par termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.”
19. 31.8 pantā:
papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja disciplinārlieta nav ierosināta, pamatojoties uz to, ka tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošā persona atcelta no procesa vai administrators atbrīvots no amata, to var ierosināt, ja
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attiecīgo personu ieceļ par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu vai administratora
amatā un kopš dienas, kad konstatēts iespējamais disciplinārpārkāpums, nav pagājuši divi gadi.
(3) Ja disciplinārlieta ir izbeigta, pamatojoties uz to, ka tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā
persona atcelta no procesa vai administrators atbrīvots no amata, izbeigto disciplinārlietu atjauno,
ja attiecīgo personu ieceļ par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu vai administratora
amatā un kopš dienas, kad tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona atcelta no procesa vai
administrators atbrīvots no amata, nav pagājuši divi gadi.
(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā noilguma
termiņā neieskaita laiku no dienas, kad tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona atcelta no
procesa vai administrators atbrīvots no amata, līdz dienai, kad attiecīgo personu ieceļ par tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošo personu vai administratora amatā, bet ne ilgāk kā piecus gadus no
dienas, kad konstatēts iespējamais disciplinārpārkāpums.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
20. Papildināt IV1 nodaļu ar 31.10 pantu šādā redakcijā:
“31.10 pants. Termiņš, pēc kura iestāšanās persona uzskatāma par disciplināri nesodītu
Ja divu gadu laikā no dienas, kad uzlikts disciplinārsods, nav konstatēts, ka disciplināri
sodītā tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai administrators izdarījis jaunu
disciplinārpārkāpumu, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai administrators
atzīstams par disciplināri nesodītu.”
21. Aizstāt B sadaļā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā).
22. Papildināt 33. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā, šāda
pieteikuma iesniegšanas priekšnoteikums ir šā likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktā depozīta
iemaksa. Parādnieks var vienoties, ka šā likuma 62. panta pirmajā daļā noteikto depozītu iemaksā
kreditors vai kreditori.”
23. 36. panta pirmajā daļā:
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5) datums, kad pieņemts tiesas nolēmums par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu
un apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, tiesas nosaukums,
lietas numurs un, ja tas ir attiecināms, tad arī termiņš, kādā iesniedzama Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 5. pantā noteiktā sūdzība;”;
papildināt daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“61) ja tas ir attiecināms, tad arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 1. punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītā administratora
vārds, uzvārds, prakses vietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;”;
papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
“91) ja tas ir attiecināms, tad arī maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1., 2. vai 4. punktu;”.
24. Aizstāt 40. panta astotajā daļā vārdu “administratora” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošās personas”.
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25. 43. pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdus “ja viņa” ar vārdiem “ja tās”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “viņš atzinumu” ar vārdiem “tā atzinumu”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “atzinis par” ar vārdiem “atzinusi par”;
aizstāt sestajā daļā vārdus “tas sniedz” ar vārdiem “tā sniedz”.
26. Aizstāt C sadaļā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā).
27. 58. panta pirmajā daļā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) datums, kad tiesā pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, tiesas
nosaukums, lietas numurs un, ja tas ir attiecināms, tad arī termiņš, kādā iesniedzama
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 5. pantā noteiktā sūdzība;”;
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7) ja tas ir attiecināms, tad arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 1. punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītā administratora
vārds, uzvārds, prakses vietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;”;
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10) ja tas ir attiecināms, tad arī maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1., 2. vai 4. punktu;”.
28. Izteikt 59. pantu šādā redakcijā:
“59. pants. Administratora iecelšana juridiskās personas maksātnespējas procesā
(1) Administratora amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam
izvēlas no Pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu
atlasi.
(2) Informāciju par administratora amata kandidātu, kuru izvēlas no Pretendentu saraksta,
izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, paziņo Finanšu un kapitāla
tirgus komisijai, ja šo kandidātu iesaka finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam, kura uzraudzību
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.”
29. Aizstāt 60. panta pirmās daļas 3. punktā skaitli un vārdus “29. panta “a” punktā” ar
skaitļiem un vārdiem “37. panta 1. punkta “a” apakšpunktā”.
30. 62. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Administratoram ir pienākums nekavējoties pēc juridiskās personas maksātnespējas
procesa pasludināšanas, bet ne vēlāk kā līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas
procesa izbeigšanu iesniegšanai tiesā iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam iesniegumu par
juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu, ja juridiskās personas maksātnespējas
process pasludināts saskaņā ar parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu.”;
papildināt piekto daļu ar 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3) ja gada laikā pēc šā panta trešajā vai ceturtajā daļā noteikto gadījumu iestāšanās
netiek iesniegts iesniegums par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta
izmaksu;
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4) ja administrators līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa
izbeigšanu iesniegšanai tiesā neizpilda šā panta 2.1 daļā noteikto pienākumu.”;
aizstāt 7.2 daļā vārdus “valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu
ietvaros, kuri Maksātnespējas administrācijai piešķirti juridiskās personas maksātnespējas procesa
izmaksu segšanai attiecīgos gadījumos” ar vārdiem “no darbinieku prasījumu garantiju fonda
līdzekļiem”;
izslēgt 7.3 daļu.
31. Papildināt 64. panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārda “administrators” ar vārdiem “ne
vēlāk kā līdz mantas pārdošanas plāna vai ziņojuma par mantas neesamību sastādīšanai”.
32. 66. pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus “22. panta 2. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “29. panta
1. punktā”;
aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus “2. panta “h” punkta izpratnē” ar skaitļiem un vārdiem
“2. panta 10. punkta izpratnē” un skaitļus un vārdus “21. panta 2. punktā” — ar skaitļiem un vārdiem
“28. panta 1. punktā”;
izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā noteiktajā
maksātnespējas procedūrā iesaistītā administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietas
adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;”;
aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “21. panta 1. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “28. panta
2. punktā”;
izteikt ceturtās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2) tiesas nosaukumu, sprieduma pasludināšanas dienu, lietas numuru un termiņu,
kādā iesniedzama Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 39. pantā
noteiktā sūdzība;
3) administratora vārdu, uzvārdu, prakses vietas adresi, tālruņa numuru vai elektroniskā
pasta adresi;”;
aizstāt ceturtās daļas 4. punktā skaitļus un vārdus “1. vai 2. punktu” ar skaitļiem un vārdiem
“1., 2. vai 4. punktu”.
33. Papildināt 69. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) izmantojot likumā piešķirtās tiesības un pildot likumā noteiktos pienākumus,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā izmantot Sistēmu.”
34. 73. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Kreditoram ir tiesības iesniegt kreditora prasījumu pret parādnieku šā panta pirmajā,
otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā, izmantojot Sistēmu.”;
aizstāt devītajā daļā vārdus “tās piešķirto” ar vārdiem “tā piešķirto”;
izteikt desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Maksātnespējas kontroles dienesta prasījumu atmaksāt darbinieku prasījumu
apmierināšanai tā piešķirtos naudas līdzekļus ieraksta kreditoru prasījumu reģistrā, kad
Maksātnespējas kontroles dienests ir izmaksājis darbinieku prasījumu apmierināšanai piešķirtās
summas.”;
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papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(12) Kreditoriem ir pienākums informēt administratoru par izmaiņām šā panta ceturtās
daļas 6. punktā minētajās ziņās.”
35. 75. pantā:
izteikt ceturto, 4.1 un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja administrators nav atzinis kreditora prasījumu, attiecīgais prasījums tiek izslēgts no
kreditoru prasījumu reģistra šādos gadījumos:
1) ir beidzies sūdzības iesniegšanas termiņš un sūdzība nav iesniegta;
2) ir beidzies prasības pieteikuma par strīda izskatīšanu par tiesībām iesniegšanas
termiņš un prasības pieteikums nav iesniegts;
3) ir beidzies lūguma par tiesvedības atjaunošanu iesniegšanas termiņš un lūgums nav
iesniegts.
1
(4 ) Līdz brīdim, kad tiesa ir izskatījusi sūdzību par administratora lēmumu vai prasības
pieteikumu par strīda izskatīšanu par tiesībām, attiecīgā kreditora prasījumu iekļauj kreditoru
prasījumu reģistrā, bet šim kreditoram balsstiesības nepiešķir.
(5) Administratora lēmums par kreditora prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu triju dienu
laikā pēc tā pieņemšanas nosūtāms attiecīgajam kreditoram elektroniski uz šā likuma 73. panta
ceturtās daļas 6. punktā norādīto elektroniskā pasta adresi, noformējot dokumentu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām. Uzskatāms,
ka adresāts attiecīgo lēmumu ir saņēmis trešajā dienā pēc tā nosūtīšanas. Ja rodas šaubas,
administratoram jāpierāda, ka dokuments ir nosūtīts.”;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Ja administratora lēmumu par kreditora prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu nav
iespējams nosūtīt šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā vai arī administrators nav saņēmis
no adresāta paziņojumu par dokumenta saņemšanu, tas nosūtāms ierakstītā pasta sūtījumā, kas
uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ja rodas šaubas, administratoram
jāpierāda, kad sūtījums nodots pasta komersantam.”;
papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito un četrpadsmito
daļu šādā redakcijā:
“(9) Pēc tam kad tiesa ir izskatījusi sūdzību par administratora lēmumu par kreditora
prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu, administrators, ja nepieciešams, piecu dienu
laikā pēc tiesas lēmuma saņemšanas pieņem lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu
vai daļēju atzīšanu.
(10) Ja administratora lēmums par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju
atzīšanu tiek sastādīts rakstveidā, tajā ietver:
1) parādnieka firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) pieteikto kreditora prasījumu (apmēru un veidu);
3) norādi par pieteiktā kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu;
4) ja kreditora prasījums ir pilnībā vai daļēji atzīts, — atzīto apmēru un prasījuma veidu,
kā arī to, vai kreditoram ir piešķiramas balsstiesības atbilstoši šā likuma 87. panta
nosacījumiem;
5) ja kreditora prasījums pilnībā vai daļēji nav atzīts, — neatzīto apmēru un prasījuma
veidu, kā arī neatzīšanas pamatojumu un to, vai pastāv iespējamais strīds par
tiesībām;
6) informāciju par lēmuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņu;
7) citas ziņas, ja nepieciešams.
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(11) Ja administrators no maksātnespējas procesā iesaistītajām personām saņem pierādījumus,
kas apliecina kāda no kreditoru prasījuma pamatojoša dokumenta viltošanas faktu, — attiecīgo
dokumentu neņem vērā, pieņemot lēmumu par kreditora prasījumu, un sniedz attiecīgās ziņas
atbildīgajām valsts institūcijām, bet, ja lēmums jau ir pieņemts, — izvērtē nepieciešamību pieņemt
jaunu lēmumu.
(12) Ja administrators no tiesībaizsardzības iestādēm saņem pierādījumus, kas apliecina
kāda no kreditoru prasījuma pamatojoša dokumenta viltošanas faktu, — attiecīgo dokumentu
neņem vērā, pieņemot lēmumu par kreditora prasījumu, bet, ja lēmums jau ir pieņemts, — izvērtē
nepieciešamību pieņemt jaunu lēmumu.
(13) Administrators nodod dokumenta, kurš, iespējams, ir viltots, oriģinālu tiesu ekspertīžu
iestādei ekspertīzes veikšanai, ja tiesu ekspertīžu iestādei ekspertīzi pieprasa maksātnespējas procesā
iesaistīta persona. Ja dokuments tiek nodots ekspertīzes veikšanai, tā vietā atstājama apliecināta
kopija.
(14) Izdevumus par ekspertīzes veikšanu un šā panta trīspadsmitajā daļā noteikto dokumenta
atvasinājuma izgatavošanu sedz maksātnespējas procesā iesaistītā persona, kura pieprasa ekspertīzi.”
36. 78. pantā:
papildināt otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) atzīme par pagaidu aizsardzības piemērošanu kreditoram, norādot tiesas noteiktos
pagaidu aizsardzības līdzekļus.”;
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Administrators septiņu dienu laikā pēc šā likuma 73. panta pirmajā daļā noteiktā
termiņa beigām kreditoru prasījumu reģistru šajā likumā noteiktajā kārtībā nosūta kreditoriem,
parādnieka pārstāvim, Maksātnespējas kontroles dienestam un tiesai, kurā pasludināts attiecīgais
maksātnespējas process.
(4) Administrators piecu dienu laikā paziņo par izmaiņām kreditoru prasījumu reģistrā
kreditoriem, parādnieka pārstāvim, Maksātnespējas kontroles dienestam un tiesai, kurā pasludināts
attiecīgais maksātnespējas process.”
37. 80. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kreditors administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu
ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas vai ir tiesīgs viena
mēneša laikā no administratora lēmuma saņemšanas dienas iesniegt prasību par strīda izskatīšanu
par tiesībām.”;
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11) Kreditors, kurš prasību par strīda izskatīšanu par tiesībām tiesā ir cēlis pirms
maksātnespējas procesa uzsākšanas, viena mēneša laikā no administratora lēmuma saņemšanas
dienas ir tiesīgs lūgt, lai tiek atjaunota apturētā tiesvedība.
(12) Iesniedzot sūdzību par administratora lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu,
neatzīšanu vai daļēju atzīšanu un vienlaikus lūdzot tiesu izskatīt strīdu par tiesībām, kreditors
papildus pievieno tikai tos pierādījumus, kuri kreditora prasījuma iesniegšanas brīdī nebija viņa
rīcībā objektīvu apstākļu dēļ.”;
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Kreditors administratora lēmumu par cita kreditora prasījuma atzīšanu vai daļēju atzīšanu
ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā triju nedēļu laikā pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pārsūdzot administratora lēmumu, vienlaikus var lūgt tiesu noteikt Civilprocesa likuma 250.74
panta ceturtajā daļā paredzēto pagaidu aizsardzību. Ja attiecīgais kreditora prasījums iesniegts pēc
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kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām, kreditors ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora
lēmumu par cita kreditora prasījuma atzīšanu mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
(3) Parādnieka pārstāvis administratora lēmumu, ar kuru apstiprināts no darījuma izrietošs
prasījums, kuru parādnieka pārstāvis neatzīst, ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā triju nedēļu laikā pēc
kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām. Pārsūdzot administratora lēmumu, vienlaikus
var lūgt tiesu noteikt Civilprocesa likuma 250.74 panta ceturtajā daļā paredzēto pagaidu aizsardzību.
Ja attiecīgais kreditora prasījums iesniegts pēc kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa beigām,
parādnieka pārstāvis ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu, ar kuru apstiprināts no
darījuma izrietošs prasījums, kuru parādnieka pārstāvis neatzīst, mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas dienas.”
38. Papildināt 81. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Kreditoriem savu interešu aizsardzībai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un apjomā izmantot Sistēmu.”
39. 85. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “ceturksni” ar vārdu “mēnesi”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “veidlapu un tās aizpildīšanas” ar vārdiem “saturu un tā sagatavošanas”.
40. Papildināt 88. panta pirmās daļas 2. punktu ar “g” apakšpunktu šādā redakcijā:
“g) kreditors, lai izvērtētu šā likuma 170. panta pirmajā daļā noteiktās juridiskās
personas maksātnespējas procesa izdevumu pamatotību.”
41. Aizstāt 89. panta 3. punktā vārdu “apstiprināšanu” ar vārdiem “atzīšanu par pamatotiem”.
42. 114. pantā:
papildināt panta nosaukumu pēc vārda “uzņēmuma” ar vārdiem “vai tā patstāvīgās daļas”;
aizstāt pirmajā daļā vārdu “kopumā” ar vārdiem “vai tā patstāvīgo daļu”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “kā kopumu” ar vārdiem “vai tā patstāvīgo daļu”;
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “no uzņēmuma” ar vārdiem “vai tā patstāvīgās daļas”;
papildināt ceturto, piekto, sesto un septīto daļu pēc vārda “uzņēmuma” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem “vai tā patstāvīgās daļas” (attiecīgā locījumā);
papildināt sesto daļu ar vārdiem “ja vien parādnieks un ieguvējs nav vienojušies citādi”;
papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas pārdošanas gadījumā uz ieguvēju nepāriet
maksātnespējas procesā atzītie kreditoru prasījumi.”
43. 115. pantā:
aizstāt pantā vārdus “nekustamais īpašums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “parādnieka
manta” (attiecīgā locījumā);
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Pēc tam, kad tiesa apstiprinājusi izsoles aktu” ar vārdiem “Pēc
tam kad izsolē pārdota parādnieka manta, tiesa apstiprinājusi nekustamā īpašuma izsoles aktu”.
44. Aizstāt 117. panta septītajā daļā vārdus “izskatot sūdzību par” ar vārdiem “saistībā ar”.
45. 118. pantā:
papildināt ceturto daļu pēc vārda “otrajā” ar vārdiem “un trešajā”;
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papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “uzņēmumu” ar vārdiem “vai tā patstāvīgo daļu”.
46. Aizstāt D sadaļā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā).
47. 129. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas
parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp
parādnieku un šā likuma 131. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām
personām, ja tā pārsniedz 5000 euro.”;
papildināt trešo daļu ar vārdiem “un pievienotās vērtības nodokli, ja administrators reģistrēts
Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā”.
48. 130. pantā:
aizstāt 2. punktā vārdu “krimināllietā” ar vārdu “kriminālprocesā”;
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa
pasludināšanas ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros
dzēstas saistības;”;
aizstāt 4. punktā vārdu “krimināllietā” ar vārdu “kriminālprocesā”;
papildināt pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) kurai pēdējā gada laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas
ir izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, nedzēšot saistības.”
49. 132. pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) datums, kad pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, tiesas nosaukums,
lietas numurs un, ja tas ir attiecināms, tad arī termiņš, kādā iesniedzama Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 5. pantā noteiktā sūdzība;”;
izteikt pirmās daļas 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
“5) ja tas ir attiecināms, tad arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848
3. panta 1. punktā noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītā administratora
vārds, uzvārds, prakses vietas adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
6) ja tas ir attiecināms, tad arī maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1., 2. vai 4. punktu;”;
papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas publisko maksātnespējas reģistrā fiziskās personas
maksātnespējas procesa laikā, kā arī vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas
procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas.
(4) Atbildīgā iestāde maksātnespējas reģistrā šā panta pirmajā daļā minētās ziņas glabā:
1) 10 gadus pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas;
2) līdz brīdim, kad tiek konstatēts, ka fiziskā persona ir mirusi, bet ne mazāk kā
10 gadus pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas — ja fiziskās
personas maksātnespējas process ir pārtraukts, pamatojoties uz šā likuma 130. panta
2. punktu.”
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50. 133. panta pirmajā daļā:
aizstāt 2. punktā skaitli un vārdus “29. panta “a” punktā” ar skaitļiem un vārdiem “37. panta
1. punkta “a” apakšpunktā”;
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) parādnieks kopā ar šā likuma 131. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām
ieinteresētajām personām, ja katrai no tām pastāv šā likuma 129. panta pirmās daļas
3. punktā minētā pazīme.”
51. Papildināt 140. pantu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) izmantojot likumā piešķirtās tiesības un pildot likumā noteiktos pienākumus,
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā izmantot Sistēmu.”
52. Izteikt 155. panta ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(4) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ
nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību
dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas
apmērā no parādnieka ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas
apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī pirms nodokļu samaksas. Saistību dzēšanas plāna
termiņš nosakāms šādi:”.
53. Aizstāt 168. panta otrajā daļā vārdus “no valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska
valsts nodevas līdzekļiem, kuri Maksātnespējas administrācijai piešķirti juridiskās personas
maksātnespējas procesa izmaksu segšanai attiecīgos gadījumos” ar vārdiem “no darbinieku
prasījumu garantiju fonda līdzekļiem”.
54. 169. pantā:
aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus “divu minimālo mēnešalgu” ar vārdiem un skaitli “šā
likuma 62. panta pirmajā daļā minētā depozīta”;
papildināt otro daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“11) divu minimālo mēnešalgu apmērā, ko sedz no parādnieka mantas, papildus šā panta
otrās daļas 1. punktā noteiktajai atlīdzībai, ja parādnieks pēc pēdējā noslēgtā finanšu
gada datiem atbilst šādiem kritērijiem:
a) parādnieks ir nodarbinājis vairāk nekā 250 darbiniekus,
b) parādnieka gada apgrozījums ir pārsniedzis 50 miljonus euro vai gada bilances
kopsumma ir pārsniegusi 43 miljonus euro;”;
papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) ja juridiskās personas maksātnespējas procesa laikā tiek turpināta saimnieciskā
darbība, — viens procents no neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā divu minimālo
mēnešalgu apmērā mēnesī. Administrators pēc kreditoru prasījumu reģistra
sastādīšanas kreditoru sapulcē var vienoties ar kreditoriem par citu atlīdzības
apmēru.”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Gadījumos, kad administratora atlīdzība un pievienotās vērtības nodoklis, ja
administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistrā, kā arī maksātnespējas procesa izdevumi ir sedzami no šā likuma 62. panta pirmajā daļā
minētā depozīta, kopējā no depozīta izmaksājamā summa nedrīkst pārsniegt šā likuma 62. panta
pirmajā daļā minētā depozīta apmēru.”
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55. Izteikt 170. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ar juridiskās personas maksātnespējas procesa nodrošināšanu saistītie šā procesa
izdevumi, izņemot izdevumus, kas saistīti ar mantu, kura kalpo par nodrošinājumu, kā arī
parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanas pilnā vai ierobežotā apmērā nodrošināšanu, ja
kreditoru sapulce tos nav atzinusi par pamatotiem, nedrīkst pārsniegt:
1) piecu procentu apmēru no mantas novērtējuma, ja ir sastādīts mantas pārdošanas
plāns;
2) juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta apmēru, ja ir sastādīts ziņojums
par mantas neesamību.”
56. 171. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Par administratora pienākumu veikšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā
administrators saņem atlīdzību:
1) ja tiek pasludināta saistību dzēšanas procedūra:
a) par laika periodu no iecelšanas dienas līdz bankrota procedūras pabeigšanai —
pusi no šā likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēra,
b) par laika periodu no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja
administrators iecelts pirms saistību dzēšanas pasludināšanas dienas, līdz saistību
dzēšanas procedūras izbeigšanai vai par laika periodu no iecelšanas dienas, ja
administrators iecelts pēc saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas, līdz
saistību dzēšanas procedūras izbeigšanai — pusi no šā likuma 129. panta otrajā
daļā minētā depozīta apmēra;
2) par laika periodu no iecelšanas dienas līdz bankrota procedūras pabeigšanai
vai izbeigšanai, ja netiek pasludināta saistību dzēšanas procedūra, — šā likuma
129. panta otrajā daļā minēto depozīta apmēru.”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Gadījumos, kad administratora atlīdzība un pievienotās vērtības nodoklis, ja
administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistrā, ir sedzams no šā likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta, kopējā no depozīta
izmaksājamā summa nedrīkst pārsniegt šā likuma 129. panta otrajā daļā minētā depozīta apmēru.”
57. Aizstāt F sadaļā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā).
58. Papildināt 174.2 panta pirmo daļu ar 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:
“11) pieprasīt un bez maksas saņemt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Valsts
ieņēmumu dienesta, Tiesu administrācijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informāciju, kas Maksātnespējas
kontroles dienestam nepieciešama šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei;
12) pieprasīt un saņemt informāciju par administratoru un personu, kura vēlas ieņemt
administratora amatu, un nodot to eksaminācijas komisijai;
13) pieprasīt un saņemt informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo
personu, administratoru un personu, kura vēlas ieņemt administratora amatu, un
nodot to disciplinārlietu komisijai.”
59. Izslēgt 175. panta otrajā daļā vārdu un skaitli “un 4.”.
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60. 176. pantā:
papildināt panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārda “administratora” ar vārdiem “vai
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Maksātnespējas kontroles dienests, izskatot sūdzības par administratora rīcību, ir tiesīgs
pieprasīt no pusēm tam nepieciešamās ziņas un dokumentus.”;
papildināt piekto daļu pēc vārda “administratora” ar vārdiem “vai tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošās personas”.
61. Pārejas noteikumos:
aizstāt 4. punkta 3. apakšpunktā vārdus “gadījumā vai” ar vārdu “gadījumā”;
aizstāt 50., 52. un 57. punktā vārdus “Maksātnespējas administrācija” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem “Maksātnespējas kontroles dienests” (attiecīgā locījumā);
papildināt pārejas noteikumus ar 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68. un 69. punktu
šādā redakcijā:
“58. Grozījumi šā likuma 33. pantā par tā papildināšanu ar 1.1 daļu attiecībā uz pienākumu
iemaksāt juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu, ja atkārtoti gada laikā tiek iesniegts
tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, ir attiecināmi uz tiesiskās aizsardzības procesa lietām,
kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.
59. Grozījumi šā likuma 80. pantā attiecībā uz kārtību, kādā pārsūdzams administratora
lēmums par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu, vienlaikus izsakot lūgumu
izskatīt strīdu par tiesībām un noteikt pagaidu aizsardzības līdzekli, piemērojami tām juridiskās
personas maksātnespējas procesa lietām, kuras uzsāktas pēc šo grozījumu spēkā stāšanās.
60. Grozījumi šā likuma 169. pantā par tā otrās daļas papildināšanu ar 1.1 un 4. punktu
un 171. panta pirmajā daļā attiecībā uz administratora atlīdzību, ja parādnieks — juridiskā
persona — pēc pēdējā noslēgtā finanšu gada datiem ir nodarbinājis vairāk nekā 250 darbiniekus
un tā gada apgrozījums ir pārsniedzis 50 miljonus euro vai gada bilances kopsumma pārsniegusi
43 miljonus euro un parādnieka maksātnespējas procesa laikā tiek turpināta saimnieciskā darbība,
kā arī attiecībā uz depozīta izmaksāšanu fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros ir
piemērojami juridiskās personas un fiziskās personas maksātnespējas procesa lietām, kuras
uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.
61. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam noteic kārtību, kādā iemaksā un izmaksā
depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā, nosakot Maksātnespējas kontroles
dienesta rīcību ar depozītu, kas iemaksāts tiesiskās aizsardzības procesa lietas ietvaros, un nosakot
jaunu kārtību fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksai.
62. Grozījumi šā likuma 12.5 pantā par tā papildināšanu ar piekto daļu, 26. pantā par tā
papildināšanu ar 2.1 daļu, 26. pantā par tā trešās daļas papildināšanu ar 10. punktu, 28. pantā
par tā otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, kas noteic tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas un administratora pienākumu lietot Sistēmu, tajā skaitā administratora pienākumu
pilnvaru Maksātnespējas kontroles dienestam iesniegt, izmantojot Sistēmu, stājas spēkā 2019. gada
1. janvārī.
63. Šā likuma 12.1 panta devītā daļa, kā arī grozījumi šā likuma 69. pantā par tā papildināšanu
ar 7. punktu, 73. pantā par tā papildināšanu ar 3.1 daļu, 81. pantā par tā papildināšanu ar ceturto daļu
un 140. pantā par tā papildināšanu ar 3. punktu, kas noteic kreditora un tā pārstāvja, parādnieka
pārstāvja, parādnieka fiziskās personas maksātnespējas procesā vai tā pārstāvja tiesības izmantot
Sistēmu, stājas spēkā 2019. gada 15. aprīlī un ir piemērojami attiecībā uz juridiskās personas
maksātnespējas procesiem, fiziskās personas maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības
procesiem, kas uzsākti pēc 2018. gada 31. decembra.
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64. Grozījumi šā likuma 19. pantā par tā papildināšanu ar 1.1 daļu un otrās daļas izteikšanu
jaunā redakcijā, kā arī grozījumi šā likuma 59. pantā par tā izteikšanu jaunā redakcijā, kas
noteic administratora amata kandidāta iecelšanai maksātnespējas procesā automatizētu izvēli
no Pretendentu saraksta, stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Ministru kabinets līdz 2018. gada
1. decembrim izdod noteikumus par kārtību, kādā Sistēmā kārto Pretendentu sarakstu, pazīmes,
pēc kādām administratoru iekļauj Pretendentu sarakstā, un kārtību, kādā, izmantojot Tiesu
informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, izvēlas administratora amata kandidātu.
65. Grozījumi šā likuma 62. pantā par tā 7.3 daļas, kas noteic deleģējumu Ministru
kabinetam noteikt, kāda uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa novirzāma juridiskās personas
maksātnespējas procesa izmaksu segšanai, izslēgšanu un grozījumi šā likuma 62. panta 7.2 daļā
stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
66. Grozījumi šā likuma 85. pantā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Ministru kabinets līdz
2018. gada 1. decembrim izdod noteikumus par administratora darbības pārskata saturu un tā
aizpildīšanas kārtību. Ja saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 247
“Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas
kārtību” (turpmāk šajā punktā — Noteikumi Nr. 247) administratora darbības pārskata perioda
beigas iestājas līdz 2018. gada 31. decembrim, administrators savas darbības pārskatu sniedz
kreditoriem un Maksātnespējas kontroles dienestam saskaņā ar minētajiem Noteikumiem Nr. 247.
Šādā gadījumā Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē līdzšinējā administratora darbības
pārskata veidlapa ir pieejama līdz 2019. gada 18. janvārim. Administrators, sākot ar 2019. gada
1. janvāri, Sistēmā vada Noteikumos Nr. 247 noteikto datu apjomu, kas administratora darbības
pārskata aizpildīšanai konkrētā maksātnespējas procesā ir sniedzami pēc pēdējā Maksātnespējas
kontroles dienesta tīmekļvietnē iesniegtā administratora darbības pārskata perioda beigām līdz
2018. gada 31. decembrim. Datus, kas konkrētā maksātnespējas procesā ir sniedzami no 2019. gada
1. janvāra, administrators Sistēmā vada saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par administratora
darbības pārskata saturu un tā aizpildīšanas kārtību, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. Sistēmā
pirmais administratora darbības pārskats saskaņā ar Maksātnespējas likuma 85. panta pirmo daļu
un Ministru kabineta noteikumiem par administratora darbības pārskata saturu un tā aizpildīšanas
kārtību, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, izveidojams līdz 2019. gada 31. martam. Tajā
apkopojami dati, kas ievadīti Sistēmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. martam.
67. Grozījumi šā likuma 64. panta pirmās daļas 2. punktā, 88. panta pirmās daļas 2. punktā,
to papildinot ar “g” apakšpunktu, 89. panta 3. punktā, 114. pantā, 118. panta divpadsmitajā daļā un
170. panta pirmajā daļā piemērojami juridisko personu maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc
šo grozījumu spēkā stāšanās.
68. Grozījumi šā likuma 130. pantā, to papildinot ar 5. punktu, piemērojami fizisko personu
maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc šo grozījumu spēkā stāšanās.
69. Šā likuma 12.1 panta desmito daļu, kurā noteikts, ka Sistēmā iekļautās ziņas ir ierobežotas
pieejamības informācija, piemēro arī attiecībā uz ziņām, kas iekļautas Sistēmā atbilstoši Ministru
kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 247 “Noteikumi par maksātnespējas procesa
administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību”.
Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 31. maijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 15. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.06.2018., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

153. 861L/12

Grozījumi Muitas likumā

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 119., 241. nr.) šādus grozījumus:
1. 6. pantā:
izslēgt 1. punktā vārdu “komersanta”;
aizstāt 1. punktā saīsinājumu “(EORI)” ar saīsinājumu un vārdu “(EORI numura)”;
aizstāt 1. punktā vārdus “un datu labošanas kārtību, kā arī numura struktūru” ar vārdiem
un saīsinājumu “kārtību, kā arī kārtību, kādā veido EORI numura un pagaidu numura struktūru”;
papildināt 2. punktu pēc vārda “ailes” ar vārdiem “un datu elementus”;
izslēgt 12. punktā vārdu “pārstrāde” un vārdu “krājumu”;
papildināt pantu ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:
“19) kārtību, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā aizpilda un iesniedz
akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcīzes precēm, kuras fiziskā
persona pārvieto personīgajā bagāžā, kas par tādu uzskatāma Padomes 2009. gada
16. novembra regulas (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu
atbrīvojumiem no muitas nodokļiem 41. panta izpratnē, kā arī par komerciālajā
mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams
transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai;
20) kārtību, kādā atzīstamas vietas, kurās var atrasties preces, piemērojot eksporta
procedūru vai reeksportu, un vietas, kurās var uzglabāt eksportam paredzētās
preces.”
2. 14. pantā:
izslēgt otrās daļas 1. punktu;
papildināt otrās daļas 2. punktu ar vārdiem “un kārtību, kādā sedz izdevumus par izlaišanai
apturēto vai aizturēto preču glabāšanu un iznīcināšanu un nosaka šo izdevumu apmēru”.
3. 22. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Latvijas Republikā garantijas asociāciju, kas atbilst 1975. gada 14. novembra Muitas
konvencijas par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti (turpmāk —
1975. gada TIR konvencija) 1. panta “q” punkta, kā arī 6. panta un 9. pielikuma I daļas nosacījumiem
un kas ir starptautiskās organizācijas, kura noteikta 1975. gada TIR konvencijas 6. panta 2 bis.
punktā, biedrs, apstiprina Ministru kabinets.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) 1975. gada TIR konvencijas 9. pielikuma I daļas 1. punkta “d” apakšpunktā paredzētā
kompetentā iestāde Latvijas Republikā ir Valsts ieņēmumu dienests.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “Biedrība “Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto””” ar vārdiem
“Latvijas Republikas garantijas asociācija”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests un garantijas asociācija
veic 1975. gada TIR konvencijas 12. un 13. pantā noteikto transportlīdzekļu un konteineru atestāciju
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kravas pārvadāšanai ar muitas plombām, transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta apstiprināšanu un
transportlīdzekļa atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.”
4. 25. panta otrajā daļā:
aizstāt 1. punktā vārdus “atjauno un anulē” ar vārdiem “atjauno, anulē un atceļ”;
aizstāt 4. punktā vārdus “kādā pieņem kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu” ar
vārdiem “kādā iesniedz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju”.
5. Aizstāt 28. panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus “14. novembra Konvencijas par
starptautiskajiem preču pārvadājumiem, kuros izmanto TIR karneti (1975. gada TIR konvencija)”
ar vārdiem “TIR konvenciju”.
6. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“8. Līdz šā likuma 6. panta 19. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 30. jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2017. gada
3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē
atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu,
kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
9. Šā likuma 6. panta 20. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.
10. Ministru kabinets atbilstoši šā likuma 22. pantam garantijas asociāciju Latvijas Republikā
apstiprina ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. decembrim. Līdz dienai, kad Ministru kabinets atbilstoši
šā likuma 22. pantam ir apstiprinājis garantijas asociāciju, šos pienākumus pilda biedrība
“Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto””.
11. Šā likuma 22. panta ceturtā daļa, kā arī grozījumi 25. panta otrās daļas 1. punktā attiecībā
uz vārdu “atjauno un anulē” aizstāšanu ar vārdiem “atjauno, anulē un atceļ” stājas spēkā 2018. gada
1. decembrī.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 7. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.06.2018., Nr. 123.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

154. 862L/12

Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā

Izdarīt Oficiālās elektroniskās adreses likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 125. nr.) šādus
grozījumus:
1. 4. pantā:
papildināt otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) valsts iestādēm un privātpersonām, ja normatīvie akti privātpersonai neuzliek
pienākumu elektroniskajā saziņā sevi identificēt, bet valsts iestāde, ievērojot labas
pārvaldības principu, elektronisko saziņu veic.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šajā likumā paredzētā dokumentu sūtīšanas kārtība kriminālprocesā, civilprocesā,
administratīvajā procesā tiesā, administratīvo pārkāpumu procesā un Satversmes tiesas procesā ir
piemērojama tiktāl, ciktāl citos likumos nav noteikta cita dokumentu sūtīšanas kārtība.”
2. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:
“6. pants. Oficiālās elektroniskās adreses elementi
Oficiālā elektroniskā adrese sastāv:
1) valsts iestādei — no Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura;
2) zvērinātam tiesu izpildītājam — no nodokļu maksātāja reģistrācijas numura;
3) maksātnespējas procesa administratoram — no Maksātnespējas administrācijas
piešķirtā amata apliecības numura;
4) reģistros reģistrētam tiesību subjektam — no Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas
numura;
5) reģistros nereģistrētai personai — no Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtā 11 zīmju
nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, bet, ja tāda nav, — no oficiālo elektronisko
adrešu informācijas sistēmā piešķirtā identifikatora;
6) fiziskajai personai — no personas koda.”
3. Izslēgt 8. panta trešo daļu.
4. 11. pantā:
aizstāt pirmās daļas 2. punkta “c” apakšpunktā vārdus “sertifikāta anulēšanas” ar vārdiem
“atbrīvošanas vai atcelšanas no amata”;
izslēgt pirmās daļas 4. punktu;
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “kā arī dzēš attiecīgo informāciju no oficiālo elektronisko adrešu
kataloga”.
5. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Oficiālās elektroniskās adreses izmantošanas prioritāte
(1) Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās
elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Ja šā
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likuma 5. panta otrajā daļā minētā fiziskā persona, kurai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses
konts, lūdz izmantot citu saziņas kanālu, lūgumu īpaši pamatojot, minēto lūgumu pēc iespējas ņem
vērā un izmanto fiziskās personas norādīto dokumenta paziņošanas veidu.
(2) Ja normatīvajos aktos tas paredzēts, valsts iestāde var sazināties elektroniski un
elektronisko dokumentu nosūtīt, izmantojot atbilstošu valsts informācijas sistēmu, vienlaikus
nodrošinot attiecīgās informācijas vai dokumenta pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā.
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts iestāde nosūta informāciju uz oficiālo elektronisko
adresi, ja tā sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot atbilstošu valsts
informācijas sistēmu.
(3) Dokumentu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem sūtāms uz elektroniskā pasta adresi,
nosūta uz oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
(4) Ja fiziskajai personai oficiālās elektroniskās adreses izmantošana nav obligāta, visa
korespondence pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas tai paziņojama atbilstoši
Paziņošanas likumam. Ja fiziskā persona pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas
saziņai ar iestādi un dokumentu saņemšanai vēlas izmantot elektroniskos sakarus, tā Paziņošanas
likumā noteiktajā kārtībā to atkārtoti norāda iestādei.”
6. Aizstāt 13. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “oficiālajā elektroniskajā adresē” ar vārdiem
“oficiālās elektroniskās adreses kontā”.
7. Izteikt 15. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) nodrošināt oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas darbību atbilstoši
šajā likumā noteiktajai kārtībai;”.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 7. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.06.2018., Nr. 123.
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155. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. jūnija sēdē nolēmusi piekrist palielināt Finanšu
ministrijai likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteikto apropriāciju programmā 97.00.00
“Nozaru vadība un politikas plānošana” par 57 394 382 euro resursiem no dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā “Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā” akciju
sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” pamatkapitāla palielināšanai, lai Finanšu ministrija kā akciju
sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” valsts kapitāla daļu turētāja varētu veikt akciju sabiedrības
“Augstsprieguma tīkls” pamatkapitāla palielināšanu ar vienīgo mērķi — valsts piešķirtā aizdevuma
par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” kapitāldaļu iegādi atmaksa.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. jūnijā

156. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. jūnija sēdē nolēmusi nolūkā nodrošināt caurspīdīgumu
un atklāt sabiedrībai obligātās iepirkuma komponentes (OIK) ieviešanas hronoloģiju un atbildīgās
personas, kuras pieņēma lēmumus OIK ieviešanā un turpmāk arī licenču izsniegšanā, uzdot
Ministru prezidentam mēneša laikā sagatavot un iesniegt Saeimai ziņojumu, kurā tiktu ietverts
pārskats par OIK ieviešanas hronoloģiju kopš 2007. gada (kādi lēmumi un kurā laikā tika pieņemti),
norādot konkrētas personas, kuras šos lēmumus ir pieņēmušas, kā arī personas, kuras parakstījušas
uzņēmumiem izsniegtās atļaujas pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. jūnijā
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157. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. jūnija sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00
“Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” 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)” 1 743 846 euro apmērā uz Kultūras ministrijas
budžeta programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” 1 594 961 euro apmērā muzeja krātuvju
kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, 50 885 euro apmērā Latvijas
Nacionālā muzeja izstāžu zāles “Arsenāls” ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, paaugstinātā nekustamā īpašuma
nodokļa izdevumu segšanai un uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Latvijas valsts simtgades
programma” 98 000 euro apmērā pārskaitīšanai Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai, lai
nodrošinātu pasākuma “Vēstures ekspozīcija Cēsīs “Sirdsapziņas ugunskurs”” īstenošanu, tai skaitā
padomju okupācijas laika īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpu Pils ielā 12, Cēsīs, remontdarbu
pabeigšanai 86 000 euro un ekspozīcijas satura izveidei 12 000 euro.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. jūnijā

158. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. jūnija sēdē nolēmusi piekrist deputāta Artusa Kaimiņa
aizturēšanai, personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un
kratīšanas rezultātā izņemtās mantas apskatei.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. jūnijā

159. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. jūnija sēdē apstiprinājusi Noru Pakuli par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. jūnijā
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160. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. jūnija sēdē ar 2018. gada 2. jūliju atbrīvojusi
Sniedzi Rūju no Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 20. jūnijā

161. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūnija sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas budžeta programmas 28.00.00 “Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība”
2016.—2018. gada budžeta neatliekamā pasākuma “Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu
kopuma izpildes nodrošināšana” 400 000 euro apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu
19.03.00 “Filmu nozare”, lai Nacionālais kino centrs nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu
ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā 2018. gadā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā

162. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūnija sēdē, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības
komisijas lēmumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi”, uzdod Ministru
kabinetam izveidot Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fondu, kura pamatmērķis ir izveidot
vienotu inovāciju pārvaldības un tehnoloģiju pārneses ekosistēmu, lai panāktu straujāku un
ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju uz tehnoloģiski ietilpīgāku preču
un pakalpojumu ražošanu, no kā labumu gūtu visa sabiedrība, un ne vēlāk kā līdz 2018. gada
1. novembrim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu, kā arī ne
vēlāk kā līdz 2019. gada 1. jūnijam informēt Saeimu par lēmumā noteikto uzdevumu izpildi.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā
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163. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūnija sēdē atcēlusi Arvi Garo no Rēzeknes tiesas
tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā

164. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūnija sēdē apstiprinājusi Mārtiņu Kazāku par Latvijas
Bankas padomes locekli.
Lēmums stājas spēkā 2018. gada 1. augustā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā

165. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūnija sēdē, pamatojoties uz Ģenerālprokuratūras
iesniegumu, piekritusi deputāta Askolda Kļaviņa personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai
personas deklarētajā dzīvesvietā, personas lietošanā esošajā automašīnā un kratīšanas rezultātā
izņemto mantu apskatei, kā arī automašīnas izņemšanai un apskates izdarīšanai.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā

166. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21. jūnija sēdē atbrīvojusi Zitu Kupci no Zemgales rajona
tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 21. jūnijā
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