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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

214. 896L/12 Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”

Izdarīt likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, 1992, 10. nr.; 1993, 24./25., 36. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.  nr.; 2001, 24.  nr.; 2003, 24.  nr.; 2005, 11.  nr.; 2008, 24.  nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 188. nr.; 2010, 183. nr.; 2013, 6. nr.; 2016, 2., 81. nr.; 2018, 105. nr.) šādu grozījumu: 

Papildināt 24. panta otro daļu ar jaunu ceturto teikumu šādā redakcijā:
“No pašvaldību budžetiem piešķir līdzekļus to reģiona un vietējās nozīmes kultūras 

pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri ir pieejami sabiedrības apskatei.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 28. septembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.09.2018., Nr. 192.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

215. 897L/12 Grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo 
radošo organizāciju likumā

Izdarīt Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā (Latvijas 
Vēstnesis, 2017, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā panta pirmās daļas 3.  punkta prasība neattiecas uz fizisko personu — autoru vai 

izpildītāju —, kura pirms radošās personas statusa pieprasīšanas sasniegusi pensijas vecumu vai 
saņem izdienas pensiju.”

2. 15. pantā:
aizstāt otrās daļas 2.  punktā vārdus un skaitli “izņemot šā panta pirmās daļas 3.  punktā 

noteikto atbalsta stipendiju” ar teikumu “Šis noteikums neattiecas uz personām, kuras iesniedz 
pieteikumu par šā panta pirmās daļas 3. punktā minētās atbalsta stipendijas saņemšanu.”;

izteikt otrās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3) tā atbalsta stipendijas pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba vai valsts 

civildienesta tiesiskajās attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības 
attiecībās. Šis noteikums neattiecas uz personām, kuras iesniedz pieteikumu par šā 
panta pirmās daļas 1. vai 3. punktā minētās atbalsta stipendijas saņemšanu;

 4)  tās ienākumi triju kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma 
iesniegšanas vidēji katrā mēnesī nesasniedz 75 procentus no valstī noteiktās 
minimālās darba algas apmēra. Šis noteikums neattiecas uz personām, kuras iesniedz 
pieteikumu par šā panta pirmās daļas 2. vai 3. punktā minētās atbalsta stipendijas 
saņemšanu;”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “personas, kas sasniegušas pensijas vecumu vai saņem izdienas 
pensiju” ar vārdiem “personas, kurām ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai 
personas, kuras saņem izdienas pensiju”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “iestāžu reģistriem par” ar vārdiem “personas 
ienākumiem”.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 2. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.10.2018., Nr. 194.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

216. 899L/12 Grozījums Valsts kultūrkapitāla fonda likumā 
Izdarīt Valsts kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2006, 8. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 5. panta otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Valsts budžeta līdzekļu piešķīrums kārtējam gadam ir: 

1) 3  procenti no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes 
nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem; 

2) 2  procenti no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes 
nodokļa par tabakas izstrādājumiem; 

3) 1,37  procenti no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no izložu 
nodokļa;

4) 2,21 procents no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no azartspēļu 
nodokļa.”

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 2. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.10.2018., Nr. 194.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

217. 900L/12 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 
1994, 2., 23. nr.; 1995, 8., 14. nr.; 1996, 9. nr.; 1997, 3., 21. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 5. nr.; 
2001, 1., 24. nr.; 2002, 6. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 2., 8., 24. nr.; 2006, 14., 22. nr.; 2007, 3., 
12., 24. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 1., 2., 15., 16. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 131., 
178., 206. nr.; 2011, 99., 144., 157., 204. nr.; 2012, 44., 88., 92., 192. nr.; 2013, 194., 232., 234. nr.; 
2014, 47., 57., 257. nr.; 2015, 42., 97., 227., 248. nr.; 2016, 123., 241. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 
95., 111. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 12. panta  piektajā daļā skaitli un vārdu “3600 euro” ar skaitli un vārdu “3960 euro”.

2. Papildināt pārejas noteikumu 127. punktu ar 3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3) 2020. gadā ir 3600 euro.”

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 2. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.10.2018., Nr. 194.

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

218. 901L/12 Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 
203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 
241. nr.; 2017, 90., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus “(izņemot Drošības policiju)”.

2. Izslēgt 2. panta pirmās daļas 22. punktu.

3. Papildināt 3. panta piektās daļas 8. punktu pēc vārdiem “ar speciālajām dienesta pakāpēm” 
ar vārdiem “valsts drošības iestāžu amatpersonām”.

4. 4. pantā: 
aizstāt pirmajā daļā vārdus “un trīspadsmitajā” ar vārdiem “trīspadsmitajā, četrpadsmitajā un 

piecpadsmitajā”;
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta”; 
papildināt pantu ar četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā 

mēneša vidējās darba samaksas apmēru.
(15) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) 

mēnešalgu nosaka, ņemot vērā finanšu un apdrošināšanas sektorā strādājošo atalgojumu.”

5. Izslēgt 6. panta trešajā daļā skaitļus “7., 8.”.

6. Izslēgt 11. panta pirmajā daļā vārdus “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 
dienesta”.

7. Papildināt likumu ar 13.6 un 13.7 pantu šādā redakcijā: 
“13.6  pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu 

(darbinieku) mēnešalga 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) 

mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības 
līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un 
kompetenču novērtējumu, kā arī mēneša vidējās darba samaksas apmēru. Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt 
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto finanšu un apdrošināšanas 
jomā strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos 
euro un kam piemērots koeficients 4,05.
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13.7 pants. Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga
Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā 

kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), konkrētās amatpersonas 
(darbinieka) individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī mēneša vidējās darba 
samaksas apmēru. Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt 
mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 
4,05.”

8. Papildināt 15. pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai nosaka izdienas piemaksu 

pie mēnešalgas šādā apmērā:
1) pēc trim Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem — 

5 procenti no mēnešalgas;
2) pēc sešiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem — 

10 procenti no mēnešalgas;
3) pēc deviņiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem — 

15 procenti no mēnešalgas;
4) pēc 12 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem — 

20 procenti no mēnešalgas;
5) pēc 15 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem — 

25 procenti no mēnešalgas;
6) pēc 18 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem — 

30 procenti no mēnešalgas.”

9. 16. pantā:
papildināt trešās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “par tāda” ar vārdiem “valsts drošības 

apdraudējuma vai”;
papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem “ar speciālajām dienesta pakāpēm” ar 

vārdiem “un valsts drošības iestāžu amatpersonas”;
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “un valsts 

drošības iestādes amatpersonai”.

10. 19. pantā:
papildināt 2.1 daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “un valsts drošības 

iestāžu amatpersonas”;
papildināt 2.4  daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar 

vārdiem “un valsts drošības iestādes amatpersona” (attiecīgā locījumā).

11. Papildināt 24. panta otro daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “vai 
valsts drošības iestādes amatpersona”.

12. Papildināt 25. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersona pēc katriem pieciem 

nepārtrauktas izdienas gadiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā saņem vienreizēju 
pabalstu triju mēnešalgu apmērā atbilstoši pēdējam amatam.”
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13. 28. pantā:
papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem 

“vai valsts drošības iestādes amatpersonu”;
papildināt otro daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “valsts drošības 

iestāžu amatpersonām”.

14. Papildināt 29. panta ceturto daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem 
“vai valsts drošības iestādes amatpersona”.

15. Papildināt 30. panta otro daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “valsts 
drošības iestādes amatpersona” (attiecīgā locījumā).

16. 36. pantā:
izslēgt sestās daļas otrajā teikumā vārdus “militāro darbinieku”;
papildināt septīto daļu ar vārdiem un skaitli “izņemot šā panta 7.1 daļā minētos gadījumus”;
papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71)  Karavīram, kas nosūtīts mācību komandējumā apgūt vecāko vai augstāko virsnieku 

militārās izglītības kursu, kura ilgums pārsniedz 10 mēnešus un kurš iekļauts Nacionālo bruņoto 
spēku komandiera vai viņa pilnvarotās personas apstiprinātajā militāro kursu sarakstā, tiek piešķirti 
šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētie pabalsti un kompensēti šā panta otrās daļas 3., 4., 
5. un 6. punktā minētie izdevumi. Karavīram, kas ir nepilngadīga bērna vienīgais aizbildnis, tiek 
piešķirts šā panta pirmās daļas 3. punktā minētais pabalsts un kompensēti šā panta otrās daļas 
3., 4., 5. un 6. punktā minētie nepilngadīgā bērna izdevumi neatkarīgi no mācību komandējuma 
ilguma. Šajā daļā minēto pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību, ņemot vērā 
mācību komandējuma vietas specifiskos apstākļus, nosaka Ministru kabinets.”

17. Papildināt 39. panta otro daļu pēc vārdiem “ar speciālajām dienesta pakāpēm” ar vārdiem 
“un atvaļinātajām valsts drošības iestāžu amatpersonām”.

18. 41. pantā:
papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71)  Valsts drošības iestādes amatpersonai piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu — 

30 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu. Pēc katriem 
pieciem izdienas gadiem valsts drošības iestādē ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pagarina par 
trim kalendāra dienām, bet ne vairāk kā par 15 kalendāra dienām kopumā. Valsts drošības iestādes 
amatpersonai pirmajā dienesta gadā ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu aprēķina par laikposmu 
no dienas, kad tā pieņemta dienestā, līdz kalendāra gada beigām un piešķir pēc nepārtraukti 
nodienētiem vismaz sešiem mēnešiem vai pārceļ to uz nākamo gadu. Valsts drošības iestāžu 
amatpersonām ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu var piešķirt pa daļām. Viena no atvaļinājuma 
daļām nedrīkst būt īsāka par 14 kalendāra dienām.”;

aizstāt devītajā daļā vārdu “kalendāra” ar vārdu “darba”.

19.  42. pantā:
papildināt septīto daļu pēc vārdiem “ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “vai valsts 

drošības iestādes amatpersonai”;
aizstāt astotajā daļā vārdus “Karavīram, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi” ar vārdiem “Karavīram, 
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Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo 
dienesta pakāpi, kā arī valsts drošības iestādes amatpersonai”.

20. Papildināt 45. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Valsts drošības iestādes amatpersonu īpašu dienesta apstākļu dēļ no atvaļinājuma var 

atsaukt ar attiecīgās valsts drošības iestādes vadītāja rīkojumu (pavēli). Šādā gadījumā atvaļinājumu 
pārceļ vai pagarina par to dienu skaitu, uz kurām amatpersona bijusi atsaukta, un nepiemēro šā 
likuma 41. panta 7.1 daļā minētos ierobežojumus.”

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:
“38. Šā likuma 25. panta ceturtajā daļā noteiktais izdienas pabalsts, ko paredzēts izmaksāt ar 

2019. gada l. janvāri, 2019. gadā ir attiecināms arī uz Drošības policijas amatpersonām, kuras līdz 
2018. gada 31. decembrim ieņēma amatu ar speciālo dienesta pakāpi atbilstoši Iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
dienesta gaitas likumam un kuras 2019. gadā turpina dienestu Valsts drošības dienestā amatpersonas 
statusā. Šīm amatpersonām šā likuma 41. panta 7.1 daļā minētajā izdienas stāžā ieskaita laiku, kas 
nodienēts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē amatā ar speciālo 
dienesta pakāpi.

39. Šā likuma 15. panta divpadsmitajā daļā minēto piemaksu izmaksā, sākot ar 2019. gada 
1. janvāri.

40. Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz šā likuma 15.  panta divpadsmitajā daļā minēto 
piemaksu, ieskaita laiku, kas nostrādāts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieka 
statusā, veicot korupcijas apkarošanas funkciju.

41. Izdienu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā šā likuma 25. panta piektajā daļā 
minētā pabalsta saņemšanai sāk skaitīt no 2019. gada 1. janvāra un šo pabalstu izmaksā, sākot ar 
2024. gada 1. janvāri.

42. Šā likuma 36.  panta 7.1  daļā noteiktie pabalsti un kompensācijas ir piemērojami arī 
tiem karavīriem, kuri laikposmā no 2018.  gada 1.  oktobra līdz 2018.  gada 31.  decembrim bija 
mācību komandējumā apgūt Nacionālo bruņoto spēku komandiera vai viņa pilnvarotās personas 
apstiprinātajā militāro kursu sarakstā iekļauto vecāko vai augstāko virsnieku militārās izglītības 
kursu.”

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

219. 902L/12 Pedvāles mākslas parka likums
1. pants. Likuma mērķis un uzdevums
(1)  Šā likuma mērķis ir nodrošināt Pedvāles mākslas parka kompleksu mākslas vērtību, 

kultūras mantojuma, dabas ainavas un vides saglabāšanu, aizsardzību un attīstību vienotā teritorijā.
(2) Likums regulē ar Pedvāles mākslas parka izmantošanu — jo īpaši radošā procesa 

nodrošināšanai  —,  uzturēšanu, apsaimniekošanu, finansēšanu, attīstīšanu, kā arī laikmetīgās 
mākslas kolekcijas veidošanu un saglabāšanu saistītu jautājumu risināšanu sadarbībā ar valsts un 
pašvaldību institūcijām.

2. pants. Pedvāles mākslas parks
(1) Pedvāles mākslas parks ir unikāla Latvijas dabas ainavas un kultūrvides teritorija ar tajā 

esošu nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu un laikmetīgās mākslas ekspozīciju. 
Pedvāles mākslas parkā ietilpst:

1) Pedvāles skulptūru parks — Pedvāles mākslas parka teritorijā eksponēti laikmetīgās 
mākslas objekti (vides mākslas objekti, instalācijas, skulptūras), kas radīti īpaši 
iekļaušanai Pedvāles mākslas parka dabas ainavā un kultūrvidē;

2) Firksu-Pedvāles muižas apbūve (valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr. 2604);
3) Briņķu-Pedvāles muižas apbūve (valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr. 2603).

(2) Pedvāles skulptūru parks, Firksu-Pedvāles muižas apbūve un Briņķu-Pedvāles muižas 
apbūve ietilpst Pedvāles muižu kompleksa (valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr. 2602) teritorijā.

3. pants. Pedvāles mākslas parka izveides mērķis un izmantošana
(1) Pedvāles mākslas parka izveides mērķis ir saglabāt, saprātīgi apsaimniekot un efektīvi 

veidot kultūrvēsturiskā mantojuma, nacionālas nozīmes mākslas un dabas ainavas teritoriju, 
nodrošināt ikviena indivīda kultūrizglītošanu un radošo spēju attīstīšanu, kā arī ar mākslinieciskās 
izcilības palīdzību sekmēt Latvijas kultūrtelpas ilgtspēju.

(2) Pedvāles mākslas parku izmanto:
1) radošā procesa nodrošināšanai, mākslas aktivitāšu īstenošanai un dažādu radošo 

izpausmju attīstīšanai, tostarp izstāžu, simpoziju, plenēru, meistardarbnīcu un citu 
radošu pasākumu rīkošanai;

2) laikmetīgās mākslas darbu radīšanai un to ekspozīcijas veidošanai;
3) sabiedrības izglītošanai — izglītojošu pasākumu rīkošanai un izglītības programmu 

īstenošanai, jo īpaši kultūrvēstures, vides un mākslas jomā;
4) kultūras tūrisma, tostarp radošā tūrisma, attīstīšanai;
5) citām darbībām, kas atbilst Pedvāles mākslas parka izveides un attīstības mērķiem.

(3) Pedvāles mākslas parkā ietilpstošās muižu ēkas izmanto radošā darba nodrošināšanai, 
izglītības procesa organizēšanai, mākslinieku darbnīcām, izstādēm, semināriem, kultūrizglītojošām 
nodarbībām, mākslas darbu krātuvēm, kā arī Pedvāles mākslas parka saimnieciskajām vajadzībām.

(4) Pedvāles mākslas parkā aizliegts:
1) veikt darbības, kas var izraisīt kaitējumu dabai, kultūras, mākslas, vēstures objektu 

bojājumu vai zaudēšanu;
2) veidot dabas un kultūrvēsturisko vidi degradējošus objektus;
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3) veikt citas darbības, kuru aizliegums izriet no kultūras pieminekļu aizsardzību, 
dabas aizsardzību un īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju aizsardzību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem.

4. pants. Pedvāles mākslas parka teritorija
(1) Pedvāles mākslas parka teritoriju veido privāts un pašvaldības īpašums. Pedvāles mākslas 

parkā ietilpst nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8842 016 0001, zemes gabals ar kadastra 
numuru 8842  016  0002, zemes gabals ar kadastra numuru 8813  005  0072 un zemes gabals ar 
kadastra numuru 8842 016 0033. 

(2) Pedvāles mākslas parka teritorijas robežas norādītas šā likuma pielikumā.

5. pants. Pedvāles skulptūru parka kolekcija
(1) Pedvāles skulptūru parka kolekcija ir privāta kolekcija, kuru veido īslaicīgie mākslas darbi 

un pastāvīgā mākslas darbu kolekcija iekštelpās un ārpus telpām.
(2)  Pedvāles skulptūru parka kolekcijas kā vienota kopuma radīšanai, saglabāšanai, 

aizsardzībai un attīstīšanai biedrība “Pedvāle” izveido nodibinājumu.
(3) Pedvāles skulptūru parka kolekcija nav dalāma.
(4)    Biedrības “Pedvāle” vai tās atbilstoši šā panta otrajai daļai izveidotā nodibinājuma 

likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā Pedvāles skulptūru parka kolekcija pāriet Talsu novada 
pašvaldības īpašumā.

6. pants. Pedvāles mākslas parka kultūrvēsturiskā vērtība
(1) Pedvāles mākslas parks un tajā esošās vērtības ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma 

daļa, kas atrodas īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja”. Īpaši aizsargājamās 
kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” un tajā esošo kultūras vērtību saglabāšanu, uzturēšanu 
un izmantošanu reglamentē likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Ministru kabineta 
apstiprināts īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas “Abavas ieleja” nolikums.

(2)  Īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskajā teritorijā “Abavas ieleja” ir pieļaujama vēsturiskā 
zemes reljefa vai no kultūrvēsturiskā un estētiskā viedokļa nozīmīgu ainavas elementu pārveidošana, 
ja attiecīgās darbības ir saskaņotas ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un reģionālo vides 
pārvaldes institūciju, nenodara kaitējumu īpaši aizsargājamai kultūrvēsturiskajai teritorijai “Abavas 
ieleja” un atbilst Pedvāles mākslas parka izveides un attīstības mērķiem.

7. pants. Pedvāles mākslas parka dabas vērtība
(1)  Pedvāles mākslas parks un tajā esošās vērtības ir Latvijas dabas mantojuma daļa, kas 

atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) — dabas parkā “Abavas senleja”. 
Dabas parka “Abavas senleja” dabas vērtību saglabāšanu, uzturēšanu un izmantošanu reglamentē 
likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta apstiprinātie dabas parka 
“Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(2)  Dabas parkā “Abavas senleja” ir pieļaujams pārvietoties ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, tostarp automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, 
mopēdiem un velosipēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām 
brauktuvēm, organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku, kā 
arī ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, ja ir saņemta 
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, attiecīgās darbības nenodara kaitējumu dabas parkam “Abavas 
senleja” un atbilst Pedvāles mākslas parka izveides un attīstības mērķiem.
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8. pants. Pedvāles mākslas parka apsaimniekošana un finansēšana
(1) Pedvāles mākslas parka izmantošanu organizē, tā pieejamību sabiedrībai, teritorijas 

labiekārtošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī finansējumu nodrošina biedrība “Pedvāle”, 
kuras biedrs ir arī Talsu novada pašvaldība.

(2)  Pedvāles mākslas parka teritoriju, kas ir pašvaldības īpašums, apsaimnieko un parka 
uzturēšanai nepieciešamos izdevumus finansē pašvaldība.

(3)  Latvijas valsts var piedalīties šā likuma 3.  panta otrās daļas 1. un 2.  punktā noteikto 
uzdevumu finansēšanā, ja finanšu līdzekļi šiem mērķiem ir paredzēti gadskārtējā valsts budžeta 
likumā.

(4) Talsu novada pašvaldība var piedalīties šā likuma 3. pantā noteikto uzdevumu finansēšanā.
(5) Pašvaldībām ir tiesības piedalīties Pedvāles mākslas parka saglabāšanas, attīstīšanas un 

uzturēšanas finansēšanā, jo īpaši valsts nozīmes kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un 
restaurācijas darbu finansēšanā, kā arī mākslas darbu radīšanas un saglabāšanas nodrošināšanā. 

Pārejas noteikums

Biedrība “Pedvāle” līdz 2018. gada 31. decembrim izveido šā likuma 5. panta otrajā daļā minēto 
nodibinājumu Pedvāles skulptūru parka kolekcijas kā vienota kopuma radīšanai, saglabāšanai, 
aizsardzībai un attīstīšanai.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

220. 903L/12 Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un 
aizsardzības likumā

Izdarīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 13. nr.; 2005, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 
2017, 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus “Rīgas Dome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rīgas dome” 
(attiecīgā locījumā).

3. Papildināt 5. pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja Rīgas vēsturiskā centra vai tā aizsardzības zonā iet bojā vai tiek patvaļīgi nocirsts 

koks, kas veido zaļumu un zaļo zonu sistēmu, zemes īpašniekam gada laikā ir pienākums tā vietā 
iestādīt jaunu līdzvērtīgu vai vērtīgāku koku. Iestādāmā koka precīzu novietojumu, sugu, izmērus 
un kopšanas nosacījumus nosaka Rīgas domes par apstādījumiem atbildīgā institūcija, kura tos 
saskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Kokus un citus stādījumus, kuri attiecināmi 
uz Rīgas vēsturiskā centra zaļumu un zaļo zonu sistēmu, pēc saskaņošanas ar Nacionālo kultūras 
mantojuma pārvaldi nosaka Rīgas vēsturiskā centra lokālplānojumā.

(8) Ja kultūrvēsturiski unikāla, ļoti vērtīga vai vērtīga ēka ir bojāta tā, ka tās kultūrvēsturiskā 
vērtība zudusi un nav iespējama tās renovācija un restaurācija, tās vietā pieļaujama tikai tāda paša 
apjoma un tādu pašu būvmateriālu ēkas būvniecība, saglabājot esošos autentiskos ēkas elementus 
ar kultūrvēsturisku vērtību.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.

https://likumi.lv/ta/id/76001-rigas-vesturiska-centra-saglabasanas-un-aizsardzibas-likums
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

221. 904L/12 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 
21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 
204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 
90., 113., 231. nr.; 2018, 84. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 10. panta desmitajā daļā vārdus “gada laikā”.

2. 43.5 pantā: 
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, izdevumu apmēru 

par alkohola koncentrācijas pārbaudes veikšanu izelpotajā gaisā, kārtību, kādā sedz izdevumus, kas 
saistīti ar alkohola koncentrācijas pārbaužu veikšanu, kā arī to personu loku, kuras sedz minētos 
izdevumus, nosaka Ministru kabinets.”;

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes konstatēšanas kārtību, kārtību, kādā sedz 

izdevumus, kas saistīti ar narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaužu veikšanu, kā arī 
to personu loku, kuras sedz minētos izdevumus, nosaka Ministru kabinets.”

3. Papildināt likumu ar 43.8 un 43.9 pantu šādā redakcijā:
“43.8 pants. Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās attiecībā uz pārkāpumiem, kurus 

izdarījuši ārvalstu pārvadātāji
(1) Ja fiksēts pārkāpums ceļu satiksmē, par kura izdarīšanu ir atbildīgs ārvalstu pārvadātājs, 

lēmumu par naudas soda uzlikšanu pieņem pārkāpuma konstatēšanas vietā bez ārvalstu pārvadātāja 
klātbūtnes, sastādot protokolu–lēmumu, kurā norāda šādu informāciju:

1) protokola–lēmuma sastādīšanas datumu;
2) institūciju, kuras amatpersona piemērojusi sodu, institūcijas tālruņa numuru un 

protokola–lēmuma sastādītāja amatu, vārdu un uzvārdu; 
3) pārkāpuma konstatēšanas vietu (pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukumu, 

adresi), datumu un laiku;
4) ārvalstu pārvadātāju, kuram piemērots administratīvais sods,  —  tā nosaukumu, 

juridisko formu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;
5) transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, vadītāja apliecības 

numuru;
6) transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;
7) pārkāpuma faktisko un tiesisko apstākļu konstatējumu, kā arī pierādījumus, kas 

pamato pārkāpumu;
8) tiesību normas, kas paredz atbildību par attiecīgo administratīvo pārkāpumu 

(normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);
9) lēmumu par naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmēru;
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10) tās institūcijas rekvizītus, kuras amatpersona piemērojusi sodu, kredītiestādes 
nosaukumu un konta numuru, uz kuru veicams pārskaitījums;

11) šā likuma 43.9 pantā paredzēto nodrošinājuma līdzekli, ja tāds piemērots;
12) norādi, kur un kādā termiņā lēmumu var pārsūdzēt.

(2)  Par pieņemto lēmumu ārvalstu pārvadātājam paziņo, nosūtot protokolu–lēmumu pa 
elektronisko pastu, kā arī informē transportlīdzekļa vadītāju pārkāpuma konstatēšanas vietā.

(3) Lēmums par naudas soda uzlikšanu stājas spēkā protokola–lēmuma nosūtīšanas brīdī.
(4) Ārvalstu pārvadātājam uzliktais naudas sods samaksājams nekavējoties. 
(5) Lēmumu par naudas soda uzlikšanu ārvalstu pārvadātājs var pārsūdzēt augstākā iestādē 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana 
neaptur tā izpildi. 

(6) Augstākā iestāde sūdzību par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu izskata 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā. Augstākās iestādes 
lēmumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā var pārsūdzēt 
tiesā.

43.9 pants. Īpatnības administratīvo pārkāpumu novēršanā un lēmuma par naudas soda 
uzlikšanu izpildē attiecībā uz pārkāpumiem, kurus izdarījuši pārvadātāji

(1) Lai novērstu pārkāpumu ceļu satiksmē, par kura izdarīšanu ir atbildīgs pārvadātājs, kā arī 
lai nodrošinātu, ka šā likuma 43.8 panta kārtībā pieņemtais lēmums par naudas soda uzlikšanu tiek 
izpildīts, kontroles institūcija (amatpersona) var piemērot šādus nodrošinājuma līdzekļus:

1) aizturēt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus;
2) aizturēt transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes;
3) uzlikt transportlīdzeklim imobilizatoru (riteņu bloķētāju).

(2) Vienlaikus var piemērot vairākus šā panta pirmajā daļā minētos nodrošinājuma līdzekļus.
(3) Par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu pārvadātājam paziņo pa elektronisko pastu, kā 

arī informē transportlīdzekļa vadītāju pārkāpuma konstatēšanas vietā.  
(4) Par transportlīdzekļa, kravas vai bagāžas (ja tāda ir) drošību pēc šā panta pirmajā daļā 

paredzētā nodrošinājuma līdzekļa piemērošanas atbild pārvadātājs. 
(5) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā piemērotā nodrošinājuma līdzekļa darbība ir spēkā 

līdz pārkāpuma novēršanai, kā arī šā likuma 43.8 panta kārtībā uzliktā naudas soda samaksai.
(6) Šā panta pirmās daļas 3. punktā piemērotā nodrošinājuma līdzekļa darbība ir spēkā līdz 

pārkāpuma novēršanai, kā arī šā likuma 43.8 panta kārtībā uzliktā naudas soda samaksai, bet ne 
ilgāk kā 30 dienas.

(7)  Par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu un atcelšanu izdara ierakstu administratīvā 
pārkāpuma protokolā vai šā likuma 43.8 panta pirmajā daļā minētajā protokolā–lēmumā.”
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4. Papildināt pārejas noteikumus ar 44. punktu šādā redakcijā:
“44. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. novembrim izdod šā likuma 43.5 panta pirmajā un 

otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā 
līdz 2018. gada 30. novembrim piemērojami Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumi 
Nr. 15 “Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams 
narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

222. 905L/12 Grozījumi Izglītības likumā
Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 
2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 
65. nr.) šādus grozījumus: 

1.  1. pantā:
aizstāt 12. punktā vārdu “skolēns” ar vārdiem “bērns, skolēns”;
papildināt pantu ar jaunu 12.4 punktu šādā redakcijā:
“124) klātiene — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības saturu apgūst izglītības 

iestādes īstenotas izglītības programmas ietvaros, regulāri apmeklējot izglītības iestādē pēc noteikta 
saraksta organizētas mācību stundas;”;

uzskatīt līdzšinējo 12.4 punktu par 12.5 punktu;
aizstāt 12.5 punkta “h” apakšpunktā vārdu “īpašām” ar vārdu “speciālām”;
izslēgt 14. punktu;
papildināt pantu ar 14.2 punktu šādā redakcijā:
“142)  neklātiene — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais daļu no izglītības iestādes 

īstenotas izglītības programmas satura apgūst patstāvīgi;”;
izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
“26)  tālmācība  — izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības iestādes īstenotas 

izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot izglītības iestādes 
piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus tehniskos un elektroniskos saziņas 
līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi tiek novērtēti atbilstoši attiecīgās izglītības programmas 
prasībām;”.

2.  8. pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdus “neklātienes formas paveids — tālmācība”;
papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“21) tālmācība;”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu apguvi klātienes, neklātienes, 

kā arī tālmācības formā. Pirmsskolas izglītības programmas īsteno klātienes formā. Vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īsteno neklātienes un tālmācības formā, 
ievērojot Ministru kabineta noteiktos vispārējās izglītības programmas īstenošanas kritērijus un 
kārtību.”

3. Papildināt 9. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 
“(21) Izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar 

dzirdes traucējumiem, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās tiek nodrošināta atbilstoša mācību vide 
izglītības ieguvei latviešu zīmju valodā, izglītību var iegūt latviešu zīmju valodā.”
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4. 14. pantā:
izteikt 18. punktu šādā redakcijā: 

“18) izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Saeimā izglītības attīstības pamatnostādnes 
turpmākajiem septiņiem gadiem kā vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā;”;

papildināt 24.  punktu pēc vārda “programmu” ar vārdiem “un valsts nozīmes interešu 
izglītības iestāžu”;

papildināt pantu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
“241) nosaka kritērijus un kārtību, kādā interešu izglītības iestādēm tiek piešķirts un 

anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss;”;
papildināt 41. punktu pēc vārda “nosaka” ar vārdiem “kvalitātes kritērijus”; 
aizstāt 41. punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus “klasē un klašu grupā” ar vārdiem “klasē 

vai klašu grupā”;
aizstāt 42. punktā vārdus “izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus” ar vārdiem 

“minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē” un vārdus  “izglītojamo skaits 
attiecīgajā klasē vai klašu grupā vidējās izglītības pakāpē neatbilst Ministru kabineta noteiktajam 
minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam” — ar vārdiem “izglītības iestāde neatbilst Ministru 
kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem”;

papildināt pantu ar 43. punktu šādā redakcijā:
“43) nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības programmas 

un vispārējās vidējās izglītības programmas neklātienes un tālmācības formā.”

5. Izteikt 16. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos;”. 

6. 17. pantā:
papildināt pantu ar 2.5 daļu šādā redakcijā:
“(25) Lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura 

dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš apgūst vispārējo pamatizglītības 
programmu akreditētā privātā izglītības iestādē dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus 
tās, pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai ir pienākums slēgt līgumu par 
piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šis privātais 
pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums.”;   

izslēgt trešās daļas 7. punktā vārdus “vai rehabilitācijas”;
izslēgt trešās daļas 10. punktā vārdus “vai rehabilitācijas”.

7. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:
“19.1 pants. Valsts nozīmes interešu izglītības iestāde 
(1) Interešu izglītības iestādes, kas īsteno interešu izglītības programmas, tai skaitā zinātnes, 

tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomā, un papildus veic interešu izglītības 
metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajiem kritērijiem ir tiesīgas iegūt valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu.

(2) Lēmumu par valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusa piešķiršanu un anulēšanu 
pieņem Izglītības un zinātnes ministrija.”
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8. Papildināt 23. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par izglītības iestādes 

likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā trīs 
mēnešus iepriekš.”

9. Izslēgt 24. panta ceturtajā daļā vārdus “un tai izsniedz reģistrācijas apliecību”.

10. Aizstāt 25.  panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “attiecīgas licences saņemšanas 
izglītības programmas īstenošanai” ar vārdiem “izglītības programmas licencēšanas”.

11.  31. pantā:
izslēgt otrās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Tieslietu ministrijas padotībā esošās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības 

iestādes padomes darbībā nepiemēro šā panta otrās daļas pirmo teikumu, un tām ir tiesības 
nepiemērot šā panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas ceturto teikumu.”;

aizstāt trešās daļas 5. punktā skaitli “12.4” ar skaitli “12.5”.

12. 36. pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no tās licencēšanas dienas.”; 
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja licencējama Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstoša 

izglītības programma, izglītības iestāde par to ievada informāciju Valsts izglītības informācijas 
sistēmā. Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu, ja atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
izglītības programmu licencēšanas kārtībai nav pamata pieņemt lēmumu par atteikumu licencēt 
izglītības programmu.”

13. Papildināt 38. panta otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) starptautiskā bakalaurāta programmas.” 

14. Aizstāt 39. panta pirmajā daļā vārdus “licences saņemšanas vai programmas akreditācijas” 
ar vārdiem “programmas licencēšanas vai akreditācijas”.

15. Aizstāt 40. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “īstenošanai jāsaņem attiecīga licence” 
ar vārdiem “licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

16.  Izslēgt 43.  panta otrajā daļā vārdus “vai sociālās korekcijas klasēs vispārējās izglītības 
iestādēs”. 

17. Aizstāt 44. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “īstenošanai jāsaņem attiecīga licence” 
ar vārdiem “licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

18. Aizstāt 45. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “īstenošanai jāsaņem attiecīga licence” 
ar vārdiem “licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.
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19. Aizstāt 47.1 panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “īstenošanai jāsaņem attiecīga licence” 
ar vārdiem “licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

20. Papildināt V nodaļu ar 47.2 pantu šādā redakcijā:
“47.2 pants. Starptautiskā bakalaurāta  programmas
Starptautiskā bakalaurāta programmas ir Starptautiskās bakalaurāta organizācijas 

izstrādātas izglītības programmas, kuru ietvaros noteiktu mācību priekšmetu vai kursu apguve 
noris svešvalodā. Minētās programmas uzskatāmas par licencētām un akreditētām pēc tam, kad 
Starptautiskā bakalaurāta organizācija ir autorizējusi izglītības iestādi šo programmu īstenošanai. 
Izglītības iestāde starptautiskā bakalaurāta programmas īsteno vienlaikus ar vispārējās izglītības 
programmām.”

21. Aizstāt 50. panta 1. punktā vārdus “ir atļāvusi strādāt par pedagogu personai, kas bijusi 
sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu” ar vārdiem “un atļāvusi šai 
personai strādāt par pedagogu”.

22. Aizstāt 56. panta trešajā daļā vārdus “vai klasē” ar vārdiem “vai bērnu interesēs ir izglītoties 
dažādās izglītības iestādēs”.

23. Aizstāt 58. panta trešajā daļā skaitli “12.4” ar skaitli “12.5”.

24. Izslēgt 59. panta trešajā daļā vārdus “vai rehabilitācijas”.

25. 60. pantā: 
aizstāt 3.2 daļas pirmajā teikumā vārdus “izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā 

neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam” ar vārdiem 
“izglītības iestāde neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem”;

izslēgt 3.2 daļas otrajā teikumā vārdus “tai skaitā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes 
rādītājus”; 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes saņem papildu valsts budžeta finansējumu šā 

likuma 19.1 panta pirmajā daļā noteikto funkciju veikšanai.”

26. Pārejas noteikumos:
izslēgt 41. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81. un 82. punktu šādā redakcijā:
“74. Grozījumi, kas paredz izslēgt šā likuma 1. panta 14. punktu, stājas spēkā:

1) 2020. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 
1., 4., 7. un 10. klasē;

2) 2021. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 
2., 5., 8. un 11. klasē; 

3) 2022. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 
3., 6., 9. un 12. klasē.

75. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izdod šā likuma 14. panta 43. punktā 
minētos noteikumus. 
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76. Vispārējās izglītības iestādes, kas šā likuma 14. panta 43. punktā minēto Ministru kabineta 
noteikumu spēkā stāšanās dienā īsteno vispārējās izglītības programmas neklātienes vai tālmācības 
formā, līdz 2020. gada 31. jūlijam nodrošina šo izglītības programmu īstenošanas kārtības atbilstību 
minētajiem noteikumiem.

77. Grozījumi šā likuma 17. panta trešās daļas 7. un 10. punktā, kā arī 59. panta trešajā daļā 
stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

78. Grozījumi šā likuma 14. panta 24. punktā, kas paredz Ministru kabinetam noteikt valsts 
nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtību, kā arī šā likuma 14.  panta 24.1  punkts, 
19.1 pants un 60. panta desmitā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

79. Grozījumi šā likuma 17. pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar 2.5 daļu stājas spēkā 
2019. gada 1. septembrī. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. maijam izdod šā likuma 17. panta 
2.5 daļā minētos noteikumus.

80. Ministru kabinets izstrādā un līdz 2018. gada 31. decembrim iesniedz Saeimai grozījumus 
Profesionālās izglītības likumā, lai to saskaņotu ar šā likuma 23. panta piektajā daļā izdarītajiem 
grozījumiem attiecībā uz institūciju un personu informēšanu ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un 
šā likuma 24. panta ceturtajā daļā, 25. panta otrajā daļā, 36. panta pirmajā daļā, 39. panta pirmajā 
daļā, 44. panta otrajā daļā un 47.1 panta otrajā daļā izdarītajiem grozījumiem, saskaņā ar kuriem 
nav nepieciešams izsniegt izglītības iestādes reģistrācijas apliecību un licenci izglītības programmas 
īstenošanai.

81. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai grozījumus 
Augstskolu likumā, lai to saskaņotu ar šā likuma 24. panta ceturtajā daļā, 25. panta otrajā daļā, 
36.  panta pirmajā daļā, 39.  panta pirmajā daļā, 44.  panta otrajā daļā un 45.  panta otrajā daļā 
izdarītajiem grozījumiem, saskaņā ar kuriem nav nepieciešams izsniegt izglītības iestādes 
reģistrācijas apliecību un licenci izglītības programmas īstenošanai.

82. Grozījumi šā likuma 60. panta 3.2 daļas pirmajā teikumā par vārdu “izglītojamo skaits 
attiecīgajā klasē vai klašu grupā neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamam 
izglītojamo skaitam” aizstāšanu ar vārdiem “izglītības iestāde neatbilst Ministru kabineta 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem” un otrajā teikumā par vārdu “tai skaitā izglītības iestādē iegūtās 
izglītības kvalitātes rādītājus” izslēgšanu stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

223. 906L/12 Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 254.  nr.; 2018, 89.  nr.) šādus 

grozījumus:

1. Izteikt 8. panta septītās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) atklātā vai slēgtā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai ir iesniegti 

iepirkuma līgumam neatbilstoši piedāvājumi, kas bez būtiskiem grozījumiem 
neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai iesniegti 
kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no iepirkuma procedūras izslēdzamu 
kandidātu pieteikumi un ja netiek būtiski mainīti sākotnējie iepirkuma līguma 
izpildes noteikumi. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma pasūtītājs tai nosūta 
iepirkuma procedūras ziņojumu. Ja atklāts vai slēgts konkurss izbeigts vai pārtraukts, 
jo piedāvājumi noraidīti saskaņā ar šā likuma 41. panta vienpadsmito daļu, sarunu 
rezultātā noslēgtā līguma līgumcena nedrīkst pārsniegt jebkuru no šādām vērtībām:
a) atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāja 

norādīto līgumcenu, kas noteikta kā piedāvājuma atbilstības prasība,
b) 150 procentus no atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos 

norādītās paredzamās līgumcenas;”.

2. 9. panta devītajā daļā:
aizstāt daļas ievaddaļā vārdu un skaitli “vai 4.” ar skaitļiem un vārdu “4. vai 5.”;
izteikt 1. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) par šā panta astotās daļas 1. un 5. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 
reģistra. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas 
valsti apliecinošu dokumentu,”.

3. Papildināt 41. pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, ja pretendenta 

piedāvātā līgumcena pārsniedz jebkuru no šādām vērtībām:
1) iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāja norādīto līgumcenu, ja tā noteikta kā 

piedāvājuma atbilstības prasība;
2) 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās 

līgumcenas.”

4. 42. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 
terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi 
vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,”;

izteikt pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:
“14) kāds no kandidāta vai pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, kura veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 
publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, vai kāda no personām, 
uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā 
persona vai personu apvienība.”;
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izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs pieprasa, lai kandidāts vai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, 
publiska pakalpojuma vai publiska piegādes līguma vērtības, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas 
2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 14. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, 
un personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja 
tā atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 14. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā 
minētajam izslēgšanas gadījumam.”;

papildināt 9.1 daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Ja Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā nav pieejami dati par šā panta pirmās 

daļas 13. punktā minēto gadījumu, kad kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma 
procedūrā, pasūtītājs pieprasa apliecinājumu, ka uz kandidātu vai pretendentu šis noteikums 
neattiecas. Ārvalstīs reģistrētam kandidātam vai pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt 
reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu.”;

papildināt trīspadsmitās daļas 1. punktu pēc vārda “devītajā” ar vārdu un skaitli “un 9.1”.

5. Pārejas noteikumos:
papildināt 3. punkta 4.  apakšpunktu ar vārdiem un skaitļiem “ciktāl šā punkta 5. un 

6. apakšpunktā nav noteikts citādi”;
papildināt 3. punktu ar 5. un 6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5) attiecībā uz šā likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic atvasinātās 
publiskās personas un to iestādes, no 2019. gada 1. oktobra; 

 6) attiecībā uz šā likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic privāto 
tiesību juridiskās personas, no 2020. gada 1. jūlija.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā: 
“11. Šā likuma grozījums par 42. panta pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunkta izteikšanu 

jaunā redakcijā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

224. 907L/12 Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”
Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 6. nr.; 
2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112., 137., 194. nr.; 2014, 
75. nr.; 2015, 122. nr.; 2016, 57., 241. nr.; 2017, 128. nr.; 2018, 87. nr.) šādus grozījumus:

1. 26. panta ceturtajā daļā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) 70 procentus — ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;”;
papildināt daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) 80 procentus — ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.”

2. Pārejas noteikumos:
izslēgt 1. punkta ievaddaļas pirmajā teikumā skaitli “2.1”;
izteikt 1. punkta 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) dienests Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem — arī dienests PSRS 
Bruņotajos spēkos;”;

izslēgt 1. punkta 2.1 apakšpunktu;
izteikt 2. punkta 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) dienests Latvijas Republikas armijā, Latvijas pilsoņiem — arī dienests PSRS 
Bruņotajos spēkos;”;

papildināt pārejas noteikumus ar 41.5 punktu šādā redakcijā:
“41.5 Katra gada 1. oktobrī nosaka apmēru piemaksai pie vecuma un invaliditātes pensijas par 

vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, iepriekš noteiktajam 
piemaksas apmēram piemērojot faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas 
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, kas noteikti atbilstoši Ministru kabineta 
paredzētajai kārtībai, kādā pārskata valsts pensijas apmēru. Ja kopējais faktisko patēriņa cenu indekss 
un iemaksu algas indekss ir mazāks par skaitli “1”, piemaksas apmēru konkrētajā gadā nepārskata. 
Ministru kabinets nosaka piemaksas apmēra aprēķināšanas, noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.

2019. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēro piemaksas apmēram viens euro par katru līdz 
1995. gada 31. decembrim uzkrāto apdrošināšanas stāža gadu un piemaksas apmēram 1,50 euro 
par katru līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrāto apdrošināšanas stāža gadu, ja vecuma pensija 
piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas 
piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, Labklājības 
ministrijas pamatbudžeta izdevumos ar 2019. gada 1.  janvāri iekļauj valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transfertu no Labklājības ministrijas pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, lai 
nodrošinātu piešķirto piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas pārskatīšanu un izmaksu 
attiecīgi no valsts pensiju speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā 
budžeta.”;

http://likumi.lv/doc.php?id=14595
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papildināt pārejas noteikumus ar 73. punktu šādā redakcijā:
“73. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. maijam izdod šo pārejas noteikumu 41.5 punktā 

minētos noteikumus par piemaksas apmēra aprēķināšanas, noteikšanas un pārskatīšanas kārtību.”

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

225. 908L/12 Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”
Izdarīt likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1993, 34. nr.; 1995, 23., 24. nr.; 1997, 4. nr.; 1998, 2., 15. nr.; 1999, 22. nr.; 2001, 
15., 23. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 6., 8. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 22. nr.; 2008, 14., 24. nr.; 2009, 2., 15., 
22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 85. nr.; 2012, 50., 108., 203. nr.; 2013, 
232. nr.; 2014, 189., 214., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 119., 204., 241. nr.; 2017, 132. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:
“17. pants. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem izvirzāmās prasības
1. Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni var būt persona, kura atbilst Valsts civildienesta 

likuma 7. pantā noteiktajām prasībām.
2. Par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;

2) pārvalda latviešu valodu;
3) ir augstākā vai vidējā izglītība (atbilstoši attiecīgajiem darba pienākumiem);
4) nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai 

sodāmība ir noņemta vai dzēsta;
5) kurai sakarā ar administratīvo pārkāpumu lietā vai krimināllietā uzliktu sodu nav 

aizliegts ieņemt noteiktu amatu;
6) kuras rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;
7) nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, 

izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;
8) nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju 

dalībnieks.”

2. 18. pantā:
aizstāt vārdus “laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem “Nodarbinātības valsts aģentūras 

vakanču portālā”;
aizstāt trešajā daļā skaitli “20” ar skaitli “30”.
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3. Aizstāt 25.  panta trešajā daļā vārdus “nēsā formas tērpus. Valsts ieņēmumu dienesta 
Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņiem ir dienesta 
pakāpju atšķirības zīmes un žetoni” ar vārdiem “nēsā formas tērpus, dienesta pakāpju atšķirības 
zīmes un žetonus”.

4. Izslēgt pārejas noteikumu 36. punktu.

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.10.2018., Nr. 196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts 
prezidents izsludina šādu likumu:

226. 909L/12 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 
2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 
251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:
“7.1 pants. Padziļinātās sadarbības programma
(1) Padziļinātās sadarbības programmas mērķis ir veicināt nodokļu maksātāju un nodokļu 

administrācijas ciešāku un efektīvāku sadarbību un mazināt administratīvo slogu.
(2)  Padziļinātās sadarbības programmā iekļautajam nodokļu maksātājam (turpmāk — 

programmas dalībnieks) ir tiesības saņemt programmas dalībniekam piemērojamās priekšrocības 
un atvieglojumus, kurus:

1) nosaka attiecīgi normatīvie akti;
2) piemēro attiecīgas iestādes, kas informāciju par to noteiktajām priekšrocībām un 

atvieglojumiem publicē savā mājaslapā internetā.
(3) Valsts ieņēmumu dienests uztur programmas dalībnieku sarakstu un nodrošina šā 

saraksta publisku pieejamību savā mājaslapā internetā.
(4) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā;
2) kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai;
3) kritērijus programmas dalībnieka brīdināšanai par neatbilstību un izslēgšanai no 

Padziļinātās sadarbības programmas;
4) kārtību, kādā programmas dalībnieku brīdina par neatbilstību un izslēdz no 

Padziļinātās sadarbības programmas;
5) kārtību, kādā informāciju par programmas dalībnieku publicē Valsts ieņēmumu 

dienesta mājaslapā internetā.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 210., 211., 212. un 213. punktu šādā redakcijā:
“210. Grozījums šā likuma 7.1 pantā attiecībā uz tā izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 

2019. gada 1. janvārī.
211. Ministru kabinets šā likuma 7.1 panta ceturtajā daļā (redakcijā, kas stājas spēkā 2019. gada 

1. janvārī) paredzētos noteikumus izdod līdz 2018. gada 1. novembrim.
212. Lai no 2019.  gada 1.  janvāra būtu nodrošināta šā likuma 7.1  pantam (redakcijā, kas 

stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī) atbilstoša Padziļinātās sadarbības programmas darbība, Valsts 
ieņēmumu dienests līdz 2018. gada 31. decembrim veic dalībnieku iekļaušanai minētajā programmā 
nepieciešamos pasākumus. 
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213. Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam, kas iekļauts Padziļinātās sadarbības 
programmā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 459 “Noteikumi par 
Padziļinātās sadarbības programmas darbību” noteiktajiem kritērijiem, attiecīgās priekšrocības un 
atvieglojumi ir piemērojami līdz 2018. gada 31. decembrim.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R . Vējonis

Rīgā 2018. gada 5. oktobrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.10.2018., Nr. 197.
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