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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

145. 86L/11 Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas 
Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, 
Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, 
Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, 
Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras 
Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, 
Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, 
Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas 
Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, 
Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas 
Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti 
un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti 
(Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Horvātijas 
Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos 
Eiropas Savienībai

1.pants.	 2011.gada	 9.decembrī	 parakstītais	 Līgums	 starp	 Beļģijas	 Karalisti,	 Bulgārijas	
Republiku,	 Čehijas	 Republiku,	 Dānijas	 Karalisti,	 Vācijas	 Federatīvo	 Republiku,	 Igaunijas	
Republiku,	 Īriju,	Grieķijas	Republiku,	Spānijas	Karalisti,	Francijas	Republiku,	 Itālijas	Republiku,	
Kipras	Republiku,	Latvijas	Republiku,	Lietuvas	Republiku,	Luksemburgas	Lielhercogisti,	Ungārijas	
Republiku,	 Maltas	 Republiku,	 Nīderlandes	 Karalisti,	 Austrijas	 Republiku,	 Polijas	 Republiku,	
Portugāles	Republiku,	Rumāniju,	Slovēnijas	Republiku,	Slovākijas	Republiku,	Somijas	Republiku,	
Zviedrijas	 Karalisti	 un	 Lielbritānijas	 un	 Ziemeļīrijas	 Apvienoto	 Karalisti	 (Eiropas	 Savienības	
dalībvalstīm)	un	Horvātijas	Republiku	par	Horvātijas	Republikas	pievienošanos	Eiropas	Savienībai	
(turpmāk	—	Līgums)	ar	šo	likumu	tiek	pieņemts	un	apstiprināts.

2.pants. Līgumā	paredzēto	saistību	izpildi	koordinē	Ārlietu	ministrija.
3.pants.	Līgums	stājas	spēkā	tā	3.pantā	noteiktajā	laikā	un	kārtībā,	un	Ārlietu	ministrija	par	

to	paziņo	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”.
4.pants.	Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.	Līdz	ar	likumu	izsludināms	

Līgums	latviešu	valodā.	

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	3.aprīlī

Publikācija	un	līgums	“Latvijas	Vēstnesī”	3.04.2012.,	Nr.53.
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Saeima		ir		pieņēmusi	un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

146. 87L/11 Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā
Izdarīt	 Brīvas	 pakalpojumu	 sniegšanas	 likumā	 (Latvijas	 Vēstnesis,	 2010,	 62.nr.)	 šādus	

grozījumus:
1.	Izteikt	1.panta	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējs	 —	 pakalpojuma	 sniedzējs,	 kas	 veic	
sistemātisku	 un	 patstāvīgu	 saimniecisko	 vai	 profesionālo	 darbību	 pakalpojuma	
jomā	saskaņā	ar	citas	Eiropas	Savienības	dalībvalsts	vai	Eiropas	Ekonomiskās	zonas	
valsts	tiesību	aktiem;

5)	 dalībvalsts	—	Eiropas	Savienības	dalībvalsts	vai	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valsts;”.
2. 2.pantā:
izteikt	otrās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 vispārējas	nozīmes	(publisko)	pakalpojumu	jomā,	kurā	pakalpojumu	sniegšana	nav	
saistīta	ar	ekonomiskiem	un	komerciāliem	apsvērumiem;”;

izteikt	otrās	daļas	5.punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 nodarbinātības	 jomā	 (darba	 tiesisko	 attiecību,	 darba	 drošības	 un	 veselības	

aizsardzības	regulēšanai);”;
papildināt	otro	daļu	ar	10.punktu	šādā	redakcijā:

“10)	stratēģiskas	 nozīmes	 preču	 aprites	 jomā	 [ražošanai	 (izgatavošanai),	 eksportam,	
importam	un	tranzītam].”;

izteikt	trešās	daļas	2.	un	3.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 elektronisko	 sakaru	 pakalpojumiem,	 elektronisko	 sakaru	 tīkliem	 un	 ar	 tiem	

saistītajām	iekārtām,	ciktāl	tos	regulē	Elektronisko	sakaru	likums;
3)	 transporta	 pakalpojumiem,	 tajā	 skaitā	 ostu	 pakalpojumiem,	 uz	 kuriem	 attiecas	

Līguma	par	Eiropas	Savienības	darbību	VI	sadaļa;”;
izteikt	trešās	daļas	9.	un	10.punktu	šādā	redakcijā:

“9)	 tiešās	 vai	 pastarpinātās	 pārvaldes	 iestādes	 vai	 šīs	 iestādes	 pilnvarotās	 personas	
sniegtajiem	sociālā	darba,	sociālās	aprūpes,	sociālās	rehabilitācijas	un	profesionālās	
rehabilitācijas	pakalpojumiem;

10)	 privātiem	drošības	pakalpojumiem;”;
izslēgt	trešās	daļas	11.punktu.
3.	6.pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Pakalpojuma	sniegšanas	ierobežojums	ir	samērīgs,	ja:

1)	 tas	ir	vērsts	uz	sabiedrības	interešu	aizsardzību;
2)	 labums,	 ko	 sabiedrība	 tā	 rezultātā	 iegūst,	 ir	 lielāks	 nekā	 pakalpojuma	 sniedzēja	

tiesību	vai	mantisko	interešu	ierobežojums;
3)	 sabiedrības	 intereses	 nevar	 pietiekami	 aizsargāt	 ar	 mazāk	 ierobežojošiem	

līdzekļiem.”;
izslēgt	ceturto	daļu.
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4.	Izteikt	7.pantu	šādā	redakcijā:
“7.pants. Iesniedzamie dokumenti
(1)  Normatīvajā	 aktā	 noteiktā	 prasība	 atļaujas	 saņemšanai	 uzskatāma	 par	 izpildītu,	 ja	

atbildīgajai	 iestādei	 iesniedz	 citas	 dalībvalsts	 atbildīgās	 iestādes	 izsniegtu	 dokumentu,	 kas	
ir	 līdzvērtīgs	 vai	 pielīdzināms	 Latvijas	 Republikā	 izsniegtam	 prasības	 izpildi	 apliecinošam	
dokumentam.

(2) Atbildīgā	iestāde	nav	tiesīga	prasīt	citas	dalībvalsts	atbildīgās	iestādes	izsniegta	dokumenta	
oriģinālu	 vai	 notariāli	 apliecinātu	 tā	 atvasinājumu	 (piemēram,	 izrakstu,	 norakstu),	 vai	 notariāli	
apliecinātu	tā	tulkojumu,	ja	vien	šāda	prasība	nav	paredzēta	normatīvajā	aktā,	kas	ievieš	Eiropas	
Savienības	tiesību	aktu	prasības	vai	nodrošina	atbilstību	Eiropas	Savienības	tiesību	aktiem,	vai	šāda	
prasība	ir	pamatota	ar	sabiedrības	interešu	ievērošanu.	Atbildīgā	iestāde	ir	tiesīga	jebkurā	gadījumā	
prasīt,	lai	dokumentiem	svešvalodās	ir	pievienoti	atbilstoši	tulkojumi	valsts	valodā	bez	tulkojuma	
notariāla	apliecinājuma.”

5.	Papildināt	likumu	ar	8.1 pantu	šādā	redakcijā:
“8.1 pants. Pakalpojuma sniedzēja reklāma
(1)  Pakalpojuma	 sniedzējs,	 kas	 sniedz	 pakalpojumu	 Latvijas	 Republikā,	 tajā	 skaitā	

pakalpojumu	 reglamentētajā	 profesionālās	 darbības	 jomā,	 ir	 tiesīgs	 brīvi,	 bez	 ierobežojumiem	
sniegt	sabiedrībai	informāciju	(izplatīt	reklāmu)	par savu	darbību.

(2)  Pakalpojuma	 sniedzējs	 nodrošina	 savas	 informācijas	 (reklāmas) atbilstību	 Reklāmas	
likumam	un	citiem	konkrēto	pakalpojumu	vai	pakalpojumu	jomu	reglamentējošiem	normatīvajiem	
aktiem.”

6.	Izslēgt	9.panta	otrās	daļas	1.	un	2.punktā	vārdus	“un	nav	atkarīgs	no	pakalpojuma	kvalitātes”.
7.	Papildināt	likumu	ar	9.1 pantu	šādā	redakcijā:
“9.1 pants. Pienākums sniegt informāciju
(1)	Pakalpojuma	sniedzējs,	pildot	pienākumu	sniegt	 informāciju,	pastāvīgi	pieejamā	veidā	

uzskatāmi	un	tieši	norāda:
1)	 savu	firmu	(nosaukumu)	vai	vārdu	un	uzvārdu,	reģistrācijas	numuru	(ja	tāds	ir)	un	

juridisko	adresi	vai	deklarētās	dzīvesvietas	adresi;
2)	 savu	kontaktinformāciju,	kas	nodrošina	iespēju	ātri	sazināties	tiešā	veidā,	tajā	skaitā	

pasta	adresi,	tālruņa	numuru	un	elektroniskā	pasta	adresi;
3)	 ja	attiecīgās	darbības	veikšanai	nepieciešama	atļauja,	—	informāciju	par	atbildīgo	

iestādi,	kas	izsniegusi	atļauju;
4)	 ja	attiecīgā	pakalpojuma	sniegšana	apliekama	ar	pievienotās	vērtības	nodokli, — savu	

reģistrācijas	 numuru	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 ar	 pievienotās	 vērtības	 nodokli	
apliekamo	personu	reģistrā;

5)	 attiecībā	 uz	 reglamentēto	 profesionālo	 darbību	 —	 informāciju	 par	 profesionālo	
organizāciju,	 kas	 izsniegusi	 profesionālo	 kvalifikāciju	 apliecinošus	 dokumentus,	
profesijai	 vai	 kvalifikācijai	 atbilstošo	 nosaukumu	 un	 valsti,	 kurā	 tas	 piešķirts,	 kā	
arī	atsauci	uz	reģistrācijas	valstī	piemērojamiem	profesionālajiem	noteikumiem	un	
veidu,	kādā	tie	pieejami;

6)	 pakalpojuma	sniegšanas	vispārīgos	noteikumus	un	klauzulas;
7)	 klauzulas,	kas	nosaka,	pēc	kādiem	likumiem	apspriežamas	pakalpojuma	sniedzēja	

un	pakalpojuma	saņēmēja	savstarpējās	attiecības,	kā	arī	to,	kura	tiesa	izskatīs	strīdu,	
kas	radies	starp	pakalpojuma	sniedzēju	un	pakalpojuma	saņēmēju;	

8)	 pakalpojuma	sniedzēja	pakalpojumam	dotās	garantijas;
9)	 ja	tiek	norādīta	cena,	—	informāciju	par	to,	vai	cenā	ir	ietverti	maksājamie	nodokļi	

un	preces	piegādes	izmaksas;
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10)	 pakalpojuma	īpašības	un	raksturojumu;
11)	 ja	attiecīgās	darbības	veikšanai	nepieciešama	profesionālās	civiltiesiskās	atbildības	

apdrošināšana	vai	tai	līdzvērtīga	profesionālās	atbildības	garantija,	—	apdrošinātāja	
kontaktinformāciju,	 kas	 nodrošina	 iespēju	 ātri	 sazināties	 tiešā	 veidā,	 tai	 skaitā	
elektroniskā	pasta	adresi,	kā	arī	informāciju	par	teritoriju,	kurā	ir	spēkā	noslēgtais	
apdrošināšanas	līgums	vai	tam	līdzvērtīga	profesionālās	atbildības	garantija.

(2) Pēc	pakalpojuma	saņēmēja	pieprasījuma	pakalpojuma	sniedzējs	sniedz	šādu	informāciju:
1)	 pakalpojuma	cena	vai	detalizēts	izklāsts	par	to,	kas	veido	pakalpojuma	cenu;
2)	 normatīvie	 akti,	 kas	 ievēroti,	 sniedzot	 pakalpojumu	 reglamentētajā	 profesionālās	

darbības	jomā.	Pēc	pakalpojuma	saņēmēja	lūguma	informē,	kur	iespējams	iepazīties	
ar	attiecīgajiem	normatīvajiem	aktiem;

3)	 pakalpojuma	 sniedzēja	 darbība	 citās	 jomās	 un	 partnerība,	 kas	 saistīta	 ar	 sniegto	
pakalpojumu,	kā	arī	pasākumi,	kas	veikti,	lai	izvairītos	no	interešu	konflikta;

4)	 labas	 prakses	 kodekss,	 kurš	 attiecas	 uz	 sniegto	 pakalpojumu	 un	 kura	 noteikumi	
ievēroti,	kā	arī	to,	kur	var	elektroniski	iepazīties	ar	labas	prakses	kodeksu	un	kādās	
valodās;

5)	 kā	piekļūt	detalizētai	 informācijai	par ārpustiesas	 strīdu	 izšķiršanas	noteikumiem	
un procedūrām,	ja	pakalpojuma	sniedzējs,	uz	kuru	attiecas	labas	prakses	kodekss, ir	
saistīts	ar	attiecīgo	ārpustiesas	strīdu	izšķiršanas	institūciju.”

8.	Izteikt	10.pantu	šādā	redakcijā:
“10.pants. Pakalpojuma saņēmēja tiesības
(1) Pakalpojuma	saņēmēja	tiesības	saņemt	pakalpojumu	nedrīkst	ierobežot:

1)	 uzliekot	 tam	 par	 pienākumu	 iegūt	 atļauju	 konkrēta	 pakalpojuma	 saņemšanai	 vai	
izmantošanai;

2)	 nosakot	tam	aizliegumu	vai	ierobežojumu	attiecībā	uz	finansiāla	atbalsta	saņemšanu,	
ja	šādas	tiesības	vai	atbalsta	apjoms	ir	atkarīgs	no	attiecīgā	pakalpojuma	saņēmēja	
statusa	Latvijas	Republikā	vai	vietas,	kur	pakalpojums	tiek	sniegts.

(2)	Pakalpojuma	saņēmējam	 ir	 tiesības	 saņemt	 tādu	pakalpojumu,	kas	nav	diskriminējošs	
atkarībā	 no	 viņa	 pilsonības	 (pavalstniecības)	 vai	 dzīvesvietas,	 izņemot	 gadījumus,	 kad	 šādu	
nosacījumu	 piemērošana	 ir	 skaidri	 un	 nepārprotami	 formulēta,	 objektīvi	 pamatota,	 taisnīga	 un	
atklāta.”

9.	Izteikt	11.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Citas	 dalībvalsts	 pakalpojuma	 sniedzējs	 saimniecisko	 darbību	 pakalpojumu	 jomā	

Latvijas	Republikā	drīkst	veikt,	 ja	 ir	 ieguvis	Latvijas	Republikā	reģistrēta	pakalpojuma	sniedzēja	
statusu,	izņemot	šā	likuma	IV nodaļā	minēto	gadījumu.”

10.	Izteikt	12.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Reglamentējot	 atļaujas	 piešķiršanas	 kārtību,	 citas	 dalībvalsts	 pakalpojuma	 sniedzēja	

tiesības	 brīvi	 veikt	 saimniecisko	 darbību	 pakalpojumu	 jomā	 nedrīkst	 ierobežot,	 nosakot	 šim	
pakalpojuma	sniedzējam	diskriminējošas	prasības	sakarā	ar	to,	ka	attiecīgajā	citā	dalībvalstī	Latvijas	
Republikas	pakalpojuma	sniedzēja	tiesības	brīvi	veikt	saimniecisko	darbību	pakalpojumu	jomā	ir	
vairāk	ierobežotas.”

11.	13.pantā:
izteikt	trešās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 atbildīgā	 iestāde	 atļaujas	 derīguma	 termiņu	 pagarina	 pēc	 pakalpojuma	 sniedzēja	
atbilstības	pārbaudes	konkrētu	pakalpojumu	vai	pakalpojumu	jomu	reglamentējošos	
normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā;”;
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papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Ja	atļauja	izsniegta	uz	noteiktu	laiku	šā	panta	trešās	daļas	1.punktā	minētajā	gadījumā,	

atbildīgā	iestāde	lēmumu	par	atļaujas	termiņa	pagarināšanu	vai	jaunas	atļaujas	izsniegšanu	paziņo	
pirms	izsniegtās	atļaujas	termiņa	beigām.”

12. 14.pantā:
papildināt	pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41) Šā	panta	ceturtās	daļas	2.punkta	nosacījums	netiek	piemērots,	ja,	ievērojot	pakalpojuma	

sniedzēja	apliecinātu	vēlmi,	atļauja	izsniegta	elektroniskā	veidā.”;
papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)  Par	 atļaujas	 izsniegšanu	 atbildīgā	 iestāde	 ir	 tiesīga	 piemērot	 noklusējumu,	 ja	 tā	

piemērošana	 nav	 pretrunā	 ar	 sabiedrības	 interesēm	 un	 ir	 noteikta	 konkrēto	 pakalpojumu	 vai	
pakalpojumu	 jomu	 reglamentējošā	 normatīvajā	 aktā.	 Uzskatāms,	 ka	 atļauja	 ir	 izsniegta	 ar	
noklusējumu,	ja	normatīvajā	aktā	noteiktajā	termiņā	atbildīgā	iestāde	nepieņem	un	nepaziņo	savu	
lēmumu	par	atļaujas	piešķiršanu	vai	atteikumu	to	piešķirt.”

13.	Izteikt	15.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Īslaicīga	pakalpojuma	kritērijus,	deklarācijā	par	īslaicīgu	pakalpojumu	sniegšanu	Latvijas	

Republikā	ietveramo	saturu,	tai	pievienojamos	dokumentus,	deklarācijas	iesniegšanas,	izskatīšanas	
un	atjaunošanas	kārtību,	prasības	īslaicīga	pakalpojuma	sniegšanas	uzsākšanai,	kā	arī	kārtību,	kādā	
atbildīgā	iestāde	aptur	citas	dalībvalsts	pakalpojuma	sniedzēja	darbību	Latvijas	Republikā,	nosaka	
Ministru	kabinets.”

14. 16.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Citas	 dalībvalsts	 pakalpojuma	 sniedzējam,	 kas	 sniedz	 īslaicīgu	 pakalpojumu	 Latvijas	

Republikā,	nedrīkst	piemērot	ierobežojumu,	izņemot	gadījumu,	kad	tas	ir	pamatots	ar	sabiedriskās	
kārtības	un	drošības,	cilvēku	dzīvības	un	veselības	vai	vides	aizsardzības	prasību	ievērošanu	un	ir	
samērīgs.”;

izteikt	trešās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Šā	panta	nosacījumus	īslaicīga	pakalpojuma	sniegšanai	nepiemēro,	reglamentējot:”;
izteikt	trešās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 kārtību,	 kādā	 reģistrē	 citas	 dalībvalsts	 advokāta	 profesionālo	 darbību	 attiecīgajā	
reglamentētajā	 profesijā	 un	 profesionālās	 kvalifikācijas	 nosaukumu	 dalībvalsts	
valodā;”;

izteikt	trešās	daļas	5.punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 kārtību,	 kādā	 tiek	 veikta	 īslaicīga	 profesionālā	 darbība	 attiecīgajā	 reglamentētajā	

profesijā	 ar	 citā	 dalībvalstī	 iegūtu	 profesijai	 atbilstošu	 izglītību	 un	 profesionālo	
kvalifikāciju;”;

izteikt	trešās	daļas	12.punktu	šādā	redakcijā:
“12)	kārtību,	 kādā	 apstiprina	 un	 reģistrē	 gada	 pārskatu	 un	 konsolidēto	 gada	 pārskatu	

obligāto	 revīziju	 (pārbaužu)	 veicējus,	 kā	 arī	 atzīst	 dalībvalstī	 iegūtu	 profesijai	
atbilstošu	izglītību	un	profesionālo	kvalifikāciju;”;

papildināt	trešo	daļu	ar	15.punktu	šādā	redakcijā:
“15)	sabiedriskos	pakalpojumus,	ko	valsts	regulē	kā	komercdarbību.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Citas	 dalībvalsts	 īslaicīga	 pakalpojuma	 sniedzēja	 darbību	 var	 ierobežot	 ar	 atbildīgās	

iestādes	lēmumu,	ja	ievēroti	visi	šādi	nosacījumi:
1)	 ierobežojums	 ir	 samērīgs	 un	 attiecīgajā	 pakalpojumu	 jomā	 saskaņā	 ar	 Eiropas	

Savienības	tiesību	aktiem	nav	noteiktas	prasības	pakalpojuma	drošumam;
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2)	 ierobežojums	 garantē	 pakalpojuma	 drošuma	 līmeni,	 kas	 ir	 augstāks	 nekā	
pakalpojuma	 sniedzēja	 dalībvalsts	 attiecīgo	 pakalpojumu	 vai	 pakalpojumu	 jomu	
reglamentējošos	normatīvajos	aktos	garantētais	pakalpojuma	drošuma	līmenis;

3)	 atbildīgā	 iestāde	 ir	 izpildījusi	 šā	 likuma	 VI	 nodaļas	 prasības	 par	 administratīvo	
sadarbību	ar	attiecīgajām	citu	dalībvalstu	atbildīgajām	iestādēm;

4)	 atbildīgā	 iestāde	 var	 pamatot,	 ka	 citas	 dalībvalsts	 atbildīgā	 iestāde	 nav	 veikusi	
pasākumus	vai	ir	veikusi	nepietiekamus	vai	neatbilstošus	pasākumus	attiecībā	uz	šā	
likuma	VI nodaļā	noteiktās	informācijas	sniegšanu	vai	administratīvo	sadarbību.”

15.	Papildināt	19.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Atbildīgās	iestādes	un	institūcijas,	kuras	ir	minētas	vienotā	pakalpojumu	portāla	tīmekļa	

vietnē,	nodrošina	pakalpojuma	saņēmējam	iespēju	saņemt	(tajā	skaitā	elektroniskā	veidā)	vispusīgu	
un	pilnīgu	informāciju	par:

1)	 prasībām,	 ko	 piemēro	 citas	 dalībvalsts	 pakalpojuma	 sniedzējam	 vai	 Latvijas	
Republikā	 reģistrētam	 pakalpojuma	 sniedzējam,	 kā	 arī	 par	 likumisko	 tiesību	 vai	
tiesisko	interešu	aizsardzību;

2)	 tiesiskās	aizsardzības	līdzekļiem	strīdu	risināšanā	ar	pārdevējiem	vai	pakalpojumu	
sniedzējiem;

3)	 institūcijām,	kuras	sniedz	informāciju	un	konsultē	par	pakalpojuma	sniedzēja	vai	
pakalpojuma	 saņēmēja	 tiesībām	 vai	 sniedz	 palīdzību,	 veicot	 normatīvajos	 aktos	
noteiktās	darbības	patērētāju	tiesību	aizsardzībai.”

16.	Papildināt	likumu	ar	pārejas	noteikumu	šādā	redakcijā:

“Pārejas noteikums
Ministru	kabinets	 līdz	2012.gada	1.jūnijam	 izdod	šā	 likuma	15.panta	 trešajā	daļā	minētos	

noteikumus.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	15.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	4.	aprīlī	

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	4.04.2012.,	Nr.54.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

147. 88L/11 Grozījumi Iesniegumu likumā
Izdarīt	 Iesniegumu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

2007,	22.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	2.pantā:
izteikt	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3)	 Šo	 likumu	 piemēro	 arī	 elektroniskā	 veidā	 saņemta	 iesnieguma	 izskatīšanai,	 ja	 tas	

normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	ir	parakstīts	ar	elektronisko	parakstu,	kā	arī	tad,	ja	iesniegumu	
iesniedz	un	personas	identitāti	pārbauda,	izmantojot	tiešsaistes	formas,	kuras	pieejamas	Vienotajā	
valsts	un	pašvaldību	pakalpojumu	portālā	(www.latvija.lv).

(4) Ja	elektroniskā	veidā	saņemtais	iesniegums	nav	noformēts	atbilstoši	šā	panta	trešajai	daļai,	
iestādes	vadītājs	nosaka	kārtību,	kādā	sniedzama	atbilde	uz	iesniegumu.”;

papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) Kolektīvā	 iesnieguma	iesniegšanu	un	izskatīšanu	Saeimā	reglamentē	Saeimas	kārtības	

rullis.”
2.	Izteikt	4.pantu	šādā	redakcijā:	
“4.pants. Iesnieguma izskatīšanas piekritība
(1)	 Ja	 iestāde	 konstatē,	 ka	 saņemtais	 iesniegums	 pilnībā	 vai	 kādā	 daļā	 nav	 šīs	 iestādes	

kompetencē,	 tā	 septiņu	 darbdienu	 laikā	 no	 iesnieguma	 saņemšanas	 dienas	 par	 to	 informē	
iesniedzēju	un,	ja	iespējams,	norāda	kompetento	iestādi.

(2)	Ja	tas	ir	lietderīgi,	iestāde	var	nepiemērot	šā	panta	pirmo	daļu	un	septiņu	darbdienu	laikā	
pēc	 iesnieguma	saņemšanas	pārsūtīt	 šo	 iesniegumu	citai	 iestādei,	 informējot	par	 to	 iesniedzēju.	
Iestāde,	kas	saņēmusi	pārsūtīto	iesniegumu,	šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā	izskata	iesniegumu	un	
atbilstoši	kompetencei	sniedz	atbildi	uz	to.	Šādā	gadījumā	atbildes	sniegšanas	termiņu	skaita	no	
dienas,	kad	iesniegumu	pārsūtījusi	iestāde,	kas	to	saņēma	pirmā.	

(3)	Iestādes	var	vienoties	par	kopīgas	atbildes	sniegšanu	uz	vienu	vai	vairākiem	līdzīga	satura	
iesniegumiem.

(4)	 Iestādes	 šā	 panta	 otrajā	 un	 trešajā	 daļā	 minētajos	 gadījumos	 pēc	 iespējas	 izmanto	
elektroniskos	sakarus,	tai	skaitā	Vienoto	valsts	un	pašvaldību	pakalpojumu	portālu.”

3.	5.pantā:
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Ja	 iesnieguma	saturs	neprasa	atbildi	pēc	būtības,	 iestāde	attiecīgo	iesniegumu	pieņem	

zināšanai	 un	 izmanto	 savā	 darbā	 atbilstoši	 iesnieguma	 saturam.	 Informāciju	 par	 iesniegumu	
iesniedzējs	var	saņemt	Informācijas	atklātības	likumā	noteiktajā	kārtībā.”;	

izteikt	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)  Privātpersonu	 šajā	 likumā	 noteiktajos	 gadījumos	 informē	 saskaņā	 ar	 Paziņošanas	

likumu.”;
papildināt	pantu	ar	astoto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(8)  Ja	 iesnieguma	 pamatā	 ir	 pastiprinātu	 sabiedrības	 interesi	 izraisījis	 aktuāls	 jautājums,	

iestāde	pirms	vai	pēc	minētās	atbildes	sniegšanas	un	ievērojot	šā	likuma	9.panta	pirmās	daļas	un	
otrās	daļas	otrā	teikuma	prasības	var	publicēt	attiecīgu	informāciju	laikrakstā,	iestādes	mājaslapā	
internetā	 vai	 Vienotajā	 valsts	 un	 pašvaldību	 pakalpojumu	 portālā,	 kā	 arī	 izlikt	 to	 iestādes	
apmeklētājiem	pieejamā	telpā.”
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4.	6.pantā:
izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“un	5.panta	ceturtā	daļa”;
izslēgt	ceturto	daļu.
5.	Papildināt	7.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Ja	iestāde	atstājusi	iesniegumu	bez	izskatīšanas	saskaņā	ar	šā	panta	pirmās	daļas	5.punktu,	

tomēr	persona	iesniedz	līdzīga	satura	iesniegumu,	to	pieņem	zināšanai	un	atbildi	var	nesniegt.”
6.	Izteikt	10.pantu	šādā	redakcijā:
“10.pants. Iestādes rīcības kontrole
(1)	Iestādes	rīcība	tiek	kontrolēta	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā,	Administratīvā	procesa	

likumā	un	citos	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.	
(2)	 Pieteikumu	 par	 administratīvo	 aktu	 vai	 faktisko	 rīcību	 var	 iesniegt	 Administratīvajā	

rajona	tiesā.	Tiesas	spriedums	nav	pārsūdzams.
(3)	Ja	atbilde	uz	iesniegumu	sniegta,	tomēr	nav	ievērots	likumā	noteiktais	termiņš,	iestādes	

rīcība	ir	pārsūdzama	tiesā,	ja	privātpersona	pamato,	ka	tādējādi	tai	radīts	būtisks	personas	tiesību	
vai	tiesisko	interešu	aizskārums.

(4)	 Iestādes	 nodarīto	 zaudējumu	 atlīdzināšanu	 var	 lūgt	 tikai	 vienlaikus	 ar	 attiecīgā	
administratīvā	akta	vai	faktiskās	rīcības	apstrīdēšanu	un	pārsūdzēšanu.

(5)	Tiesas	kontrolei	nav	pakļauts	pieteikums	par	iesniegumu,	kas	minēts	šā	likuma	2.panta	
ceturtajā	daļā,	7.panta	pirmās	daļas	1.	un	2.punktā,	kā	arī	jautājumi,	kas	izriet	no	šā	likuma	4.panta	
otrās	un	trešās	daļas,	5.panta	septītās	daļas,	8.panta	otrās	un	trešās	daļas.”

7.	Pārejas	noteikumos:
izslēgt	3.punktu;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:
“4.	Grozījumi	šā	likuma	2.panta	trešajā	daļā	un	4.panta	ceturtā	daļa	stājas	spēkā	2012.gada	

1.septembrī.
5.	 Šā	 likuma	 10.panta	 otrā,	 trešā,	 ceturtā	 un	 piektā	 daļa	 neattiecas	 uz	 pieteikumiem,	 kas	

iesniegti	administratīvajā	tiesā	līdz	attiecīgo	normu	spēkā	stāšanās	dienai.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	15.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	4.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	4.04.2012.,	Nr.54.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

148. 89L/11 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.)	šādus	grozījumus:

1.	9.panta	otrās	daļas	2.punktā:
papildināt	pirmo	teikumu	ar	vārdiem	un	skaitli	“ievērojot	šā	likuma	41.panta	noteikumus”;
izslēgt	otro	teikumu.
2.	14.pantā:
aizstāt	18.punktā	vārdu	“četriem”	ar	vārdu	“septiņiem”;
izteikt	18.1	un	19.punktu	šādā	redakcijā:

“181)	nosaka	valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas,	kurās	ietverti	šo	vadlīniju	prasībām	
atbilstoši	izglītības	programmu	paraugi;

19)	 nosaka	valsts	 izglītības	 standartus,	kuros	 ietverti	 šo	 standartu	prasībām	atbilstoši	
izglītības	programmu	paraugi;”.

3.	15.pantā:
izteikt	7.punktu	šādā	redakcijā:

“7)	 izstrādā	 valsts	 pirmsskolas	 izglītības	 vadlīnijas,	 valsts	 izglītības	 standartus,	 kā	 arī	
valsts	 pirmsskolas	 izglītības	 vadlīnijām	 vai	 valsts	 izglītības	 standartu	 prasībām	
atbilstošus	izglītības	programmu	paraugus;”;

izslēgt	21.punktu.
4.	Izteikt	24.panta	pirmās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Izglītības	 iestāžu	 reģistrs	 ir	 Valsts	 izglītības	 informācijas	 sistēmas	 sastāvdaļa,	 un	 to	 kārto	

Ministru	kabineta	noteikta	institūcija.”	
5.	Papildināt	32.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Valsts	 izglītības	 standartā	 ietver	 attiecīgā	 izglītības	 standarta	 prasībām	 atbilstošus	

izglītības	programmu	paraugus.”
6.	 Papildināt	 39.panta	 pirmo	 daļu	 pēc	 vārda	 “reģistrā”	 ar	 vārdiem	 “kas	 ir	 Valsts	 izglītības	

informācijas	sistēmas	sastāvdaļa”.
7.	Papildināt	40.panta	pirmo	daļu	pēc	vārda	“turpināšanai”	ar	vārdu	“darbam”.
8.	41.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Mazākumtautību	 izglītības	 programmas	 izstrādā	 izglītības	 iestāde,	 izvēloties	 kādu	 no	

valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijās	vai	attiecīgajā	valsts	izglītības	standartā	ietvertajiem	izglītības	
programmu	paraugiem.”;

izslēgt	trešo	daļu.
9.	Papildināt	48.panta	trešo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Pedagogu	reģistrs	ir	Valsts	izglītības	informācijas	sistēmas	sastāvdaļa.”	
10.	51.panta	pirmās	daļas	2.punktā:
izslēgt	pēc	vārda	“izglītojamā”	vārdu	“paša”;
papildināt	punktu	pēc	vārda	“godprātīgus”	ar	vārdu	“atbildīgus”.
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11.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	32.punktu	šādā	redakcijā:
“32.  Pēc	 šā	 likuma	 14.panta	 18.punktā	 izdarīto	 grozījumu	 (par	 izglītības	 attīstības	

pamatnostādnēm	 turpmākajiem	 septiņiem	 gadiem)	 spēkā	 stāšanās	 pirmās	 turpmākajiem	
septiņiem	 gadiem	 paredzētās	 izglītības	 attīstības	 pamatnostādnes	 Ministru	 kabinets	 iesniedz	
Saeimai	apstiprināšanai	laikposmam	no	2014.gada	līdz	2020.gadam.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	15.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	4.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	4.04.2012.,	Nr.54.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

149. 90L/11 Grozījumi Valsts meža dienesta likumā
Izdarīt	 Valsts	 meža	 dienesta	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1999,	24.nr.;	2002,	9.,	22.nr.;	2004,	24.nr.;	2007,	3.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	194.nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	1.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Valsts	meža	dienests	(turpmāk	—	Dienests)	ir	zemkopības	ministra	padotībā	esoša	tiešās	

pārvaldes	iestāde.”
2.	Izteikt	2.pantu	šādā	redakcijā:
“2.pants. Dienesta funkcijas
(1)  Dienests	 savas	 kompetences	 ietvaros	 uzrauga	 meža	 apsaimniekošanu	 un	 izmantošanu	

un	 medības	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	 ievērošanu,	 uzrauga	 un	 īsteno	 meža	 ugunsdzēsību	
un	 piedalās	 valsts	 meža	 politikas	 izstrādē	 un	 ieviešanā.	 Pārējās	 tā	 funkcijas	 nosaka	 meža	
apsaimniekošanu	un	Dienesta	kompetenci	reglamentējošie	normatīvie	akti.

(2)	 Dienests,	 pildot	 likumā	 noteiktās	 funkcijas,	 var	 sadarboties	 ar	 tiešās	 un	 pastarpinātās	
valsts	pārvaldes	 iestādēm,	nevalstisko	un	 starptautisko	 institūciju	un	organizāciju,	kā	arī	 citiem	
sabiedrības	un	institūciju	pārstāvjiem.”

3.	3.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Dienesta	 amatpersonas,	 kas	 atbild	 par	 Dienesta	 funkciju	 izpildi,	 ir	 ģenerāldirektors,	

virsmežziņi,	direktori,	kā	arī	citas	Dienesta	amatpersonas.”;
aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“(virsmežziņus,	direktorus)”	ar	vārdiem	“un	citas	amatpersonas”;
izslēgt	ceturto	daļu.
4.	Izteikt	4.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Dienesta	amatpersonu	pienākums	ir	nodrošināt	meža	apsaimniekošanu	un	izmantošanu	

un	 medības	 reglamentējošo	 normatīvo	 aktu	 prasību	 ievērošanu,	 pārtraukt	 un	 novērst	 meža	
apsaimniekošanu	un	izmantošanu	un	medības	reglamentējošo	normatīvo	aktu	pārkāpumus,	kā	arī	
jebkuru	citu	mežam	un	meža	zemei	kaitīgu	darbību.”

5.	7.pantā:
papildināt	4.punktu	pēc	vārda	“izņemt”	ar	vārdiem	“un	konfiscēt”;
izslēgt	5.punktā	vārdus	“un	priekšrakstus”.
6.	Izteikt	10.panta	nosaukumu	un	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“10.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
Dienesta	 amatpersonu	 izdotos	 administratīvos	 aktus	 (izņemot	 lēmumus	 administratīvo	

pārkāpumu	lietās)	un	faktisko	rīcību	var	apstrīdēt	un	pārsūdzēt	saskaņā	ar	Administratīvā	procesa	
likumu	šādā	kārtībā:”.

7.	Izteikt	12.panta	pirmās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 ieņēmumi	no	Dienesta	sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem	un	citi	pašu	ieņēmumi.”

8.	Izslēgt	12.panta	otrajā	daļā	vārdus	“bet	Dienesta	amatpersonas —	ar	dienesta	šaujamieroci”.
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9.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:
“4.	 Grozījums	 šā	 likuma	 12.panta	 otrajā	 daļā,	 kas	 paredz	 vārdu	 “bet	 Dienesta		

amatpersonas	—	ar	dienesta	šaujamieroci”	izslēgšanu,	stājas	spēkā	2013.gada	1.janvārī.”

Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	15.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	4.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	4.04.2012.,	Nr.54.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

150. 91L/11 Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
Izdarīt	Finanšu	instrumentu	tirgus	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2004,	2.nr.;	2005,	10.,	14.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	10.,	22.nr.;	2008,	13.,	14.,	23.nr.;	2009,	7.,	
22.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2011,	16.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	1.pantā:
izteikt	14.	un	15.punktu	šādā	redakcijā:

“14) emisijas prospekts	—	dokuments,	kurā	ietverta	detalizēta	informācija	par	emitentu	
un	 tā	 emitētiem	 pārvedamiem	 vērtspapīriem,	 par	 kuriem	 publiskā	 piedāvājuma	
izteicējs	vēlas	izteikt	publisko	piedāvājumu;

15)	 prospekts	 —	 dokuments,	 kurā	 ietverta	 detalizēta	 informācija	 par	 emitentu	 un	 tā	
emitētiem	 pārvedamiem	 vērtspapīriem,	 kurus	 persona,	 kas	 lūdz	 pārvedamu	
vērtspapīru	iekļaušanu	regulētajā	tirgū,	vēlas	iekļaut	regulētajā	tirgū;”;

izteikt	38.punktu	šādā	redakcijā:
“38)	kvalificētie ieguldītāji	—	ieguldītāji,	kas	par	tādiem	noteikti	šā	likuma	124.1 panta	

otrajā	 daļā	 vai	 atbilst	 šā	 panta	 otrajā	 vai	 piektajā	 daļā	 minētajām	 prasībām	 un	
kritērijiem,	 kā	 arī	 personas,	 kuras	 atbilstoši	 šā	 likuma	 124.2  panta	 noteikumiem	
atzītas	par	tiesīgiem	darījuma	partneriem;”;

papildināt	pantu	ar	66.,	67.	un	68.punktu	šādā	redakcijā:
“66)  komercsabiedrība ar samazinātu tirgus kapitalizāciju	 —	 komercsabiedrība,	

kuras	 finanšu	 instrumenti	 iekļauti	 regulētajā	 tirgū	 un	 kuras	 tirgus	 kapitalizācijas	
vidējā	vērtība,	aprēķinot	pēc	iepriekšējo	triju	kalendāra	gadu	beigās	veiktās	finanšu	
instrumentu	kotēšanas	 rezultātiem,	 ir	mazāka	nekā	100	000	000	euro	 ekvivalents	
latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa;

67)	 galvenā informācija	 —	 būtiska,	 strukturēta	 informācija,	 ko	 sniedz	 ieguldītājiem	
vērtspapīru	iegādes	lēmuma	pieņemšanai	un	kas	satur:
a)	 īsu	aprakstu	par	emitentu	un	galvotāju	būtiskākajiem	raksturojošiem	rādītājiem,	

tostarp	informāciju	par	to	aktīviem,	pasīviem,	finansiālo	stāvokli	un	riskiem,	
kuri	saistīti	ar	emitentu	un	galvotāju,

b)	 īsu	 aprakstu	 par	 riskiem,	 kuri	 saistīti	 ar	 pārvedamiem	 vērtspapīriem	 un	
ieguldījumiem	 šāda	 veida	 pārvedamos	 vērtspapīros,	 kā	 arī	 informāciju	 par	
šajos	vērtspapīros	nostiprinātajām	tiesībām,

c)	 publiskā	 piedāvājuma	 noteikumus	 un	 informāciju	 par	 visām	 izmaksām,	 ko	
sedz	ieguldītājs	saistībā	ar	vērtspapīru	iegādi,	

d)	 publiskā	 piedāvājuma	 iemeslus	 un	 publiskā	 piedāvājuma	 rezultātā	 gūto	 tīro	
ieņēmumu	izlietojumu,

e)	 aprakstu	par	pārvedamu	vērtspapīru	iekļaušanu	regulētajā	tirgū;
68) finanšu instrumentu turēšana	—	finanšu	instrumentu	turēšana	un	administrēšana	

klientu	vārdā,	ieskaitot	ar	finanšu	instrumentiem	veicamo	darījumu	nodrošināšanai	
nepieciešamo	naudas	līdzekļu	turēšanu	un	citu	ar	finanšu	instrumentu	turēšanu	vai	
administrēšanu	saistītu	pakalpojumu	sniegšanu.”
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2.	3.pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	6.punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 strukturētiem	 finanšu	 produktiem,	 kuru	 noteikumi	 garantē	 ieguldītājam	 daļu	
no	 sākotnējā	 ieguldījuma	 un	 kuri	 ietver	 atvasināto	 finanšu	 instrumentu	 vai	 kuru	
ienesīgums	 piesaistīts	 kādam	 no	 šīs	 daļas	 4.punktā	 minēto	 atvasināto	 finanšu	
instrumentu	 bāzes	 aktīviem,	 ja	 pastāv	 iespēja,	 ka	 ieguldītājs	 var	 zaudēt	 daļu	 no	
sākotnējā	ieguldījuma.”;

izteikt	septītās	daļas	8.punktu	šādā	redakcijā:
“8)	 vērtspapīriem,	kas	iekļauti	publiskajā	piedāvājumā,	ja	par	12	mēnešiem	aprēķinātā	

kopējā	samaksa	par	piedāvājumu	Eiropas	Savienībā	ir	mazāka	nekā	5 000 000	euro	
ekvivalents	latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa;”;

aizstāt	septītās	daļas	10.punktā	vārdus	un	skaitli	“par	piedāvājumu	ir	mazāka	nekā	50 000 000	
euro”	ar	vārdiem	un	skaitli	“par	publisko	piedāvājumu	Eiropas	Savienībā	ir	mazāka	nekā	75 000 000	
euro”.

3.	Izteikt	3.1 panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)  Attiecībā	 uz	 akciju	 emitentiem	 un	 tādu	 parāda	 vērtspapīru	 emitentiem,	 kuru	 parāda	

vērtspapīru	vienas	vienības	nominālvērtība	ir	mazāka	par	1000	euro	ekvivalentu	latos	pēc	Latvijas	
Bankas	noteiktā	kursa	un	kuru	pienākums	ir	sniegt	obligāto	informāciju,	izcelsmes	dalībvalsts	ir:

1)	 dalībvalsts,	kurā	ir	emitenta	juridiskā	adrese,	ja	tas	ir	reģistrēts	dalībvalstī;
2)	 šā	panta	otrās	daļas	3.punktā	minētā	izcelsmes	dalībvalsts,	ja	emitents	ir	reģistrēts	

ārvalstī.”
4.	Izslēgt	3.2 pantu.
5.	4.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Likumā	 noteiktajos	 gadījumos	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	 (turpmāk	 —	

Komisija)	izdod	administratīvos	aktus.	Kārtību,	kādā	Komisija	izdod	administratīvos	aktus,	nosaka	
administratīvo	aktu	izdošanas	kārtību	reglamentējošie	normatīvie	akti.”;	

aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	“Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas”	ar	vārdu	“Komisijas”.
6.	Papildināt	likumu	ar	4.1 pantu	šādā	redakcijā:
“4.1 pants. Informācijas iesniegšanas pienākums
(1)	Komisijai,	pārraugot	šā	likuma	prasību	izpildi,	ir	tiesības	pieprasīt	no	finanšu	instrumentu	

tirgus	dalībniekiem	informāciju	un	dokumentus	par	to	darbību.	
(2)	Finanšu	instrumentu	tirgus	dalībnieki	pieprasīto	informāciju	iesniedz	Komisijas	noteiktajos	

termiņos.	Minēto	prasību	izpildi	nedrīkst	atteikt,	tai	skaitā	aizbildinoties	ar	komercnoslēpumu.”
7.	14.pantā:
papildināt	septīto	daļu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 liecina,	ka	emisija	var	aizskart	ieguldītāju	intereses.”;
papildināt	 devītās	 daļas	 otro	 teikumu	 ar	 vārdiem	 “un	 nosūta	 prospekta	 kopiju	 Eiropas	

Vērtspapīru	un	tirgu	iestādei”.
8.	Papildināt	15.pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Prasība	sagatavot	emisijas	prospektu	neattiecas	uz	pārvedamiem	vērtspapīriem,	kas	tiek	

pārdoti	 tālāk,	 ja	 par	 tiem	 atbilstoši	 šā	 likuma	 20.1 pantam	 ir	 pieejams	 derīgs	 emisijas	 prospekts	
un	 emitents	 vai	 par	 šā	 emisijas	 prospekta	 sagatavošanu	 atbildīgā	 persona	 piekrīt	 tā	 turpmākai	
izmantošanai,	 rakstveidā	 noslēdzot	 vienošanos	 ar	 finanšu	 starpnieku.	 Minētā	 vienošanās	
iesniedzama	Komisijai	sešas	darbdienas	pirms	publiskā	piedāvājuma	izteikšanas.”
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9.	16.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	3.,	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 pārvedamiem	 vērtspapīriem,	 ko	 piedāvā,	 piešķir	 vai	 plāno	 piešķirt	 saistībā	 ar	
komercsabiedrību	apvienošanos	vai	sadalīšanu,	ievērojot	nosacījumu,	ka	publiski	ir	
pieejams	dokuments,	kas	satur	informāciju,	kuru	Komisija	atzinusi	par	līdzvērtīgu	
tai,	 kas	 iekļaujama	 emisijas	 prospektā	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Savienības	 tiesību	 aktu	
prasībām;

	4)	 akcijām,	 par	 kurām	 pašreizējiem	 akcionāriem	 izmaksā	 dividendes	 tās	 pašas	
kategorijas	 akcijās,	 ievērojot	 nosacījumu,	 ka	 publiski	 ir	 pieejams	 dokuments,	 kas	
satur	 informāciju	 par	 akciju	 skaitu	 un	 veidu	 un	 par	 piedāvājuma	 iemesliem	 un	
detalizētiem	tā	noteikumiem;

	5)	 pārvedamiem	 vērtspapīriem,	 ko	 pašreizējiem	 vai	 bijušajiem	 komercsabiedrību	
vadītājiem	vai	darbiniekiem	piedāvā,	piešķir	vai	plāno	piešķirt	to	darba	devējs	vai	
saistītā	komercsabiedrība,	 ja	tās	vadība	(komercsabiedrības	sēdeklis)	vai	 juridiskā	
adrese	atrodas	Eiropas	Savienībā	un	 ja	publiski	 ir	pieejams	dokuments,	kas	 satur	
informāciju	 par	 pārvedamu	 vērtspapīru	 skaitu	 un	 veidu	 un	 par	 piedāvājuma	
iemesliem	un	detalizētiem	tā	noteikumiem;”;

papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(11) Šā	panta	pirmās	daļas	5.punktu	piemēro	arī	komercsabiedrībām,	kuru	juridiskā	adrese	

neatrodas	 Eiropas	 Savienībā,	 ja	 to	 pārvedami	 vērtspapīri	 ir	 iekļauti	 regulētajā	 tirgū	 Eiropas	
Savienībā	vai	ārvalsts	tirgū.	Attiecībā	uz	komercsabiedrībām,	kuru	pārvedami	vērtspapīri	ir	iekļauti	
ārvalsts	tirgū,	šā	punkta	noteikumi	piemērojami	tikai	tad,	ja	par	šādiem	vērtspapīriem	ir	pieejama	
līdzvērtīga	 informācija,	 tai	 skaitā	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 5.punktā	 minētajā	 dokumentā	 ietvertā	
informācija,	un	Eiropas	Komisija	ir	pieņēmusi	lēmumu	par	attiecīgās	ārvalsts	tirgus	atzīšanu	par	
līdzvērtīgu	regulētajam	tirgum	Eiropas	Savienībā.	Šajā	daļā	minēto	dokumentu	sagatavo	valodā,	ko	
Komisija	ir	atzinusi	par	pieņemamu,	vai	valodā,	ko	lieto	starptautisko	finanšu	jomā.”;

izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Prasība	sagatavot	emisijas	prospektu	neattiecas	uz	publisko	piedāvājumu:

1)	 kas	izteikts	tikai	kvalificētajiem	ieguldītājiem;
2)	 kas	katrā	dalībvalstī	nepārprotami	izteikts	mazāk	nekā	150	fiziskajām	vai	juridiskajām	

personām,	kuras	nav	kvalificētie	ieguldītāji;
3)	 kurā	 pārvedamu	 vērtspapīru	 minimālais	 pirkuma	 apjoms	 katram	 ieguldītājam	 ir	

vismaz	 100	 000	 euro	 ekvivalents	 latos	 pēc	 Latvijas	 Bankas	 noteiktā	 kursa	 un	 nav	
atļauta	tāda	viena	pārvedama	vērtspapīra	iegūšana,	kuras	rezultātā	šis	pārvedamais	
vērtspapīrs	piederētu	vairākām	personām;

4)	 kurā	piedāvātā	viena	pārvedama	vērtspapīra	nominālvērtība	ir	vienāda	vai	lielāka	
par	100	000	euro	ekvivalentu	latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa;

5)	 kas	izteikts	par	pārvedamiem	vērtspapīriem,	par	kuriem	aprēķinātā	kopējā	samaksa	
Eiropas	Savienībā	12	mēnešu	laikā	ir	vienāda	vai	mazāka	par	100 000	euro	ekvivalentu	
latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa.”;

papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Ja	 piedāvājumu	 izsaka	 tikai	 kvalificētajiem	 ieguldītājiem,	 ieguldījumu	 brokeru	

sabiedrība	vai	kredītiestāde	pēc	emitenta	pieprasījuma	 izsniedz	emitentam	to	personu	sarakstu,	
kuras	atbilst	kvalificētajiem	ieguldītājiem	noteiktajām	prasībām	un	kritērijiem.	Veidojot	sarakstu,	
tajā	iekļauj	emitenta	iesniegtajā	informācijā	norādītās	personas,	kuras	atbilst	minētajām	prasībām	
un	kritērijiem,	vai	 ieguldījumu	brokeru	sabiedrības	vai	kredītiestādes	klientus,	kuri	devuši	 savu	
piekrišanu	piedalīties	publiskajā	piedāvājumā.”
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10.	Papildināt	likumu	ar	16.1 pantu	šādā	redakcijā:
“16.1 pants. Piedāvājuma dokumenta sagatavošanas pienākums 
Izsakot	publisko	piedāvājumu	par	pārvedamiem	vērtspapīriem,	kas	iekļauti	šajā	piedāvājumā,	

ja	 par	 12	 mēnešiem	 aprēķinātā	 kopējā	 samaksa	 par	 piedāvājumu	 ir	 no	 100  000	 euro	 līdz
5	000	000	euro	ekvivalentam	latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa,	publiskā	piedāvājuma	izteicējs	
sagatavo	un	publicē	piedāvājuma	dokumentu	saskaņā	ar	Komisijas	normatīvajiem	noteikumiem,	ja	
vien	neizmanto	šā	likuma	15.panta	otrajā	daļā	paredzētās	tiesības.”

11.	Izteikt	17.panta	trešās	daļas	3.punkta	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
3)	 kopsavilkums,	 kurā	 īsi,	 neizmantojot	 speciālo	 terminoloģiju,	 un	 valodā,	 kādā	

sākotnēji	tika	sagatavots	emisijas	prospekts,	atspoguļo	galveno	informāciju.	Detalizētu	
kopsavilkumā	 iekļaujamo	 informāciju	 sagatavo	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Komisijas	
pieņemtajiem	tiesību	aktiem.	Kopsavilkumā	uzsver	brīdinājumu	par	to,	ka:”.

12.	Izteikt	17.1 panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Ja	piedāvājuma	galīgie	noteikumi	nav	iekļauti	pamatprospektā	vai	tā	papildinājumos,	tos	

par	katru	publisko	piedāvājumu	pirms	piedāvājuma	sākuma,	cik	drīz	vien	iespējams,	dara	pieejamus	
ieguldītājiem,	iesniedz	Komisijai	un	informē	par	tiem	attiecīgās	uzņēmējas	dalībvalsts	kompetento	
institūciju.	 Galīgajos	 noteikumos	 sniedz	 tikai	 vērtspapīru	 aprakstā	 iekļaujamo	 informāciju,	 ko	
nevar	iekļaut	pamatprospekta	papildinājumos.	Sagatavojot	galīgos	noteikumus	vai	pamatprospekta	
papildinājumus,	piemēro	šā	likuma	17.panta	sestās	daļas	prasības.”

13.	Izteikt	17.3 panta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Šādā	 gadījumā	 vērtspapīru	 aprakstā	 sniedz	 informāciju,	 ko	 parasti	 ietver	 reģistrācijas	

dokumentā,	 ja	 kopš	 brīža,	 kad	 Komisijā	 tika	 reģistrēts	 jaunākais	 reģistrācijas	 dokuments,	 ir	
notikušas	būtiskas	 izmaiņas,	kas	var	 ietekmēt	 ieguldītāju	novērtējumu,	 ja	vien	 šāda	 informācija	
nav	sniegta	saskaņā	ar	šā	likuma	18.pantā	paredzētajiem	papildinājumiem.”

14.	18.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“iesniegšanas	Komisijai”	ar	vārdiem	“reģistrēšanas	Komisijā”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Ja	 ieguldītāji	 pirms	 emisijas	 prospekta	 papildinājumu	 publicēšanas	 jau	 ir	 piekrituši	

pirkt	 pārvedamus	 vērtspapīrus	 vai	 parakstīties	 uz	 tiem,	 viņiem	 ir	 tiesības	 divu	 darbdienu	 laikā	
pēc	emisijas	prospekta	papildinājumu	publicēšanas	atsaukt	 savu	piekrišanu,	 ja	 šā	panta	pirmajā	
daļā	minētie	jaunie	apstākļi,	būtiskas	kļūdas	vai	neprecizitātes,	kas	saistītas	ar	emisijas	prospektā	
iekļauto	informāciju,	ir	radušās	pirms	piedāvājuma	termiņa	beigām	un	vērtspapīru	iegrāmatošanas	
ieguldītāja	 finanšu	 instrumentu	 kontā.	 Publiskā	 piedāvājuma	 izteicējs	 emisijas	 prospekta	
papildinājumos	 ieguldītāju	 piekrišanas	 atsaukšanai	 var	 norādīt	 citu	 termiņu,	 kas	 nav	 īsāks	 par	
divām	darbdienām.”

15.	Papildināt	19.pantu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 informācija	sniedz	ziņas	par	galvotāju,	ja	galvotājs	ir	dalībvalsts.”

16.	Izteikt	20.panta	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)  No	 emisijas	 prospektā	 norādītajām	 atbildīgajām	 personām	 ieguldītājs	 nevar	 pieprasīt	

zaudējumu	atlīdzināšanu,	ja	viņš	savu	izvēli	ir	izdarījis,	pamatojoties	tikai	uz	kopsavilkumu	vai	tā	
tulkojumu,	izņemot	gadījumus,	kad	kopsavilkums	ir	maldinošs	vai	pretrunā	ar	pārējām	emisijas	
prospekta	daļām	vai	ja	tas	kopā	ar	pārējām	emisijas	prospekta	daļām	nesniedz	galveno	informāciju,	
kas	ļauj	ieguldītājam	lemt	par	vērtspapīru	iegādi.”

17.	20.1 pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Emisijas	prospekts	ir	derīgs	12	mēnešus	pēc	tā	reģistrācijas	Komisijā,	ja	ir	ievērotas	šā	

likuma	18.panta	prasības.”;
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izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Emisijas	 prospekts	 ir	 derīgs,	 ja	 tas	 sastāv	 no	 reģistrācijas	 dokumenta,	 kurā	 iekļautā	

informācija	ir	atjaunota	šā	likuma	17.3 panta	kārtībā	vai	kurš	ir	papildināts	saskaņā	ar	šā	likuma	
18.pantā	 emisijas	 prospektam	 noteiktajām	 prasībām,	 vērtspapīru	 apraksta	 un	 kopsavilkuma.	
Reģistrācijas	dokuments,	kas	minēts	šā	likuma	17.panta	trešās	daļas	1.punktā,	ir	derīgs	12	mēnešus	
pēc	tā	reģistrācijas	Komisijā.”

18.	21.pantā:
aizstāt	ceturtās	daļas	2.punktā	vārdu	“un”	ar	vārdu	“vai”;
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Emitents	vai	par	emisijas	prospekta	sagatavošanu	atbildīgā	persona,	kas	publicē	emisijas	

prospektu	saskaņā	ar	šā	panta	ceturtās	daļas	1.punktu,	publicē	to	arī	elektroniskā	veidā	atbilstoši	
šā	panta	ceturtās	daļas	2.punktam.	Komisija	ir	tiesīga	pieprasīt,	lai	tiek	publicēts	paziņojums,	kurā	
norādīts,	kā	emisijas	prospekts	ir	darīts	pieejams	sabiedrībai	un	kur	sabiedrība	to	var	iegūt.”

19.	22.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārda	“institūcijas”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	

iestādi”;
papildināt	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi”;
papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Komisija	savā	mājaslapā	internetā	publisko	emisijas	prospektu	apliecinājumus,	kurus	

citu	izcelsmes	dalībvalstu	kompetentās	institūcijas	ir	iesniegušas	Komisijai,	ja	iespējams,	norādot	
saiti	 uz	 mājaslapu	 internetā,	 kur	 izcelsmes	 dalībvalstu	 kompetentās	 institūcijas	 ir	 publiskojušas	
emisijas	prospektus.”;

izteikt	trešās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Uzņēmējas	 dalībvalsts	 kompetentās	 institūcijas	 un	 Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	 iestāde	

ir	 tiesīga	 tikai	 vērst	 izcelsmes	 dalībvalsts	 kompetentās	 institūcijas	 uzmanību	 uz	 jebkādas	 jaunas	
informācijas	nepieciešamību.”;

izteikt	ceturtās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Komisija	 iesniedz	 emitentam	 vai	 personai,	 kas	 ir	 atbildīga	 par	 emisijas	 prospekta	

sagatavošanu,	 uzņēmējas	 dalībvalsts	 kompetentajai	 institūcijai	 un	 Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	
iestādei	apliecinājumu,	ka	emisijas	prospekts	ir	sagatavots	saskaņā	ar	prasībām,	kas	noteiktas	spēkā	
esošajos	tiesību	aktos	par	emisijas	prospekta	saturu	un	sagatavošanas	kārtību,	un	minētā	emisijas	
prospekta	kopiju	šādā	kārtībā:”;

papildināt	 piekto	 daļu	 pēc	 vārda	 “apliecinājumam”	 ar	 vārdiem	 “ko	 nosūta	 uzņēmējas	
dalībvalsts	kompetentajai	institūcijai”.

20.	24.1 pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādei”;
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārdiem	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	

tirgu	iestādi”.
21.	 Aizstāt	 25.panta	 ceturtajā	 un	 piektajā	 daļā	 vārdus	 “Eiropas	 Savienības	 Komisijai”	 ar	

vārdiem	“Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādei”.
22.	34.pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Komisija	 informē	 Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	 iestādi,	 ka	 licence	 regulētā	 tirgus	

organizēšanai	ir	anulēta.”;
uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
23.	Papildināt	40.1 panta	otrās	daļas	trešo	teikumu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	

tirgu	iestādi”.
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24.	 Aizstāt	 44.panta	 otrajā	 daļā	 skaitli	 un	 vārdu	 “50  000	 euro”	 ar	 skaitli	 un	 vārdu
“100 000	euro”.

25.	Izteikt	44.3 panta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Šādā	 gadījumā	 vērtspapīru	 aprakstā	 ietver	 informāciju,	 ko	 parasti	 sniedz	 reģistrācijas	

dokumentā,	 ja	 kopš	 brīža,	 kad	 tika	 reģistrēts	 jaunākais	 reģistrācijas	 dokuments,	 ir	 notikušas	
būtiskas	izmaiņas,	kas	var	ietekmēt	ieguldītāju	novērtējumu,	ja	vien	šāda	informācija	nav	sniegta	
saskaņā	ar	šā	likuma	45.pantā	paredzētajiem	papildinājumiem.”

26.	Aizstāt	45.panta	pirmajā	daļā	vārdus	“iesniegšanas	Komisijai”	ar	vārdiem	“apstiprināšanas	
Komisijā”.

27.	Izteikt	46.panta	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) No	prospektā	norādītajām	atbildīgajām	personām	ieguldītājs	nevar	pieprasīt	zaudējumu	

atlīdzināšanu,	ja	viņš	savu	izvēli	ir	izdarījis,	pamatojoties	tikai	uz	kopsavilkumu	vai	tā	tulkojumu,	
izņemot	 gadījumus,	 kad	 kopsavilkums	 ir	 maldinošs,	 ir	 pretrunā	 ar	 pārējām	 emisijas	 prospekta	
daļām	vai	ja	tas	kopā	ar	pārējām	emisijas	prospekta	daļām	nesniedz	galveno	informāciju,	kas	ļauj	
ieguldītājam	lemt	par	vērtspapīru	iegādi.”

28.	Izteikt	47.panta	4.punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 pārvedamiem	 vērtspapīriem,	 ko	 piedāvā,	 piešķir	 vai	 plāno	 piešķirt	 saistībā	 ar	

komercsabiedrību	apvienošanos	vai	sadalīšanu,	ievērojot	nosacījumu,	ka	publiski	ir	
pieejams	dokuments,	kas	satur	informāciju,	kuru	Komisija	atzinusi	par	līdzvērtīgu	
tai,	kas	iekļaujama	prospektā	saskaņā	ar	Eiropas	Savienības	tiesību	aktu	prasībām;”.

29.	48.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	3.punktu;
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Emitents,	kura	 izcelsmes	dalībvalsts	 ir	Latvijas	Republika,	papildus	 šā	panta	pirmajā	

daļā	 minētajiem	 dokumentiem	 iesniedz	 noteikumus	 par	 iekšējās	 informācijas	 turētāju	 saraksta	
izveidošanu	un	uzturēšanu,	kā	arī	kārtību,	kādā	 iekšējās	 informācijas	 turētāju	sarakstā	 iekļautās	
personas	 drīkst	 veikt	 darījumus	 ar	 šā	 emitenta	 finanšu	 instrumentiem	 vai	 atvasinātajiem	 preču	
instrumentiem.”;

papildināt	septīto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Vienlaikus	Komisija	prospekta	kopiju	nosūta	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādei.”
30.	48.1 pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdu	“publikācijas”	ar	vārdiem	“reģistrācijas	Komisijā”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Prospekts	ir	derīgs,	ja	tas	sastāv	no	reģistrācijas	dokumenta,	kurā	ietvertā	informācija	ir	

papildināta	saskaņā	ar	šā	likuma	44.3	vai	45.panta	prasībām,	vērtspapīru	apraksta	un	kopsavilkuma.	
Reģistrācijas	dokuments,	kas	minēts	šā	likuma	17.panta	trešās	daļas	1.punktā,	ir	derīgs	12	mēnešus	
pēc	tā	reģistrācijas	Komisijā.”

31.	49.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārda	“institūcijas”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	

iestādi”;
papildināt	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi”;
papildināt	 trešās	 daļas	 otro	 teikumu	 pēc	 vārdiem	 “Latvijas	 kompetentās	 institūcijas”	 ar	

vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestāde”;
izteikt	ceturtās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:	
“(4)	Komisija	iesniedz	emitentam	vai	personai,	kas	ir	atbildīga	par	prospekta	sagatavošanu,	

uzņēmējas	 dalībvalsts	 kompetentajai	 institūcijai	 un	 Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	 iestādei	
apliecinājumu,	ka	prospekts	sagatavots	saskaņā	ar	spēkā	esošajiem	tiesību	aktiem	par	prospekta	
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sagatavošanu,	un	minētā	prospekta	kopiju	šādā	kārtībā:”;
izteikt	piektās	daļas	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 minētajam	 apliecinājumam,	 ko	 nosūta	 uzņēmējas	 dalībvalsts	

kompetentajai	 institūcijai,	 pievieno	 kopsavilkuma	 tulkojumu,	 par	 kura	 sagatavošanu	 un	 satura	
atbilstību	oriģinālajam	prospekta	tekstam	ir	atbildīgs	emitents	vai	tā	persona,	kura	ir	atbildīga	par	
prospekta	sagatavošanu.”;

papildināt	pantu	ar	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)  Komisija	 savā	 mājaslapā	 internetā	 publisko	 prospektu	 apliecinājumus,	 kurus	 citu	

izcelsmes	dalībvalstu	kompetentās	institūcijas	ir	iesniegušas	Komisijai,	ja	iespējams,	norādot	saiti	
uz	mājaslapu	internetā,	kur	izcelsmes	dalībvalstu	kompetentās	institūcijas	ir	publiskojušas	emisijas	
prospektus.”

32.	49.1 pantā:
aizstāt	ceturtajā	daļā	vārdus	“publiskā	piedāvājuma	izteicējs”	ar	vārdiem	“persona,	kura	lūdz	

pārvedamu	vērtspapīru	iekļaušanu	regulētajā	tirgū”;
aizstāt	piektajā	daļā	skaitli	un	vārdu	“50 000	euro”	ar	skaitli	un	vārdu	“100 000	euro”.
33.	51.pantā:
aizstāt	trešās	daļas	3.punktā	vārdu	“un”	ar	vārdu	“vai”;
izteikt	ceturtās	daļas	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“(4) Emitents	vai	persona,	kura	lūdz	pārvedamu	vērtspapīru	iekļaušanu	regulētajā	tirgū	un	

publicē	prospektu	saskaņā	ar	šā	panta	trešās	daļas	1.	vai	2.punktu,	publicē	prospektu	arī	elektroniskā	
veidā	atbilstoši	šā	panta	trešās	daļas	3.punktam.”

34.	54.pantā:
aizstāt	devītajā	daļā	skaitli	un	vārdu	“50 000	euro”	ar	skaitli	un	vārdu	“100 000	euro”;
papildināt	pantu	ar	9.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(91)	 Šā	 panta	 devītās	 daļas	 noteikumi	 par	 akcionāru	 sapulces	 vietas	 izvēli	 attiecas	 arī	 uz	

tām	personām,	kam	pieder	pārvedami	vērtspapīri,	kuru	vienas	vienības	nominālvērtība	ir	vismaz	
50	000	euro	ekvivalents	latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa	vai,	ja	parāda	vērtspapīru	vērtība	ir	
izteikta	citā	valūtā,	nevis	euro,	to	vienas	vienības	nominālvērtība	ir	vismaz	50 000	euro	ekvivalents,	
un	šie	vērtspapīri	pirms	2010.gada	31.decembra	ir	iekļauti	regulētajā	tirgū	Eiropas	Savienībā	līdz	
dienai,	kad	šie	vērtspapīri	 tiek	dzēsti.	Šie	noteikumi	ir	spēkā,	 ja	emitenta	izraudzītajā	dalībvalstī	
personām,	kurām	pieder	minētie	parāda	vērtspapīri,	ir	pieejama	visa	nepieciešamā	informācija.”

35.	Izteikt	55.1 panta	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Ja	Komisija	konstatē,	ka	emitents	nepilda	šā	likuma	D	sadaļas	II nodaļas	prasības,	tā	dara	

šos	faktus	zināmus	izcelsmes	dalībvalsts	kompetentajai	institūcijai	un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	
iestādei.	

(4) Ja,	neraugoties	uz	to,	ka	Komisija	ir	informējusi	attiecīgās	izcelsmes	dalībvalsts	kompetento	
institūciju	saskaņā	ar	šā	panta	trešās	daļas	prasībām,	vai	tādēļ,	ka	šādi	pasākumi	izrādās	neefektīvi,	
emitents	 turpina	 pārkāpt	 šā	 likuma	 D  sadaļas	 II	 nodaļas	 prasības,	 Komisija	 pēc	 paziņošanas	
izcelsmes	dalībvalsts	kompetentajai	institūcijai	ir	tiesīga	veikt	visus	nepieciešamos	pasākumus,	lai	
aizsargātu	ieguldītāju	intereses,	kā	arī	informē	par	to	Eiropas	Komisiju	un	Eiropas	Vērtspapīru	un	
tirgu	iestādi	saskaņā	ar	šā	likuma	147.panta	prasībām.”

36.	Aizstāt	56.1 panta	pirmās	daļas	3.punktā	vārdu	“būtiska”	ar	vārdu	“nozīmīga”.
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37.	56.2 pantā:
izslēgt	trešās	daļas	2.punktu;
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Ja	šā	panta	otrās	daļas	3.,	4.,	5.	un	7.punktā,	trešajā	daļā	un	šā	likuma	56.1 panta	pirmās	

daļas	3.,	4.,	6.,	8.	un	9.punktā	minēto	informāciju	kapitālsabiedrība,	kuras	pārvedami	vērtspapīri	
ir	 iekļauti	 regulētajā	 tirgū,	 jau	 sniegusi	 gada	 pārskatā	 vai	 citā	 publiski	 pieejamā	 dokumentā,	
paziņojumā	par	korporatīvo	pārvaldību	var	iekļaut	atsauci,	norādot,	kur	šī	informācija	ir	publiski	
pieejama.”

38.	Izslēgt	57.1 pantu.
39.	58.pantā:
aizstāt	2.punktā	skaitli	un	vārdu	“50 000	euro”	ar	skaitli	un	vārdu	“100 000	euro”;
papildināt	pantu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 emitentiem,	 kuri	 ir	 emitējuši	 vienīgi	 parāda	 vērtspapīrus,	 kuru	 viena	 parāda	
vērtspapīra	 nominālvērtība	 ir	 vismaz	 50  000	 euro	 ekvivalents	 latos	 pēc	 Latvijas	
Bankas	noteiktā	kursa	vai,	 ja	parāda	vērtspapīri	 ir	 emitēti	 citā	valūtā,	nevis	euro,	
viena	 parāda	 vērtspapīra	 nominālvērtība	 emisijas	 dienā	 ir	 vismaz	 50	 000	 euro	
ekvivalents,	un	kuru	vērtspapīri	ir	bijuši	iekļauti	regulētajā	tirgū	Eiropas	Savienībā	
pirms	2010.gada	31.decembra	līdz	dienai,	kad	šie	vērtspapīri	tiek	dzēsti.”

40.	59.pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	1.1	un	1.2 punktu	šādā	redakcijā:

“11)	 emitenta	 valdes,	 padomes	 locekļa,	 revīzijas	 komitejas	 locekļa	 vai	 prokūrista	
emitentam	iesniegts	paziņojums	par	atkāpšanos	no	amata;	

12)	 zvērināta	revidenta	emitentam	iesniegts	paziņojums	par	sadarbības	neturpināšanu;”;
izteikt	otrās	daļas	5.punktu	šādā	redakcijā:

“5)	 tiesas	nolēmums	par	tiesiskās	aizsardzības	procesa	 lietas	 ierosināšanu	emitentam,	
tā	 mātes	 sabiedrībai	 vai	 konsolidācijā	 iesaistītai	 sabiedrībai	 un	 tiesas	 nolēmums	
par	tiesiskās	aizsardzības	procesa	piemērošanu	emitentam,	tā	mātes	sabiedrībai	vai	
konsolidācijā	iesaistītai	sabiedrībai;”;

papildināt	otro	daļu	ar	5.1 punktu	šādā	redakcijā:
“51)	 tiesas	 nolēmums	 par	 ārpustiesas	 tiesiskās	 aizsardzības	 procesa	 piemērošanu	

emitentam,	tā	mātes	sabiedrībai	vai	konsolidācijā	iesaistītai	sabiedrībai;”;
izteikt	otrās	daļas	6.,	7.	un	8.punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 tiesas	 nolēmums	 par	 maksātnespējas	 procesa	 ierosināšanu	 emitentam,	 tā	
mātes	 sabiedrībai	 vai	 kontrolētajai	 komercsabiedrībai,	 maksātnespējas	 procesa	
pasludināšana	 vai	 maksātnespējas procesa	 pabeigšana	 emitentam,	 tā	 mātes	
sabiedrībai	vai	konsolidācijā	iesaistītai	sabiedrībai;

7)	 tiesas	nolēmums	par	pāreju	no	emitentam,	 tā	mātes	 sabiedrībai	vai	konsolidācijā	
iesaistītai	sabiedrībai	pasludinātā	maksātnespējas	procesa	uz	tiesiskās	aizsardzības	
procesu;

8)	 maksātnespējas	 procesa	 pasludināšana	 vai	 maksātnespējas	 procesa	 pabeigšana	
emitenta	vai	konsolidācijā	iesaistītas	sabiedrības	debitoram	(ja	debitors	ir	juridiskā	
persona)	 vai	 maksātnespējas	 procesa	 pasludināšana	 vai	 bankrota	 procedūras	
uzsākšana	 emitenta,	 tā	 mātes	 sabiedrības	 vai	 konsolidācijā	 iesaistītas	 sabiedrības	
debitoram	 (ja	 debitors	 ir	 fiziskā	 persona),	 ja	 emitenta,	 tā	 mātes	 sabiedrības	 vai	
konsolidācijā	iesaistītās	sabiedrības	prasības	summa	pret	debitoru	ir	nozīmīga;”;
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izteikt	otrās	daļas	10.punktu	šādā	redakcijā:
“10)	emitenta	 nodoms	 savus	 regulētajā	 tirgū	 iekļautos	 finanšu	 instrumentus	 iekļaut	

citā	 regulētajā	 tirgū,	 kā	 arī	 emitenta	 emitēto	 finanšu	 instrumentu	 iekļaušana	 citā	
regulētajā	 tirgū	 vai	 izslēgšana	 no	 cita	 regulētā	 tirgus,	 tai	 skaitā	 emitenta	 lēmums	
izvēlēties	citu	dalībvalsti	par	savas	izcelsmes	dalībvalsti;”;

izteikt	otrās	daļas	19.punktu	šādā	redakcijā:
“19)	emitenta	nodoms	veikt	reorganizāciju;”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Šā	 panta	 izpratnē	 nozīmīga	 apjoma	 darījumi	 vai	 ieguldījumi	 ir	 emitenta	 vai	 tā	

konsolidācijā	 iesaistītas	 sabiedrības	 darījumi	 vai	 ieguldījumi,	 kuros	 par	 aktīviem	 samaksātā	 vai	
saņemamā	naudas	summa,	tai	skaitā	aktīvu	vai	finanšu	instrumentu	tirgus	vērtība,	vai	arī	emitenta	
parāda	saistības	vai	aizņēmumi	naudas	izteiksmē	ir	vismaz	10	procenti	no	emitenta	pašu	kapitāla	
saskaņā	ar	zvērināta	revidenta	pēdējo	pārbaudīto	konsolidēto	gada	pārskatu.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)  Šā	 panta	 izpratnē	 par	 konsolidācijā	 iesaistītu	 sabiedrību	 uzskatāma	 sabiedrība,	 kurā	

emitentam	kā	mātes	sabiedrībai	tieši	vai	netieši	(ar	vienas	vai	vairāku	koncerna	meitas	sabiedrību	
līdzdalību)	ir	 ietekme	un	kura	tādējādi	saskaņā	ar	Konsolidēto	gada	pārskatu	likumu	iesaistāma	
konsolidācijā,	emitentam	sagatavojot	konsolidēto	pārskatu.”

41.	Izteikt	60.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Šīs	 nodaļas	 noteikumi	 par	 paziņošanas	 pienākumu	 un	 neziņošanas	 sekām	 attiecas	

uz	personām,	kuras	 iegūst	vai	 atsavina	balsstiesīgās	akcijas	 tādā	akciju	 sabiedrībā,	kuras	akcijas	
iekļautas	regulētajā	tirgū	Latvijas	Republikā.”

42.	64.1 pantā:
aizstāt	septītajā	daļā	skaitli	un	vārdu	“50 000	euro”	ar	skaitli	un	vārdu	“100 000	euro”;
papildināt	pantu	ar	devīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(9)	Šā	panta	septītās	daļas	prasības	attiecas	arī	uz	 tām	personām,	kam	pieder	pārvedami	

vērtspapīri,	 kuru	 vienas	 vienības	 nominālvērtība	 ir	 vismaz	 50  000	 euro	 ekvivalents	 latos	 pēc	
Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa	vai,	ja	parāda	vērtspapīru	vērtība	ir	izteikta	citā	valūtā,	nevis	euro,	to	
vienas	vienības	nominālvērtība	ir	vismaz	50 000	euro	ekvivalents,	un	šie	vērtspapīri	ir	bijuši	iekļauti	
regulētajā	tirgū	Eiropas	Savienībā	pirms	2010.gada	31.decembra	līdz	dienai,	kad	šie	vērtspapīri	tiek	
dzēsti.”

43.	Papildināt	64.2 panta	pirmo	daļu	pēc	vārdiem	“nosūta	obligāto	informāciju”	ar	vārdiem	
“savas	izcelsmes	dalībvalsts”.

44.	64.3 pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	8.1 punktu	šādā	redakcijā:

“81)	 pārbaudīt,	vai	obligātā	informācija	ir	sagatavota	atbilstoši	šā	likuma	59.panta	piektajā	
daļā	 noteiktajām	 prasībām	 un	 vai	 tā	 patiesi	 un	 godīgi	 atspoguļo	 informāciju	 par	
emitentu,	tā	darbību	un	korporatīvo	pārvaldību;”;

papildināt	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādei”;
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārdiem	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	

tirgu	iestādi”.
45.	86.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	un	otrās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Emitents,	kura	finanšu	instrumenti	tiek	tirgoti	regulētajā	tirgū	Latvijas	Republikā	un	kura	

izcelsmes	dalībvalsts	ir	Latvijas	Republika,	izstrādā	iekšējos	noteikumus	par	iekšējās	informācijas	
turētāju	 saraksta	 izveidošanu	 atbilstoši	 šā	 panta	 noteikumiem.	 Minētos	 iekšējos	 noteikumus	
emitents	nekavējoties	iesniedz	Komisijai	pēc	tās	pieprasījuma.
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(2)	Emitents,	kura	izcelsmes	dalībvalsts	ir	Latvijas	Republika,	ne	vēlāk	kā	līdz	dienai,	kad	tā	
finanšu	instrumenti	tiek	iekļauti	regulētajā	tirgū	Latvijas	Republikā,	izveido	iekšējās	informācijas	
turētāju	sarakstu.	Sarakstā	emitents	iekļauj	informāciju	par:”;

izteikt	trešās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 gadu	 un	 datumu,	 ar	 kuru	 personai,	 kas	 ir	 iekļauta	 iekšējās	 informācijas	 turētāju	

sarakstā,	emitenta	iekšējā	informācija	ir	pieejama;”;
papildināt	pantu	ar	sešpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:	
“(16)	Emitents,	kura	finanšu	instrumenti	ir	iekļauti	regulētajā	tirgū	Latvijas	Republikā,	bet	

kura	izcelsmes	dalībvalsts	nav	Latvijas	Republika,	iekšējās	informācijas	turētāju	sarakstu	izveido	un	
uztur	atbilstoši	savas	izcelsmes	dalībvalsts	tiesību	aktos	noteiktajai	kārtībai.”

46.	Papildināt	86.1 pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	 Sniedzot	 paziņojumu	 pēc	 tāda	 pēdējā	 darījuma	 veikšanas,	 ar	 kuru	 kalendāra	 gadā	

personas	veikto	darījumu	kopējais	apjoms	pārsniedz	5000	euro	ekvivalentu	latos	pēc	Latvijas	Bankas	
noteiktā	 kursa,	 paziņojumā	 ietver	 informāciju	 par	 katru	 darījumu,	 norādot	 tā	 veidu	 (pirkšana,	
pārdošana),	datumu,	vietu,	apjomu	un	cenu.”

47.	Izslēgt	87.panta	trešo	daļu.
48.	90.pantā:
papildināt	pantu	ar	2.1	un	2.2 punktu	šādā	redakcijā:

“21)	 tās	noteiktajā	termiņā	pieprasīt,	lai	emitents	šā	likuma	64.2 pantā	noteiktajā	kārtībā	
dara	zināmu	atklātībai	 informāciju,	kuras	 izplatīšanu	 tas	nodrošina	saskaņā	ar	 šā	
likuma	87.panta	pirmo	daļu;

	22)	 pieprasīt,	lai	persona	iesniedz	Komisijai	paziņojumu	atbilstoši	šā	likuma	86.1 panta	
prasībām;”;

izslēgt	5.punktā	vārdu	“debeta”.
49.	Papildināt	92.pantu	ar	3.1	un	3.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	Centrālais	depozitārijs	ir	tiesīgs	deleģēt	šā	panta	trešās	daļas	1.,	3.	un	4.punktā	minētās	

funkcijas,	 ja	šādas	deleģēšanas	mērķis	 ir	finanšu	instrumentu	darījumu	norēķinu	nodrošināšana	
Eiropas	Savienības	ietvaros	un	ir	saņemta	Komisijas	atļauja.

(32)	Ja	Centrālais	depozitārijs	deleģē	šā	panta	trešās	daļas	1.,	3.	un	4.pantā	minētās	funkcijas	
Eiropas	 Centrālajai	 bankai,	 dalībvalsts	 centrālajai	 bankai	 vai	 organizācijai,	 kuras	 funkcijās	
ietilpst	 finanšu	 instrumentu	 darījumu	 norēķinu	 nodrošināšana	 Eiropas	 Savienības	 ietvaros,	 šā	
likuma	 142.1  panta	 piektajā	 daļā	 ārpakalpojumu	 līgumam	 noteiktās	 prasības	 piemēro	 samērīgi	
ar	 ārpakalpojuma	 sniedzēja	 statusu	 vai	 ārpakalpojuma	 sniedzēja	 darbību	 regulējošiem	 Eiropas	
Savienības	normatīvajiem	aktiem.”

50.	Papildināt	99.panta	astotās	daļas	2.punktu	ar	vārdiem	“izņemot	šā	likuma	92.panta	3.1 daļā	
minēto	gadījumu”.

51.	Izteikt	106.panta	piektās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 kurām	ir	finansiālā	stabilitāte	un	kuru	finanšu	līdzekļu	ieguves	tiesiskumu	iespējams	

dokumentāri	pierādīt.	Izvērtējot	daļu	īpašnieku	(akcionāru)	finansiālo	stabilitāti,	ja	
persona	nav	kredītiestāde	vai	apdrošināšanas	sabiedrība,	ņem	vērā,	vai	personai	ir	
pietiekams	brīvais	kapitāls;”.

52.	107.pantā:
papildināt	otrās	daļas	3.punkta	“b”	apakšpunktu	pēc	vārda	“uzskaites”	ar	vārdiem	“tai	skaitā	

finanšu	instrumentu	un	ar	finanšu	instrumentu	darījumiem	saistīto	naudas	līdzekļu	uzskaites”;
papildināt	otrās	daļas	3.punkta	“d”	apakšpunktu	pēc	vārda	“instrumentu”	ar	vārdiem	“un	ar	

finanšu	instrumentu	darījumiem	saistīto	naudas	līdzekļu”;
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izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrība,	 ja	 tā	 neplāno	 veikt	 finanšu	 instrumentu	 turēšanu,	

neiesniedz	 finanšu	 instrumentu	 un	 ar	 finanšu	 instrumentu	 darījumiem	 saistīto	 naudas	 līdzekļu	
uzskaites	kārtību	reglamentējošos	noteikumus	un	finanšu	instrumentu	un	ar	finanšu	instrumentu	
darījumiem	saistīto	naudas	līdzekļu	uzskaites	datu	bāzes	aizsardzības	noteikumus.”

53.	Papildināt	108.pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)  Komisija	 par	 licences	 izsniegšanu	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrībai	 informē	 Eiropas	

Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi.”
54.	Papildināt	111.pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	 Komisija	 par	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrībai	 izsniegtās	 licences	 anulēšanu	 informē	

Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi.”
55.	Izteikt	121.panta	pirmās	daļas	2.	un	3.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 ārvalstu	valūtas	riska,	norēķinu	riska	un	preču	riska	kapitāla	prasība;
	3)	 parāda	 vērtspapīru	 un	 kapitāla	 vērtspapīru	 pozīcijas	 riska	 kapitāla	 prasība	

tirdzniecības	portfeļa	riska	darījumiem	un,	ja	ir	saņemta	Komisijas	atļauja	pārsniegt	
lielo	riska	darījumu	ierobežojumus	tirdzniecības	portfeļa	riska	darījumiem,	kapitāla	
prasība	šādam	pārsniegumam;”.

56.	Izteikt	123.1 panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Papildus	šā	 likuma	121.panta	prasībām	ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	novērtē	 savai	

darbībai	piemītošo	un	varbūtējo	risku	segšanai	nepieciešamo	kapitālu	un	nodrošina,	lai	tās	darbībai	
piemītošo	un	varbūtējo	risku	segšanai	nepieciešamais	kapitāls	būtu	pietiekams,	kā	arī	nosaka	šā	
kapitāla	elementus	un	struktūru.”

57.	126.2 pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Lai	 noteiktu	 ieguldījumu	 pakalpojuma	 piemērotību	 klienta	 interesēm,	 ieguldījumu	

brokeru	 sabiedrība	 vai	 kredītiestāde	 no	 klienta	 vai	 iespējamā	 klienta	 pieprasa	 ziņas	 par	 viņa	
pieredzi	 un	 zināšanām	 attiecībā	 uz	 ieguldījumu	 pakalpojumu	 sniegšanas	 gaitā	 slēdzamajiem	
darījumiem,	ja	ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	vai	kredītiestāde	sniedz	ieguldījumu	pakalpojumu,	
kas	nav	konsultācijas	par	ieguldījumiem	finanšu	instrumentos	vai	finanšu	instrumentu	individuālā	
pārvaldīšana	saskaņā	ar	ieguldītāju	pilnvarojumu.”;

papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	 Lai	 noteiktu,	 vai	 ieguldījumu	 pakalpojums,	 kas	 ir	 konsultācijas	 par	 ieguldījumiem	

finanšu	 instrumentos	 vai	 finanšu	 instrumentu	 individuālā	 pārvaldīšana	 saskaņā	 ar	 ieguldītāju	
pilnvarojumu,	atbilst	klienta	interesēm,	ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	vai	kredītiestāde	no	klienta	
vai	 iespējamā	 klienta	 pieprasa	 ziņas	 par	 viņa	 pieredzi	 un	 zināšanām	 attiecībā	 uz	 ieguldījumu	
pakalpojumu	 sniegšanas	 gaitā	 slēdzamajiem	 darījumiem,	 mērķiem,	 kurus	 viņš	 vēlas	 sasniegt	 ar	
attiecīgajiem	darījumiem,	un	finansiālo	stāvokli.”;

aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“pirmās	daļas	1.punktu”	ar	skaitli	un	vārdu	“1.1 daļu”;
aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“pirmās	daļas	2.punktu”	ar	vārdiem	“pirmo	daļu”;
izteikt	devīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(9)  Ja,	 sniedzot	 konsultācijas	 par	 ieguldījumiem	 finanšu	 instrumentos	 vai	 veicot	 finanšu	

instrumentu	individuālu	pārvaldīšanu	saskaņā	ar	ieguldītāju	pilnvarojumu,	ieguldījumu	brokeru	
sabiedrība	vai	kredītiestāde	nav	ieguvusi	šā	panta	1.1 daļā	minēto	informāciju,	tā	nav	tiesīga	ieteikt	
klientam	 vai	 iespējamam	 klientam	 finanšu	 instrumentus	 vai	 veikt	 viņa	 finanšu	 instrumentu	
individuālu	pārvaldīšanu	saskaņā	ar	ieguldītāju	pilnvarojumu.”;

aizstāt	desmitajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“pirmās	daļas	2.punktu”	ar	vārdiem	“pirmo	daļu”	un	
vārdus	un	skaitli	“pirmās	daļas	2.punktā”	—	ar	vārdiem	“pirmajā	daļā”;
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izteikt	divpadsmitās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:	
“(12)	 Ja	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrība	 vai	 kredītiestāde	 sniedz	 klientam	 tikai	 šā	 likuma	

3.panta	 ceturtās	 daļas	 1.	 vai	 2.punktā	 minētos	 ieguldījumu	 pakalpojumus	 ar	 vai	 bez	 šā	 likuma	
3.panta	piektās	daļas	1.,	3.,	4.,	5.,	7.	un	8.punktā	minētajiem	ieguldījumu	blakuspakalpojumiem,	
tā	nepieprasa	klientam	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	informāciju,	ja	ir	spēkā	visi	turpmāk	minētie	
nosacījumi:”;

papildināt	pantu	ar	12.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(121)	 Ja	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrība	 vai	 kredītiestāde	 sniedz	 klientam	 ieguldījumu	

pakalpojumus	 kopā	 ar	 šā	 likuma	 3.panta	 piektās	 daļas	 2.punktā	 minēto	 ieguldījumu	
blakuspakalpojumu,	 nosakot	 ieguldījuma	 pakalpojuma	 piemērotību	 klienta	 interesēm,	 tā	 ņem	
vērā	 finanšu	 produkta	 uzbūvi,	 kas	 veidojas	 minētā	 ieguldījumu	 blakuspakalpojuma	 sniegšanas	
rezultātā.”

58.	127.1 pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdu	“labā”	ar	vārdu	“vārdā”;
aizstāt	otrās	daļas	2.punktā	vārdu	“un”	ar	vārdu	“vai”.
59.	 Papildināt	 129.1  panta	 septīto	 daļu	 ar	 vārdiem	 “izmantojot	 kontus	 ar	 dažādiem	

nosaukumiem	trešās	personas	grāmatvedības	dokumentos	vai	līdzīgus	pasākumus,	kas	nodrošina	
tādu	pašu	aizsardzības	līmeni”.

60.	Izteikt	129.2 pantu	šādā	redakcijā:
“129.2  pants. Zvērināta revidenta ziņojums par klientu naudas līdzekļu un finanšu 

instrumentu turēšanu
Ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	un	kredītiestāde	nodrošina,	ka	zvērināts	revidents	vismaz	

reizi	gadā	pārbauda,	vai	tās	veiktie	pasākumi	ir	pietiekami,	lai	izpildītu	šā	likuma	125.panta	4.1,	4.2,	
4.3	un	piektajā	daļā,	129.	un	129.1 pantā	noteiktās	prasības.	Zvērināts	revidents	iesniedz	Komisijai	
rakstveida	ziņojumu	par	šajā	pantā	minēto	pārbaudi.”

61.	Izteikt	133.6 pantu	šādā	redakcijā:
“133.6 pants. Paziņojumi par darījumiem ar finanšu instrumentiem
(1)  Ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrības	 un	 kredītiestādes,	 kuras	 veic	 darījumus	 ar	 finanšu	

instrumentiem,	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Komisijas	 regulas	 Nr.1287/2006	 12.	 un	 13.panta	 prasībām	
pēc	iespējas	ātrāk,	bet	ne	vēlāk	kā	līdz	nākamās	darbdienas	beigām	ziņo	Komisijai	par	veiktajiem	
darījumiem	ar	finanšu	instrumentiem	neatkarīgi	no	tā,	vai	darījums	noslēgts	regulētajā	tirgū	vai	
ārpus	regulētā	tirgus.

(2)	 Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktais	 ziņošanas	 pienākums	 attiecas	 uz	 jebkuriem	 finanšu	
instrumentiem,	kuri	ir	iekļauti	kādā	no	regulētajiem	tirgiem,	un	uz	tādiem	finanšu	instrumentiem,	
kuri	nav	iekļauti	regulētajā	tirgū,	bet	ir	saistīti	ar	finanšu	instrumentiem,	kuri	ir	iekļauti	regulētajā	
tirgū.

(3) Paziņojumā	ietver	Eiropas	Komisijas	regulas	Nr.1287/2006	I pielikuma	1.tabulā	minēto	
informāciju,	kas	ir	atbilstoša	tam	finanšu	instrumenta	veidam,	ar	kuru	darījums	veikts.

(4)  Komisija	 izdod	 normatīvos	 noteikumus	 par	 kārtību,	 kādā	 sniedzama	 informācija	 par	
darījumiem	ar	finanšu	instrumentiem.

(5)	 Šā	 panta	 trešajā	 daļā	 noteikto	 informāciju	 par	 darījumiem	 ar	 finanšu	 instrumentiem	
ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	un	kredītiestāde	glabā	vismaz	10 gadus.

(6)	 Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 ziņošanas	 pienākumu	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrības	
un	 kredītiestādes	 vārdā	 var	 veikt	 regulētā	 tirgus	 organizētājs	 vai	 daudzpusējās	 tirdzniecības	
sistēmas	uzturētājs,	ar	kura	starpniecību	attiecīgais	darījums	ir	noslēgts,	vai	Komisijas	apstiprināta	
darījumu	savietošanas	vai	ziņošanas	sistēma.	Ja	par	darījumiem	Komisijai	tieši	ziņo	regulētā	tirgus	
organizētājs,	 daudzpusējās	 tirdzniecības	 sistēmas	 uzturētājs	 vai	 Komisijas	 apstiprināta	 darījumu	
savietošanas	vai	ziņošanas	sistēma,	ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	un	kredītiestāde	ir	atbrīvota	no	
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šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktā	pienākuma.
(7)	 Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 ziņošanas	 pienākumu	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrība	

un	 kredītiestāde	 var	 deleģēt	 trešajai	 personai.	 Pienākuma	 ziņot	 par	 veiktajiem	 darījumiem	 ar	
finanšu	instrumentiem	deleģēšanas	gadījumā	ieguldījumu	brokeru	sabiedrība	ievēro	šā	likuma,	bet	
kredītiestāde	—	Kredītiestāžu	likuma	prasības	ārpakalpojumu	saņemšanai.”

62.	 Aizstāt	 133.7  panta	 ceturtajā,	 septītajā	 un	 astotajā	 daļā	 vārdus	 “Eiropas	 Vērtspapīru	
regulatoru	komitejai”	ar	vārdiem	“Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādei”.

63.	 Papildināt	 139.pantu	 ar	 devīto,	 desmito,	 vienpadsmito,	 divpadsmito,	 trīspadsmito	 un	
četrpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:

“(9) Komisija	novērtē	ieguldījumu	brokeru	sabiedrības	stratēģiju,	procedūras	un	pasākumus,	
ko	tā	 īstenojusi,	 lai	 ievērotu	šā	 likuma,	citu	normatīvo	aktu	un	Komisijas	normatīvo	noteikumu	
un	 lēmumu	 prasības,	 kā	 arī	 novērtē	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrības	 darbībai	 piemītošos	 un	
varbūtējos	riskus.	

(10)	 Komisija	 nosaka	 šā	 panta	 devītajā	 daļā	 minētā	 novērtējuma	 apjomu	 un	 regularitāti	
atkarībā	 no	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrības	 lieluma,	 sistēmiskās	 nozīmes,	 veikto	 operāciju	
(darījumu)	apjoma,	dažādības	un	sarežģītības.	Komisija	ne	retāk	kā	reizi	gadā	pārskata	un	atjauno	
šā	panta	devītajā	daļā	minētajā	novērtējumā	iekļauto	informāciju.	

(11)  Pamatojoties	 uz	 veikto	 novērtējumu,	 Komisija	 izvērtē,	 vai	 ieguldījumu	 brokeru	
sabiedrības	stratēģija,	procedūras	un	īstenotie	pasākumi	nodrošina	pietiekamu	risku	pārvaldīšanu,	
vai	ieguldījumu	brokeru	sabiedrības	pašu	kapitāls	ir	pietiekams	tās	darbībai	piemītošo	un	varbūtējo	
risku	segšanai	un	vai	ir	nepieciešams	noteikt	augstāku	pašu	kapitāla	līmeni,	nekā	noteikts	šā	likuma	
121.panta	 pirmajā	 daļā.	 Lai	 noteiktu	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrības	 darbībai	 piemītošo	 un	
varbūtējo	risku	segšanai	nepieciešamo	pašu	kapitālu,	Komisija	ņem	vērā:

1)	 saskaņā	ar	šā	likuma	123.1 panta	prasībām	veiktā	ieguldījumu	brokeru	sabiedrības	
novērtējuma	kvalitatīvos	un	kvantitatīvos	rezultātus;

2)	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 124.panta	 pirmās	 daļas	 11.punkta	 prasībām	 izveidotās	
ieguldījumu	brokeru	sabiedrības	iekšējās	kontroles	sistēmas	darbību;	

3)	 saskaņā	ar	šā	panta	prasībām	Komisijas	veiktā	novērtējuma	rezultātus.
(12)  Šā	 panta	 devītajā	 daļā	 minētais	 novērtējums	 ietver	 arī	 pieņēmumus	 par	 to,	 kad	

ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrībai	 var	 rasties	 būtiski	 zaudējumi	 tirdzniecības	 portfelī	 neiekļauto	
riska	darījumu	procentu	likmju	riska	dēļ,	un	apsvērumus	par	apstākļiem,	kādos	šādi	zaudējumi	var	
rasties.	

(13)	Komisija	nosaka	kārtību,	kādā	aprēķināms	ieguldījumu	brokeru	sabiedrības	ekonomiskās	
vērtības	samazinājums	pēkšņu	un	negaidītu	procentu	likmju	izmaiņu	dēļ.

(14)	 Ja	 šā	 panta	 trīspadsmitajā	 daļā	 minētais	 aprēķins	 liecina,	 ka	 ieguldījumu	 brokeru	
sabiedrības	 ekonomiskā	 vērtība	 samazināsies	 par	 20	 vai	 vairāk	 procentiem	 no	 pašu	 kapitāla,	
ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrība	 veic	 pasākumus,	 lai	 nodrošinātu	 pašu	 kapitāla	 atbilstību	
tirdzniecības	portfelī	neiekļauto	riska	darījumu	procentu	likmju	riska	lielumam.”

64.	140.pantā:
papildināt	 otro	 un	 piekto	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “Eiropas	 Komisiju”	 ar	 vārdiem	 “un	 Eiropas	

Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi”;
papildināt	 devītās	 daļas	 ievaddaļu	 pēc	 vārda	 “lēmumu”	 ar	 vārdiem	 “informējot	 par	 to	 arī	

Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi”;
izteikt	vienpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:	
“(11)	Komisijai	 ir	 tiesības	 tieši	 vērsties	pie	 citā	dalībvalstī	 reģistrētas	 ieguldījumu	brokeru	

sabiedrības,	 kura	 ir	 Latvijas	 Republikā	 reģistrēta	 regulētā	 tirgus	 organizētāja	 biedrs	 un	 veic	
darījumus	regulētajā	tirgū	bez	filiāles	atvēršanas,	informējot	par	to	attiecīgās	dalībvalsts	uzraudzības	
institūciju.”
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65.	Papildināt	140.1 panta	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi”.
66.	Izteikt	144.1 panta	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Ja	Komisija	šā	likuma	55.pantā	noteiktajā	kārtībā	ir	saņēmusi	informāciju	par	regulētā	

tirgus	organizētāja	lēmumu	apturēt	tāda	finanšu	instrumenta	tirdzniecību	vai	izslēgt	no	tā	regulētā	
tirgus	tādu	finanšu	instrumentu,	kurš	ir	iekļauts	arī	citas	dalībvalsts	regulētajā	tirgū,	vai	ja	Komisija	
pati	ir	pieņēmusi	šādu	lēmumu,	tā	nekavējoties	informē	attiecīgās	dalībvalsts	uzraudzības	institūciju	
un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi.”

67.	Papildināt	146.panta	piekto	daļu	pēc	vārda	“informāciju”	ar	vārdiem	“Eiropas	Vērtspapīru	
un	tirgu	iestādei,	Eiropas	Sistēmisko	risku	kolēģijai”.

68.	Izteikt	147.pantu	šādā	redakcijā:
“147.pants. Komisijas pienākums sniegt informāciju Eiropas Komisijai un Eiropas 

Vērtspapīru un tirgu iestādei
(1)	Komisija	informē	Eiropas	Komisiju	par:	

1)	 licences	izsniegšanu	ieguldījumu	pakalpojumu	un	ieguldījumu	blakuspakalpojumu	
sniegšanai	 tādai	 ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrībai,	 kura	 ir	 ārvalstī	 reģistrētas	
sabiedrības	meitas	sabiedrība;	

2)	 gadījumiem,	 kad,	 iegūstot	 būtisku	 līdzdalību,	 Latvijas	 Republikā	 reģistrēta	
ieguldījumu	 brokeru	 sabiedrība	 kļūst	 par	 ārvalstī	 reģistrētas	 sabiedrības	 meitas	
sabiedrību;	

3)	 akciju	atpirkšanas	piedāvājumiem,	kas	izteikti	par	mērķa	sabiedrībām,	kuru	akcijas	
ir	laistas	publiskajā	apgrozībā	Latvijā.

(2)  Šā	 panta	 pirmās	 daļas	 1.	 un	 2.punktā	 minētajos	 gadījumos	 Komisija	 nosūta	 Eiropas	
Komisijai	 arī	 informāciju	par	 tā	koncerna	 struktūru,	kurā	 ietilpst	attiecīgā	 ieguldījumu	brokeru	
sabiedrība.

(3)	 Komisija	 informē	 Eiropas	 Komisiju,	 kā	 arī	 pārējās	 dalībvalstis	 par	 tiem	 starpperiodu	
finanšu	 pārskatiem,	 ko	 kapitālsabiedrība,	 kuras	 akcijas	 ir	 iekļautas	 regulētajā	 tirgū,	 sagatavo	 un	
izplata	šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā,	un	par	šā	likuma	62.panta	ceturtās	daļas	prasību	piemērošanu.

(4)	Komisija	informē	Eiropas	Komisiju	un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi	par:	
1)	 gadījumiem,	kas	minēti	šā	likuma	24.1 panta	trešajā	daļā,	55.1 panta	ceturtajā	daļā	un	

64.3 panta	trešajā	daļā;	
2)	 darbībām,	ko	tā	veikusi	saskaņā	ar	šā	likuma	40.1 panta	otro	daļu	un	140.panta	otro	

un	piekto	daļu;	
3)	 gadījumiem,	kad	tā	saskaņā	ar	šā	likuma	63.panta	pirmajā	daļā	noteikto	atzīst	par	

līdzvērtīgu	tādu	informāciju,	ko	emitents,	kura	 juridiskā	adrese	 ir	ārvalstī,	sniedz	
saskaņā	ar	savas	valsts	normatīvo	aktu	prasībām;

4)	 vispārēja	 rakstura	 grūtībām,	 ar	 kādām,	 sniedzot	 ieguldījumu	 pakalpojumus	 vai	
uzsākot	 ieguldījumu	 pakalpojumu	 sniegšanu	 ārvalstīs,	 saskaras	 ieguldījumu	
brokeru	 sabiedrības,	 kuras	 Komisijā	 saņēmušas	 licenci	 ieguldījumu	 pakalpojumu	
vai	ieguldījumu	blakuspakalpojumu	sniegšanai.

(5)	Komisija	informē	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi	par:
1)	 licences	 izsniegšanu	 ieguldījumu	brokeru	sabiedrībai	 ieguldījumu	pakalpojumu	vai	

ieguldījumu	blakuspakalpojumu	sniegšanai	Latvijas	Republikā,	norādot	tā	ieguldījumu	
pakalpojuma	vai	ieguldījumu	blakuspakalpojuma	veidu,	kura	sniegšanai	ieguldījumu	
brokeru	sabiedrība	ir	saņēmusi	licenci,	kā	arī	par	licences	anulēšanu	vai	par	licencē	
noteikto	ieguldījumu	pakalpojumu	un	ieguldījumu	blakuspakalpojumu	maiņu;	

2)	 informācijas	 apmaiņas	 līgumiem,	 ko	 Komisija	 noslēgusi	 ar	 ārvalstu	 finanšu	
instrumentu	 tirgus	 uzraudzības	 institūcijām,	 citām	 institūcijām,	 iestādēm	 vai	
juridiskajām	personām;
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3)	 ierobežojošiem	 pasākumiem	 un	 sankcijām,	 kuras	 Komisija	 par	 šā	 likuma	 normu	
pārkāpumiem	ir	piemērojusi	tirgus	dalībniekiem.	Ja	Komisija	publisko	informāciju	
par	 tirgus	 dalībniekam	 piemērotu	 ierobežojošu	 pasākumu	 vai	 sankciju,	 tā	
nekavējoties	 informē	 par	 to	 Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	 iestādi.	 Reizi	 gadā	
Komisija	nosūta	šai	iestādei	apkopojumu	par	visiem	tirgus	dalībniekiem	gada	laikā	
piemērotajiem	ierobežojošajiem	pasākumiem	un	sankcijām.

(6)	Komisijai	ir	tiesības	informēt	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi	par	gadījumiem,	kad	
citas	dalībvalsts	uzraudzības	iestāde	nesniedz	informāciju	pēc	motivēta	Komisijas	pieprasījuma	vai	
nesniedz	 informāciju	atbilstošā	 (saprātīgā)	 termiņā,	vai,	neraugoties	uz	Komisijas	pieprasījumu,	
atsaka	Komisijai	iespēju	šīs	dalībvalsts	teritorijā	veikt	pārbaudi	vai	pārbaudē	piedalīties	Komisijas	
pilnvarotiem	pārstāvjiem,	vai	neatbild	uz	šādu	pieprasījumu	atbilstošā	(saprātīgā)	termiņā.”

69.	148.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdu	“emitentam”	ar	vārdiem	“publiskā	piedāvājuma	izteicējam”;
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2)	 Par	 nepatiesas	 vai	 maldinošas	 obligātās	 informācijas	 izplatīšanu	 Komisijai	 ir	 tiesības	

emitentam	 vai	 personai,	 kas	 lūgusi	 pārvedamu	 vērtspapīru	 iekļaušanu	 regulētajā	 tirgū,	 izteikt	
brīdinājumu	vai	uzlikt	soda	naudu	līdz	10 000 latu.”;

izteikt	7.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(71)	 Par	 paziņojuma	 par	 korporatīvo	 pārvaldību	 nesagatavošanu	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	

56.2 panta	prasībām	vai	tā	nepublicēšanu	šā	likuma	56.2 pantā	noteiktajā	kārtībā	Komisijai	ir	tiesības	
emitentam	izteikt	brīdinājumu	vai	uzlikt	soda	naudu	līdz	10 000	latu.”;

papildināt	pantu	ar	trīspadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(13)	Ja	finanšu	instrumentu	tirgus	dalībnieks	nepilda	šā	likuma	4.1 panta	prasības,	Komisijai	

ir	tiesības	izteikt	šai	personai	brīdinājumu	vai	uzlikt	soda	naudu	līdz	10 000	latu.”
70.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	47.	un	48.punktu	šādā	redakcijā:
“47.	 Šā	 likuma	 F	 sadaļas	 prasības	 tiek	 attiecinātas	 uz	 tiem	 līgumiem	 par	 darījumiem	 ar	

šā	 likuma	 3.panta	 otrās	 daļas	 6.punktā	 minētajiem	 finanšu	 instrumentiem,	 kuri	 noslēgti	 pēc	
2012.gada	1.jūlija.

48. Līdz	2012.gada	31.decembrim	 tādas	 ieguldījumu	brokeru	 sabiedrības,	kas	 ir	 saņēmusi	
Komisijas	atļauju	riska	svērto	vērtību	aprēķinam	piemērot	uz	iekšējiem	reitingiem	balstīto	pieeju	
vai	atļauju	operacionālā	riska	kapitāla	prasību	aprēķinam	piemērot	attīstīto	mērīšanas	pieeju,	pašu	
kapitāls	 ir	 vismaz	 80	 procenti	 no	 minimālā	 pašu	 kapitāla,	 kurš	 aprēķināts,	 lietojot	 piemērotas	
vienkāršākas	 pieejas	 kredītriska	 un	 operacionālā	 riska	 kapitāla	 prasību	 noteikšanai	 saskaņā	 ar	
Komisijas	noteikto	minimālo	kapitāla	prasību	aprēķināšanas	kārtību.”

71. Papildināt	informatīvo	atsauci	uz	Eiropas	Savienības	direktīvām	ar	28.	un	29.punktu	šādā	
redakcijā:

“28)	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2010.gada	24.novembra	direktīvas	2010/73/ES,	ar	
ko	groza	direktīvu	2003/71/EK	par	prospektu,	kurš	 jāpublicē,	publiski	piedāvājot	
vērtspapīrus	vai	atļaujot	 to	 tirdzniecību,	un	direktīvu	2004/109/EK	par	atklātības	
prasību	 saskaņošanu	 attiecībā	 uz	 informāciju	 par	 emitentiem,	 kuru	 vērtspapīrus	
atļauts	tirgot	regulētajā	tirgū;
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29)	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	 24.novembra	 direktīvas	 2010/78/ES,	
ar	 ko	 groza	 direktīvas	 98/26/EK,	 2002/87/EK,	 2003/6/EK,	 2003/41/EK,	 2003/71/
EK,	2004/39/EK,	2004/109/EK,	2005/60/EK,	2006/48/EK,	2006/49/EK	un	2009/65/
EK	 attiecībā	 uz	 Eiropas	 Uzraudzības	 iestādes	 (Eiropas	 Banku	 iestādes),	 Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādes)	un	Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādes)	pilnvarām.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

151. 92L/11 Grozījumi Kredītiestāžu likumā
Izdarīt	 Kredītiestāžu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1995,	 23.nr.;	 1996,	 9.,	 14.,	 23.nr.;	 1997,	 23.nr.;	 1998,	 13.nr.;	 2000,	 13.nr.;	 2002,	 10.,	 23.nr.;	 2003,	
14.nr.;	2004,	2.,	12.,	23.nr.;	2005,	13.,	14.nr.;	2006,	15.nr.;	2007,	7.,	12.nr.;	2008,	14.,	23.nr.;	2009,	6.,	
7.,	17.,	22.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	23.,	51.,	160.nr.;	2011,	4.nr.;	2012,	50.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	12.panta	trešo	daļu	pēc	vārda	“Ārvalstu”	ar	vārdiem	“un	dalībvalstu”.
2.	16.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Ir	nepieciešams,	lai	šā	panta	pirmajā	daļā	minētās	personas	būtu	iespējams	identificēt,	

lai	tām	būtu	nevainojama	reputācija,	finansiālā	stabilitāte,	kā	arī	lai	to	finanšu	līdzekļu	tiesiskumu	
ir	iespējams	dokumentāri	pierādīt.”;

aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“brīvo	kapitālu”	ar	vārdiem	“finansiālo	stabilitāti”;
papildināt	trešo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Izvērtējot	 personas	 finansiālo	 stabilitāti,	 prasības	 par	 brīvā	 kapitāla	 pietiekamību	 nav	

attiecināmas	uz	kredītiestādēm	un	apdrošināšanas	sabiedrībām.”
3.	27.1 pantā:
papildināt	pirmo	un	otro	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Banku	iestādei”;
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārdiem	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Banku	iestādi”;
papildināt	 ceturtās	 daļas	 3.punktu	 pēc	 vārdiem	 “Eiropas	 Komisijai”	 ar	 vārdiem	 “Eiropas	

Banku	iestādei”;
papildināt	sesto	daļu	pēc	vārdiem	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Banku	iestādi”.
4.	Izteikt	35.panta	pirmās	daļas	2.	un	3.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 ārvalstu	valūtas	riska,	norēķinu	riska	un	preču	riska	kapitāla	prasība;
	3)	 parāda	 vērtspapīru	 un	 kapitāla	 vērtspapīru	 pozīcijas	 riska	 kapitāla	 prasība	 un	

darījuma	 partnera	 riska	 kapitāla	 prasība	 tirdzniecības	 portfeļa	 riska	 darījumiem	
un,	ja	ir	saņemta	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	atļauja	pārsniegt	lielo	riska	
darījumu	 ierobežojumus	 tirdzniecības	portfeļa	 riska	darījumiem,	kapitāla	prasība	
šādam	pārsniegumam;”.

5.	Izteikt	36.2 panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Papildus	šā	likuma	35.panta	prasībām	kredītiestāde	novērtē	savai	darbībai	piemītošo	un	

varbūtējo	risku	segšanai	nepieciešamo	kapitālu	un	nodrošina,	lai	tās	darbībai	piemītošo	un	varbūtējo	
risku	 segšanai	 nepieciešamais	 kapitāls	 būtu	 pietiekams,	 kā	 arī	 nosaka	 šā	 kapitāla	 elementus	 un	
struktūru.”

6.	Izslēgt	59.5 pantu.
7. Aizstāt	59.8 panta	otrajā	daļā	vārdu	“iestādes”	ar	vārdu	“kredītiestādes”.
8. Papildināt	62.pantu	ar	astoto,	devīto	un	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)  Ziņas	 par	 klientu,	 viņa	 kontiem	 un	 veiktajiem	 darījumiem	 sniedzamas	 dalībvalstī	

reģistrētai	 kredītiestādei,	 finanšu	 iestādei,	 finanšu	 pārvaldītājsabiedrībai	 un	 jauktai	 finanšu	
pārvaldītājsabiedrībai,	kas	ar	ziņas	sniedzošo	kredītiestādi	ietilpst	vienā	konsolidācijas	grupā,	kuras	
konsolidēto	uzraudzību	veic	dalībvalsts	konsolidētās	uzraudzības	institūcija,	ja	ziņas	nepieciešamas:

1)	 attiecīgajā	konsolidācijas	grupā	ietilpstošo	komercsabiedrību	darbībai	piemītošo	un	
varbūtējo	risku	identificēšanai,	novērtēšanai,	pārvaldīšanai	un	uzraudzībai;
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2)	 attiecīgajā	 konsolidācijas	 grupā	 ietilpstošo	 komercsabiedrību	 darbību	 regulējošo	
prasību	aprēķināšanai	un	ievērošanai.

(9)	Ziņas	par	klientu,	viņa	kontiem	un	veiktajiem	darījumiem	saskaņā	ar	rakstveida	līgumu	
sniedzamas:

1)	 ārpakalpojumu	sniedzējam,	ja	šīs	ziņas	ir	nepieciešamas	ārpakalpojuma	saņemšanai;
2)	 personai,	kura	kredītiestādei	sniedz	pakalpojumu,	kas	saistīts	ar:

a)	 kredītiestādes	 darbībai	 piemītošo	 un	 varbūtējo	 risku	 identificēšanu,	
novērtēšanu,	pārvaldīšanu	un	uzraudzību,

b)	 kredītiestādes	darbību	regulējošo	prasību	aprēķināšanu	un	ievērošanu.
(10)  Pirms	 ziņu	 sniegšanas	 šā	 panta	 astotajā	 daļā	 noteiktajos	 gadījumos	 kredītiestāde	

pārliecinās	par	attiecīgo	ziņu	aizsardzību	pret	izpaušanu.”
9.	63.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	15.punktu	šādā	redakcijā:

“15)	Valsts	ieņēmumu	dienestam	—	ziņas	par	personas	ienākumu	no	noguldījumiem	un	
dividendēm	likumā	“Par	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli”	un	likumā	“Par	uzņēmumu	
ienākuma	nodokli”	noteiktajos	gadījumos;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	18.punktu	šādā	redakcijā:
“18)	Konkurences	 padomei	 —	 Konkurences	 padomes	 ierosinātas	 lietas	 ietvaros	 uz	

tiesneša	lēmuma	pamata.”;
izteikt	trešās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Šā	panta	pirmās	daļas	12.punktā	minētajā	gadījumā	kredītiestāde	ziņas	sniedz	likumā	“Par	

nodokļiem	 un	 nodevām”	 noteiktajā	 kārtībā	 un	 termiņos,	 bet	 15.punktā	 minētajā	 gadījumā	 —	
kārtībā	 un	 termiņos,	 kādi	 noteikti	 likumā	 “Par	 iedzīvotāju	 ienākuma	 nodokli”	 un	 saskaņā	 ar	
likuma	 “Par	 uzņēmumu	 ienākuma	 nodokli”	 izdotajos	 normatīvajos	 aktos	 par	 šā	 likuma	 normu	
piemērošanu.”;

izteikt	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)	Ja	kredītiestāde	likumā	noteiktajā	kārtībā	deleģē	ārpakalpojumu	sniedzējam	kādu	no	tās	

pienākumiem	vai	finanšu	pakalpojuma	(tā	būtiskās	daļas)	sniegšanu	vai	saņem	šā	likuma	62.panta	
devītās	 daļas	 2.punktā	 minēto	 pakalpojumu,	 šajā	 pantā	 minētie	 ziņu	 pieprasījumi	 iesniedzami	
pašai	kredītiestādei,	kura	sniedz	neizpaužamas	ziņas	likumā	paredzētajā	kārtībā.	Ārpakalpojumu	
sniedzējam	un	šā	 likuma	62.panta	devītās	daļas	2.punktā	minētajai	personai	nav	 tiesību	 izpaust	
neizpaužamās	ziņas.”

10.	Papildināt	64.panta	pirmo	daļu	pēc	skaitļa	un	vārdiem	“62.panta	ceturtajā”	ar	vārdiem	
“un	devītajā”.

11.	Izslēgt	70.panta	2.punktu.
12.	Aizstāt	98.pantā	vārdus	“likumu	“Par	arhīviem””	ar	vārdiem	“Arhīvu	likumu”.
13.	Izteikt	101.3 panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Pamatojoties	 uz	 veikto	 novērtējumu,	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	 izvērtē,	 vai	

kredītiestādes	stratēģija,	procedūras	un	īstenotie	pasākumi	nodrošina	pietiekamu	risku	pārvaldīšanu,	
vai	kredītiestādes	pašu	kapitāls	ir	pietiekams	tās	darbībai	piemītošo	un	varbūtējo	risku	segšanai	un	
vai	ir	nepieciešams	noteikt	augstāku	pašu	kapitāla	apmēru,	nekā	noteikts	šā	likuma	35.pantā.	Lai	
noteiktu	kredītiestādes	darbībai	piemītošo	un	varbūtējo	risku	segšanai	nepieciešamo	pašu	kapitālu,	
Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	ņem	vērā:

1)	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 36.2  panta	 prasībām	 kredītiestādes	 veiktā	 novērtējuma	
kvalitatīvos	un	kvantitatīvos	rezultātus;

2)	 saskaņā	ar	šā	likuma	34.1 panta	prasībām	izveidotās	kredītiestādes	iekšējās	kontroles	
sistēmas	darbību;
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3)	 saskaņā	ar	šā	panta	prasībām	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	veiktā	novērtējuma	
rezultātus.”

14.  Papildināt	 108.1  panta	 sesto	 daļu	 pēc	 vārda	 “institūciju”	 ar	 vārdiem	 “Eiropas	 Banku	
iestādi”.

15.	108.2 pantā:	
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	 ir	 tiesīga	 informēt	 Eiropas	 Banku	 iestādi	 par	

gadījumiem,	kad	citas	dalībvalsts	uzraudzības	iestāde	nesadarbojas	vai	nesniedz	informāciju	pēc	
motivēta	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisijas	 pieprasījuma,	 vai	 nesniedz	 informāciju	 atbilstošā	
(saprātīgā)	termiņā.”;

uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
16.	108.3 pantā:
papildināt	pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	Ja	netiek	pieņemts	saskaņots	lēmums	par	filiāles	atzīšanu	par	nozīmīgu,	divu	mēnešu	

laikā	no	šā	panta	pirmajā	daļā	minētā	 lūguma	nosūtīšanas	mītnes	valsts	uzraudzības	 institūcija,	
konsolidētās	uzraudzības	institūcija	vai	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	ir	tiesīga	domstarpību	
izšķiršanai	vērsties	Eiropas	Banku	iestādē	saskaņā	ar	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2010.gada	
24.novembra	regulu	(ES)	Nr.1093/2010,	ar	ko	izveido	Eiropas	Uzraudzības	iestādi	(Eiropas	Banku	
iestādi),	groza	Lēmumu	Nr.716/2009/EK	un	atceļ	Komisijas	Lēmumu	2009/78/EK	(turpmāk —	ES	
regula	Nr.1093/2010).”;

papildināt	 piekto	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “pieņemts	 saskaņots	 lēmums”	 ar	 vārdiem	 “un	 mītnes	
valsts	uzraudzības	 institūcija,	konsolidētās	uzraudzības	 institūcija	vai	Finanšu	un	kapitāla	 tirgus	
komisija	domstarpību	izšķiršanai	nav	vērsusies	Eiropas	Banku	iestādē”;

papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	 Ja	 divu	 mēnešu	 laikā	 no	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētā	 lūguma	 nosūtīšanas	 netiek	

pieņemts	saskaņots	lēmums	un	mītnes	valsts	uzraudzības	institūcija	vai	konsolidētās	uzraudzības	
institūcija,	 vai	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	 domstarpību	 izšķiršanai	 ir	 vērsusies	 Eiropas	
Banku	iestādē,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija,	pieņemot	lēmumu	par	attiecīgās	filiāles	atzīšanu	
par	nozīmīgu,	ievēro	Eiropas	Banku	iestādes	lēmumu.”

17.	110.1 pantā:
papildināt	otro	daļu	pēc	vārda	“institūcijām”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Banku	iestādi”;
papildināt	sesto	daļu	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Sistēmisko	risku	kolēģijai”.
18.	Papildināt	112.2 panta	sesto	daļu	pēc	vārdiem	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	

Banku	iestādi”.
19.	112.3 pantā:	
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(11)	Ja	konsolidācijas	grupā	iekļauto	citu	dalībvalstu	kredītiestāžu	uzraudzības	institūcijas	

pienācīgi	nesadarbojas	šā	panta	pirmajā	daļā	noteikto	uzraudzības	uzdevumu	īstenošanā,	Finanšu	
un	kapitāla	tirgus	komisija	ir	tiesīga	domstarpību	izšķiršanai	vērsties	Eiropas	Banku	iestādē	saskaņā	
ar	ES	regulu	Nr.1093/2010.”;

papildināt	pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	 Ja	 netiek	 pieņemts	 saskaņots	 lēmums	 par	 atļaujas	 izsniegšanu,	 konsolidācijas	 grupā	

iekļauto	 citu	 dalībvalstu	 kredītiestāžu	 uzraudzības	 institūcijas	 un	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	
komisija	šā	panta	trešajā	daļā	minētajā	termiņā	ir	tiesīgas	domstarpību	izšķiršanai	vērsties	Eiropas	
Banku	iestādē	saskaņā	ar	ES	regulu	Nr.1093/2010.”;

papildināt	 piekto	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “saskaņotu	 lēmumu”	 ar	 vārdiem	 “bet	 neviena	 no	 tām	
domstarpību	izšķiršanai	nav	vērsusies	Eiropas	Banku	iestādē”;
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papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	 Ja	 visas	 lēmuma	 pieņemšanā	 iesaistītās	 uzraudzības	 institūcijas	 šā	 panta	 trešajā	

daļā	 minētajā	 termiņā	 nepieņem	 saskaņotu	 lēmumu	 un	 kāda	 no	 konsolidācijas	 grupā	 iekļauto	
citu	 dalībvalstu	 kredītiestāžu	 uzraudzības	 institūcijām	 vai	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	
domstarpību	izšķiršanai	 ir	vērsusies	Eiropas	Banku	iestādē,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija,	
pieņemot	lēmumu	par	atļaujas	izsniegšanu,	ievēro	Eiropas	Banku	iestādes	lēmumu.”;

papildināt	pantu	ar	7.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(71)	Ja	saskaņots	lēmums	par	atļaujas	izsniegšanu	nav	pieņemts,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	

komisija	sešu	mēnešu	laikā	no	iesnieguma	saņemšanas	dienas	ir	tiesīga	domstarpību	izšķiršanai	
vērsties	Eiropas	Banku	iestādē	saskaņā	ar	ES	regulu	Nr.1093/2010.”

20.	112.4 pantā:
aizstāt	 ceturtajā	 daļā	 vārdus	 “uzraudzības	 komiteju”	 ar	 vārdiem	 un	 skaitli	 “iestādi	 vai	 arī	

domstarpību	izšķiršanai	vēršas	Eiropas	Banku	iestādē	saskaņā	ar	ES	regulu	Nr.1093/2010”;
papildināt	piekto	daļu	pēc	vārdiem	“nepieņem	saskaņotu	lēmumu”	ar	vārdiem	“un	neviena	

no	konsolidācijas	grupā	iekļauto	meitas	sabiedrību	uzraudzības	institūcijām	vai	Finanšu	un	kapitāla	
tirgus	komisija	nav	vērsusies	domstarpību	izšķiršanai	Eiropas	Banku	iestādē”;

papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	Ja	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	un	konsolidācijas	grupā	iekļauto	meitas	sabiedrību	

uzraudzības	institūcijas	šā	panta	otrajā	daļā	minētajā	laikā	nepieņem	saskaņotu	lēmumu	un	kāda	no	
konsolidācijas	grupā	iekļauto	meitas	sabiedrību	uzraudzības	institūcijām	vai	Finanšu	un	kapitāla	
tirgus	komisija	 ir	 vērsusies	domstarpību	 izšķiršanai	Eiropas	Banku	 iestādē,	Finanšu	un	kapitāla	
tirgus	komisija,	pieņemot	lēmumu	par	uzraudzības	pārbaudes	procesa	īstenošanu	konsolidācijas	
grupas	 līmenī	vai	nosakot	konsolidācijas	grupas	darbībai	piemītošo	un	varbūtējo	risku	segšanai	
nepieciešamā	 kapitāla	 apmēru,	 kā	 arī,	 ja	 nepieciešams,	 nosakot	 visai	 konsolidācijas	 grupai	
pienākumu	 uzturēt	 augstāku	 pašu	 kapitāla	 līmeni	 nekā	 minimālā	 kapitāla	 prasību	 kopsumma,	
ievēro	Eiropas	Banku	iestādes	lēmumu.”;

aizstāt	septītajā	daļā	vārdus	“uzraudzības	komiteju”	ar	vārdu	“iestādi”;
aizstāt	desmitās	daļas	otrajā	teikumā	vārdus	“uzraudzības	komiteju”	ar	vārdiem	“iestādi,	vai	

pati	domstarpību	izšķiršanai	ir	tiesīga	vērsties	Eiropas	Banku	iestādē”;
papildināt	desmitās	daļas	 trešo	teikumu	pēc	vārdiem	“saskaņots	 lēmums	netiek	pieņemts”	

ar	 vārdiem	 “bet	 neviena	 no	 konsolidācijas	 grupā	 iekļauto	 sabiedrību	 uzraudzības	 iestādēm	
domstarpību	izšķiršanai	nav	vērsusies	Eiropas	Banku	iestādē”;

papildināt	pantu	ar	10.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(101)	 Ja	 četru	 mēnešu	 laikā	 no	 šā	 panta	 desmitajā	 daļā	 minētā	 konsolidētās	 uzraudzības	

institūcijas	 ziņojuma	 saņemšanas	 dienas	 kāda	 no	 konsolidācijas	 grupā	 iekļauto	 sabiedrību	
uzraudzības	 institūcijām	 ir	 vērsusies	 domstarpību	 izšķiršanai	 Eiropas	 Banku	 iestādē	 par	 visas	
konsolidācijas	grupas	vai	konsolidācijas	grupā	iekļauto	meitas	sabiedrību	darbībai	piemītošo	un	
varbūtējo	risku	segšanai	nepieciešamā	kapitāla	apmēru,	kā	arī,	ja	nepieciešams,	par	pienākumu	visai	
konsolidācijas	 grupai	 un	 konsolidācijas	 grupā	 iekļautajām	 meitas	 sabiedrībām	 uzturēt	 augstāku	
pašu	 kapitāla	 līmeni	 nekā	 minimālā	 kapitāla	 prasību	 kopsumma,	 konsolidētās	 uzraudzības	
institūcija	un	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	ievēro	Eiropas	Banku	iestādes	lēmumu.”

21. Papildināt	112.5 panta	pirmo	daļu	pēc	vārdiem	“par	ārkārtas	situāciju”	ar	vārdiem	“Eiropas	
Banku	iestādi,	Eiropas	Sistēmisko	risku	kolēģiju”.

22.	112.6 pantā:
aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“Eiropas	Banku	iestādi”;
aizstāt	astotajā	daļā	vārdus	“uzraudzības	komiteju”	ar	vārdu	“iestādi”.
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23.	Papildināt	112.7 pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	 Finanšu	 un	 kapitāla	 tirgus	 komisija	 ir	 tiesīga	 informēt	 Eiropas	 Banku	 iestādi	 par	

gadījumiem,	 kad	 citu	 dalībvalstu	 uzraudzības	 institūcijas	 nav	 sniegušas	 būtisku	 informāciju	 vai	
pēc	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	motivēta	pieprasījuma	ir	atteikušās	sadarboties,	vai	nav	
rīkojušās	atbilstošā	(saprātīgā)	termiņā.”

24.	Papildināt	112.11 panta	 trešo	daļu	pēc	vārda	“institūcijām”	ar	vārdiem	“Eiropas	Banku	
iestādei”.

25.	Aizstāt	112.14 panta	otrajā	daļā	vārdus	“uzraudzības	komiteju”	ar	vārdu	“iestādi”.
26.	Aizstāt	113.panta	pirmās	daļas	9.punktā	vārdu	“iestādes”	ar	vārdu	“kredītiestādes”.
27.	Aizstāt	151.panta	otrās	daļas	otrajā	teikumā	vārdus	“likumu	“Par	arhīviem””	ar	vārdiem	

“Arhīvu	likumu”.
28.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	47.,	48.,	49.	un	50.punktu	šādā	redakcijā:
“47. Grozījumi	šā	likuma	63.panta	pirmajā	daļā	attiecībā	uz	tās	papildināšanu	ar	18.punktu	

stājas	spēkā	vienlaikus	ar	attiecīgiem	grozījumiem	Konkurences	likumā.
48.	 Kredītiestādes,	 kas	 riska	 svērto	 vērtību	 aprēķinam	 izmanto	 uz	 iekšējiem	 reitingiem	

balstīto	pieeju,	turpina	nodrošināt	pašu	kapitālu,	kurš	vienmēr	ir	lielāks	par	šo	pārejas	noteikumu	
50.punktā	norādīto	pašu	kapitāla	apmēru	vai	vienāds	ar	to,	līdz	2012.gada	31.decembrim.

49.  Kredītiestādes,	 kas	 operacionālā	 riska	 kapitāla	 prasību	 aprēķinam	 izmanto	 attīstīto	
mērīšanas	pieeju,	turpina	nodrošināt	pašu	kapitālu,	kurš	vienmēr	ir	lielāks	par	šo	pārejas	noteikumu	
50.punktā	noteikto	pašu	kapitāla	apmēru	vai	vienāds	ar	to,	līdz	2012.gada	31.decembrim.

50.	 Līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 kredītiestādes	 pašu	 kapitāls	 ir	 vismaz	 80	 procenti	 no	
minimālā	pašu	kapitāla,	kas	aprēķināts	saskaņā	ar	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	noteikto	
kapitāla	pietiekamības	aprēķināšanas	kārtību.”

29.  Papildināt	 informatīvo	 atsauci	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 ar	 19.punktu	 šādā	
redakcijā:

“19)	Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	 24.novembra	 direktīvas	 2010/78/ES,	
ar	 ko	 groza	 direktīvas	 98/26/EK,	 2002/87/EK,	 2003/6/EK,	 2003/41/EK,	 2003/71/
EK,	2004/39/EK,	2004/109/EK,	2005/60/EK,	2006/48/EK,	2006/49/EK	un	2009/65/
EK	 attiecībā	 uz	 Eiropas	 Uzraudzības	 iestādes	 (Eiropas	 Banku	 iestādes),	 Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādes)	un	Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādes)	pilnvarām.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

152. 93L/11 Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”
Izdarīt	 likumā	 “Par	 zvērinātiem	 revidentiem”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2001,	12.nr.;	2004,	4.nr.;	2007,	10.nr.;	2008,	14.nr.;	2009,	6.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	
2010,	32.,	99.nr.;	2011,	46.nr.)	šādus	grozījumus:

1.  6.panta	trešajā	daļā:
izslēgt	pirmo	teikumu;	
izslēgt	otrajā	teikumā	vārdus	“Tās	ietvaros”.
2. Izteikt	9.panta	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 kurai	ir	pasludināts	fiziskās	personas	maksātnespējas	process;”.
3. Papildināt	17.panta	trešo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	 zvērināts	 revidents	 sertifikāta	 darbības	 apturēšanas	 laikā	 turpina	 sniegt	 revīzijas	

pakalpojumus	 saskaņā	 ar	 līgumiem,	 kas	 noslēgti	 pirms	 sertifikāta	 darbības	 apturēšanas	 dienas,	
Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	 asociācija	 tās	 noteiktajā	 kārtībā	 nodrošina	 zvērināta	 revidenta	
profesionālās	darbības	uzraudzību	līdz	to	līgumu	izpildei,	kuri	noslēgti	pirms	sertifikāta	darbības	
apturēšanas	dienas.”

4. Papildināt	18.panta	otro	daļu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 ir	iesniegušas	iesniegumu	par	zvērināta	revidenta	sertifikāta	anulēšanu.”

5.  23.pantā:
izteikt	otrās	daļas	7.punktu	šādā	redakcijā:

“7)	 komercsabiedrība	ir	iesniegusi	iesniegumu	par	licences	anulēšanu.”;
papildināt	ceturto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrība	licences	darbības	apturēšanas	laikā	turpina	sniegt	

revīzijas	 pakalpojumus	 saskaņā	 ar	 līgumiem,	 kas	 noslēgti	 pirms	 licences	 darbības	 apturēšanas	
dienas,	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācija	tās	noteiktajā	kārtībā	nodrošina	zvērinātu	revidentu	
komercsabiedrības	profesionālās	darbības	uzraudzību	līdz	to	līgumu	izpildei,	kuri	noslēgti	pirms	
licences	darbības	apturēšanas	dienas.”

6. Aizstāt	24.panta	sestajā	daļā	vārdus	“ir	atzīta	par	maksātnespējīgu,	izbeigusi	darbību	vai	
likvidēta”	ar	vārdiem	“ir	izslēgta	no	komercreģistra”.

7.  24.2 pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Pēc	atzinuma	sagatavošanas	Finanšu	ministrija	nekavējoties	informē	Eiropas	Komisiju	par	

šo	atzinumu,	norādot	arī,	vai	ir	izpildīti	visi	šā	panta	pirmajā	daļā	minētie	nosacījumi.”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Ja	Eiropas	Komisija	trešās	valsts	uzraudzības,	kvalitātes	kontroles,	izmeklēšanas	un	sodu	

piemērošanas	 sistēmas	 ir	 atzinusi	par	 līdzvērtīgām	dalībvalstu	uzraudzības,	kvalitātes	kontroles,	
izmeklēšanas	un	sodu	piemērošanas	sistēmām,	tad	pēc	šīs	trešās	valsts	revidenta	vai	trešās	valsts	
revidentu	 komercsabiedrības	 aizpildīta	 reģistrācijas	 iesnieguma	 saņemšanas	 Finanšu	 ministrija	
sagatavo	 šajā	 pantā	 minēto	 atzinumu,	 nevērtējot,	 vai	 ir	 izpildīti	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētie	
nosacījumi.”;

papildināt	pantu	ar	piekto	 daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Finanšu	ministrija,	ja	nepieciešams	iegūt	papildu	informāciju	par	trešās	valsts	revidenta	

vai	 trešās	 valsts	 revidentu	 komercsabiedrības	 sniegto	 revīzijas	 pakalpojumu	 kvalitātes	 kontroles	
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rezultātiem,	ir	tiesīga	slēgt	savstarpēju	vienošanos	ar	trešās	valsts	kompetento	institūciju	revīzijas	
jomā.	 Par	 savstarpējās	 vienošanās	 noslēgšanu	 Finanšu	 ministrija	 nekavējoties	 informē	 Eiropas	
Komisiju.”

8.  35.1 pantā:
papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31) Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācija	katru	gadu	pēc	iespējas	agrāk,	bet	ne	vēlāk	kā	

mēnesi	pirms	revīzijas	pakalpojumu	kvalitātes	kontroles	uzsākšanas	rakstveidā	informē	Finanšu	
ministriju	par	zvērinātiem	revidentiem	un	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrībām,	kas	atbilstoši	
šā	panta	noteikumiem	ir	pakļautas	kvalitātes	kontrolei	ne	retāk	kā	reizi	trijos	gados.”;

papildināt	ceturto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Finanšu	ministrijas	pilnvarotajam	pārstāvim	ir	tiesības	veikt	revīzijas	pakalpojumu	kvalitātes	

kontroles	prasību	ievērošanas	pārbaudi	kvalitātes	kontroles	ietvaros	zvērināta	revidenta	prakses	vietā	
vai	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrībā,	kas	sniedz	revīzijas	pakalpojumus	finanšu	institūcijām	un	
komercsabiedrībām,	kuru	pārvedami	vērtspapīri	ir	iekļauti	dalībvalstu	regulētajā	tirgū.”;

izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)  Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotajam	 pārstāvim,	 veicot	 revīzijas	 pakalpojumu	 kvalitātes	

kontroles	prasību	ievērošanas	pārbaudi	zvērināta	revidenta	prakses	vietā	vai	zvērinātu	revidentu	
komercsabiedrībā,	kas	sniedz	revīzijas	pakalpojumus	finanšu	institūcijām	un	komercsabiedrībām,	
kuru	pārvedami	vērtspapīri	ir	iekļauti	dalībvalstu	regulētajā	tirgū,	ir	tiesības	iepazīties	ar	zvērināta	
revidenta	vai	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrības	revīzijas	darba	dokumentiem	un	atklātības	
ziņojumu.	Veicot	revīzijas	pakalpojumu	kvalitātes	kontroles	prasību	ievērošanas	pārbaudi	Latvijas	
Zvērinātu	revidentu	asociācijā,	Finanšu	ministrijas	pilnvarotajam	pārstāvim	ir	 tiesības	 iepazīties	
ar	 Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	 asociācijas	 veiktās	 revīzijas	 pakalpojumu	 kvalitātes	 kontroles	
ziņojumiem,	 kā	 arī	 pieprasīt	 no	 Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	 asociācijas	 revīzijas	 pakalpojumu	
kvalitātes	kontroles	procesā	iegūtās	citas	ziņas,	dokumentus	un	paskaidrojumus,	kas	nepieciešami	
revīzijas	pakalpojumu	kvalitātes	kontroles	prasību	ievērošanas	pārbaudēm.”;

papildināt	pantu	ar	5.1	un	5.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)  Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotajam	 pārstāvim	 ir	 aizliegts	 izpaust	 komercnoslēpumu	

vai	personas	datus,	kuri	iegūti,	iepazīstoties	ar	šā	panta	piektajā	daļā	minētajiem	dokumentiem,	
ziņām	 vai	 paskaidrojumiem,	 izņemot	 likumos	 noteiktos	 gadījumus.	 Finanšu	 ministrijas	
pilnvarotais	pārstāvis	iesniedz	Finanšu	ministrijai	rakstveida	apliecinājumu	par	konfidencialitātes	
prasību	 ievērošanu.	 Finanšu	 ministrija	 piecu	 darba	 dienu	 laikā	 pēc	 apliecinājuma	 saņemšanas	
nosūta	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācijai	 šā	apliecinājuma	kopiju,	kas	 sagatavota	atbilstoši	
normatīvajiem	aktiem	par	dokumentu	izstrādāšanu	un	noformēšanu.

(52)  Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotajam	 pārstāvim	 ir	 tiesības	 piedalīties	 Latvijas	 Zvērinātu	
revidentu	 asociācijas	 kopsapulcēs,	 valdes	 sēdēs,	 komisiju	 un	 komiteju	 sēdēs,	 kurās	 tiek	 izskatīti	
jautājumi	un	dokumenti,	kas	saistīti	ar	revīzijas	pakalpojumu	kvalitātes	kontroli,	kā	arī	iepazīties	
ar	 šajās	 kopsapulcēs	 un	 sēdēs	 pieņemtajiem	 lēmumiem,	 kas	 attiecas	 uz	 revīzijas	 pakalpojumu	
kvalitātes	kontroli.”;

papildināt	sesto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Finanšu	ministrija	piecu	darba	dienu	laikā	pēc	apliecinājuma	saņemšanas	nosūta	Latvijas	

Zvērinātu	 revidentu	 asociācijai	 šā	 apliecinājuma	 kopiju,	 kas	 sagatavota	 atbilstoši	 normatīvajiem	
aktiem	par	dokumentu	izstrādāšanu	un	noformēšanu.”;

papildināt	pantu	ar	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)  Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotajam	 pārstāvim,	 kas	 pārbauda	 revīzijas	 pakalpojumu	

kvalitātes	 kontroles	 prasību	 ievērošanu,	 divus	 gadus	 pēc	 revīzijas	 pakalpojumu	 kvalitātes	
kontroles	 prasību	 ievērošanas	 pārbaudes	 ir	 aizliegts	 ieņemt	 amatu	 tādas	 zvērinātu	 revidentu	
komercsabiedrības	 valdē	 vai	 padomē	 (ja	 padome	 ir	 izveidota),	 kurā	 viņš	 ir	 veicis	 revīzijas	
pakalpojumu	kvalitātes	kontroles	prasību	ievērošanas	pārbaudes.”
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9. Papildināt	36.1 pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Finanšu	ministrija	savā	ikgadējā	publiskajā	pārskatā	iekļauj	informāciju	par	visa	gada	laikā	

veiktajiem	pasākumiem	saistībā	ar	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācijas	valstisko	uzraudzību.”
10.  37.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācijas	 tiesību	aktus,	kas	reglamentē	zvērinātu	revidentu	

sertificēšanu,	 zvērinātu	 revidentu	 komercsabiedrību	 licencēšanu	 un	 citu	 šajā	 likumā	 Latvijas	
Zvērinātu	revidentu	asociācijai	deleģēto	uzdevumu	izpildi,	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācija	
apstiprina	pēc	saskaņošanas	ar	Finanšu	ministriju.”;

aizstāt	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotie	 pārstāvji	 ir	 tiesīgi”	 ar	 vārdiem	
“Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotais	 pārstāvis,	 kas	 īsteno	 Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	 asociācijas	
pārraudzību	un	sadarbību	ar	citu	dalībvalstu	un	trešo	valstu	kompetentajām	institūcijām	revīzijas	
jomā,	ir	tiesīgs”;

papildināt	otro	daļu	pēc	vārdiem	“attiecīgās	kopsapulces	vai	sēdes	un”	ar	vārdu	“rakstveidā”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotajam	 pārstāvim,	 kas	 īsteno	 Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	

asociācijas	 pārraudzību	 un	 sadarbību	 ar	 citu	 dalībvalstu	 un	 trešo	 valstu	 kompetentajām	
institūcijām	revīzijas	 jomā,	 ir	 tiesības	pieprasīt	no	Latvijas	Zvērinātu	 revidentu	asociācijas	visas	
ziņas,	dokumentus	un	paskaidrojumus,	kas	nepieciešami	pārraudzības	nodrošināšanai.”;

papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)  Finanšu	 ministrijas	 pilnvarotajam	 pārstāvim,	 kas	 īsteno	 Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	

asociācijas	pārraudzību	un	sadarbību	ar	citu	dalībvalstu	un	trešo	valstu	kompetentajām	institūcijām	
revīzijas	 jomā,	 ir	 aizliegts	 izpaust	 komercnoslēpumu	 un	 personas	 datus,	 kuri	 iegūti,	 veicot	 šajā	
likumā	noteikto	pārraudzību	un	sadarbību,	izņemot	likumos	noteiktos	gadījumus.”

11.  37.1 pantā:	
izteikt	piektās	daļas	otro	un	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Sniedzot	šā	panta	otrajā	un	sestajā	daļā	minēto	informāciju	citas	dalībvalsts	kompetentajai	

institūcijai,	 Finanšu	 ministrija	 norāda,	 vai	 konkrētā	 informācija	 satur	 komercnoslēpumu	 vai	
personas	datus.	Visām	personām,	kurām,	veicot	šajā	pantā	minēto	izmeklēšanu,	kļuvusi	zināma	šā	
panta	otrajā	daļā	minētā	informācija	un	kuras	piedalījušās	šā	panta	sestajā	daļā	minētās	informācijas	
sniegšanā,	 ir	 aizliegts	 izpaust	 komercnoslēpumu	 vai	 personas	 datus,	 kuri	 iegūti,	 veicot	 minēto	
izmeklēšanu	un	sniedzot	informāciju,	izņemot	likumos	noteiktos	gadījumus.”;

papildināt	pantu	ar	sesto,	septīto	un	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)  Finanšu	 ministrija	 sadarbojas	 ar	 dalībvalstu	 kompetentajām	 institūcijām	 revīzijas	

jomā,	sniedzot	tām	informāciju	par	zvērinātu	revidentu	un	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrību	
uzraudzību	 un	 saņemot	 no	 tām	 informāciju	 par	 to	 reģistrā	 ierakstīto	 ārvalsts	 revidentu	 un	
ārvalsts	revidentu	komercsabiedrību	uzraudzību.	Sadarbojoties	ar	citu	dalībvalstu	kompetentajām	
institūcijām	revīzijas	jomā,	Finanšu	ministrija	paļaujas	uz	ārvalsts	revidentu	un	ārvalsts	revidentu	
komercsabiedrību	 uzraudzības	 nosacījumiem	 tajā	 dalībvalstī,	 kuras	 attiecīgajā	 reģistrā	 ārvalsts	
revidents	vai	ārvalsts	revidentu	komercsabiedrība	ir	ierakstīta.

(7)  Ja	 citas	 dalībvalsts	 revidents	 vai	 citas	 dalībvalsts	 revidentu	 komercsabiedrība	 veic	 citā	
dalībvalstī	reģistrētas	Latvijas	Republikas	koncerna	meitas	sabiedrības	gada	pārskata	vai	konsolidētā	
gada	pārskata	(ja	tāds	ir	sagatavots)	revīziju	(pārbaudi),	kuru	izmanto	Latvijas	Republikas	koncerna	
konsolidētā	 gada	 pārskata	 sagatavošanā,	 tad	 šā	 gada	 pārskata	 vai	 konsolidētā	 gada	 pārskata	 (ja	
tāds	ir	sagatavots)	revīzija	(pārbaude)	tiek	atzīta	par	līdzvērtīgu	zvērināta	revidenta	vai	zvērinātu	
revidentu	 komercsabiedrības	 veiktajai	 gada	 pārskata	 vai	 konsolidētā	 gada	 pārskata	 (ja	 tāds	 ir	
sagatavots)	 revīzijai	 (pārbaudei)	 un	 citas	 dalībvalsts	 revidentam	 vai	 citas	 dalībvalsts	 revidentu	
komercsabiedrībai,	kas	veic	šā	gada	pārskata	vai	konsolidētā	gada	pārskata	(ja	tāds	ir	sagatavots)	
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revīziju	 (pārbaudi),	 netiek	 piemērotas	 papildu	 prasības	 attiecībā	 uz	 reģistrāciju,	 kvalitātes	
kontroli,	neatkarību,	konsolidētā	gada	pārskata	revīzijas	(pārbaudes)	laikā	piemērotajiem	revīzijas	
standartiem	un	atbilstību	ētikas	normām.

(8)  Ja	 citas	 dalībvalsts	 revidents	 vai	 citas	 dalībvalsts	 revidentu	 komercsabiedrība	 sniedz	
revīzijas	pakalpojumus	tādai	komercsabiedrībai,	kura	nav	reģistrēta	Latvijas	Republikā,	bet	kuras	
pārvedami	vērtspapīri	ir	iekļauti	Latvijas	Republikas	regulētajā	tirgū,	tad	šie	revīzijas	pakalpojumi	
tiek	 atzīti	 par	 līdzvērtīgiem	 zvērināta	 revidenta	 vai	 zvērinātu	 revidentu	 komercsabiedrības	
sniegtajiem	revīzijas	pakalpojumiem	un	citas	dalībvalsts	revidentam	vai	citas	dalībvalsts	revidentu	
komercsabiedrībai,	 kas	 sniedz	 šos	 revīzijas	 pakalpojumus,	 netiek	 piemērotas	 papildu	 prasības	
attiecībā	 uz	 reģistrāciju,	 kvalitātes	 kontroli,	 neatkarību,	 konsolidētā	 gada	 pārskata	 revīzijas	
(pārbaudes)	laikā	piemērotajiem	revīzijas	standartiem	un	atbilstību	ētikas	normām.”

12.	Papildināt	VIII	nodaļu	ar	37.4 pantu	šādā	redakcijā:
“37.4 pants. Sadarbība ar trešo valstu kompetentajām institūcijām
(1) Finanšu	ministrija	 slēdz	 savstarpēju	vienošanos	ar	 trešās	valsts	kompetento	 institūciju	

revīzijas	jomā,	ja	no	tās	ir	saņemts	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	revīzijas	darba	dokumentu	un	citu	
dokumentu	pieprasījums.	Par	savstarpējās	vienošanās	noslēgšanu	Finanšu	ministrija	nekavējoties	
informē	Eiropas	Komisiju.

(2)  Finanšu	 ministrija	 pēc	 trešās	 valsts	 kompetentās	 institūcijas	 pieprasījuma	 nodod	 tai	
zvērināta	revidenta	un	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrības	revīzijas	darba	dokumentu	un	citu	
dokumentu	kopijas,	kuri	ir	zvērināta	revidenta	vai	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrības	rīcībā,	ja	
pastāv	visi	turpmāk	šajā	panta	daļā	minētie	nosacījumi:

1)	 pieprasītie	 revīzijas	 darba	 dokumenti	 un	 citi	 dokumenti	 attiecas	 uz	 revīzijas	
pakalpojumu	 sniegšanu	 tādām	 komercsabiedrībām,	 kuru	 pārvedami	 vērtspapīri	
ir	 iekļauti	 attiecīgās	 trešās	 valsts	 regulētajā	 tirgū,	 vai	 uz	 tādu	 komercsabiedrību,	
kura	 ir	 konsolidācijā	 iesaistītā	 koncerna	 meitas	 sabiedrība,	 kuras	 gada	 pārskata	
revīziju	(pārbaudi)	veic	attiecīgās	trešās	valsts	revidents	vai	trešās	valsts	revidentu	
komercsabiedrība;

2)	 trešās	valsts	kompetentā	 institūcija	 ir	 sniegusi	 revīzijas	darba	dokumentu	un	citu	
dokumentu	pieprasījuma	pamatojumu;

3)	 uz	 trešās	 valsts	 kompetentās	 institūcijas	 darbiniekiem,	 kuri	 saņem	 pieprasīto	
revīzijas	darba	dokumentu	vai	citu	dokumentu	kopijas,	attiecas	konfidencialitātes	
prasības;

4)	 trešās	 valsts	 kompetentā	 institūcija	 ir	 no	 tādas	 trešās	 valsts,	 kuras	 uzraudzības,	
kvalitātes	 kontroles,	 izmeklēšanas	 un	 sodu	 piemērošanas	 sistēmas	 Eiropas	
Komisija	ir	atzinusi	par	līdzvērtīgām	dalībvalstu	uzraudzības,	kvalitātes	kontroles,	
izmeklēšanas	un	sodu	piemērošanas	sistēmām.

(3)	 Finanšu	 ministrija	 ir	 tiesīga	 atteikties	 nodot	 šā	 panta	 otrajā	 daļā	 minēto	 dokumentu	
kopijas,	ja	pastāv	vismaz	viens	no	šajā	panta	daļā	minētajiem	nosacījumiem:

1)	 dokumentu	kopiju	nodošana	varētu	kaitēt	valsts	interesēm	vai	ir	pretrunā	ar	valsts	
drošības	noteikumiem;

2)	 ir	 uzsākta	 tiesvedība	 pret	 tiem	 pašiem	 zvērinātiem	 revidentiem	 vai	 tām	 pašām	
zvērinātu	 revidentu	 komercsabiedrībām,	 par	 kurām	 vai	 par	 kuru	 sniegtajiem	
tiem	 pašiem	 revīzijas	 pakalpojumiem	 saņemts	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētais	
pieprasījums.

(4)  Finanšu	 ministrija	 mēneša	 laikā	 pēc	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētā	 trešās	 valsts	
kompetentās	institūcijas	pieprasījuma	saņemšanas	nosūta	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācijai	
pieprasījumu	iesniegt	Finanšu	ministrijai	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	revīzijas	darba	dokumentu	
un	citu	dokumentu	kopijas.

(5)  Latvijas	 Zvērinātu	 revidentu	 asociācija	 pēc	 šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 minētā	 Finanšu	
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ministrijas	 pieprasījuma	 saņemšanas	 pieprasa	 no	 attiecīgā	 zvērināta	 revidenta	 vai	 zvērinātu	
revidentu	komercsabiedrības	Finanšu	ministrijas	pieprasījumā	minēto	revīzijas	darba	dokumentu	
vai	citu	dokumentu	kopijas,	kuras	ir	apliecinātas	atbilstoši	normatīvajiem	aktiem	par	dokumentu	
izstrādāšanu	un	noformēšanu.

(6) Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācija	mēneša	laikā	pēc	Finanšu	ministrijas	pieprasījuma	
saņemšanas	 iesniedz	Finanšu	ministrijai	 šā	panta	otrajā	daļā	minēto	revīzijas	darba	dokumentu	
un	 citu	 dokumentu	 kopijas	 to	 nodošanai	 attiecīgajai	 trešās	 valsts	 kompetentajai	 institūcijai.	
Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācija	minētās	dokumentu	kopijas	iesniedz	apliecinātas	atbilstoši	
normatīvajiem	aktiem	par	dokumentu	izstrādāšanu	un	noformēšanu.	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	
asociācija	ievēro	konfidencialitātes	prasības	un,	iesniedzot	minēto	revīzijas	darba	dokumentu	un	
citu	dokumentu	kopijas,	norāda,	vai	konkrētie	dokumenti	satur	komercnoslēpumu	vai	personas	
datus.	Personas	datu	nodošana	trešo	valstu	kompetentajām	institūcijām	notiek	saskaņā	ar	Fizisko	
personu	 datu	 aizsardzības	 likumu.	 Visām	 personām,	 kurām,	 nododot	 minēto	 revīzijas	 darba	
dokumentu	un	citu	dokumentu	kopijas	Finanšu	ministrijai,	kļuvis	zināms	komercnoslēpums	un	
personas	dati,	ir	aizliegts	tos	izpaust,	izņemot	likumos	noteiktos	gadījumus.	

(7) Ja	Latvijas	Zvērinātu	revidentu	asociācija	objektīvu	iemeslu	dēļ	nevar	iesniegt	pieprasīto	
dokumentu	 kopijas	 šā	 panta	 sestajā	 daļā	 minētajā	 termiņā,	 tā	 par	 to	 rakstveidā	 paziņo	 Finanšu	
ministrijai,	norādot	kavēšanas	iemeslus	un	datumu,	kad	dokumentu	kopijas	tiks	iesniegtas.

(8)  Finanšu	 ministrija	 ievēro	 konfidencialitātes	 prasības,	 sadarbojoties	 ar	 trešās	 valsts	
kompetentajām	institūcijām	revīzijas	 jomā.	Nododot	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	revīzijas	darba	
dokumentu	 un	 citu	 dokumentu	 kopijas,	 Finanšu	 ministrija	 norāda,	 vai	 konkrētie	 dokumenti	
satur	 komercnoslēpumu	 vai	 personas	 datus.	 Visām	 personām,	 kurām,	 nododot	 revīzijas	 darba	
dokumentu	 un	 citu	 dokumentu	 kopijas	 trešās	 valsts	 kompetentajai	 institūcijai,	 ir	 kļuvis	 zināms	
komercnoslēpums	vai	personas	dati,	ir	aizliegts	tos	izpaust,	izņemot	likumos	noteiktos	gadījumus.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

153. 94L/11 Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju 
fondiem”

Izdarīt	likumā	“Par	privātajiem	pensiju	fondiem”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1997,	14.nr.;	1998,	2.,	19.nr.;	1999,	13.nr.;	2000,	13.nr.;	2002,	22.nr.;	2004,	2.,	
9.nr.;	2005,	7.,	8.,	24.nr.;	2008,	13.,	23.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	94.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	8.pantu	ar	7.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(71)	Ja	pieņemts	lēmums	par	licences	izsniegšanu,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	par	to	

informē	Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādi.”
2.	Papildināt	8.3 pantu	ar	11.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(111)	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	 ir	 tiesīga	pieprasīt,	 lai	pensiju	fonds,	kas	saņem	

ārpakalpojumu	 no	 ārpakalpojuma	 sniedzēja,	 nekavējoties	 izbeidz	 ārpakalpojuma	 līgumu,	 ja	
Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	konstatē,	ka	ir	iestājies	kāds	no	šā	panta	vienpadsmitajā	daļā	
minētajiem	apstākļiem.”

3.	Papildināt	10.panta	sestās	daļas	pirmo	teikumu	pēc	vārdiem	“kurā	darba	devēja”	ar	vārdu	
“un”.

4.	Izteikt	13.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3)	 Vienmēr,	 kad	 pieprasījumu	 izbeigt	 kolektīvās	 dalības	 līgumu	 un	 pārskaitīt	 uzkrātos	

līdzekļus	 uz	 citu	 pensiju	 fondu	 iesniedz	 darba	 devējs,	 kurš	 šos	 līdzekļus	 pensiju	 fondā	 iemaksā	
savu	darbinieku	 labā,	 šādu	pārskaitījumu	var	veikt	 tikai	ar	Finanšu	un	kapitāla	 tirgus	komisijas	
piekrišanu.”

5.	20.pantā:
papildināt	pantu	ar	4.1	un	4.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	Līdzekļu	pārvaldītājs,	pārvaldot	pensiju	plāna	līdzekļus,	papildus	šajā	likumā	noteiktajām	

prasībām	 ievēro	 ieguldījumu	 pārvaldes	 sabiedrību	 darbību	 regulējošo	 normatīvo	 aktu	 prasības	
attiecībā	uz	 ieguldījumu	pārvaldes	 sabiedrības	pienākumiem,	sniedzot	pārvaldes	pakalpojumus,	
pienācīgas	rūpības	ievērošanu	pārvaldes	pakalpojumu	sniegšanā,	labāko	rezultātu	nodrošināšanu	
un	darījumu	rīkojumu	izpildi.	

(42)	Piemērojot	šā	panta	4.1 daļu,	pensiju	plāns	ir	pielīdzināms	ieguldījumu	fonda	prospektam	
vai	fonda	pārvaldes	nolikumam.	Pensiju	plāna	ieguldījumu	politika	un	tajā	ietvertie	ieguldījumu	
ierobežojumi	pielīdzināmi	ieguldījumu	fonda	prospektā	vai	fonda	pārvaldes	nolikumā	noteiktajai	
ieguldījumu	politikai	un	 ieguldījumu	 ierobežojumiem	Ieguldījumu	pārvaldes	 sabiedrību	 likuma	
izpratnē.”;

papildināt	devīto	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 pensiju	fonda	tiesības	pieprasīt,	lai	līdzekļu	pārvaldītājs	pēc	rakstveida	pieprasījuma	

saņemšanas	nekavējoties	izbeidz	līgumu	par	līdzekļu	pārvaldīšanu.”;
papildināt	pantu	ar	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(10)	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	ir	tiesīga	pieprasīt,	lai	pensiju	fonds	izbeidz	līgumu	

ar	 līdzekļu	pārvaldītāju,	 ja	Finanšu	un	kapitāla	 tirgus	komisija	konstatē,	ka	 līdzekļu	pārvaldītājs	
neievēro	šā	likuma	vai	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	normatīvo	noteikumu	prasības.	Šajā	
daļā	minētajā	gadījumā	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija,	pieņemot	lēmumu,	ir	tiesīga	noteikt	
pensiju	fondam	nosacījumus	jauna	līdzekļu	pārvaldītāja	piesaistīšanai.”
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6.	21.pantā:
izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Līdzekļu	 turētājs	 seko	 līdzi	 tam,	 vai	 līdzekļu	 pārvaldītājs	 ievēro	 šā	 likuma	 un	 citu	

normatīvo	aktu	prasības	attiecībā	uz	pensiju	plāna	ieguldījumiem	un	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	
komisijas	 reģistrēto	 pensiju	 plānu,	 kā	 arī	 ieguldījumu	 (investīciju)	 noteikumus.	 Ja	 līdzekļu	
pārvaldītājs	neievēro	šīs	daļas	pirmajā	teikumā	minētās	prasības	un	noteikumus,	līdzekļu	turētājs	
ziņo	par	to	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	un	pensiju	fondam.”;

papildināt	septīto	daļu	ar	5.punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 pensiju	 fonda	 tiesības	 pieprasīt,	 lai	 līdzekļu	 turētājs	 pēc	 rakstveida	 pieprasījuma	

saņemšanas	nekavējoties	izbeidz	līgumu	par	līdzekļu	turēšanu.”;
papildināt	pantu	ar	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	ir	tiesīga	pieprasīt,	lai	pensiju	fonds	izbeidz	līgumu	

ar	līdzekļu	turētāju,	ja	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	konstatē,	ka	līdzekļu	turētājs	neievēro	šā	
likuma	vai	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	normatīvo	noteikumu	prasības.	Šajā	daļā	minētajā	
gadījumā	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija,	pieņemot	lēmumu,	ir	tiesīga	noteikt	pensiju	fondam	
nosacījumus	jauna	līdzekļu	turētāja	piesaistīšanai.”

7.	Izteikt	23.panta	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	Vismaz	70	procentus	no	pensiju	plāna	ieguldījumiem	veic	tādos	šā	panta	trešajā	daļā	

minētajos	ieguldījumu	objektos,	kuri	ir	iekļauti	dalībvalstu	regulēta	tirgus	oficiālajā	sarakstā	vai	tiek	
tirgoti	Ekonomiskās	sadarbības	un	attīstības	organizācijas	dalībvalstu	fondu	biržas	—	Starptautiskās	
fondu	 biržu	 federācijas	 pilntiesīgas	 biedres	 (locekles)	 —	 oficiālajā	 sarakstā	 vai	 šo	 valstu	 citos	
regulētos	un	atklāti	pieejamos	finanšu	instrumentu	tirgos.	Šīs	daļas	ierobežojumi	neattiecas	uz	šā	
panta	trešās	daļas	7.	un	9.punktā	minētajiem	ieguldījumu	objektiem.”

8.	28.pantā:
papildināt	5.2 daļu	pēc	vārda	“sniedz”	ar	vārdiem	“Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	

iestādei	un”;
papildināt	5.3 daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:	
“Ja	pieņemts	lēmums	par	licences	darbības	apturēšanu,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	

par	to	informē	Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādi.”
9.	 Papildināt	 31.panta	 trešo	 daļu	 ar	 vārdiem	 “un	 informējot	 Eiropas	 Apdrošināšanas	 un	

aroda	 pensiju	 iestādi	 par	 dalībvalsti,	 kurā	 pensiju	 fonds	 plāno	 pieņemt	 iemaksas	 papildpensijas	
nodrošināšanai”.

10.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	15.punktu	šādā	redakcijā:
“15. Pensiju	fondi,	kuri	līdz	šā	likuma	20.panta	devītajā	daļā	un	21.panta	septītajā	daļā	(par	

līgumos	 minimāli	 ietveramo	 informāciju)	 izdarīto	 grozījumu	 spēkā	 stāšanās	 dienai	 ir	 noslēguši	
līgumu	 par	 līdzekļu	 pārvaldīšanu	 un	 līdzekļu	 turēšanu,	 veic	 nepieciešamos	 pasākumus,	 lai	 šo	
līgumu	noteikumi	sešu	mēnešu	laikā	pēc	attiecīgo	šā	likuma	20.	un	21.pantā	izdarīto	grozījumu	
spēkā	stāšanās	dienas	atbilstu	šajā	likumā	noteiktajām	prasībām.”
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11.	 Papildināt	 informatīvo	 atsauci	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 ar	 6.punktu	 šādā	
redakcijā:

“6)	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	 24.novembra	 direktīvas	 2010/78/ES,	
ar	 ko	 groza	 direktīvas	 98/26/EK,	 2002/87/EK,	 2003/6/EK,	 2003/41/EK,	 2003/71/
EK,	2004/39/EK,	2004/109/EK,	2005/60/EK,	2006/48/EK,	2006/49/EK	un	2009/65/
EK	 attiecībā	 uz	 Eiropas	 Uzraudzības	 iestādes	 (Eiropas	 Banku	 iestādes),	 Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādes)	un	Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādes)	pilnvarām.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

154. 95L/11 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.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	I	nodaļu	ar	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.	 Tās	 ietvaros	
notiek	Padziļinātās	sadarbības	programmā	iekļautā	nodokļu	maksātāja	(turpmāk	—	programmas	
dalībnieks)	brīvprātīga	sadarbība	ar	valsts	pārvaldes	iestādi.

(2)  Programmas	 dalībniekam	 ir	 tiesības	 saņemt	 atvieglojumus	 un	 priekšrocības,	 kas	
normatīvajos	aktos	noteiktas	Padziļinātās	sadarbības	programmas	dalībniekiem.	

(3) Padziļinātās	sadarbības	programmas	dalībnieku	reģistrs	ir	publisks,	un	to	savā	mājaslapā	
internetā	publicē	Finanšu	ministrija.

(4) Ministru	kabinets	nosaka	kārtību,	kādā	nodokļu	maksātāju	iekļauj	Padziļinātās	sadarbības	
programmā,	pamatojoties	uz	Padziļinātās	sadarbības	programmas	komisijas	sniegto	atzinumu,	un	
kārtību,	kādā	publicē	Padziļinātās	sadarbības	programmas	dalībnieku	reģistrā.

(5)  Padziļinātās	 sadarbības	 programmas	 komisija	 ir	 koleģiāla	 konsultatīva	 institūcija.	
Komisijas	nolikumu	un	personālsastāvu	apstiprina	Ministru	kabinets.	

(6)	Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 kritērijus	programmas	dalībnieka	statusa	iegūšanai;
2)	 kārtību,	kādā	iesniedzams	un	izskatāms	pieteikums	dalībai	Padziļinātās	sadarbības	

programmā;
3)	 kritērijus	programmas	dalībnieka	statusa	atņemšanai;
4)	 kārtību,	kādā	tiek	sniegts	šā	panta	ceturtajā	daļā	minētais	atzinums.”

2.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	140.	un	141.punktu	šādā	redakcijā:
“140.	Šā	likuma	7.1 pants	stājas	spēkā	2012.gada	1.jūlijā.
141. Ministru	kabinets	līdz	2012.gada	30.jūnijam	izdod	šā	likuma	7.1 panta	ceturtajā,	piektajā	

un	sestajā	daļā	paredzētos	normatīvos	aktus.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.



45

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 8 • 2012. gada 26. aprīlī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

155. 96L/11 Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības 
likumā 

Izdarīt	 Iekšlietu	ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	un	 Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonu	
ar	 speciālajām	 dienesta	 pakāpēm	 disciplināratbildības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2006,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	157.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	2.1 pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Amatpersona,	kurai	padotas	citas	amatpersonas	 (turpmāk	—	augstāka	amatpersona),	

atbilstoši	 kompetencei	 nodrošina	 pastāvīgu	 kontroli	 pār	 dienesta	 disciplīnas	 ievērošanu	 Iestādē	
(struktūrvienībā),	kā	arī	attiecīgu	pasākumu	veikšanu,	lai	novērstu	dienestā	tos	trūkumus,	kuri	ir	
bijuši	vai	var	būt	par	padoto	amatpersonu	dienesta	disciplīnas	pārkāpumu	cēloni.”;

papildināt	pantu	ar	ceturto,	piekto	un	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Augstāka	 amatpersona	 ir	 saucama	 pie	 disciplināratbildības,	 ja	 tā	 nav	 nodrošinājusi	

kontroli	 pār	 dienesta	 disciplīnas	 ievērošanu	 sev	 padotajā	 Iestādē	 (struktūrvienībā),	 kā	 arī	 savā	
kompetencē	ietilpstošu	pasākumu	veikšanu,	lai	novērstu	dienestā	tos	trūkumus,	kuri	ir	bijuši	vai	
var	būt	par	padoto	amatpersonu	dienesta	disciplīnas	pārkāpumu	cēloni	Iestādē	(struktūrvienībā).	

(5) Amatpersonai	ir	pienākums	atturēt	no	dienesta	disciplīnas	pārkāpuma	citu	amatpersonu,	
veicot	pasākumus	pārkāpuma	pārtraukšanai,	kā	arī	nekavējoties	informēt	augstāku	amatpersonu	
par	notikušo	dienesta	disciplīnas	pārkāpumu.	

(6)  Par	 amatpersonām	 piemērotajiem	 disciplinārsodiem	 tiek	 informētas	 citas	 attiecīgās	
struktūrvienības	amatpersonas.”

2.  Papildināt	 10.panta	 5.punktu	 ar	 vārdiem	 “vai	 amatpersona	 savlaicīgi	 nav	 izpildījusi	
rīkojumu	par	medicīnisko	pārbaudi,	lai	konstatētu	alkohola,	narkotisko,	psihotropo,	toksisko	vai	
citu	apreibinošo	vielu	ietekmi	vai	reibumu”.

3.	Izteikt	14.pantu	šādā	redakcijā:
“14.pants. Amatpersonu tiesības piemērot disciplinārsodus	
Disciplinārsodus	ir	tiesīgs	piemērot	attiecīgais	ministrs,	Iestādes	vadītājs	vai	viņa	pilnvarota	

amatpersona.”
4.	15.pantā:
izteikt	otro	un	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2)	Disciplinārsodu	—	piezīme	—	nepiemēro,	ja	konstatēti	apstākļi,	kas	pastiprina	atbildību	

par	 disciplinārpārkāpumu,	 izņemot	 šā	 likuma	 10.panta	 4.	 un	 6.punktā	 paredzēto	 atbildību	
pastiprinošo	apstākli.

(3)	 Disciplinārsodu	 —	 rājiens	 —	 nepiemēro,	 ja	 ir	 konstatēts	 vairāk	 nekā	 viens	 šā	 likuma	
10.panta	1.,	3.	vai	4.punktā	paredzētais	apstāklis,	kas	pastiprina	atbildību	par	disciplinārpārkāpumu,	
vai	 ir	 izdarīts	 tīšs	 disciplinārpārkāpums,	 kura	 rezultātā	 radīts	 būtisks	 mantisks	 zaudējums	 vai	
būtisks	kaitējums.”;

papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Ja	ir	konstatēts	šā	likuma	10.panta	5.punktā	paredzētais	apstāklis,	kas	pastiprina	atbildību	

par	disciplinārpārkāpumu,	piemēro	disciplinārsodu	—	atvaļināšana	no	dienesta.”
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5.	17.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	2.punktā	vārdus	“personas	kodu”;
papildināt	 otro	 daļu	 ar	 vārdiem	 “par	 tās	 darbību	 vai	 bezdarbību,	 kas	 ietver	

disciplinārpārkāpuma	pazīmes,	un	citiem	apstākļiem,	kas	ir	noskaidrojami	disciplinārlietā”.
6.	Papildināt	18.pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	 Amatpersonai	 ir	 pienākums	 ne	 vēlāk	 kā	 piecu	 darbdienu	 laikā	 vai	 disciplinārlietas	

izmeklēšanas	veicēja	norādītajā	termiņā	sniegt	paskaidrojumu	par	apstākļiem,	kas	noskaidrojami	
disciplinārlietā.”

7. Aizstāt	19.panta	pirmajā	daļā	vārdus	“mēneša	amatalgu,	piemaksu	par	izdienu,	piemaksu	
par	speciālo	dienesta	pakāpi”	ar	vārdiem	“darba	samaksu”.

8.	Papildināt	likumu	ar	22.1 pantu	šādā	redakcijā:
“22.1 pants. Saīsinātais process
(1)  Lēmumu	 par	 disciplinārsoda	 piemērošanu	 var	 pieņemt,	 neierosinot	 disciplinārlietu	

(saīsinātais	process),	ja	šā	likuma	15.panta	pirmajā	daļā	paredzētie	apstākļi	ir	noskaidrojami	bez	
disciplinārlietas	 izmeklēšanas	 un	 tiek	 konstatēts,	 ka	 nav	 pamata	 piemērot	 kādu	 no	 šā	 likuma	
13.panta	otrās	daļas	3.,	4.,	5.	vai	6.punktā	noteiktajiem	disciplinārsodiem.

(2)	Saīsinātajā	procesā	var	piemērot	tikai	disciplinārsodu	—	piezīme	vai	rājiens.
(3)	Saīsinātajā	procesā	lēmumu	par	disciplinārsoda	piemērošanu	pieņem,	ievērojot	šā	likuma	

16.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	paredzētos	nosacījumus.
(4)  Saīsinātajā	 procesā	 no	 amatpersonas,	 kura	 izdarījusi	 disciplinārpārkāpumu,	 pieprasa	

rakstveida	paskaidrojumu,	norādot	pārkāpto	tiesību	normu	un	darbību	vai	bezdarbību,	kas	ietver	
disciplinārpārkāpuma	pazīmes.	Amatpersonai	ir	pienākums	pieprasījumā	norādītajā	termiņā,	bet	
ne	vēlāk	kā	triju	darbdienu	laikā	sniegt	paskaidrojumu	par	izdarīto	disciplinārpārkāpumu.

(5)	Saīsinātajā	procesā	lēmumā	par	disciplinārsoda	piemērošanu	norāda:
1)	 tās	amatpersonas	vārdu,	uzvārdu	un	amatu,	kura	izdarījusi	disciplinārpārkāpumu;
2)	 amatpersonas	darbību	vai	bezdarbību,	kas	izpaudusies	kā	disciplinārpārkāpums;
3)	 tiesību	 normu,	 kura	 ir	 pārkāpta	 ar	 attiecīgo	 darbību	 vai	 bezdarbību	 un	 kura	

amatpersonai	bija	jāievēro	atbilstoši	tās	kompetencei;
4)	 atbildību	mīkstinošus	un	pastiprinošus	apstākļus;
5)	 piemērotā	disciplinārsoda	samērīgumu	ar	izdarīto	disciplinārpārkāpumu;
6)	 piemēroto	disciplinārsodu;
7)	 informāciju,	kur	un	kādā	termiņā	šo	lēmumu	var	apstrīdēt.”

9.	Papildināt	25.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Administratīvās	rajona	tiesas	spriedumu	par	disciplinārsoda	—	rājiens	vai	piezīme	—	

piemērošanu	var	pārsūdzēt,	 iesniedzot	kasācijas	sūdzību	Augstākās	tiesas	Senāta	Administratīvo	
lietu	departamentam.”

10.	 Aizstāt	 26.panta	 otrajā	 daļā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “13.panta	 pirmās	 daļas	 7.punktā”	 ar	
skaitļiem	un	vārdiem	“13.panta	otrās	daļas	6.punktā”.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

156. 97L/11 Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā
Izdarīt	 Finanšu	 konglomerātu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2005,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1. Aizstāt	6.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	vārdu	“eiru”	ar	vārdu	“euro”.
2. Aizstāt	8.panta	ceturtajā	daļā	vārdus	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“Eiropas	Uzraudzības	

iestāžu	apvienoto	komiteju”.
3. Papildināt	17.panta	otro	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 izveidots	 un	 regulāri	 atjaunots	 atbilstošs	 mehānisms,	 lai,	 ja	 nepieciešams,	 varētu	
izstrādāt	un	īstenot	finanšu	konglomerāta	darbības	atjaunošanas	un	izbeigšanas	plānu.”

4. Papildināt	20.panta	 trešo	daļu	pēc	vārdiem	“vēršas	pie”	ar	vārdiem	“Eiropas	Sistēmisko	
risku	kolēģijas”.

5.  23.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	pārbaudi	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	veic	pēc	grupas	

mātes	sabiedrības	vai	regulētās	komercsabiedrības	lūguma	vai	pēc	savas	iniciatīvas,	apspriežoties	ar	
citu	dalībvalstu	uzraudzības	institūcijām,	kuras	izsniegušas	licenci	grupā	ietilpstošajām	regulētajām	
komercsabiedrībām,	kā	arī	ievērojot	Eiropas	Uzraudzības	iestāžu	apvienotās	komitejas	izstrādātās	
vadlīnijas.”;

papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)  Ja	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 pārbaudi	 ir	 veikusi	 	 citas	 dalībvalsts	 uzraudzības	

institūcija	 un	 pieņēmusi	 lēmumu	 par	 regulēto	 komercsabiedrību	 uzraudzības	 	 līdzvērtību	 šajā	
likumā	noteiktajai	uzraudzībai,	bet	Finanšu	un	kapitāla	 tirgus	komisija	nepiekrīt	 šim	 lēmumam,	
domstarpību	izšķiršanai	tā	var	attiecīgi	vērsties:

1)	 Eiropas	 Banku	 iestādē	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	
24.novembra	 regulu	 (ES)	 Nr.1093/2010,	 ar	 ko	 izveido	 Eiropas	 Uzraudzības	 iestādi	
(Eiropas	Banku	iestādi),	groza	Lēmumu	Nr.716/2009/EK	un	atceļ	Komisijas	Lēmumu	
2009/78/EK;

2)	 Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādē	saskaņā	ar	Eiropas	Parlamenta	un	
Padomes	 2010.gada	 24.novembra	 regulu	 (ES)	 Nr.1094/2010,	 ar	 ko	 izveido	 Eiropas	
Uzraudzības	 iestādi	 (Eiropas	 Apdrošināšanas	 un	 aroda	 pensiju	 iestādi),	 groza	
Lēmumu	Nr.716/2009/EK	un	atceļ	Komisijas	Lēmumu	2009/79/EK;

3)	 Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	 iestādē	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	
2010.gada	24.novembra	regulu	(ES)	Nr.1095/2010,	ar	ko	izveido	Eiropas	Uzraudzības	
iestādi	 (Eiropas	 Vērtspapīru	 un	 tirgu	 iestādi),	 groza	 Lēmumu	 Nr.716/2009/EK	 un	
atceļ	Komisijas	Lēmumu	2009/77/EK.”

6. Izteikt	informatīvo	atsauci	uz	Eiropas	Savienības	direktīvām	šādā	redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā	iekļautas	tiesību	normas,	kas	izriet	no:

1)	 Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2002.gada	16.decembra	direktīvas	2002/87/EK	par	
papildu	uzraudzību	kredītiestādēm,	apdrošināšanas	uzņēmumiem	un	ieguldījumu	
sabiedrībām	finanšu	konglomerātos	un	par	grozījumiem	Padomes	direktīvās	73/239/
EEK,	79/267/EEK,	92/49/EEK,	92/96/EEK,	93/6/EEK	un	93/22/EEK,	kā	arī	Eiropas	
Parlamenta	un	Padomes	direktīvās	98/78/EK	un	2000/12/EK;
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2)	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	 24.novembra	 direktīvas	 2010/78/ES,	
ar	 ko	 groza	 direktīvas	 98/26/EK,	 2002/87/EK,	 2003/6/EK,	 2003/41/EK,	 2003/71/
EK,	2004/39/EK,	2004/109/EK,	2005/60/EK,	2006/48/EK,	2006/49/EK	un	2009/65/
EK	 attiecībā	 uz	 Eiropas	 Uzraudzības	 iestādes	 (Eiropas	 Banku	 iestādes),	 Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādes)	un	Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādes)	pilnvarām.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

157. 98L/11 Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu 
maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu 
sistēmās”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 norēķinu	 galīgumu	 maksājumu	 un	 finanšu	 instrumentu	 norēķinu	
sistēmās”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2004,	 2.nr.;	 Latvijas	
Vēstnesis,	2011,	46.nr.)	šādus	grozījumus:

1. Papildināt	11.panta	trešo	daļu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 Eiropas	Sistēmisko	risku	kolēģiju	un	Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādi.”

2. Papildināt	20.pantu	pēc	vārdiem	“Eiropas	Komisiju”	ar	vārdiem	“un	Eiropas	Vērtspapīru	
un	tirgu	iestādi”.

3. Papildināt	informatīvo	atsauci	uz	Eiropas	Savienības	direktīvām	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	 24.novembra	 direktīvas	 2010/78/ES,	

ar	 ko	 groza	 direktīvas	 98/26/EK,	 2002/87/EK,	 2003/6/EK,	 2003/41/EK,	 2003/71/
EK,	2004/39/EK,	2004/109/EK,	2005/60/EK,	2006/48/EK,	2006/49/EK	un	2009/65/
EK	 attiecībā	 uz	 Eiropas	 Uzraudzības	 iestādes	 (Eiropas	 Banku	 iestādes),	 Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Apdrošināšanas	un	aroda	pensiju	iestādes)	un	Eiropas	
Uzraudzības	iestādes	(Eiropas	Vērtspapīru	un	tirgu	iestādes)	pilnvarām.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

158. 99L/11 Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu 
likums

1.pants. Šā	 likuma	 mērķis	 ir	 noteikt	 Latvijas	 Republikas	 Satversmes	 3.pantā	 minēto	
kultūrvēsturisko	(vēsturiski	etnogrāfisko)	apgabalu	—	Vidzemes,	Latgales,	Kurzemes	un	Zemgales	—	
ģerboņu	(turpmāk	arī	—	ģerbonis)	kā	valsts	simbolu	tiesisko	aizsardzību	un	izmantošanu.	

2.pants.	Vidzemes	ģerbonis	—	sarkanā	laukā	sudraba	grifs	ar	tādu	pašu	zobenu	labajā	ķetnā.	
Ģerboņa	attēls	un	tā	kontūrzīmējums	sniegts	šā	likuma	1.pielikumā.	

3.pants. Latgales	ģerbonis	—	zilā	laukā	pretēji	pagriezts	sudraba	grifs	ar	tādu	pašu	zobenu	
labajā	ķetnā.	Ģerboņa	attēls	un	tā	kontūrzīmējums	sniegts	šā	likuma	2.pielikumā.

4.pants. Kurzemes	ģerbonis	—	sudraba	laukā	pretēji	pagriezts	sarkans	lauva.	Ģerboņa	attēls	
un	tā	kontūrzīmējums	sniegts	šā	likuma	3.pielikumā.

5.pants. Zemgales	ģerbonis	—	zilā	laukā	sudraba	alnis.	Ģerboņa	attēls	un	tā	kontūrzīmējums	
sniegts	šā	likuma	4.pielikumā.

6.pants.	Ģerbonis	var	būt	veidots	jebkādā	vizuāli	uztveramā	formā,	kas	nodrošina	tā	atbilstību	
attiecīgajam	ģerboņa	aprakstam	un	likumam	pievienotajam	attēlam	vai	kontūrzīmējumam.

7.pants.	Ģerboni	lieto	likumā	un	Ministru	kabineta	noteikumos	paredzētajos	gadījumos,	kā	
arī	 tās	valsts	un	pašvaldību	institūcijas,	kurām	šādas	tiesības	nosaka	Valsts	prezidenta	rīkojums,	
kas	 izdots,	 ņemot	 vērā	 Valsts	 Heraldikas	 komisijas	 atzinumu.	 Rīkojumu	 līdzparaksta	 attiecīgais	
Ministru	kabineta	loceklis.

8.pants.	Privātpersonām	ir	tiesības	lietot	ģerboni,	garantējot	pienācīgu	cieņu	pret	to,	izņemot	
gadījumus,	kad	ģerboņa	lietošana	maldina	par	lietotāja	juridisko	statusu.

Pārejas noteikums
Valsts	un	pašvaldību	institūcijas,	kā	arī	privātpersonas	nodrošina	ģerboņa	lietošanas	atbilstību	

šā	likuma	7.	un	8.panta	prasībām	viena	gada	laikā	no	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienas	vai	izbeidz	
ģerboņa	lietošanu.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	22.martā.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	11.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	11.04.2012.,	Nr.56.
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Vidzemes,	Latgales,	Kurzemes
un	Zemgales	ģerboņu	likuma
1.pielikums

Vidzemes ģerboņa attēls un kontūrzīmējums

																

Vidzemes,	Latgales,	Kurzemes
un	Zemgales	ģerboņu	likuma
2.pielikums

Latgales ģerboņa attēls un kontūrzīmējums
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Vidzemes,	Latgales,	Kurzemes
un	Zemgales	ģerboņu	likuma
3.pielikums

Kurzemes ģerboņa attēls un kontūrzīmējums

																

Vidzemes,	Latgales,	Kurzemes
un	Zemgales	ģerboņu	likuma
4.pielikums

Zemgales ģerboņa attēls un kontūrzīmējums
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

159. 100L/11 Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumu
1.pants.	Ar	šo	likumu	tiek	apstiprināts	Ventspils	Augstskolas	Satversmes	sapulcē	2011.gada	

13.aprīlī	pieņemtais	Ventspils	Augstskolas	Satversmes	grozījums.
2.pants.	Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.	Līdz	ar	likumu	izsludināms	

Ventspils	Augstskolas	Satversmes	grozījums.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	29.martā.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	17.aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	17.04.2012.,	Nr.59.
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Pieņemts
Ventspils	Augstskolas	Satversmes	sapulcē
2011.gada	13.aprīlī

Ventspils Augstskolas Satversmes grozījums
Izdarīt	Ventspils	Augstskolas	Satversmē	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2008,	3.nr.)	grozījumu	un	izteikt	25.punktu	šādā	redakcijā:
“Studiju,	 zinātniskās	 pētniecības	 un	 administratīvā	 darba	 vadības	 nodrošināšanai	 VeA	

ar	 Senāta	 lēmumu	 var	 izveidot	 vienu	 vai	 vairākus	 prorektoru	 amatus.	 Prorektorus	 pēc	 Rektora	
ieteikuma	 amatā	 apstiprina	 Senāts.	 Beidzoties	 Rektora,	 pēc	 kura	 ieteikuma	 amatā	 apstiprināts	
prorektors,	pilnvarām,	prorektora	pilnvaras	turpinās	līdz	jauna	Rektora	apstiprināšanai	amatā.”
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Ventspils Augstskolas
Satversmes jaunā redakcija

PREAMBULA
Ventspils	Augstskola	ir	dibināta	1997.gada	23.jūlijā	ar	Latvijas	Republikas	Ministru	kabineta	

rīkojumu	Nr.384	“Par	Ventspils	Augstskolas	dibināšanu”	(“Latvijas	Vēstnesis”	1997,	Nr.189).	
Ventspils	 Augstskolas	 pirmo	 Satversmi	 pieņēma	 Ventspils	 Augstskolas	 Satversmes	 sapulce	

1998.gada	26.martā	un	to	apstiprināja	Latvijas	Republikas	Ministru	kabinets	1998.gada	17.novembrī	
ar	rīkojumu	Nr.551.	

Šo	Satversmi	pieņēma	Ventspils	Augstskolas	Satversmes	sapulce	2006.gada	7.jūnijā.	

I.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.	 Ventspils	 Augstskola	 (turpmāk	 tekstā	 —	 VeA)	 ir	 valsts	 dibināta	 Latvijas	 Republikas	

augstākās	izglītības	un	zinātnes	institūcija,	kas	īsteno	studiju	programmas,	nodarbojas	ar	zinātni	
un	pētniecību,	kā	arī	nodrošina	mūžizglītības	iespējas.	

VeA	nosaukums	citās	valodās	ir:	
—	latīņu	valodā	—	Schola	superior	Vindauensis;	
—	angļu	valodā	—	Ventspils	University	College;	
—	vācu	valodā	—	Hochschule	Ventspils;	
—	franču	valodā	—	Ecole	Superieure	de	Ventspils;	
—	krievu	valodā	—	Вентспилсская	выcшая	школа.
2.	Augstskolas	juridiskā	adrese	ir	Inženieru	ielā	101a,	Ventspils,	LV-3601,	Latvijas	Republika.	
3.	 VeA	 ir	 atvasināta	 publiska	 persona,	 kas	 atrodas	 Izglītības	 un	 zinātnes	 ministrijas	

pārraudzībā.	VeA	ir	tiesīga	brīvi	izvēlēties	augstskolas	dibinātāja	izvirzīto	un	Augstskolu	likumam	
atbilstošo	uzdevumu	īstenošanas	veidus	un	 formas,	kā	arī	 ir	atbildīga	par	VeA	iegūtās	 izglītības	
kvalitāti,	mērķtiecīgu	un	racionālu	finanšu	un	materiālo	resursu	izmantošanu,	par	demo	krātisma	
pamatprincipu,	ētikas	normu	un	normatīvo	aktu	ievērošanu.	

4.	VeA	darbības	tiesiskais	pamats	ir	Latvijas	Republikas	Satversme,	Izglītības	likums,	Zinātniskās	
darbības	likums,	Augstskolu	likums,	šī	Satversme	un	citi	Latvijas	Republikas	normatīvie	akti.	

5.	VeA	 ir	 savs	zīmogs	ar	Latvijas	Republikas	mazā	ģerboņa	attēlu	un	 tekstu	“VENTSPILS	
AUGSTSKOLA”	un	“LATVIJAS	REPUBLIKA”.	

II. DARBĪBAS PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI
6.	VeA	darbības	mērķis	ir	nodrošināt	kvalitatīvas	studijas	un	zinātniskos	pētījumus,	tā	veicinot	

Latvijas	 intelektuālā	 potenciāla	 pieaugumu	 un	 Latvijas	 iedzīvotāju	 konkurētspēju	 darba	 tirgū.	
Atbilstoši	 valsts	 akreditētajām	 studiju	 programmām	 VeA	 piešķir	 akadēmiskos	 un	 profesionālos	
grādus,	kā	arī	profesionālo	kvalifikāciju	un	izsniedz	to	apliecinošus	dokumentus.

7.	VeA	uzdevumi	ir:	
7.1.	sagatavot	speciālistus,	kuri	būtu	konkurētspējīgi	gan	Latvijas	un	starptautiskajā	darba	

tirgū,	gan	zinātnē	un	kuri	savā	profesionālajā	darbībā	ievērotu	vispārējos	cilvēcības	
un	cieņas	principus;	

7.2.	 veikt	 pētniecisko	 darbu,	 iespējami	 efektīvi	 izmantojot	 VeA	 akadēmiskā	 personāla	
potenciālu.	

8.	 Tiesības	 studēt	 un	 iegūt	 augstāko	 izglītību	 VeA	 ir	 jebkuram	 Latvijas	 Republikas	
iedzīvotājam	 un	 ārzemniekam	 neatkarīgi	 no	 dzimuma,	 sociālā	 un	 mantiskā	 stāvokļa,	 rases	 un	
nacionālās	piederības,	politiskajiem	uzskatiem	un	reliģiskās	pārliecības.	Personai,	kura	vēlas	studēt	
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VeA	ir	nepieciešams	iepriekš	iegūt	vidējo	vai	augstāko	izglītību,	ko	apliecina	attiecīgs	dokuments.	
Uzņemšana	VeA	notiek	konkursa	kārtībā	saskaņā	ar	Latvijas	Republikas	normatīvajiem	aktiem	un	
VeA	uzņemšanas	noteikumiem.	Ārzemnieki	VeA	var	studēt	arī	uz	noslēgto	līgumu	pamata.	

9.	VeA	sava	darbības	mērķa	un	uzdevumu	īstenošanai:	
9.1.	 nosaka	 studiju	 saturu	 un	 formu,	 izstrādā	 studiju	 programmas	 un	 nodrošina	 to	

kvalitatīvu	realizāciju,	izstrādā	uzņemšanas	noteikumus	un	nosaka	imatrikulācijas	
kārtību,	kā	arī	nosaka	VeA	zinātniskās	pētniecības	darba	pamatvirzienus;	

9.2.	 piešķir	 akadēmiskos	 un	 profesionālos	 grādus	 un	 profesionālo	 kvalifikāciju,	
zinātniskos	un	akadēmiskos	nosaukumus,	izsniedz	VeA	diplomus.	VeA	nodrošina	
piešķirto	grādu,	nosaukumu,	diplomu,	profesionālās	kvalifikācijas	un	apgūto	studiju	
programmu	atbilstību	Latvijas	Republikas	normatīvo	aktu	prasībām;	

9.3.	 izstrādā	 mūžizglītības	 kursu	 programmas,	 nodrošina	 to	 kvalitatīvu	 apguvi	 un	
izsniedz	šo	kursu	apguvi	apliecinošus	dokumentus;	

9.4.	 patstāvīgi	 nosaka	 savu	 organizatorisko	 un	 pārvaldes	 struktūru,	 komplektē	
personālsastāvu,	nosaka	personāla	atalgojumu,	kā	arī	darba	slodzes	ievērojot	Latvijas	
Republikas	normatīvajos	aktos	noteikto	kārtību;	

9.5.	pastāvīgi	informē	sabiedrību	par	savu	darbību	un	tās	rezultātiem,	attīsta	sadarbību	
ar	citām	augstskolām	un	zinātniskās	pētniecības	iestādēm	gan	Latvijā,	gan	ārvalstīs,	
veicina	studējošo	un	darbinieku	apmaiņu,	veicina	augstskolas	intelektuālā	potenciāla	
zināšanu	pārnesi	uz	uzņēmējdarbības	vidi;	

9.6.	 veic	 savam	 darbības	 profilam	 atbilstošu	 saimniecisko	 darbību	 saskaņā	 ar	 Latvijas	
Republikas	normatīvajiem	aktiem	un	patstāvīgi	nosaka	sniedzamos	pakalpojumus	un	
to	izcenojumus.	Saimnieciskajā	darbībā	iegūtie	ienākumi	izmantojami	tajā	iesaistīto	
darbinieku	darba	apmaksai	un	augstskolas	tālākās	attīstības	nodrošināšanai.	

II.  PĀRVALDE UN STRUKTŪRVIENĪBAS
10.	VeA	pārstāvības,	vadības	un	lēmējinstitūcijas	ir:	

10.1.	Satversmes	sapulce;	
10.2.	Senāts;	
10.3.	Rektors;	
10.4.	Revīzijas	komisija;	
10.5.	Akadēmiskā	šķīrējtiesa.	

11.	 VeA	 augstākā	 vadības	 institūcija	 un	 lēmējinstitūcija	 stratēģiskajos,	 finanšu	 un	
saimnieciskajos	 jautājumos	 ir	 tās	 dibinātājs,	 bet	 augstākā	 pārstāvības	 un	 vadības	 institūcija	 un	
lēmējinstitūcija	akadēmiskajos	un	zinātniskajos	jautājumos	—	VeA	satversmes	sapulce.	

12.	 Satversmes	 sapulce	 ir	 VeA	 pilnvarota	 augstākā	 koleģiālā	 pārstāvības,	 vadības	 un	
lēmējinstitūcija	akadēmiskajos	un	zinātniskajos	jautājumos,	kas	darbojas	saskaņā	ar	tās	nolikumu.

13.	 Satversmes	 sapulci	 30	 cilvēku	 sastāvā	 ievēlē	 uz	 trim	 gadiem	 saskaņā	 ar	 VeA	 Senāta	
apstiprināto	 Ventspils	 Augstskolas	 Satversmes	 sapulces	 vēlēšanu	 nolikumu.	 Satversmes	 sapulci	
ievēlē,	aizklāti	balsojot,	no	profesoriem	un	pārējā	akadēmiskā	personāla,	studējošajiem	un	citām	
darbinieku	grupām.	Studējošos	Satversmes	sapulcē	ievēlē	Studentu	padome.	Satversmes	sapulces	
ievēlēšanā	tiek	ievērotas	šādas	pārstāvības	proporcijas:	

profesori	un	pārējais	akadēmiskais	personāls	—	60	procenti	(18	pārstāvji);	
studējošie	—	20	procenti	(6	pārstāvji);	
citas	darbinieku	grupas	—	20	procenti	(6	pārstāvji).	
Satversmes	sapulce	ievēlē	priekšsēdētāju	un	sekretāru.	Satversmes	sapulci	ne	retāk	kā	reizi	

gadā	sasauc	Rektors	vai	Senāts.	
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14.	Satversmes	sapulce:	
14.1.	pieņem	un	groza	VeA	Satversmi;
14.2.	ievēlē	amatā	un	atceļ	no	tā	Rektoru;	
14.3. apstiprina	un	groza	Satversmes	sapulces,	Senāta,	Revīzijas	komisijas	un	Akadēmiskās	

šķīrējtiesas	nolikumus	un	to	vēlēšanu	nolikumus;	
14.4.	ievēlē	Senātu;	
14.5.	ievēlē	Revīzijas	komisiju;	
14.6.	ievēlē	Akadēmisko	šķīrējtiesu;
14.7.	noklausās	rektora	vai	prorektoru	pārskatu;	
14.8.	 apstiprina	 Satversmes	 sapulces,	 Senāta,	 revīzijas	 komisijas	 un	 Akadēmiskās	

šķīrējtiesas	vēlēšanu	rezultātus;	
14.9.	pilda	citas	likumos	un	citos	normatīvajos	aktos	noteiktās	funkcijas.	

15.	Senāts	ir	VeA	personāla	koleģiāla	vadības	institūcija	un	lēmējinstitūcija	20	cilvēku	sastāvā.	
Senāts	apstiprina	kārtību	un	noteikumus,	kuri	regulē	visas	VeA	darbības	sfēras.	Senāts	darbojas	
saskaņā	ar	tā	nolikumu.	

16.	Senāta	locekļus	(senatorus)	ievēlē	uz	trim	gadiem.	Senāta	darbu	vada	Senāta	priekšsēdētājs	
vai	 viņa	 vietnieks.	 Senāta	 priekšsēdētāju	 un	 viņa	 vietnieku	 Senāts	 ievēlē	 aizklātās	 vēlēšanās	 no	
senatoru	vidus.	Lai	personu	 ievēlētu	par	Senāta	priekšsēdētāju	vai	viņa	vietnieku,	vēlēšanās	par	
viņu	 jānobalso	 vismaz	 divām	 trešdaļām	 no	 kopējā	 senatoru	 skaita.	 Par	 Senāta	 priekšsēdētāju	
un	 tā	 vietnieku	 nedrīkst	 ievēlēt	 rektoru,	 prorektorus,	 fakultāšu	 dekānus,	 fakultāšu	 prodekānus	
un	 fakultāšu	nodaļu	vadītājus.	Senāta	priekšsēdētāja	un	viņa	vietnieka	prombūtnes	 laikā	Senāta	
sēdes	vada	no	senatoru	vidus	ievēlēts	sēdes	vadītājs.	Senāta	priekšsēdētāju,	Senāta	priekšsēdētāja	
vietnieku	no	amata	var	atcelt	Senāts	ar	divām	trešdaļām	balsu	no	kopējā	senatoru	skaita.	Senāta	
priekšsēdētāja,	Senāta	priekšsēdētāja	vietnieka	atcelšanu	no	amata	var	ierosināt	senatori.	

17.	Senāta	ievēlēšanā	tiek	ievērotas	sekojošas	pārstāvības	proporcijas:	
no	akadēmiskā	personāla	—	75	procenti	(15	pārstāvji);	
no	studējošiem	—	20	procenti	(4	pārstāvji);	
no	citām	darbinieku	grupām	—	5	procenti	(1	pārstāvis).	
18.	Senāts	var	izveidot	padomes	un	komisijas,	kuras	darbojas	saskaņā	ar	Senāta	apstiprinātiem	

nolikumiem.	
19.	Senāts	savu	darbību	izbeidz	ar	dienu,	kad	beidzas	tā	ievēlēšanas	termiņš.
20.	Studējošajiem	augstskolas	Senātā	ir	veto	tiesības	jautājumos,	kas	skar	studējošo	intereses.	

Pēc	veto	piemērošanas	jautājumu	izskata	saskaņošanas	komisija,	ko	izveido	augstskolas	Senāts	pēc	
paritātes	 principa.	 Saskaņošanas	 komisijas	 lēmumu	 apstiprina	 senāts	 ar	 klātesošo	 divu	 trešdaļu	
balsu	vairākumu.

21.	 VeA	 ir	 izveidots	 Padomnieku	 konvents,	 kas	 darbojas	 saskaņā	 ar	 tā	 nolikumu,	 kuru	
apstiprina	VeA	Senāts.	Padomnieku	konventa	locekļus	ievēlē	VeA	Senāts.	Padomnieku	konventu	
sasauc	pēc	tā	priekšsēdētāja	vai	ne	mazāk	kā	trešās	daļas	konventa	locekļu	ierosinājuma.	Padomnieku	
konvents	konsultē	Senātu	un	Rektoru	VeA	attīstības	stratēģijas	jautājumos.	Padomnieku	konventam	
ir	tiesības	ierosināt	jautājumu	izskatīšanu	Senātā	un	Satversmes	sapulcē.

22.	Rektoru	ievēlē	VeA	Satversmes	sapulce,	Augstskolu	likumā	paredzētajā	kārtībā	uz	pieciem	
gadiem,	ne	vairāk	kā	divas	reizes	pēc	kārtas.	

23.	 Rektors	 atbild	 par	 VeA	 iegūstamās	 izglītības	 un	 veikto	 zinātnisko	 pētījumu	 kvalitāti,	
nodrošina	 VeA	 budžeta	 līdzekļu,	 kā	 arī	 VeA	 mantas	 likumīgu,	 ekonomisku	 un	 mērķtiecīgu	
izmantošanu,	veicina	VeA	personāla	attīstību	un	nodrošina	akadēmiskā	personāla	un	studējošo	
akadēmisko	 brīvību,	 kā	 arī	 veic	 citus	 Augstskolu	 likumā,	 VeA	 Satversmē	 un	 citos	 normatīvajos	
aktos	noteiktos	rektora	pienākumus.	
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24.	 Rektoru	 atceļ	 no	 amata	 Ministru	 kabinets	 pēc	 VeA	 Senāta	 vai	 Izglītības	 un	 zinātnes	
ministrijas	ierosinājuma,	ja	Rektora	darbībā	konstatēti	likumu	vai	citu	normatīvo	aktu	pārkāpumi.	

25.	 Studiju,	 zinātniskās	 pētniecības	 un	 administratīvā	 darba	 vadības	 nodrošināšanai	 VeA	
ar	 Senāta	 lēmumu	 var	 izveidot	 vienu	 vai	 vairākus	 prorektoru	 amatus.	 Prorektorus	 pēc	 Rektora	
ieteikuma	 amatā	 apstiprina	 Senāts.	 Beidzoties	 Rektora,	 pēc	 kura	 ieteikuma	 amatā	 apstiprināts	
prorektors,	pilnvarām,	prorektora	pilnvaras	turpinās	līdz	jauna	Rektora	apstiprināšanai	amatā.

26.	Revīzijas	komisija	pārbauda	augstskolas	finansiālās	un	saimnieciskās	darbības	atbilstību	
spēkā	esošajiem	likumiem,	citiem	normatīvajiem	aktiem	un	augstskolas	satversmei,	veicot	pārbaudi	
ne	retāk	kā	reizi	gadā.	Ar	revīziju	saistīto	jautājumu	noskaidrošanai	Revīzijas	komisijai	ir	tiesības	
iepazīties	ar	visiem	dokumentiem,	kas	attiecas	uz	augstskolas	finansiālo	un	saim	niecisko	darbību,	
kā	arī	pieprasīt	un	saņemt	paskaidrojumus	no	amatpersonām.

27.	Revīzijas	komisiju	uz	trīs	gadiem	ievēlē	Satversmes	sapulce	Augstskolu	likumā	paredzētajā	
kārtībā.	Revīzijas	komisijas	sastāvā	nedrīkst	būt	augstskolas	administratīvā	personāla	pārstāvji.	

28.	 Akadēmisko	 šķīrējtiesu	 ievēlē	 Augstskolu	 likumā	 paredzētajā	 kārtībā.	 Akadēmiskā	
šķīrējtiesa	izskata:	

28.1.	 studējošo	un	akadēmiskā	personāla	 iesniegumus	par	augstskolas	Satversmē	noteikto	
akadēmisko	brīvību	un	tiesību	ierobežojumiem	vai	pārkāpumiem;	

28.2.	strīdus	starp	augstskolas	amatpersonām,	kā	arī	struktūrvienību	pārvaldes	institūcijām,	
kas	atrodas	pakļautības	attiecībās.	

29.	VeA	pamatstruktūru	veido	fakultātes,	institūti,	nodaļas,	katedras	un	citas	struktūrvienības.	
VeA	 struktūrvienību	 dibināšanas,	 reorganizācijas	 un	 likvidācijas	 kārtību	 nosaka	 Senāts.	 VeA	
struktūrvienību	 uzdevumus,	 funkcijas	 un	 tiesības	 nosaka	 struktūrvienības	 nolikums,	 kuru	
apstiprina	 Senāts.	 Katras	 struktūrvienības	 vadītājs	 ir	 atbildīgs	 par	 struktūrvienības	 uzdevumu	
izpildi,	 kā	 arī	 par	 personāla	 nodarbināšanu	 un	 struktūrvienības	 rīcībā	 esošo	 materiālo	 resursu	
lietderīgu	izmantošanu	un	saglabāšanu.	

30.	Fakultātes	augstākā	lēmējinstitūcija	ir	dome,	kas	darbojas	saskaņā	ar	Senāta	apstiprinātu	
nolikumu.	 Fakultātes	 operatīvo	 vadību	 īsteno	 dekāns,	 nepieciešamības	 gadījumā	 fakultātēs	 ar	
Senāta	lēmumu	var	izveidot	prodekāna	amatus.	

31.	 VeA	 operatīvās	 un	 stratēģiskās	 vadības	 pilnvērtīgai	 nodrošināšanai	 Rektoram,	
prorektoriem	 un	 fakultāšu	 dekāniem	 ir	 tiesības	 veidot	 padomdevēja	 institūcijas	 —	 padomes.	
Rektora	un	prorektoru	izveidotām	padomēm	var	būt	nolikumi,	kurus	apstiprina	Senāts.	Fakultāšu	
dekānu	izveidotām	padomēm	var	būt	nolikumi,	kurus	apstiprina	attiecīgo	fakultāšu	domes.	

III. PERSONĀLS
32.	VeA	personālu	veido:	

32.1.	akadēmiskais	personāls	—	VeA	akadēmiskajos	amatos	ievēlētie	darbinieki;
32.2.	vispārējais	personāls;	
32.3.	pilnā	laika	studējošie,	arī	maģistranti	un	doktoranti.	

33.	VeA	akadēmisko	personālu	veido:	
33.1.	profesori,	asociētie	profesori;	
33.2.	docenti,	vadošie	pētnieki;	
33.3.	lektori,	pētnieki;	
33.4.	asistenti.	

34.	VeA	operatīvo	vadību	veic	Rektors	un	prorektori.	
35.	VeA	personāls	ir	atbildīgs	par	savu	darba	pienākumu	kvalificētu	veikšanu	un	savā	darbā	

ievēro	Augstskolu	likumu,	VeA	Satversmi	un	citus	normatīvos	aktus.	
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IV.  STUDENTU PADOME
36.	 VeA	 studējošajiem	 ir	 sava	 pašpārvalde.	 Augstākā	 studentu	 pašpārvaldes	 institūcija	 ir	

Studentu	 padome	 —	 vēlēta,	 neatkarīga	 studējošo	 tiesību	 un	 interešu	 pārstāvības	 institūcija.	 Tā	
darbojas	atbilstoši	studējošo	izstrādātajam	nolikumam,	ko	apstiprina	Senāts.

37.	Studentu	padome	pārstāv	un	aizstāv	VeA	studējošos	augstskolas,	valsts	un	starptautiskajā	
dzīvē.

38.	 Studējošo	 ievēlēšanas	 kārtību	 un	 skaitu	 Studentu	 padomē	 nosaka	 Senāta	 apstiprināts	
Studentu	padomes	vēlēšanu	nolikums.	

39.	Studentu	padomes	pārstāvjiem	ir	līdzdalības	tiesības	visu	līmeņu	VeA	lēmējinstitūcijās,	ja	
to	nosaka	attiecīgie	VeA	normatīvie	akti,	kā	arī	tiesības	piedalīties	kā	novērotājiem	pārbaudījumos,	
ja	to	nosaka	VeA	studiju	kārtību	regulējoši	normatīvie	akti.	

40.	 Studentu	 padome	 nosaka	 studējošo	 ievēlēšanas	 kārtību	 Satversmes	 sapulcē,	 Senātā,	
Akadēmiskajā	šķīrējtiesā	un	citās	augstskolas	institūcijās.	

41.	Studentu	padomes	lēmumi	pēc	to	apstiprināšanas	Senātā	jāievēro	visiem	studējošajiem.	
42.	 Studentu	 padome	 ir	 tiesīga	 pieprasīt	 un	 saņemt	 informāciju	 un	 paskaidrojumus	 no	

jebkuras	VeA	struktūrvienības	par	jautājumiem,	kas	skar	studējošo	intereses.	

V.   VeA IZDOTO ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS  
RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANAS UN IEKŠĒJO KĀRTĪBU REGLAMENTĒJOŠO DOKUMENTU 

PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
43.	VeA	izdotos	administratīvos	aktus	vai	faktisko	rīcību	augstskolas	personāls	var	apstrīdēt	

Akadēmiskajā	 šķīrējtiesā.	 Augstskolas	 akadēmiskās	 šķīrējtiesas	 lēmumu	 var	 pārsūdzēt	 tiesā	
Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

44.	 Personas,	 kuras	 nav	 augstskolas	 personāls,	 augstskolas	 izdotos	 administratīvos	 aktus	
vai	faktisko	rīcību	var	apstrīdēt,	 iesniedzot	iesniegumu	attiecīgās	augstskolas	Rektoram.	Rektora	
pieņemto	 lēmumu	 var	 pārsūdzēt	 tiesā	 Administratīvā	 procesa	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā.	 Ja	
apstrīdamo	administratīvo	aktu	izdevis	vai	faktisko	rīcību	veicis	augstskolas	Rektors,	tad	personas,	
kuras	nav	augstskolas	personāls,	attiecīgos	administratīvos	aktus	vai	faktisko	rīcību	var	apstrīdēt	
Izglītības	un	zinātnes	ministrijā.	Ministrijas	pieņemto	lēmumu	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	
procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.	

45.	VeA	iekšējo	kārtību	reglamentējošos	dokumentus	izdod	un	pieņem	Rektors,	prorektori,	
Satversmes	sapulce	un	Senāts,	ievērojot	Augstskolu	likuma,	VeA	Satversmes	un	citu	normatīvo	aktu	
noteikumus.	Dokumenta	izdevējs	ir	tieši	atbildīgs	par	tā	likumību	un	atbilstību	VeA	interesēm.	

VI. ĪPAŠUMS, BUDŽETS UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
46.	 VeA	 īpašumā	 var	 būt	 zeme,	 kustamais,	 nekustamais	 un	 intelektuālais	 īpašums,	 kā	 arī	

naudas	līdzekļi	Latvijā	un	ārvalstīs	saskaņā	ar	spēkā	esošajiem	normatīvajiem	aktiem.	
47.	VeA	finanšu	resursus	veido:	

47.1.	dotācija	no	vispārējiem	ieņēmumiem;	
47.2.	pašu	ieņēmumi;	
47.3.	ziedojumi	un	dāvinājumi;	
47.4.	citi	normatīvajos	aktos	paredzētie	finanšu	līdzekļi.

48.	VeA	ir	tiesības	veikt	saimniecisko	darbību,	ar	Senāta	lēmumu	dibināt	komercsabiedrības	
un	 būt	 par	 to	 dalībnieku,	 kā	 arī	 dibināt	 iestādes,	 to	 skaitā	 publiskās	 aģentūras,	 un	 zinātniskos	
institūtus,	būt	par	biedru	vai	dibinātāju	biedrībās	un	nodibinājumos,	ievērojot	Augstskolu	likumu,	
Zinātniskās	darbības	likumu,	šo	Satversmi	un	citus	normatīvos	aktus.	
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VII.  VeA REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA
49.	Lēmumu	par	VeA	reorganizāciju	vai	likvidāciju	pieņem	Ministru	kabinets	pēc	izglītības	

un	zinātnes	ministra	ierosinājuma.	Ministru	kabineta	rīkojuma	projektam	par	VeA	reorganizāciju	
vai	likvidāciju	pievienojams	Augstākās	izglītības	padomes	atzinums.	

VIII.  VeA SATVERSMES PIEŅEMŠANAS UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA
50.	VeA	Satversmi	un	grozījumus	tajā	pieņem	VeA	Satversmes	sapulce	un	pēc	izglītības	un	

zinātnes	ministra	ieteikuma	ar	likumu	apstiprina	Latvijas	Republikas	Saeima.	
51.	 VeA	 Satversme	 un	 grozījumi	 tajā	 stājas	 spēkā	 pēc	 apstiprināšanas	 Latvijas	 Republikas	

Saeimā.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

160. 101L/11 Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības 
likumā

Izdarīt	Jūrlietu	pārvaldes	un	jūras	drošības	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2002,	23.nr.;	2003,	23.nr.;	2004,	23.nr.;	2005,	24.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	12.nr.;	
2008,	 3.,	 15.nr.;	 2009,	 2.nr.;	 Latvijas	 Vēstnesis,	 2009,	 178.nr.;	 2010,	 101.nr.;	 2011,	 103.nr.)	 šādus	
grozījumus:

1.  Aizstāt	 6.panta	 pirmās	 daļas	 “d”	 apakšpunktā	 vārdus	 “Starptautiskā	 drošības	 vadības	
kodeksa”	 ar	 vārdiem	 “Starptautiskā	 drošas	 kuģu	 ekspluatācijas	 un	 piesārņošanas	 novēršanas	
vadības	kodeksa”.

2.	8.1 pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Jūras	 negadījumu	 un	 jūras	 incidentu	 izmeklēšanu	 kuģošanas	 drošības	 jomā	 veic	

Transporta	 nelaimes	 gadījumu	 un	 incidentu	 izmeklēšanas	 birojs.	 Šā	 biroja	 izmeklētājam,	 veicot	
attiecīgās	izmeklēšanas	darbības,	nepieciešama	dienesta	apliecība.	Dienesta	apliecības	izsniegšanas	
un	anulēšanas	kārtību	nosaka	un	tās	paraugu	apstiprina	Ministru	kabinets.”;

papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Transporta	nelaimes	gadījumu	un	incidentu	izmeklēšanas	biroja	izmeklētājus	apdrošina	

pret	nelaimes	gadījumiem,	kas	var	notikt	dienesta	pienākumu	veikšanas	laikā	jūras	negadījuma	vai	
incidenta	izmeklēšanas	vietā.”

3.	Izslēgt	36.pantu.
4.	Papildināt	likumu	ar	41.1 pantu	šādā	redakcijā:
“41.1 pants. Ar kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās saistītās ziņošanas formalitātes
(1) Ar	kuģa	ienākšanu	ostā	un	iziešanu	no	tās	saistītās	ziņošanas	formalitātes	(turpmāk	—	

ostu	formalitātes)	ir:
1)	 paziņošana	par	kuģa	ienākšanu	ostā	un	iziešanu	no	tās;
2)	 paziņošana	par	bīstamu	un	piesārņojošu	kuģa	kravu;
3)	 paziņošana	par	kuģa	atkritumiem;
4)	 aizsardzības	informācijas	deklarācijas	iesniegšana;
5)	 paziņošana	par	personām,	kas	nokļuvušas	un	uzturas	uz	kuģa	nelegāli;
6)	 ziņošana	 saskaņā	 ar	 1965.gada	 Konvenciju	 par	 starptautiskās	 jūras	 satiksmes	

atvieglošanu;
7)	 ziņošana	saistībā	ar	robežpārbaudēm;
8)	 ziņošana	saistībā	ar	muitas	kontroli;
9)	 ziņošana	saistībā	ar	kravas	veterināro,	fitosanitāro,	pārtikas	nekaitīguma,	nepārtikas	

preču	drošuma,	kā	arī	kvalitātes	un	klasifikācijas	kontroli	robežšķērsošanas	vietās;
10)	 ziņošana	 par	 nepieciešamību	 veikt	 paplašinātu	 inspekciju	 ostas	 valsts	 kontroles	

ietvaros;
11)	 ar	 zvejas	 darbību	 un	 nozvejas	 uzraudzību	 saistītā	 ziņošana	 pirms	 zvejas	 kuģa	

ienākšanas	ostā.
(2) Kuģim	ienākot	Latvijas	ostā	vai	izejot	no	tās,	ostu	formalitāšu	kārtošanas	pienākums	ir	

kuģa	 īpašniekam,	 valdītājam,	 kapteinim	 vai	 kuģa	 īpašnieka,	 valdītāja	 vai	 kapteiņa	 pilnvarotam	
kuģa	aģentam.	
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(3) Kārtību,	kādā	notiek	ostu	formalitāšu	kārtošana,	nosaka	Ministru	kabinets.”
5.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	26.	un	27.punktu	šādā	redakcijā:
“26. Ministru	kabinets	 līdz	2012.gada	30.oktobrim	 izdod	šā	 likuma	8.1 panta	pirmajā	daļā	

paredzētos	noteikumus.
27.  Ministru	 kabinets	 līdz	 2012.gada	 15.maijam	 izdod	 šā	 likuma	 41.1  panta	 trešajā	 daļā	

paredzētos	noteikumus.	Līdz	šo	noteikumu	spēkā	stāšanās	dienai	piemērojami	Ministru	kabineta	
2005.gada	 9.augusta	 noteikumi	 Nr.592	 “Kārtība,	 kādā	 sniedzami	 ziņojumi	 par	 bīstamām	 un	
piesārņojošām	kuģu	kravām”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	29.martā.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	17.aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	17.04.2012.,	Nr.59.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

161. 102L/11 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā
Izdarīt	Atkritumu	apsaimniekošanas	 likumā	(Latvijas	Vēstnesis,	2010,	183.,	205.nr.)	 šādus	

grozījumus:	
1. Izslēgt	3.panta	otrās	daļas	2.punktā	vārdus	“(turpmāk	—	blakusprodukti)”.
2.	Izteikt	6.panta	6.punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 ārstniecības	iestādēs	radīto	atkritumu	apsaimniekošanas	prasības.”
3.	Papildināt	likumu	ar	12.1 pantu	šādā	redakcijā:
“12.1 pants.	Atkritumu	tirgotājs	vai	atkritumu	apsaimniekošanas	starpnieks	pirms	attiecīgo	

darbību	uzsākšanas	reģistrējas	Valsts	vides	dienestā.	Ministru	kabinets	nosaka	kārtību,	kādā	Valsts	
vides	dienests	reģistrē	atkritumu	tirgotājus	un	atkritumu	apsaimniekošanas	starpniekus.”

4.	Papildināt 14.pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2)	Veselības	 inspekcija	atbilstoši	 savai	kompetencei	kontrolē	 šā	 likuma	6.panta	6.punktā	

minēto	atkritumu	apsaimniekošanu	ārstniecības	iestādēs.”
5. Aizstāt	20.panta	piektās	daļas	pirmajā	teikumā	vārdu	“otrajā”	ar	vārdu	“ceturtajā”.	
6.	Izteikt	24.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3)	 Šā	 panta	 otrajā	 daļā	 minētā	 elektrisko	 un	 elektronisko	 iekārtu	 ražotāju	 nodibinātā	

personu	apvienība:
1)	 attiecībā	uz	valsts	pārvaldes	uzdevuma	 izpildi	—	veikt	elektrisko	un	elektronisko	

iekārtu	ražotāju	reģistrāciju	—	atrodas	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	
ministrijas	pakļautībā;

2)	 veicot	 elektrisko	 un	 elektronisko	 iekārtu	 ražotāju	 reģistrāciju,	 ir	 tiesīga	 izdot	
administratīvos	aktus	par	elektrisko	un	elektronisko	iekārtu	ražotāja	reģistrēšanu,	
atteikumu	 reģistrēt	 elektrisko	 un	 elektronisko	 iekārtu	 ražotāju	 un	 elektrisko	 un	
elektronisko	 iekārtu	 ražotāja	 izslēgšanu	 no	 elektrisko	 un	 elektronisko	 iekārtu	
ražotāju	reģistra.”

7.	Papildināt	31.pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	 Šā	 panta	 trešajā	 daļā	 minēto	 elektrisko	 un	 elektronisko	 iekārtu	 ražotāju	 nodibinātā	

personu	apvienība:
1)	 attiecībā	 uz	 valsts	 pārvaldes	 uzdevuma	 izpildi	 —	 veikt	 bateriju	 un	 akumulatoru	

ražotāju	reģistrāciju	—	atrodas	Vides	aizsardzības	un	reģionālās	attīstības	ministrijas	
pakļautībā;

2)	 veicot	bateriju	vai	akumulatoru	ražotāju	reģistrāciju,	ir	tiesīga	izdot	administratīvos	
aktus	par	bateriju	vai	akumulatoru	ražotāja	reģistrēšanu,	atteikumu	reģistrēt	bateriju	
vai	akumulatoru	ražotāju	un	bateriju	vai	akumulatoru	ražotāja	izslēgšanu	no	bateriju	
vai	akumulatoru	ražotāju	reģistra.”

8.	33.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Bateriju	 vai	 akumulatoru	 ražotājs	 nodrošina	 bateriju	 un	 akumulatoru	 atkritumu	

pieņemšanu,	savākšanu,	apstrādi	un	pārstrādi,	izmantojot	labākos	pieejamos	tehniskos	paņēmienus	
atbilstoši	veselības	un	vides	aizsardzības	principiem	un	normatīvajiem	aktiem	par	piesārņojumu.”;
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papildināt	pantu	ar	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Jebkurš	bateriju	vai	akumulatoru	ražotājs,	izplatītājs	vai	atkritumu	apsaimniekotājs,	kas	

nodarbojas	ar	bateriju	un	akumulatoru	atkritumu	savākšanu,	apstrādi	un	pārstrādi,	kā	arī	valsts	un	
pašvaldību	iestādes	var	piedalīties	šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	minētajos	pasākumos.

(4)	 Šā	 panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minētie	 pasākumi	 attiecas	 arī	 uz	 baterijām	 un	
akumulatoriem,	kuru	importēšanai	no	trešajām	valstīm	nav	piemēroti	diskriminējoši	noteikumi,	
neierobežojot	minēto	bateriju	un	akumulatoru	tirdzniecību	un	nepieļaujot	konkurenci	ierobežojošas	
darbības.”

9.	Izteikt	34.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Transportlīdzekļu	 bateriju	 un	 akumulatoru	 ražotājs	 vai	 izplatītājs	 nodrošina	 šādu	

bateriju	 un	 akumulatoru	 atkritumu	 savākšanu,	 arī	 izmantojot	 savākšanas	 punktus,	 kas	 izvietoti	
tiešo	 lietotāju	 tuvumā, vai	 pieņemšanu	 no	 privātīpašumā	 esošiem,	 saimnieciskajai	 darbībai	
neparedzētiem	(nekomerciāliem)	sauszemes	transportlīdzekļiem	vai	citas	pašgājējas	tehnikas	bez	
maksas,	neuzliekot	par	pienākumu	pirkt	jaunu	bateriju	vai	akumulatoru.”

10.	Papildināt	likumu	ar	34.1 pantu	šādā	redakcijā:
“34.1 pants.	 (1)	Bateriju	vai	akumulatoru	ražotāji	vai	 to	pilnvaroti	pārstāvji	nodrošina,	ka	

tiek	 segtas	 visas	 šā	 likuma	 33.panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minēto	 pasākumu	 ietvaros	 savākto	
pārnēsājamo	bateriju	un	akumulatoru,	transportlīdzekļu	bateriju	un	akumulatoru,	kā	arī	rūpniecībā	
izmantojamo	bateriju	un	akumulatoru	savākšanas,	apstrādes	un	pārstrādes	izmaksas.	

(2)	 Šā	 panta	 pirmā	 daļa	 netiek	 attiecināta	 uz	 bateriju	 un	 akumulatoru	 atkritumiem,	 kas	
savākti	atbilstoši	normatīvajiem	aktiem	par	elektrisko	un	elektronisko	iekārtu	atkritumiem	vai	par	
nolietotu	transportlīdzekļu	apsaimniekošanu,	lai	novērstu	divkāršu	samaksu	par	minēto	atkritumu	
savākšanu,	apstrādi	un	pārstrādi.	

(3) Bateriju	vai	akumulatoru	ražotāji	vai	 to	pilnvarotas	personas	nodrošina,	ka	 tiek	segtas	
visas	 to	 sabiedrības	 informēšanas	 pasākumu	 izmaksas,	 kuri	 attiecas	 uz	 visu	 veidu	 pārnēsājamo	
bateriju	un	akumulatoru	atkritumu	savākšanu,	apstrādi	un	pārstrādi.

(4)  Bateriju	 vai	 akumulatoru	 tiešajiem	 lietotājiem	 pārnēsājamo	 bateriju	 un	 akumulatoru	
pārdošanas	 brīdī	 atsevišķi	 nenorāda	 attiecīgo	 bateriju	 un	 akumulatoru	 atkritumu	 savākšanas,	
apstrādes	un	pārstrādes	izmaksas.

(5) Transportlīdzekļu	bateriju	vai	akumulatoru,	kā	arī	rūpniecībā	izmantojamo	bateriju	vai	
akumulatoru	 ražotāji	 vai	 to	 pilnvarotas	 personas	 var	 slēgt	 līgumus,	 kas	 paredz	 citādu	 izmaksu	
segšanas	kārtību,	nekā	noteikts	šā	panta	pirmajā	daļā.

(6)	Šā	panta	prasības	attiecas	uz	visu	veidu	bateriju	un	akumulatoru	atkritumiem	neatkarīgi	
no	tirgū	laišanas	brīža.”

11.	Izteikt	42.panta	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Atkritumu	apsaimniekotājs,	kas	ieved	Latvijas	teritorijā	vai	izved	no	Latvijas	teritorijas	

Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2006.gada	 14.jūnija	 regulas	 (EK)	 Nr.1013/2006	 par	 atkritumu	
sūtījumiem	(turpmāk	—	regula	Nr.1013/2006)	3.pantā	vai	Bāzeles	konvencijā	minētos	atkritumus	
šā	 panta	 trešajā	 daļā	 paredzētajiem	 mērķiem,	 līdz	 kārtējā	 gada	 1.martam	 iesniedz	 pārskatu	 par	
atkritumiem	par	iepriekšējo	kalendāro	gadu	saskaņā	ar	noteikumiem	par	vides	aizsardzības	valsts	
statistikas	pārskatu	veidlapām.”

12.	Pārejas	noteikumos:
izslēgt	4.punktā	vārdus	un	skaitļus	“un	6.”,	“un	41.panta	trešajā	daļā”;
aizstāt	 9.punktā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “2010.gada	 31.decembrim”	 ar	 skaitļiem	 un	 vārdiem	

“2013.gada	1.jūlijam”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	20.	un	21.punktu	šādā	redakcijā:	
“20.	Ministru	kabinets	ne	vēlāk	kā	līdz	2013.gada	1.jūlijam	izdod	šā	likuma	6.panta	6.punktā,	

12.1 pantā	un	41.panta	trešajā	daļā	minētos	noteikumus.
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21.  Ja	pašvaldība	 šā	 likuma	18.pantā	noteiktajā	kārtībā	nav	noslēgusi	 līgumu	par	 sadzīves	
atkritumu	 savākšanu,	 pārvadāšanu,	 pārkraušanu	 vai	 uzglabāšanu,	 personas,	 kas	 ir	 pasūtītāji	
normatīvo	 aktu	 par	 publisko	 iepirkumu	 izpratnē,	 veic	 sadzīves	 atkritumu	 savākšanas	 un	
pārvadāšanas	 publisko	 iepirkumu,	 ievērojot	 pašvaldības	 saistošo	 noteikumu	 prasības.	 Šādā	
gadījumā	pasūtītāja	noslēgtais	līgums	ir	spēkā	līdz	tajā	noteiktā	līguma	darbības	termiņa	beigām,	
taču	ne	ilgāk	kā	vienu	mēnesi	pēc	tam,	kad	stājas	spēkā	līgums,	kuru	noslēgusi	pašvaldība	ar	šā	
likuma	18.panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	kārtībā	izraudzītu	komersantu.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	29.martā.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	17.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	17.04.2012.,	Nr.59.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

162. 103L/11 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likumā

Izdarīt	 Transportlīdzekļa	 ekspluatācijas	 nodokļa	 un	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	
nodokļa	likumā	(Latvijas	Vēstnesis,	2010,	206.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	I	nodaļu	ar	1.1 pantu	šādā	redakcijā:
“1.1 pants. Likumā minēto mērvienību piemērošana nodokļa likmes noteikšanai
Ja	 šajā	 likumā	 minēto	 mērvienību	 skaitliskie	 lielumi	 —	 transportlīdzekļa	 pilnā	 masa	

kilogramos,	 motora	 tilpums	 kubikcentimetros	 un	 motora	 maksimālā	 jauda	 kilovatos	 —	 ir	
apzīmēti	 ar	 ciparu	 aiz	 komata,	 transportlīdzekļa	 ekspluatācijas	 nodokļa	 un	 uzņēmumu	 vieglo	
transportlīdzekļu	 nodokļa	 likmes	 noteikšanai	 izmanto	 attiecīgo	 mērvienības	 skaitlisko	 lielumu,	
atmetot	ciparus	aiz	komata.”

2. 5.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārda	“maksā”	ar	vārdiem	“valsts	budžetā”;	
papildināt	 otro	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “īpašnieka	 maiņas	 reģistrāciju”	 ar	 vārdiem	 “turētāja	

reģistrāciju”;
izteikt	trešo,	ceturto	un	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Transportlīdzeklim,	kurš	noņemts	no	uzskaites	atsavināšanai	Latvijā,	tehnisko	apskati,	

noņemšanu	no	uzskaites	izvešanai	no	Latvijas,	transportlīdzekļa	noņemšanas	no	uzskaites	termiņa	
pagarināšanu	vai	tranzīta	numura	zīmju	derīguma	termiņa	pagarināšanu	veic,	ja	samaksāta	viena	
divpadsmitā	daļa	no	transportlīdzekļa	ekspluatācijas	nodokļa	apmēra	par	kārtējo	kalendāro	gadu	
—	par	mēnesi,	kurā	tiek	veikta	attiecīgā	darbība.

(4)	 Latvijā	 agrāk	 nereģistrēta	 transportlīdzekļa	 reģistrāciju	 vai	 no	 uzskaites	 noņemta	
transportlīdzekļa	 reģistrāciju	 veic,	 ja	 samaksāta	 viena	 divpadsmitā	 daļa	 no	 transportlīdzekļa	
ekspluatācijas	nodokļa	apmēra	par	kārtējo	kalendāro	gadu	—	par	mēnesi,	kurā	tiek	veikta	attiecīgā	
darbība,	izņemot	gadījumu,	kad	vienlaikus	tiek	veikta	transportlīdzekļa	noņemšana	no	uzskaites	tā	
reģistrācijas	pārtraukšanai	uz	laiku,	nododot	numura	zīmes.

(5)  Pirms	 transportlīdzekļa	 valsts	 tehniskās	 apskates,	 transportlīdzekļa	 noņemšanas	
no	 uzskaites	 atsavināšanai	 Latvijā	 vai	 izvešanai	 no	 Latvijas	 vai	 transportlīdzekļa	 reģistrācijas	
pārtraukšanas	uz	laiku,	nododot	numura	zīmes,	transportlīdzekļa	ekspluatācijas	nodokļa	summai	
jābūt	samaksātai	apmērā,	ko	aprēķina	saskaņā	ar	šādu	formulu:

transportlīdzekļa	 ekspluatācijas	 nodoklis	 =	 transportlīdzekļa	 ekspluatācijas	 nodoklis	
gadam	 x	 1/12	 x	 kārtējā	 kalendārajā	 gadā	 aizvadīto	 mēnešu	 skaits	 (ieskaitot	 kārtējo	 mēnesi)	 +	
transportlīdzekļa	ekspluatācijas	nodoklis	gadam	x	1/12	x	 to	 iepriekšējo	kalendāro	gadu	mēnešu	
skaits,	par	kuriem	nav	maksāts	nodoklis.”;

izslēgt	septīto	daļu.
3.	6.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Transportlīdzekļa	ekspluatācijas	nodokli	nemaksā	par:

1)	 vienu	vieglo	automobili,	motociklu,	triciklu	vai	kvadriciklu,	kurš	ir	vai	tiek	reģistrēts	
I	vai	II	grupas	invalīdam	īpašumā,	turējumā	vai	valdījumā;

2)	 vienu	 invalīdiem	 paredzētu	 vieglo	 transportlīdzekli,	 kurš	 ir	 vai	 tiek	 reģistrēts	 III	
grupas	invalīdam	īpašumā,	turējumā	vai	valdījumā;
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3)	 transportlīdzekli,	kurš	ir	vai	tiek	reģistrēts	diplomātiskās,	konsulārās	vai	starptautiskās	
organizācijas	pārstāvniecības	vai	tādas	personas	īpašumā,	turējumā	vai	valdījumā,	
kurai	ir	diplomātiskās	vai	konsulārās	privilēģijas	un	imunitātes;

4)	 transportlīdzekli,	 kuru	 noraksta	 vai	 arī	 noraksta	 vienlaikus	 ar	 īpašnieka	 maiņas	
reģistrāciju;

5)	 transportlīdzekli,	kurš	ir	vai	tiek	reģistrēts	kā	operatīvais	transportlīdzeklis;
6)	 laiku,	kad	transportlīdzeklis	normatīvajos	aktos	paredzētajos	gadījumos	bijis	apķīlāts	

un	tā	izmantošana	ceļu	satiksmē	bijusi	liegta;	
7)	 iepriekšējo	periodu,	ja	transportlīdzeklis	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	bijis	

atzīts	par	bezīpašnieka	mantu.	Iegādājoties	šādu	transportlīdzekli,	transportlīdzekļa	
ekspluatācijas	nodokli	par	kārtējo	gadu	maksā	jaunais	īpašnieks;

8)	 laiku,	kad	transportlīdzeklis	bijis	atzīts	par	nozagtu,	ko	apliecina	Valsts	policijas	izsniegti	
dokumenti	vai	informācija	reģistrā	par	transportlīdzekļa	nozagšanu	vai	atrašanu;

9)	 laiku,	 kad	 Latvijā	 reģistrēts	 transportlīdzeklis	 bijis	 izvests	 no	 Latvijas	 un	 bijis	
reģistrēts	ārzemēs;

10)	 transportlīdzekli,	kas	reģistrēts	fiziskajai	personai	īpašumā,	par	laiku	no	šīs	fiziskās	
personas	nāves	brīža	līdz	īpašnieka	maiņas	vai	valdītāja	reģistrācijas	brīdim;

11)	 transportlīdzekli,	 kuru	 noņem	 no	 uzskaites	 atsavināšanai	 Latvijā	 vai	 izvešanai	
no	 Latvijas	 zvērināts	 tiesu	 izpildītājs,	 institūcija	 vai	 iestāde,	 kas	 veic	 lēmumu	 vai	
spriedumu	piespiedu	izpildi,	pamatojoties	uz	izpildu	dokumentu;

12)	 transportlīdzekli,	kuram	ir	vai	tiek	reģistrēts	vēsturiskā	spēkrata	statuss;
13)	 transportlīdzekli,	kurš	ir	vai	tiek	reģistrēts	par	sporta	transportlīdzekli;
14)	 laiku,	kad	transportlīdzeklis	noņemts	no	uzskaites	atsavināšanai	Latvijā	vai	izvešanai	

no	Latvijas	vai	transportlīdzekļa	reģistrācija	pārtraukta	uz	laiku,	nododot	numura	
zīmes,	vai	arī	transportlīdzeklis	izslēgts	no	reģistra;

15)	 tādu	 transportlīdzekli,	 kas	 pēc	 savas	 konstrukcijas	 kā	 vienīgo	 mehānisko	
dzinējspēku	 izmanto	 enerģiju	 no	 transportlīdzeklī	 glabātās	 elektroenerģijas	 vai	
dzinējspēka	glabāšanas	 iekārtas	 (piemēram,	akumulators,	kondensators,	 spararats	
vai	ģenerators);

16)	 transportlīdzekli,	 kura	 īpašniekam,	 turētājam	 vai	 valdītājam	 vai	 šādas	 personas	
laulātajam	apgādībā	ir	bērns	invalīds	ar	pārvietošanās	traucējumiem.	Atbrīvojumu	
piemēro	attiecībā	uz	vienu	šādai	personai	vai	tās	laulātajam	īpašumā,	turējumā	vai	
valdījumā	reģistrētu	transportlīdzekli.”;

aizstāt	trešajā	daļā	skaitli	“16.”	ar	skaitli	“15.”.
4. 7.pantā:
papildināt	ceturtās	daļas	ievaddaļu	pēc	vārda	“piekabi”	ar	vārdiem	“vai	puspiekabi”;
aizstāt	 ceturtās	 daļas	 1.punktā	 vārdus	 “veic	 saimniecisko	 darbību	 un	 ir	 reģistrējušies	 kā	

nodokļu	maksātāji”	ar	vārdiem	“kas	reģistrēti	Valsts	ieņēmumu	dienestā	kā	nodokļu	maksātāji	no	
saimnieciskās	darbības”;

papildināt	ceturtās	daļas	3.,	4.,	5.,	7.	un	8.punktu	pēc	vārda	“piekabe”	 (attiecīgā	 skaitlī	un	
locījumā)	ar	vārdiem	“vai	puspiekabe”	(attiecīgā	skaitlī	un	locījumā);	

aizstāt	ceturtās	daļas	3.,	4.,	5.,	7.	un	8.punktā	vārdu	“atlaidi”	ar	vārdu	“atvieglojumu”;
aizstāt	ceturtās	daļas	7.	un	8.punktā	vārdus	“iepriekšējā	gada	neto	apgrozījuma”	ar	vārdiem	

“neto	apgrozījuma	pēdējā	iesniegtajā	uzņēmuma	gada	pārskatā”;
aizstāt	piektajā	daļā	vārdus	“kuras	apgādībā	ir	trīs	vai	vairāki	nepilngadīgi	bērni”	ar	vārdiem	

“kurai	pašai	vai	kopā	ar	laulāto	vai	kuras	laulātajam	apgādībā	ir	trīs	nepilngadīgi	bērni	vai	vairāk”;
aizstāt	septītajā	un	astotajā	daļā	vārdu	“atlaidi”	ar	vārdu	“atvieglojumu”.
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5. Aizstāt	8.panta	otrās	daļas	6.punktā	vārdu	“atlaidi”	ar	vārdu	“atvieglojumu”.
6.	Izteikt	10.	un	11.pantu	šādā	redakcijā:
“10.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts
Uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 maksā	 par	 komersanta	 vai	 zemnieku	

saimniecības	 īpašumā	 vai	 turējumā	 reģistrētu	 vai	 uz	 darba	 līguma	 pamata	 lietotu,	 vai	 arī	 no	
personas,	kura	nav	komersants	vai	zemnieku	saimniecība,	patapinātu	vieglo	transportlīdzekli,	kurš	
pēc	savas	konstrukcijas	un	iekšējā	aprīkojuma	ir	paredzēts	pasažieru	un	to	bagāžas	pārvadāšanai,	
kurā	 sēdvietu	 skaits,	 neskaitot	 vadītāja	 vietu,	 nepārsniedz	 astoņas	 sēdvietas	 un	 kurš	 reģistrā	
reģistrēts	kā	vieglais,	vieglais	pasažieru	vai	vieglais	plašlietojuma	automobilis.

11.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji
(1)  Uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 maksā	 komersants,	 kuram	 piešķirts	

komercreģistra	reģistrācijas	numurs,	vai	zemnieku	saimniecība,	kas	reģistrēta	Uzņēmumu	reģistrā,	
ja	komersanta	vai	zemnieku	saimniecības	īpašumā	vai	turējumā	ir	šā	likuma	10.pantā	minētais	ar	
nodokli	apliekamais	transportlīdzeklis	vai	komersantam	vai	zemnieku	saimniecībai	ir	pienākums	
maksāt	nodokli	saskaņā	ar	šā	panta	trešo	daļu.

(2) Ja	ar	nodokli	apliekamam	transportlīdzeklim	ir	gan	īpašnieks,	gan	turētājs,	uzņēmumu	
vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 maksā	 transportlīdzekļa	 turētājs,	 ja	 tas	 atbilst	 šā	 panta	 pirmās	
daļas	nosacījumiem.	

(3)	 Ja	 komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība	 reģistrā	 nav	 reģistrēta	 kā	 transportlīdzekļa	
turētājs,	 bet	 lieto	 transportlīdzekli	 uz	 darba	 līguma	 pamata	 vai	 pamatojoties	 uz	 patapinājuma	
līgumu,	kas	noslēgts	ar	personu,	kura	nav	komersants	vai	zemnieku	saimniecība,	šis	komersants	
vai	zemnieku	saimniecība	maksā	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokli.	

(4)	 Komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība	 maksā	 nodokli,	 ja	 tā	 transportlīdzekli	 uz	
patapinājuma	līguma	pamata	lieto	vairāk	nekā	15 dienas	viena	kalendārā	mēneša	laikā	(neatkarīgi	
no	dienā	izmantoto	stundu	skaita	un	no	tā,	vai	 transportlīdzeklis	tiek	 lietots	nepārtraukti	vai	ar	
pārtraukumiem).	

(5)	Uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokli	par	vienu	un	to	pašu	periodu	maksā	tikai	
vienu	reizi	neatkarīgi	no	tā,	kuram	no	subjektiem	saskaņā	ar	likumu	konkrētajā	periodā	jāmaksā	
nodoklis	par	transportlīdzekli.”

7. Papildināt	likumu	ar	11.1 pantu	šādā	redakcijā:
“11.1 pants. Taksācijas periods
Uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokļa	taksācijas	periods	ir	kalendārais	gads.”
8. Papildināt	12.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokli	taksācijas	periodā	veido	šā	panta	pirmajā	

vai	otrajā	daļā	noteiktā	nodokļa	apmēra	12 mēnešu	summa.”
9.	13.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 par	 katru	 komersanta	 vai	 zemnieku	

saimniecības	īpašumā	vai	turējumā	reģistrēto	šā	likuma	10.pantā	minēto	transportlīdzekli	iemaksā	
valsts	budžetā	par	attiecīgo	periodu,	tas	ir,	par	tiem	mēnešiem,	skaitot	no	taksācijas	perioda	sākuma,	
kuros	šie	transportlīdzekļi	ir	komersanta	vai	zemnieku	saimniecības	īpašumā	vai	turējumā.”;

papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Komersants	vai	zemnieku	saimniecība,	ja	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	reģistrā	

nav	reģistrēta	kā	transportlīdzekļa	turētājs,	bet	lieto	transportlīdzekli	uz	darba	līguma	pamata	vai	
pamatojoties	uz	patapinājuma	līgumu,	kas	noslēgts	ar	personu,	kura	nav	komersants	vai	zemnieku	
saimniecība,	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokli	šā	līguma	laikā	maksā	katru	mēnesi	līdz	
tam	sekojošā	mēneša	15.datumam.”;
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izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība	 pirms	 attiecīgajā	 taksācijas	 periodā	 veicamās	

valsts	 tehniskās	 apskates	 maksā	 valsts	 budžetā	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 par	
mēnešiem	no	attiecīgā	 taksācijas	perioda	sākuma	 līdz	 tam	mēnesim	(ieskaitot),	kurā	 tiek	veikta	
transportlīdzekļa	valsts	tehniskā	apskate.”;

papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(21)	 Komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība	 par	 transportlīdzekli,	 kas	 tiek	 reģistrēts	

Latvijā	 pirmo	 reizi,	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 maksā	 valsts	 budžetā	 par	 to	
kalendāro	mēnesi,	kurā	transportlīdzeklis	reģistrēts	uz	komersanta	vai	zemnieku	saimniecības	kā	
transportlīdzekļa	īpašnieka	vai	turētāja	vārda,	tajā	dienā,	kad	transportlīdzeklis	reģistrēts	reģistrā.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Pārējo	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokļa	 daļu	 par	 atlikušajiem	 taksācijas	

perioda	mēnešiem	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	maksā	valsts	budžetā	nākamajā	taksācijas	
periodā	pirms	transportlīdzekļa	valsts	tehniskās	apskates.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	Ja	taksācijas	periodā	tiek	reģistrēta	transportlīdzekļa	 īpašnieka	vai	turētāja	maiņa	vai	

transportlīdzeklis	tiek	noņemts	no	uzskaites	atsavināšanai	Latvijā	vai	izvešanai	no	Latvijas,	vai	tiek	
pārtraukta	transportlīdzekļa	reģistrācija	uz	laiku,	nododot	numura	zīmes,	komersants	vai	zemnieku	
saimniecība	pirms	minēto	darbību	veikšanas	samaksā	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokli	
par	 iepriekšējiem	 taksācijas	 periodiem,	 ja	 tas	 nav	 bijis	 samaksāts,	 un	 par	 periodu	 līdz	 minēto	
darbību	veikšanai	attiecīgajā	taksācijas	periodā,	ieskaitot	to	mēnesi,	kurā	tiek	veiktas	šīs	darbības.”;

papildināt	panta	ceturto,	piekto	un	sesto	daļu	pēc	vārda	“komersants” (attiecīgā	locījumā)	ar	
vārdiem	“vai	zemnieku	saimniecība” (attiecīgā	locījumā);

aizstāt	ceturtajā	daļā	vārdus	“kalendāro	gadu”	ar	vārdiem	“taksācijas	periodu”;
aizstāt	piektajā	daļā	vārdu	“maksā”	ar	vārdiem	“tās	maksājumu	veic”;
izslēgt	sestajā	daļā	vārdus	“veic	atsevišķu	maksājumu	par	katru	transportlīdzekli	un”;
papildināt	pantu	ar	septīto	un	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)	Piemērojot	šā	likuma	14.panta	pirmās	daļas	7.,	8.,	9.	un	12.punktā	noteikto	atbrīvojumu	

no	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokļa,	 nodokli	 maksā	 saskaņā	 ar	 šajā	 pantā	 norādīto	
kārtību	 un	 likumā	 noteiktajā	 apmērā	 par	 iepriekšējiem	 taksācijas	 periodiem,	 ja	 tas	 nav	 bijis	
samaksāts,	 un	 par	 attiecīgo	 taksācijas	 periodu	 līdz	 tam	 mēnesim	 (ieskaitot),	 kurā	 pārtraukta	
transportlīdzekļa	lietošana	ceļu	satiksmē.

(8)  Transportlīdzekļa	 valsts	 tehnisko	 apskati,	 īpašnieka	 maiņas	 reģistrāciju,	 kā	 arī	
transportlīdzekļa	 noņemšanu	 no	 uzskaites	 atsavināšanai	 Latvijā	 vai	 izvešanai	 no	 Latvijas	 vai	
transportlīdzekļa	reģistrācijas	pārtraukšanu	uz	 laiku,	nododot	numura	zīmes,	neveic,	 ja	saskaņā	
ar	 šo	 likumu	 par	 attiecīgo	 transportlīdzekli	 nav	 samaksāts	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	
nodoklis	par	iepriekšējo	taksācijas	periodu	un	par	periodu	līdz	minēto	darbību	veikšanai	taksācijas	
periodā,	ieskaitot	to	mēnesi,	kurā	tiek	veiktas	šīs	darbības.”

10.	14.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	3.,	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 par	transportlīdzekļu	ražotāja	pilnvarotas	personas	īpašumā	vai	turējumā	esošiem	
transportlīdzekļiem,	 kuri	 tiek	 izmantoti	 kā	 demonstrācijas	 transportlīdzekļi	 un	
kurus	komersants	deklarējis	reģistrā;

4)	 ja	 komersantam	 vieglo	 transportlīdzekļu	 iznomāšanas	 pakalpojumi	 vai	 vieglo	
transportlīdzekļu	 iznomāšanas	 pakalpojumi	 kopā	 ar	 vieglo	 transportlīdzekļu	
tirdzniecību	 veido	 ne	 mazāk	 kā	 90	 procentus	 no	 kopējā	 apgrozījuma,	 par	 viņa	
īpašumā	 vai	 turējumā	 esošiem	 īstermiņa	 (līdz	 vienam	 gadam)	 iznomāšanai	
paredzētiem	transportlīdzekļiem,	kurus	komersants	deklarējis	reģistrā;
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5)	 par	transportlīdzekļiem,	kurus	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	izmanto	tikai	
un	vienīgi	savas	saimnieciskās	darbības	vajadzībām	un	deklarējusi	reģistrā;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	6.,	7.,	8.,	9.,	10.,	11.	un	12.punktu	šādā	redakcijā:
“6)	 komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība,	 ja	 komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība	

apstrādā	īpašumā,	pastāvīgā	lietošanā	vai	nomā	esošu	lauksaimniecībā	izmantojamo	
zemi	un	kārtējā	gada	1.janvārī	ir	apstiprināta	vienotā	platību	maksājuma	saņemšanai	
Lauku	atbalsta	dienestā,	ievērojot	šādus	nosacījumus:	
a)	 ja	šā	komersanta	vai	zemnieku	saimniecības	īpašumā	vai	turējumā	ir	reģistrēts	

viens	 vieglais	 transportlīdzeklis,	 nodokli	 par	 to	 nemaksā,	 ja	 komersanta	 vai	
zemnieku	 saimniecības	 ieņēmumi	 no	 lauksaimnieciskās	 ražošanas	 pēdējā	
iesniegtajā	 uzņēmuma	 gada	 pārskatā	 vai	 pēdējā	 iesniegtajā	 gada	 ienākumu	
deklarācijā	ir	vismaz	3000	latu	(neieskaitot	saņemto	valsts	un	Eiropas	Savienības	
atbalstu	lauksaimniecībai	un	lauku	attīstībai),

b)	 ja	 šā	 komersanta	 vai	 zemnieku	 saimniecības	 īpašumā	 vai	 turējumā	 ir	
reģistrēti	 vairāki	 vieglie	 transportlīdzekļi,	 nodokli	 nemaksā	 par	 vienu	 vieglo	
transportlīdzekli,	 ja	 komersanta	 vai	 zemnieku	 saimniecības	 ieņēmumi	 no	
lauksaimnieciskās	 ražošanas	 pēdējā	 iesniegtajā	 uzņēmuma	 gada	 pārskatā	 vai	
pēdējā	iesniegtajā	gada	ienākumu	deklarācijā	ir	vismaz	3000	latu	(neieskaitot	
saņemto	 valsts	 un	 Eiropas	 Savienības	 atbalstu	 lauksaimniecībai	 un	 lauku	
attīstībai),	un	par	katru	nākamo	vieglo	transportlīdzekli	uz	katriem	50 000	latu	
ieņēmumiem	 no	 lauksaimnieciskās	 ražošanas	 pēdējā	 iesniegtajā	 uzņēmuma	
gada	 pārskatā	 vai	 pēdējā	 iesniegtajā	 gada	 ienākumu	 deklarācijā	 (neieskaitot	
saņemto	 valsts	 un	 Eiropas	 Savienības	 atbalstu	 lauksaimniecībai	 un	 lauku	
attīstībai);

7)	 par	laiku,	kad	transportlīdzeklis	bijis	atzīts	par	nozagtu,	ko	apliecina	Valsts	policijas	
izsniegti	 dokumenti	 vai	 informācija	 reģistrā	 par	 transportlīdzekļa	 nozagšanu	 vai	
atrašanu;

8)	 par	 laiku,	 kad	 transportlīdzeklis	 normatīvajos	 aktos	 paredzētajos	 gadījumos	 bijis	
apķīlāts	un	tā	izmantošana	ceļu	satiksmē	bijusi	liegta;

9)	 par	 laiku,	 kad	 transportlīdzeklis	 noņemts	 no	 uzskaites	 atsavināšanai	 Latvijā	 vai	
izvešanai	no	Latvijas	vai	transportlīdzekļa	reģistrācija	pārtraukta	uz	laiku,	nododot	
numura	zīmes;

10)	 par	transportlīdzekli,	kuram	ir	reģistrēts	vēsturiskā	spēkrata	statuss;
11)	 par	vieglo	transportlīdzekli,	kuram	reģistrācijas	apliecībā	sadaļā	“Piezīmes”	ir	atzīme	

“Sporta”;
12)	 par	 laiku,	kad	Latvijā	 reģistrēts	 transportlīdzeklis	bijis	 izvests	no	Latvijas	un	bijis	

reģistrēts	ārzemēs.”;
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)  Šā	 panta	 pirmās	 daļas	 3.punktā	 minētie	 demonstrācijas	 transportlīdzekļi	 ir	 jauni	

transportlīdzekļi	(lietoti	mazāk	par	sešiem	mēnešiem	vai	nobraukuši	mazāk	par	6000 kilometriem),	
kuri	kā	demonstrācijas	transportlīdzekļi	ir	noteikti	transportlīdzekļu	ražotāja	pilnvarotai	personai	
saistošā	 līgumā,	 kas	 noslēgts	 ar	 transportlīdzekļa	 ražotāju	 vai	 reģionālo	 importētāju,	 un	 kuri	
periodiski	tiek	nodoti	trešajām	personām	izmēģinājumu,	salīdzinājumu	vai	cita	veida	braucieniem,	
lai	veicinātu	jaunu	automašīnu	pārdošanu.”;

izteikt	otro	daļu	šādā	reakcijā:	
“(2)	 To,	 ka	 komersanta	 vieglais	 transportlīdzeklis	 atbilst	 kādam	 no	 šā	 panta	 pirmās	

daļas	 3.,	 4.	 vai	 5.punkta	 nosacījumiem	 vai	 zemnieku	 saimniecības	 vieglais	 transportlīdzeklis	
atbilst	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 5.punkta	 nosacījumiem,	 komersants	 vai	 zemnieku	
saimniecība	 deklarē	 reģistrā,	 izmantojot	 Ceļu	 satiksmes	 drošības	 direkcijas	 nodrošinātos		
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e-pakalpojumus.	Deklarēšanu	veic	līdz	kalendārā	gada	31.decembrim.	Atbrīvojumu	sāk	piemērot	
no	nākamā	taksācijas	perioda	1.janvāra	un	piemēro	līdz	attiecīgā	taksācijas	perioda	mēnesim	(to	
neieskaitot),	kad	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	veic	šā	panta	2.2 daļā	minētās	darbības.”;

papildināt	pantu	ar	2.1	un	2.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	 Deklarējot	 reģistrā	 transportlīdzekli,	 kurš	 tiek	 izmantots	 vienīgi	 komersanta	 vai	

zemnieku	saimniecības	saimnieciskās	darbības	vajadzībām,	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	
norāda	 maršruta	 kontroles	 sistēmas	 darbības	 nodrošinātāju	 (nosaukums,	 reģistrācijas	 numurs),	
kuru	 iespējams	 reģistrā	 mainīt,	 ja	 nepieciešams,	 uzstādot	 transportlīdzeklim	 cita	 nodrošinātāja	
piedāvāto	maršruta	kontroles	sistēmu.

(22)  Komersantam	 vai	 zemnieku	 saimniecībai	 ir	 tiesības	 reizi	 taksācijas	 periodā	 mainīt	
uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokļa	 piemērošanas	 kārtību,	 vairs	 nepiemērojot	
atbrīvojumu	no	nodokļa	maksāšanas.	Transportlīdzekli,	par	kuru	vairs	nepienākas	atbrīvojums	no	
uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokļa	maksāšanas,	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	
deklarē	reģistrā	piecu	dienu	laikā	pēc	atbrīvojuma	zaudēšanas.	Šajā	gadījumā	uzņēmumu	vieglo	
transportlīdzekļu	nodokli	maksā,	sākot	ar	to	attiecīgā	taksācijas	perioda	mēnesi,	kurā	atbrīvojums	
zaudēts.”;

izteikt	trešo,	ceturto	un	piekto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3) Šā	panta	pirmās	daļas	5.punktā	minēto	transportlīdzekļa	izmantošanu	tikai	un	vienīgi	

savas	saimnieciskās	darbības	vajadzībām	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	pierāda,	kārtojot	ar	
saimnieciskās	darbības	veikšanu	saistīto	braucienu	uzskaiti,	kurā	norāda:	

1)	 transportlīdzekļa	reģistrācijas	numuru,	marku,	modeli	un	dzinēja	darba	tilpumu;	
2)	 brauciena	maršrutu,	datumu,	kā	arī	sākuma	un	beigu	laiku;
3)	 odometra	rādījumu	mēneša	pirmajā	un	pēdējā	dienā.	Pieļaujamā	datu	nesakritība	

starp	odometra	rādījumu	un	maršruta	kontroles	sistēmas	fiksētajiem	nobrauktajiem	
kilometriem	mēneša	laikā	ir	līdz	pieciem	procentiem.

(4)	 Komersants	 vai	 zemnieku	 saimniecība	 šā	 panta	 trešās	 daļas	 2.punktā	 minēto	 uzskaiti	
kārto,	 izmantojot	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 minēto	 maršruta	 kontroles	 sistēmu,	 kura	 nodrošina	 ar	
katru	 braucienu	 saistīto	 datu	 fiksēšanu	 un	 saglabāšanu.	 Komersanta	 vai	 zemnieku	 saimniecības	
pienākums	ir	saglabāt	maršruta	kontroles	sistēmas	ierakstu	datus	(elektroniskā	vai	izdrukas	formā)	
likumā	“Par	grāmatvedību”	noteiktajos	termiņos	un	pēc	pieprasījuma	uzrādīt	tos	Valsts	ieņēmumu	
dienestam.

(5)  Par	 maršruta	 kontroles	 sistēmu	 uzskata	 iekārtu,	 kas	 uztver	 globālās	 pozicionēšanas	
sistēmas	(GPS)	satelītu	raidītos	signālus	un	nosaka	automobiļa	koordinātas	reālā	 laikā	un	vietā.	
Maršruta	kontroles	sistēmu	prasības	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokļa	administrēšanas	
vajadzībām	nosaka	Ministru	kabinets.”;

papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(51) Maršruta	kontroles	sistēmu	tirgotājiem	un	darbības	nodrošinātājiem	ir	pienākums	pēc	

Valsts	ieņēmumu	dienesta	pieprasījuma	sniegt	šādu	viņu	rīcībā	esošu	informāciju:	
1)	 vai	 attiecīgajam	 komersanta	 vai	 zemnieku	 saimniecības	 transportlīdzeklim,	 kas	

reģistrā	 deklarēts	 kā	 izmantojams	 vienīgi	 saimnieciskās	 darbības	 vajadzībām,	 ir	
uzstādīta	maršruta	kontroles	sistēma;

2)	 cik	 sistemātiski	 un	 regulāri	 konkrētajam	 transportlīdzeklim	 uzstādītā	 maršruta	
kontroles	sistēma	neatrodas	uztveršanas	zonā.”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(6) Šā	panta	trešajā	daļā	minēto	uzskaites	un	līdz	ar	to	arī	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	

nodokļa	piemērošanas	kārtību	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	nevar	mainīt	līdz	taksācijas	
perioda	beigām,	izņemot	šā	panta	2.2 daļā	noteiktajā	gadījumā.”
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11.	15.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 atmaksā	

komersantam	vai	zemnieku	saimniecībai,	ja	komersants	vai	zemnieku	saimniecība	savā	īpašumā	
esošo	 transportlīdzekli,	 par	 kuru	 samaksāts	 šis	 nodoklis,	 attiecīgā	 taksācijas	 perioda	 laikā	
atsavina	 vai	 noņem	 no	 uzskaites	 norakstīšanai.	 Samaksāto	 nodokli	 atmaksā	 par	 mēnešiem	 pēc	
transportlīdzekļa	noņemšanas	no	uzskaites,	ieskaitot	mēnesi,	kurā	tas	noņemts	no	uzskaites.”;

papildināt	otro	daļu	pēc	vārda	“komersantam” ar	vārdiem	“vai	zemnieku	saimniecībai”;
papildināt	pantu	ar	2.1	un	2.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	 Uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	 nodokli	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 atmaksā	

komersantam	vai	zemnieku	saimniecībai,	 ja	komersanta	vai	zemnieku	saimniecības	īpašumā	vai	
turējumā	 reģistrētajam	 transportlīdzeklim,	 par	 kuru	 samaksāts	 šis	 nodoklis,	 attiecīgā	 taksācijas	
perioda	laikā	iestājas	šā	likuma	14.panta	pirmās	daļas	7.,	8.,	9.	vai	12.punktā	minētais	atbrīvojums	
no	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokļa	maksāšanas.

(22) Uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	nodokli	atmaksā	par	mēnešiem,	kas	seko	mēnesim,	
kurā	 ir	 iestājies	 šā	 panta	 2.1  daļā	 minētais	 atbrīvojums	 no	 uzņēmumu	 vieglo	 transportlīdzekļu	
nodokļa	maksāšanas.”;

papildināt	ceturto	daļu	pēc	vārda	“komersants”	ar	vārdiem	“vai	zemnieku	saimniecība”;
izslēgt	ceturtajā	daļā	vārdus	“ne	vēlāk	kā	līdz	tam	ceturksnim	sekojošā	mēneša	10.datumam,	

par	kuru	pieprasa	atmaksu”.
12.	Papildināt	16.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Ministru	 kabinets	 nosaka	 kārtību,	 kādā	 iekasē,	 maksā	 un	 atmaksā	 uzņēmumu	 vieglo	

transportlīdzekļu	nodokli,	kā	arī	kārtību,	kādā	piemērojami	uzņēmumu	vieglo	transportlīdzekļu	
nodokļa	atvieglojumi.”

13.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	9.,	10.,	11.,	12.,	13.,	14.,	15.,	16.,	17.,	18.,	19.	un	20.punktu	
šādā	redakcijā:	

“9.	Grozījumi	šā	likuma	5.panta	trešajā,	ceturtajā	un	piektajā	daļā	un	grozījums,	kas	paredz	
septītās	daļas	izslēgšanu,	stājas	spēkā	2013.gada	1.janvārī.

10.	 Grozījums	 attiecībā	 uz	 šā	 likuma	 6.panta	 pirmās	 daļas	 izteikšanu	 jaunā	 redakcijā	 un	
grozījums	minētā	panta	trešajā	daļā	attiecībā	uz	skaitļa	aizstāšanu	stājas	spēkā	2013.gada	1.janvārī.

11.	Papildus	šā	likuma	6.panta	pirmajā	daļā	noteiktajam	laikposmā	no	2012.gada	1.janvāra	līdz	
2012.gada	31.decembrim	transportlīdzekļa	ekspluatācijas	nodokli	nemaksā	par	transportlīdzekli,	
kura	īpašniekam,	turētājam	vai	valdītājam	vai	šādas	personas	laulātajam	apgādībā	ir	bērns	invalīds	
ar	 pārvietošanās	 traucējumiem.	 Atbrīvojumu	 piemēro	 attiecībā	 uz	 vienu	 šādai	 personai	 vai	 tās	
laulātajam	īpašumā,	turējumā	vai	valdījumā	reģistrētu	transportlīdzekli.	

12. Grozījumi	šā	 likuma	7.pantā	attiecībā	uz	tā	papildināšanu	ar	vārdiem	“vai	puspiekabi”	
(attiecīgā	skaitlī	un	locījumā)	stājas	spēkā	2013.gada	1.janvārī.

13.	Grozījums	šā	likuma	7.panta	piektajā	daļā	piemērojams,	sākot	ar	2012.gada	1.janvāri.
14.	 Šā	 likuma	 7.panta	 piektajā	 daļā,	 kā	 arī	 šo	 pārejas	 noteikumu	 11.punktā	 minētajām	

personām,	 kuras	 par	 laikposmu	 no	 2012.gada	 1.janvāra	 līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 ir	
samaksājušas	 transportlīdzekļa	 ekspluatācijas	 nodokli,	 ir	 tiesības	 saņemt	 attiecīgi	 samaksātā	 vai	
pārmaksātā	nodokļa	atmaksu,	iesniedzot	iesniegumu	Valsts	ieņēmumu	dienestam.

15.	Grozījumi	šā	likuma	10.,	11.,	13.,	14.	un	15.pantā	attiecībā	uz	šo	pantu	papildināšanu	ar	
zemnieku	saimniecībām,	kā	arī	šā	likuma	14.panta	pirmās	daļas	6.punkts	stājas	spēkā	2013.gada	
1.janvārī.

16.	 Ja	 valsts	 kapitālsabiedrība,	 uzstādot	 transportlīdzeklim	 maršruta	 kontroles	 sistēmu,	
attiecībā	 uz	 2011.gadu	 šā	 likuma	 pārejas	 noteikumu	 7.punktā	 minētajā	 termiņā,	 ņemot	 vērā	
piemērojamo	iepirkuma	procedūru,	nav	paspējusi	deklarēt	reģistrā	transportlīdzekļa	atbilstību	šā	
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likuma	14.panta	pirmās	daļas	5.punkta	nosacījumiem,	tai	 ir	 tiesības	pieprasīt	uzņēmumu	vieglo	
transportlīdzekļu	 nodokļa	 atmaksu,	 iesniedzot	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 iesniegumu,	 kurā	
norādīta	 katra	 tā	 automobiļa	 marka,	 modelis	 un	 reģistrācijas	 numurs,	 par	 kuru	 tiek	 pieprasīta	
nodokļa	atmaksa,	un	to	mēnešu	skaits,	par	kuriem	tiek	pieprasīta	nodokļa	atmaksa,	kā	arī	norādīts	
mēnesis,	kurā	transportlīdzeklim	uzstādīta	maršruta	kontroles	sistēma.	Valsts	ieņēmumu	dienests,	
saņēmis	minēto	 iesniegumu,	atmaksā	uzņēmumu	vieglo	 transportlīdzekļu	nodokli	par	attiecīgo	
periodu,	sākot	ar	mēnesi,	kurā	valsts	kapitālsabiedrība	uzstādījusi	maršruta	kontroles	sistēmu.

17.	Šā	likuma	14.panta	pirmās	daļas	4.punktā	noteiktais	nodokļu	atbrīvojums	komersantiem,	
kuriem	 vieglo	 transportlīdzekļu	 iznomāšanas	 pakalpojumi	 kopā	 ar	 vieglo	 transportlīdzekļu	
tirdzniecību	veido	ne	mazāk	kā	90	procentus	no	kopējā	apgrozījuma	par	viņu	īpašumā	vai	turējumā	
esošiem	īstermiņa	iznomāšanai	paredzētiem	transportlīdzekļiem,	stājas	spēkā	2013.gada	1.janvārī.

18.  Šā	 likuma	 14.panta	 otrajā	 daļā	 noteiktā	 elektroniskā	 deklarēšana	 attiecībā	 uz	 šā	 panta	
pirmās	 daļas	 4.punktā	 minētajiem	 komersantiem,	 kuriem	 vieglo	 transportlīdzekļu	 iznomāšanas	
pakalpojumi	 kopā	 ar	 vieglo	 transportlīdzekļu	 tirdzniecību	 veido	 ne	 mazāk	 kā	 90	 procentus	 no	
kopējā	apgrozījuma,	par	viņu	īpašumā	vai	turējumā	esošiem	īstermiņa	iznomāšanai	paredzētiem	
transportlīdzekļiem	veicama	līdz	2012.gada	31.decembrim.

19. Šā	likuma	14.panta	piektā	daļa	par	prasībām	attiecībā	uz	maršruta	kontroles	sistēmām	
stājas	 spēkā	 2013.gada	 1.janvārī.	 Ministru	 kabinets	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 minētos	 noteikumus	
izdod	līdz	2012.gada	1.oktobrim.

20. Šā	likuma	16.panta	trešā	daļa	stājas	spēkā	2012.gada	1.augustā.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	29.martā.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	17.	aprīlī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	17.04.2012.,	Nr.59.
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163. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	29.marta	sēdē	apstiprinājusi	Tatjanu Ivanovu	par	rajona	

(pilsētas)	tiesas	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	29.martā

164. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 29.marta	 sēdē	 apstiprinājusi	 Selgu	 Lapejevu	 par	 rajona	

(pilsētas)	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	29.martā

165. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	29.marta	sēdē	apstiprinājusi	Irīnu	Makovsku	par	rajona	

(pilsētas)	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	29.martā

166. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 29.marta	 sēdē	 apstiprinājusi	 Ligitu	 Multiņu	 par	 rajona	

(pilsētas)	tiesas	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	29.martā
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