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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

239. 781L/11 Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to 
uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas 
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 1999, 10. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 9. nr.; 
2004, 2., 14. nr.; 2005, 2., 14. nr.; 2006, 1. nr.; 2007, 15. nr.; 2008, 14., 15., 23. nr.; 2009, 7. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 160. nr.; 2012, 92., 154. nr.; 2013, 106., 192. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “iekšējās kontroles” ar vārdu “pārvaldības”.

2. 8.3 pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ārpakalpojumu 

sniegšanu drīkst deleģēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam ir nepieciešamā kvalifikācija 
un pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts 
apdrošinātāja filiāle plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Vismaz 30  dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas apdrošināšanas sabiedrība 

vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai motivētu 
rakstveida iesniegumu, pievienojot tam dokumentu, kurā ietverta ārpakalpojuma saņemšanas 
politika un ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūra, un ārpakalpojuma līguma projektu. 
Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā, ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūrā vai 
ārpakalpojuma līgumā tiek izdarīti grozījumi, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts 
apdrošinātāja filiāle tos iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas.”

3. Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Apdrošināšanas pakalpojumus ir tiesīga sniegt tikai persona, kura saņēmusi licenci 

apdrošināšanas veikšanai.”

4. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Tiesības lūgt licenci apdrošināšanas veikšanai ir:

1) komercsabiedrībai akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrībai, vai 
savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai biedrībai, kura ierakstīta Uzņēmumu 
reģistra žurnālā kā kooperatīvā sabiedrība, kas izveido galveno biroju Latvijas 
Republikā;

2) nedalībvalsts apdrošinātājam, kas atver filiāli Latvijas Republikā;
3) apdrošinātājam, kas saņēmis licenci apdrošināšanas veikšanai un vēlas paplašināt 

savu darbības jomu, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus citos apdrošināšanas 
veidos, kuru sniegšanai tas vēl nav saņēmis licenci.”
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5. 10. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var sniegt apdrošināšanas pakalpojumus vienīgi 

licencē norādītajos apdrošināšanas veidos.”;
izslēgt trešās daļas 7. punkta ievaddaļā vārdus “un tās politikas pamatprincipu un procedūras 

aprakstu”.

6. Papildināt 11. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41)  Ja apdrošināšanas sabiedrība uzsākusi apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu 

dalībvalstī ar filiāles starpniecību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, 
kurā pieprasa, lai attiecīgā sabiedrība izbeidz apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, 
šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas 
ziņas par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī ar filiāles starpniecību;

2) apdrošināšanas sabiedrības un tās filiāles darbība dalībvalstī neļauj nodrošināt 
Latvijas Republikas apdrošinātāju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem 
atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības un tās filiāles darbības uzraudzību dalībvalstī;

3) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī ar filiāles starpniecību apdraud 
vai var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības finansiālo stabilitāti un apdrošināšanas 
līgumos paredzēto saistību izpildi.”

7. Papildināt 11.3 pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61)  Ja apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, 

uzsākusi apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, kurā pieprasa, lai attiecīgā sabiedrība izbeidz 
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas 
ziņas par apdrošināšanas pakalpojumu;

2) apdrošināšanas sabiedrības darbība neļauj nodrošināt Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības uzraudzību;

3) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī apdraud vai var apdraudēt 
apdrošināšanas sabiedrības finansiālo stabilitāti un apdrošināšanas līgumos 
paredzēto saistību izpildi.”

8. Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, izvērtējot apdrošināšanas sabiedrības akcionāru 

atbilstību šā likuma prasībām un šā likuma 13. panta pirmās daļas 9. punktā minētajā dokumentā 
ietverto informāciju, ir tiesīga apdrošināto interešu aizsardzības nolūkā licencē apdrošināšanas 
veikšanai noteikt pakalpojumu sniegšanas nosacījumus.”

9. Papildināt likumu ar 12.3 pantu šādā redakcijā:
“12.3 pants. (1) Licenci apdrošināšanas veikšanai izsniedz, ja persona atbilst šādām prasībām:

1) tā ir ierakstīta komercreģistrā kā akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība vai 
ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvā sabiedrība;

2) tā plāno veikt apdrošināšanu un komercdarbību, kas ir tieši saistīta ar apdrošināšanu;
3) tā nodrošina pašu līdzekļus šā likuma 32. panta 1.1 daļā noteiktajā apmērā;
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4) tā pierāda, ka spēs nodrošināt šā likuma 31. pantā noteiktās maksātspējas prasības 
izpildi;

5) tā pierāda, ka apdrošināšanas sabiedrības amatpersonas atbilst šā likuma 20. panta 
pirmās daļas, 21. panta pirmās daļas un 22. panta pirmās daļas prasībām;

6) tā ir iesniegusi šā likuma 13. panta pirmajā daļā norādītos dokumentus;
7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 15. panta pirmajā 

daļā minēto nosacījumu iestāšanos.
(2) Licenci apdrošināšanas veikšanai citā apdrošināšanas veidā izsniedz, ja apdrošināšanas 

sabiedrība atbilst šādām prasībām:
1) tā pierāda, ka izpilda šā likuma 31. pantā noteikto maksātspējas prasību;
2) tā ir iesniegusi šā likuma 13. panta otrajā daļā norādītos dokumentus;
3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 15. panta pirmajā 

daļā minēto nosacījumu iestāšanos.”

10. 13. panta pirmajā daļā:
izslēgt 3. punktu;
izslēgt 10. punkta ievaddaļā vārdus “un iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu 

un procedūras aprakstu”.

11. 16. panta pirmajā daļā:
izslēgt 8. punktā vārdus “un rīkojumu”;
papildināt daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11) apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem ar būtisku līdzdalību iestājies tiem 
piederošo akciju balsstiesību izmantošanas aizliegums un tas ilgst vairāk nekā sešus 
mēnešus.”

12. Papildināt 24. pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā likuma 20. panta pirmajā daļā un 22. panta pirmajā daļā minētās amatpersonas var 

sākt pildīt savus pienākumus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.
(22) Ja šā likuma 20. panta pirmajā daļā un 22. panta pirmajā daļā minētā amatpersona netiek 

ievēlēta (iecelta) amatā vai beidz pildīt amata pienākumus, apdrošināšanas sabiedrība rakstveidā, 
norādot iemeslus, paziņo to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Apdrošināšanas sabiedrība šajā 
daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.”

13. Aizstāt 32. panta 1.1 daļas 4. punktā skaitli “3,4” ar skaitli “3,6”.

14. 34. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apdrošināšanas sabiedrība mēnesi pirms akcionāru sapulces paziņo Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijai par nodomu izmaksāt dividendes. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības 
aizliegt apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt dividendes, ja apdrošināšanas sabiedrība neizpilda šā 
likuma 31. pantā noteikto maksātspējas prasību vai, izmaksājot dividendes, maksātspējas prasību 
varētu neizpildīt.”; 

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
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15. Izteikt 42. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:
“7) ar hipotēku nodrošināti aizdevumi, kas izsniegti pret Latvijas Republikā, citā 

dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu, kuras tirgus 
vērtība nav mazāka par izsniegtā aizdevuma summu;”.

16.  Aizstāt 43. panta pirmās daļas 6. punktā vārdu “vienu” ar vārdiem “vienai personai 
izsniegtu”.

17. 50. pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina tās darbības 

raksturam, apjomam un sarežģītībai atbilstošas visaptverošas un efektīvas pārvaldības sistēmas 
izveidi un darbību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības apdrošināšanas sabiedrības 
un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai.”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina saņemto 

sūdzību un sniegto atbilžu reģistrāciju. Reģistrāciju veic elektroniski.”

18. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:
“50.2  pants.  (1)  Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība 

izstrādā un apstiprina sūdzību pārvaldības politiku, nodrošinot sūdzībā norādīto faktu pārbaudi, 
iespējamo interešu konfliktu konstatēšanu un novēršanu, un ir atbildīga par šīs politikas ievērošanu. 
Rakstveida informācijai par sūdzību izskatīšanas procedūru jābūt brīvi pieejamai apdrošināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietās un apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja 
filiāles mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota. 

(2)  Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepārtraukti veic 
saņemto sūdzību analīzi, izvērtē to iemeslus, analizē cēloņus un veic pasākumus konstatēto cēloņu 
novēršanai. 

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka saņemto sūdzību un sniegto atbilžu reģistrācijas 
kārtību, kā arī kritērijus un prasības šā panta otrajā daļā minētās analīzes veikšanai.”

19. 69. pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) iesniegt tiesā apdrošināšanas sabiedrības maksātnespējas procesa pieteikumu;”;
izslēgt piektajā daļā vārdus “saskaņā ar tiesas nolēmumu vai uzsākot bankrota procedūru”.

20. 70. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Likvidators mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par likvidāciju, izstrādā un 

iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai likvidācijas procesa plānu.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai likvidators precizē likvidācijas 

procesa plānu.”;
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papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:
“(41) Apdrošināšanas līgumu nodošanu veic saskaņā ar šā likuma 65., 66., 68. un 68.1 pantā 

noteikto kārtību.
(42) Izbeidzot nedzīvības apdrošināšanas līgumus, apdrošinātājs nav tiesīgs no izmaksājamās 

apdrošināšanas prēmijas ieturēt ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos apdrošinātāja 
izdevumus.

(43) Apdrošināšanas līgumi, kuru termiņš beidzas triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums par darbības izbeigšanu vai tiesas nolēmums par maksātnespējas procesa pasludināšanu, 
nav izbeidzami, izņemot gadījumus, kad apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc apdrošinājuma 
ņēmēja iniciatīvas.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6)  Apdrošināšanas sabiedrībai ir pienākums pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

ierosinājuma nekavējoties atsaukt likvidatoru no amata, ja tiek konstatēts, ka likvidatora darbība 
apdraud apdrošināto personu intereses.”

21. 73. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nolēmusi izbeigt darbību, 

tā pirms likvidācijas procesa uzsākšanas informē par to Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, nosūtot 
attiecīgu paziņojumu. Tam pievienojamo informāciju nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.”;

izslēgt otro daļu.

22. 75. panta pirmajā daļā:
aizstāt 1. punktā skaitli un vārdu “2850 euro” ar skaitļiem un vārdiem “2850 euro nedzīvības 

apdrošināšanā vai 14 230 euro dzīvības apdrošināšanā”;
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) fizisko personu prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kas pārsniedz 
2850 euro nedzīvības apdrošināšanā vai 14 230 euro dzīvības apdrošināšanā.”

23. Papildināt IX nodaļu ar 76.1 pantu šādā redakcijā:
“76.1 pants. (1) Naudas līdzekļus, par kuriem apdrošināšanas sabiedrības kreditori nepiesaka 

savus prasījumus un kurus neizņem šā likuma 75. pantā minētajā kārtībā, apdrošināšanas sabiedrības 
likvidators vai administrators, noslēdzot līgumu, nodod glabājumā paša izraudzītai kredītiestādei. 
Rakstveida paziņojumu par naudas līdzekļu nodošanu kredītiestādei glabājumā apdrošināšanas 
sabiedrības likvidators vai administrators nekavējoties nosūta katram kreditoram, kā arī publicē 
plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

(2) Maksu par kredītiestādei nodoto apdrošināšanas sabiedrības kreditoru naudas līdzekļu 
glabājumu ietur no apdrošināšanas sabiedrības kreditoriem un aprēķina proporcionāli no naudas 
līdzekļu summas, kas pienākas katram kreditoram.

(3) Apdrošināšanas sabiedrības kreditors zaudē prasījuma tiesības uz naudas līdzekļiem, ja 
viņš 10 gadu laikā no brīža, kad naudas līdzekļi nodoti kredītiestādei, nav izņēmis naudas līdzekļus, 
kas tam pienākas. Naudas līdzekļi, kuri pienākas apdrošināšanas sabiedrības kreditoriem un 
attiecībā uz kuriem iestājies noilgums, piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta.

(4)  Pēc tam, kad noslēgts glabājuma līgums ar kredītiestādi, apdrošināšanas sabiedrības 
likvidators vai administrators iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par 
kredītiestādi, kurai naudas līdzekļi nodoti glabāšanā, un kreditoru sarakstu, norādot katra kreditora 
identifikācijas datus un līdzekļu apmēru, kas pienākas katram kreditoram.”
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24. Aizstāt 91. panta pirmajā daļā vārdu “bankrota” ar vārdu “maksātnespējas”.

25. Izteikt 92. pantu šādā redakcijā:
“92. pants. (1)  Apdrošināšanas atlīdzību no Apdrošināto aizsardzības fonda izmaksā šajā 

likumā noteiktajā apmērā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā pēc tam, kad 
tiesa pasludinājusi apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas procesu.

(2) Ja Apdrošināto aizsardzības fondā nepietiek līdzekļu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai 
saskaņā ar šo likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var noslēgt aizdevuma līgumu par 
trūkstošās summas aizņemšanos no Latvijā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalsts vai ārvalsts 
kredītiestādes filiāles Latvijā vai apdrošinātāja. Ja apdrošināšanas atlīdzību izmaksai nepieciešamo 
trūkstošo summu nav iespējams aizņemties no vienas Latvijā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalsts 
vai ārvalsts kredītiestādes filiāles Latvijā vai apdrošinātāja, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir 
tiesīga noslēgt aizdevuma līgumu ar vairākām Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, dalībvalsts vai 
ārvalstu kredītiestāžu filiālēm Latvijā vai apdrošinātājiem.

(3) Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāle Latvijā vai 
apdrošinātājs var piedāvāt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aizņemties no tās apdrošināšanas 
atlīdzību izmaksai nepieciešamo trūkstošo summu tikai tādā gadījumā, ja aizdevuma līguma 
noslēgšana ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju neietekmēs Latvijā reģistrētas kredītiestādes, 
dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāles Latvijā vai apdrošinātāja spēju ievērot kredītiestāžu vai 
apdrošinātāju darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās kredītiestāžu vai apdrošinātāju 
darbību regulējošās prasības.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, izraugoties Latvijā reģistrētu kredītiestādi, dalībvalsts 
vai ārvalsts kredītiestādes filiāli Latvijā vai apdrošinātāju, ar kuru tiks noslēgts aizdevuma līgums 
par apdrošināšanas atlīdzību izmaksai nepieciešamo trūkstošo summu, nav piemērojami Publisko 
iepirkumu likuma noteikumi. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izraugās to Latvijā reģistrēto 
kredītiestādi, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāli Latvijā vai apdrošinātāju, kas Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijai piedāvājis zemāko aizdevuma procentu likmi. 

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apdrošināšanas atlīdzību izmaksai aizdotos naudas 
līdzekļus atmaksā no Apdrošināto aizsardzības fonda.”

26.  Aizstāt 93. panta sestajā daļā vārdus “lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu” ar 
vārdiem “nolēmums par maksātnespējas procesa pasludināšanu”.

27. Izslēgt 103. pantu.

28. Papildināt likumu ar 103.1 pantu šādā redakcijā:
“103.1 pants. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka apdrošinātājs neievēro šā 

likuma, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, citu apdrošinātāju darbību regulējošo 
normatīvo aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto 
lēmumu prasības vai apdrošinātāja darbība apdraud minēto prasību izpildi, Finanšu un kapitāla 
tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) pieprasīt, lai apdrošinātājs nekavējoties veic nepieciešamās darbības attiecīgās 
situācijas novēršanai un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās noteiktajā 
termiņā pasākumu plānu konstatētā pārkāpuma novēršanai;

2) brīdināt apdrošinātāju;
3) dot apdrošinātājam saistošus rakstveida norādījumus, kas nepieciešami attiecīgās 

situācijas novēršanai;
4) uzlikt šajā likumā paredzēto soda naudu.”
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29. Papildināt 107.1 panta piekto daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:
“11) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un Eiropas Sistēmisko risku 

padomi.”

30. 109. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja netiek pildītas šā likuma prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt 

apdrošinātājam soda naudu līdz 142 000 euro.”;
papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja netiek pildīti likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 6. panta otrās daļas, 24.1 un 

55. panta noteikumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda 
naudu līdz 14 200 euro.

(12) Ja netiek pildīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanas likuma noteikumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam 
soda naudu līdz 142 000 euro.

(13)  Ja persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā 
pirms šā likuma 26. panta pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanas Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijai vai tā izskatīšanas laikā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt 
personai soda naudu no 14 200 līdz 142 000 euro.”

31. Papildināt 129. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības papildu uzraudzībai 

pakļautas apdrošināšanas sabiedrības pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai.”

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. punktu šādā redakcijā:
“32. Grozījumi šā likuma 32. panta 1.1 daļas 4. punktā par garantijas fonda minimālā lieluma 

palielināšanu no 3,4 uz 3,6 miljoniem euro stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

240. 782L/11 Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā
Izdarīt Pārapdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2008, 15. nr.; 2009, 7. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2013, 106., 193. nr.) šādus 
grozījumus: 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “iekšējās kontroles” ar vārdu “pārvaldības”.

2. 24. pantā:
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šā likuma 20. panta pirmajā daļā un 23. panta pirmajā daļā minētās amatpersonas var sākt 

pildīt savus pienākumus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja šā likuma 20. panta pirmajā daļā un 23. panta pirmajā daļā minētā amatpersona netiek 

ievēlēta (iecelta) amatā vai beidz pildīt amata pienākumus, pārapdrošināšanas sabiedrība rakstveidā, 
norādot iemeslus, paziņo to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Pārapdrošināšanas sabiedrība 
šajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.”

3. Izteikt 26. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1)  Pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle nodrošina tās 

darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai atbilstošas visaptverošas un efektīvas pārvaldības 
sistēmas izveidi un darbību.

(2)  Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības pārapdrošināšanas 
sabiedrības un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai.”

4. 38. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle ārpakalpojumu 

sniegšanu drīkst deleģēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam ir nepieciešamā kvalifikācija un 
pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts 
pārapdrošinātāja filiāle plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas pārapdrošināšanas sabiedrība 

vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai motivētu 
rakstveida iesniegumu, pievienojot tam dokumentu, kurā ietverta ārpakalpojuma saņemšanas 
politika un ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūra, un ārpakalpojuma līguma projektu. 
Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā, ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūrā vai 
ārpakalpojuma līgumā tiek izdarīti grozījumi, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts 
pārapdrošinātāja filiāle tos iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas.”

5. Papildināt 42. panta sesto daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:
“11) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un Eiropas Sistēmisko risku 

padomi.”
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6. Aizstāt 60. panta otrās daļas 1. punktā skaitli “3,4” ar skaitli “3,6”.

7. Papildināt 62. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4)  Pārapdrošināšanas sabiedrība mēnesi pirms akcionāru sapulces paziņo Finanšu un 

kapitāla tirgus komisijai par nodomu izmaksāt dividendes. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 
ir tiesības aizliegt pārapdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt dividendes, ja pārapdrošināšanas 
sabiedrība neizpilda šā likuma 58. pantā noteikto maksātspējas prasību vai, izmaksājot dividendes, 
maksātspējas prasība varētu tikt neizpildīta.”

8. Papildināt 69. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem Finanšu un kapitāla tirgus 

komisija ir tiesīga anulēt izsniegto pārapdrošināšanas licenci, ja pārapdrošināšanas sabiedrības 
akcionāriem ar būtisku līdzdalību iestājies tiem piederošo akciju balsstiesību izmantošanas 
aizliegums un tas ilgst vairāk nekā sešus mēnešus.”

9. Papildināt likumu ar 82.1 pantu šādā redakcijā:
“82.1 pants. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka pārapdrošinātājs neievēro šā 

likuma, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, citu pārapdrošinātāju darbību regulējošo 
normatīvo aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto 
lēmumu prasības, vai ja pārapdrošinātāja darbība apdraud minēto prasību izpildi, Finanšu un 
kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) pieprasīt, lai pārapdrošinātājs nekavējoties veic nepieciešamās darbības attiecīgās 
situācijas novēršanai un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās noteiktajā 
termiņā pasākumu plānu konstatētā pārkāpuma novēršanai;

2) brīdināt pārapdrošinātāju;
3) dot pārapdrošinātājam saistošus rakstveida norādījumus, kas nepieciešami attiecīgās 

situācijas novēršanai;
4) uzlikt šajā likumā paredzēto soda naudu.” 

10. Izslēgt 84. pantu.

11. Izteikt 88. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir pakļauta papildu uzraudzībai saskaņā ar šā 

likuma 86. panta pirmās daļas 1. punkta prasībām, izveido atbilstošu risku vadības un pārvaldības 
sistēmu un izstrādā procedūras, lai pienācīgi noteiktu, novērtētu un kontrolētu papildu uzraudzībai 
nepieciešamos rādītājus un informāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās 
prasības papildu uzraudzībai pakļautas pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldības sistēmas izveidei 
un darbībai.”
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12. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Grozījumi šā likuma 60. panta otrās daļas 1. punktā par garantijas fonda minimālā 

lieluma palielināšanu no 3,4 uz 3,6 miljoniem euro stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

241. 783L/11 Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu”

Izdarīt likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 13. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7. nr.; 2005, 20. nr.; 2007, 14. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205. nr.; 2011, 196. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) ietekmes sākotnējais izvērtējums (turpmāk arī — sākotnējais izvērtējums) — 

procedūra, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā veicama paredzētajai darbībai, kurai 
var būt būtiska ietekme uz vidi, lai izvērtētu šīs darbības īstenošanas iespējamās 
nelabvēlīgās ietekmes būtiskumu un lemtu par ietekmes novērtējuma piemērošanu;”. 

2. 3. pantā:
izslēgt 5. punktā vārdus “un, ja nepieciešams, minētā darbība jāaizliedz (piesardzības 

princips)”;
papildināt pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) paredzēto darbību, kurai ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi, aizliegts sadalīt 
vairākās darbībās, jo tādējādi netiek pienācīgi novērtēta paredzētās darbības kopīgā 
ietekme.”

3. Papildināt likumu ar 3.2 pantu šādā redakcijā:
“3.2 pants. Sākotnējā izvērtējuma nepieciešamība
(1) Sākotnējais izvērtējums nepieciešams:

1) šā likuma 2. pielikumā minētajām paredzētajām darbībām;
2) paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt šā likuma 4.1  pantā minētās 

teritorijas;
3) izmaiņām esošajās darbībās:

a) ja izmaiņas atbilst šā likuma 2. pielikumā minētajām robežvērtībām, 
b) ja izmaiņu rezultātā tiks sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma 2. pielikumā minētās 

robežvērtības un izmaiņu apjoms ir 25 procenti no minētās robežvērtības un 
vairāk,

c) ja citas izmaiņas akceptētajās, notiekošajās vai pabeigtajās darbībās, kuras ir 
saistītas ar šā likuma 1. un 2. pielikumā minētajiem objektiem, var izraisīt 
būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

4) vairākām līdzīgām paredzētajām darbībām, kuras ietekmē vienu un to pašu teritoriju 
un kuru izmaiņu rezultātā summāri tiks sasniegtas šā likuma 1. vai 2.  pielikumā 
minētās robežvērtības;

5) citām paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, ņemot vērā šā likuma 
11. pantā minētos kritērijus.

(2) Vērtējot darbības izmaiņu apjomu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.  punktu, ņem 
vērā plānoto un pēdējo piecu gadu laikā veikto izmaiņu summu vai plānoto un kopš iepriekšējā 
sākotnējā izvērtējuma pabeigšanas veikto izmaiņu summu.”
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4. 4. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ietekmes novērtējums nepieciešams:

1) paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 1. pielikumā minētajiem 
objektiem;

2) paredzētajām darbībām saskaņā ar sākotnējo izvērtējumu;
3) paredzētajām darbībām saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem 

līgumiem;
4) ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā šo 

darbību kopējo un savstarpējo ietekmi;
5) izmaiņām esošajās darbībās:

a) ja izmaiņas atbilst šā likuma 1. pielikumā minētajām robežvērtībām,
b) ja izmaiņu rezultātā tiks sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma 1. pielikumā 

minētās robežvērtības,
c) ja izmaiņas paredzētas šā likuma 1. pielikumā minētajā objektā, kuram ietekmes 

novērtējums līdz šim nav veikts, un izmaiņu apjoms ir 50 procenti no šā likuma 
1. pielikumā minētās robežvērtības.”;

izslēgt otro un 2.1 daļu;
aizstāt trešajā daļā vārdus “vai pašvaldības institūcija” ar vārdiem “pašvaldību institūcija, cita 

atvasināta publiska persona vai cits subjekts, kuram deleģēts valsts pārvaldes uzdevums vai valsts 
īpašuma apsaimniekošana”.

5. Aizstāt 4.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “14. pantu” ar skaitli un vārdu “14.1 pantu”.

6. Aizstāt 6.1  panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “Valsts vides dienesta reģionālā vides 
pārvalde” ar vārdiem “Valsts vides dienests”.

7. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ierosinātājs paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 4. panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 

5. punktā, piesaka kompetentajai institūcijai, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz 
divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju 
veidiem.”

8. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:
“8. pants. Paredzētās darbības pieteikšana Valsts vides dienestam
(1) Paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 3.2 panta pirmajā daļā, ierosinātājs piesaka Valsts 

vides dienestam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus 
attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem.

(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (Natura 
2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu 
un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.”

9. Izslēgt 8.1 pantu.
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10. Aizstāt 10. pantā vārdus “reģionālajā vides pārvaldē pieteiktajām paredzētajām darbībām 
jāveic ietekmes sākotnējais izvērtējums (turpmāk — sākotnējais izvērtējums)” ar vārdiem “Valsts 
vides dienestam pieteiktajām paredzētajām darbībām jāveic sākotnējais izvērtējums”. 

11. Izteikt 12. un 13. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Sākotnējā izvērtējuma veikšanas kārtība
(1) Sākotnējo izvērtējumu veic Valsts vides dienests.
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicams sākotnējais izvērtējums.
(3) Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atteikumu veikt sākotnējo izvērtējumu, ja 

paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot šādus gadījumus:
1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai 

lokālplānojumam;
2) Ministru kabinets atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir 

izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu 
interešu apmierināšanai.

(4) Valsts vides dienests pieņem lēmumu par sākotnējā izvērtējuma pārtraukšanu, ja, veicot 
sākotnējo izvērtējumu, konstatē, ka paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot 
šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai 
lokālplānojumam; 

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir 
izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu 
interešu apmierināšanai.

(5) Valsts vides dienesta lēmumu, ar kuru tas atsaka vai pārtrauc veikt sākotnējo izvērtējumu, 
ja paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, var apstrīdēt kompetentajā institūcijā. 
Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13. pants. Sākotnējā izvērtējuma rezultāts
(1) Valsts vides dienests sākotnējā izvērtējuma rezultātu kopā ar izvērtējumā apkopoto 

informāciju un paredzētās darbības iesniegumu nosūta kompetentajai institūcijai lēmuma 
pieņemšanai.

(2) Ja saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātiem paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums 
nav nepieciešams, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz katru konkrēto 
paredzēto darbību. Tehniskos noteikumus izdod arī citos gadījumos, kas norādīti šā panta ceturtajā 
daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos. 

(3) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos Valsts vides dienests var grozīt vides aizsardzības 
prasības visā tehnisko noteikumu darbības laikā.

(4) Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie 
noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas 
kārtību.”

12. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. Konsultācijas ar pašvaldību par paredzēto darbību pirms ietekmes 

novērtējuma veikšanas
(1)  Ierosinātājs pirms paredzētās darbības ietekmes novērtējuma veikšanas konsultējas 

ar pašvaldību par paredzētās darbības īstenošanas iespējām pašvaldības teritorijā. Paredzētajām 
darbībām, kuras saistītas ar transporta un elektronisko sakaru tīklu un enerģijas pārvades būvju 
būvniecību vai attiecībā uz kurām Ministru kabinets pieņem lēmumu par atļauju uzsākt darbību 
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(paredzētās darbības akcepts), konsultācijas ar pašvaldību nav nepieciešamas.
(2) Pašvaldība izvērtē paredzētās darbības īstenošanas iespējas savā teritorijā un 15 dienu 

laikā pēc ierosinātāja rakstveida iesnieguma saņemšanas nosūta tam savu viedokli par paredzētās 
darbības atbilstību šīs pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.”

13. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:
“14.1 pants. Ietekmes novērtējuma nepieciešamības apstiprināšana
(1) Ja kompetentā institūcija pieņem lēmumu, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums 

ir nepieciešams, tā rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām, 
pašvaldībām un citai likumā noteiktajai institūcijai par ietekmes novērtējuma uzsākšanu, kā arī 
ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.

(2)  Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

(3)  Ja kompetentā institūcija nolemj, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums 
nav nepieciešams, tā rakstveidā paziņo savu lēmumu ierosinātājam, Valsts vides dienestam, 
ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā plānota paredzētā darbība, un citai 
likumā noteiktajai institūcijai, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par ietekmes 
novērtējuma nepiemērošanu.

(4) Kompetentā institūcija pieņem lēmumu par atteikumu veikt ietekmes novērtējumu, ja 
paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai 
lokālplānojumam;

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir 
izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu 
interešu apmierināšanai.

(5)  Kompetentā institūcija pieņem lēmumu par ietekmes novērtējuma pārtraukšanu, ja 
ietekmes novērtējuma laikā konstatē, ka paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, 
izņemot šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai 
lokālplānojumam;

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir 
izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu 
interešu apmierināšanai.

(6) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā minēto kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt 
tiesā.

(7) Kompetentā institūcija pati vai pēc ierosinātāja lūguma var pieņemt lēmumu, ka 
paredzētās darbības, kurām piemērots ietekmes novērtējums un kuras rada ietekmi uz vienu un to 
pašu teritoriju un ir līdzīgas, novērtējamas apvienotā procedūrā.

(8) Kompetentā institūcija lēmumā par ietekmes novērtējuma apvienoto procedūru noteic, 
ka ietekmes novērtējuma laikā ir apvienojama:

1) sākotnējā sabiedriskā apspriešana;
2) ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošana;
3) sabiedriskā apspriešana.”
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14. Papildināt 22. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja paredzēto darbību, kas saistīta ar transporta un elektronisko sakaru tīklu un enerģijas 

pārvades būvju būvniecību, plānots veikt vairāku pašvaldību teritorijā un pašvaldības akceptējušas 
atšķirīgus paredzētās darbības vietas risinājumus, galīgo lēmumu pieņem Ministru kabinets.”

15. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:
“26. pants. Lēmumu pārskatīšanas kārtība
(1) Jebkurš saskaņā ar šo likumu pieņemts lēmums, arī darbība vai bezdarbība, nedrīkst 

pārkāpt vai ignorēt normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību 
ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā.

(2) Ja ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā ir pārkāptas vai 
ignorētas normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību, ikvienam 
ir tiesības iesniegt:

1) kompetentajai institūcijai sūdzību par ierosinātāja vai izstrādātāja rīcību visā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procesā līdz tam laikam, kad kompetentā institūcija ir 
sniegusi atzinumu par ziņojumu vai vides pārskatu;

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sūdzību par kompetentās 
institūcijas lēmumu, izskatot šīs daļas 1. punktā minēto sūdzību.

(3)  Kompetentajai institūcijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
izskatot sūdzību, ir tiesības uzdot ierosinātājam vai izstrādātājam nodrošināt normatīvajos 
aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma 
vai stratēģiskā novērtējuma procesā. Ja ierosinātājs vai izstrādātājs neņem vērā kompetentās 
institūcijas vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli, kompetentā 
institūcija, sagatavojot atzinumu, izvērtē ierosinātāja vai izstrādātāja rīcību un, ja nepieciešams, 
atzinumā norāda ierosinātāja vai izstrādātāja pārkāpumus attiecībā uz sabiedrības līdzdalības 
nenodrošināšanu vai informācijas nesniegšanu.

(4) Lēmumu par paredzētās darbības akceptu vai lēmumu par plānošanas dokumenta 
pieņemšanu, ja ir pārkāptas vai ignorētas normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz 
informāciju vai līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā, var 
apstrīdēt un pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

16. Pārejas noteikumos:
papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:
“17. Šā likuma grozījumi par 4. panta otrās un 2.1 daļas izslēgšanu, 12. un 13. panta izteikšanu 

jaunā redakcijā, kā arī grozījumi 1. un 2. pielikumā stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
18. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. janvārim izdod šā likuma 12. panta otrajā 

daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 
1. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr.83 “Kārtība, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”.

19. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. janvārim izdod šā likuma 13. panta 
ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 
2015. gada 1. janvārim piemērojami Ministru kabineta 2004. gada 24. februāra noteikumi Nr.91 
“Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai 
nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”.”
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17. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvas 2011/92/ES 
par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificētā 
redakcija);”;

izslēgt 2., 6. un 7. punktu.

18. 1. pielikumā:
izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Jaunu dzelzceļa līniju būvniecība, ja to garums ir 10 kilometru un vairāk.”; 
papildināt pielikumu ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
“11.2 Jaunbūvējami autoceļi, ja to garums ir 10 kilometru un vairāk.”;
izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Bīstamo atkritumu apglabāšanas vietas, kā arī to sadedzināšanas un ķīmiskās pārstrādes 

iekārtas.”;
papildināt pielikumu ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:
“14.1 Bīstamo atkritumu bioloģiskās, fizikālās un mehāniskās pārstrādes un apstrādes iekārtas, 

ja to jauda ir 10 000 tonnu gadā un vairāk.
14.2 Bīstamo atkritumu šķirošanas iekārtas, ja to jauda ir 20 000 tonnu gadā un vairāk.”;
izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
“20. Projekti, kas paredz ogļūdeņražu ieguvi komerciālos nolūkos.”;
izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
“25. Derīgo izrakteņu ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 150 hektāru vai 

lielākā platībā.”;
papildināt pielikumu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
“26.1 Vēja elektrostaciju būvniecība, ja to:

1) skaits ir 15 elektrostaciju un vairāk;
2) kopējā jauda ir 15 megavatu un vairāk.”;

izslēgt 30. punktu.

19. 2. pielikumā:
izslēgt 1. punkta 1. apakšpunktā vārdus “un meža zemes transformācija”;
izteikt 1. punkta 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) šādi ūdenssaimniecības projekti:
a) jauni ūdenssaimniecības projekti, tai skaitā jaunu meliorācijas un apūdeņošanas 

sistēmu būvniecība, ja to zemes platība ir lielāka par 100 hektāriem,
b) esošu meliorācijas vai apūdeņošanas sistēmu pārbūve, ja to zemes platība ir 

lielāka par 500 hektāriem;”;
papildināt 1. punkta 4. apakšpunktu pēc vārda “apmežošana” ar vārdiem “un atmežošana”;
izteikt 2. punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai 
lielākā platībā;”;

izteikt 3. punkta 7. un 8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7) hidroelektrostaciju būvniecība, ja:
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a) tiek būvēta jauna hidroelektrostacija,
b) tiek rekonstruēta esoša hidroelektrostacija, tādējādi ietekmējot hidroloģisko 

vai hidroģeoloģisko režīmu;
8) vēja elektrostaciju būvniecība, ja:

a) to skaits ir 5 elektrostacijas un vairāk, 
b) to jauda ir 5 megavati un vairāk,
c) tā paredzēta tuvāk nekā 500 metru attālumā no dzīvojamām mājām, izņemot 

gadījumus, kad vēja elektrostacija paredzēta dzīvojamās mājas elektroapgādei 
un tās jauda ir 20 kilovatu un vairāk,

d) būves augstums pārsniedz 30 metrus un tā paredzēta īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā vai tuvāk nekā 1 kilometra attālumā no īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas, izņemot dabas pieminekļu  — aizsargājamu  akmeņu (dižakmeņu) 
un aizsargājamu koku (dižkoku) — teritoriju, vai no īpaši aizsargājamo putnu 
sugu aizsardzībai izveidota mikrolieguma;”; 

izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Pārtikas rūpniecība: 

1) augu un dzīvnieku eļļas un tauku rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 
10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk; 

2) rūpnieciska augu un dzīvnieku izcelsmes produktu iepakošana un konservēšana, ja 
ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk; 

3) piena produktu rūpnieciska ražošana, ja pieņem vairāk nekā 50 tonnu piena 
diennaktī (ja 50 tonnu diennaktī ir gada vidējais rādītājs); 

4) brūvēšana un iesala rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā 
vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

5) konditorejas izstrādājumu un sīrupa rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 
10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

6) tādu lopkautuvju būvniecība, kurās pārstrādā vairāk nekā 25 tonnas kautķermeņu 
diennaktī; 

7) cietes rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas 
diennaktī un vairāk; 

8) zivju produktu un zivju eļļas rūpnieciska ražošana uzņēmumos, kuros pārstrādā 
vairāk nekā 10 tonnu zivju diennaktī; 

9) cukura rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas 
diennaktī un vairāk.”;

izteikt 8. punkta 4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“4) skaidu plākšņu un finiera ražošana, ja ražošanas jauda ir 20 tonnu produkcijas 

diennaktī;”;
izteikt 10. punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) rūpniecisko teritoriju ierīkošana, ja to platība ir 2,5 hektāri un vairāk;”;
izteikt 10. punkta 3., 4. un 5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) dzelzceļa infrastruktūras projekti:
a) jaunu dzelzceļa līniju būvniecība, ja to garums pārsniedz 2,5 kilometrus, 
b) kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība, ja plānotais kravu apjoms 

ir 10 miljoni tonnu gadā un vairāk, izņemot minēto objektu atjaunošanu (visas 
darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1. pielikums);
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4) lidlauku būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1. pielikums), 
izņemot helikopteru nosēšanās laukumu ierīkošanu medicīnas, glābšanas un 
militārajām vajadzībām; 

5) jauna ceļa būvniecība:
a) ja tā garums ir 1 kilometrs un vairāk,
b) ja tas paredzēts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, robežojas ar īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vai paredzēts 100 metru attālumā no tās;”;
papildināt 10. punktu ar 5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

“51) ostu un kuģu piestātņu, arī zvejas ostu, būvniecība (visas darbības, uz kurām 
neattiecas šā likuma 1. pielikums);”;

izteikt 10. punkta 6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6) jaunu iekšējo ūdensceļu būvniecība, ja to garums ir 500 metru un vairāk;”;

izteikt 10. punkta 8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8) jaunu tramvaja un metro līniju būvniecība vai cita veida sliežu transports pasažieru 

pārvadāšanai, ja to garums ir 2 kilometri un vairāk;”;
izteikt 11. punkta 1. un 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) sacīkšu trašu un mehānisko transportlīdzekļu izmēģinājumu poligonu izveidošana, 
ja tie atrodas ciemu un pilsētu robežās vai ja to garums ir 1 kilometrs un vairāk; 

 2) atkritumu apglabāšanas iekārtas (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 
1. pielikums);”;

papildināt 11. punktu ar 2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“21) atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 5 tonnas diennaktī (visas 

darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1. pielikums);”;
izteikt 11. punkta 12. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12) ēku un būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana un restaurācija Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā;”;

papildināt 11. punktu ar 13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“13) grunts novietņu ierīkošana aizsargājamās jūras teritorijās, izņemot aizsargājamās 

jūras teritorijas “Nida–Pērkone” un “Rīgas līča rietumu piekraste.”;
izteikt 12. punkta 2., 3. un 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) jahtu un citu mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošana, ja tās paredzētas 
vairāk nekā 5 mazizmēra kuģošanas līdzekļu uzņemšanai vienlaikus;

3) viesnīcu, viesu namu vai viesnīcu kompleksu būvniecība ārpus apdzīvotajām vietām 
un ar to saistītie attīstības pasākumi, ja tās var nodrošināt vairāk nekā 25 cilvēku 
uzņemšanu vienlaikus vai ja tās paredzētas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

4) pastāvīgu kempinga vietu ierīkošana, ja tās var nodrošināt vairāk nekā 25 cilvēku 
uzņemšanu vienlaikus vai ja tās paredzētas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;”;

izslēgt 13. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

242. 784L/11 Grozījumi Meliorācijas likumā
Izdarīt Meliorācijas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 12., 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“51) pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma — koplietošanas meliorācijas 

sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās 
apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, 
ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos);”.

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:
“2. pants. Likuma mērķis ir nodrošināt tādu meliorācijas sistēmu pārvaldības mehānismu, 

kas veicina dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, nodrošina iedzīvotāju 
drošībai un labklājībai, infrastruktūras attīstībai nepieciešamo ūdens režīmu, kā arī racionālu 
meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldību lauku apvidu un pilsētu 
zemē.”

3. 4. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

izdod tehniskos noteikumus šādām darbībām meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm:

1) būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, pārvietošanai un pārbūvei;
2) derīgo izrakteņu ieguvei;
3) meža ieaudzēšanai;
4) kokaugu stādījumu ieaudzēšanai lauksaimniecībā izmantojamā meliorētajā zemē; 
5) citām darbībām vietās, kur tas var traucēt meliorācijas sistēmas darbības režīmu.”;

izslēgt trešo daļu.

4. Aizstāt 5. pantā vārdus “rekonstrukcija vai renovācija” ar vārdiem “pārbūve vai atjaunošana”.

5. Papildināt 8. pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma;”.

6. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina iespēju piekļūt meliorācijas 

būvēm un ierīcēm, kas atrodas viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās, 
amatpersonām un to pilnvarotām vai norīkotām personām, kuras kontrolē un uzrauga meliorācijas 
sistēmu vai veic darbus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas inventarizāciju, būvniecību, ekspluatāciju 
un uzturēšanu.”
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7. Papildināt II nodaļu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:
“13.1  pants. Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu sarakstu 

apstiprina zemkopības ministrs atbilstoši normatīvajiem aktiem par meliorācijas kadastru.”

8. Aizstāt 19. pantā vārdus “uztur un ekspluatē” ar vārdiem “būvniecību, uzturēšanu un 
ekspluatāciju nodrošina”.

9. Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:
“22. pants.  (1)  Pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu 

nodrošina attiecīgā pašvaldība. 
(2) Ja pašvaldības meliorācijas sistēma atrodas divu vai vairāku pašvaldību administratīvajā 

teritorijā, to pienākums ir piedalīties pašvaldības meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā 
un uzturēšanā.”

10. Papildināt likumu ar 22.1 un 22.2 pantu šādā redakcijā: 
“22.1  pants. (1)  Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, 

ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība 
var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā 
un uzturēšanā. 

(2) Kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu 
segšanā, nosaka Ministru kabinets.

22.2 pants. (1) Lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa 
piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība 
noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas 
koplietošanas meliorācijas sistēma.

(2) Atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus. 

(3) Pašvaldība mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu, informē par to valsts sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.”

11. Aizstāt 27. pantā vārdus “rekonstrukciju un renovāciju” ar vārdiem “pārbūvi un 
atjaunošanu”.

12. 29. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2)  Koplietošanas meliorācijas sistēmas, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas, kā arī tādas pašvaldības meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas, kuras atrodas divu vai vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtību 
nosaka Ministru kabinets.”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “un rada avārijas draudus” ar vārdiem “vai rada avārijas draudus”.
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13. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8. Šā likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts attiecībā uz tehnisko noteikumu izdošanu 

kokaugu stādījumu ieaudzēšanai lauksaimniecībā izmantojamā meliorētajā zemē stājas spēkā 
vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

9. Ministru kabinets līdz 2014. gada 31. decembrim izdod šā likuma 22.1 panta otrajā daļā un 
29. panta otrajā daļā minētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

243. 785L/11 Grozījums likumā “Par valsts kompensāciju 
cietušajiem”

Izdarīt likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2006, 13. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 
194. nr.; 2012, 189. nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 7. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšana 
pretdabiskā veidā” ar vārdiem “seksuāla vardarbība”.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

244. 786L/11 Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības 
likumā

Izdarīt Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205. nr.; 
2013, 243. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7)  jūras piesārņojums — cilvēka darbības rezultātā radies tāds tiešs vai netiešs 

piesārņojums ar vielām vai enerģiju, arī cilvēka radīts zemūdens troksnis jūrā, kas 
nonāk jūras vidē un kam ir vai var būt kaitīga ietekme uz dzīvajiem resursiem un jūras 
ekosistēmām, kura rezultātā var tikt zaudēta bioloģiskā daudzveidība, apdraudēta 
cilvēku veselība, traucēta jūras nozaru darbība, tostarp zvejniecība un tūrisms, atpūta 
un citi likumīgi jūras izmantošanas veidi, kā arī mazināta jūras ūdeņu izmantošanas 
kvalitāte un rekreatīvā vērtība vai kavēta jūras ilgtspējīga izmantošana.”

2. Papildināt 11. panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “ņemot vērā” ar vārdiem un 
skaitli “šā likuma 9. panta otrajā daļā minēto jūras vides stāvokli raksturojošo iezīmju, slodžu un 
ietekmju indikatīvo sarakstu un”.

3. Papildināt 13. panta ceturto daļu ar jaunu pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pasākumu programmā norāda, kā pasākumi tiks īstenoti un kā tie veicinās šā likuma 

10. pantā noteikto jūras vides mērķu sasniegšanu.”

4. Papildināt 15. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja saskaņā ar jūras novērtējumu jūras stāvoklis ir tik kritisks, ka nepieciešama steidzama 

rīcība tā uzlabošanai, Latvija, sadarbojoties ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm un ievērojot 
šajā likumā minētos reģionālās sadarbības noteikumus, šā likuma 7. panta otrajā daļā minēto 
jūras stratēģiju var izstrādāt, paredzot iespējami drīzāku Pasākumu programmas uzsākšanu, kā arī 
stingrākus aizsardzības pasākumus, ievērojot nosacījumu, ka tas nekavē laba jūras vides stāvokļa 
panākšanu vai saglabāšanu ārpus Baltijas jūras reģiona.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 12. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.



26

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 15 • 2014. gada 14. augustā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

245. 787L/11 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 26. panta pirmo daļu pēc skaitļa “88.7” ar skaitli “103.3”.

2. Papildināt kodeksu ar 45.4 pantu šādā redakcijā:
“45.4 pants. Jaunu psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, 

glabāšanas, pārvadāšanas un realizācijas pieļaušana savā īpašumā
Par jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, 

glabāšanas, pārvadāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā 
īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tika rakstveidā informēta par šajā īpašumā 
konstatēto jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu, 
pārvadāšanu vai realizāciju, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet 
juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.”

3. Izteikt 103.3 pantu šādā redakcijā:
“103.3 pants. Pārtikas aprites prasību pārkāpšana
Par uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas apritē bez normatīvajos aktos noteiktās pārtikas 

uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas, vai paziņojuma nosūtīšanas par īslaicīgu pakalpojumu 
veikšanu vai par nepaziņošanu par izmaiņām uzņēmuma darbībā — 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, 
konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no četrsimt līdz septiņsimt 
euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, 
bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez 
konfiskācijas.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu par pārtikas preces sastāvu vai tās izcelsmes valsti vai 
vietu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot 
pārtiku vai bez konfiskācijas, valdes loceklim — no divsimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 
personām — no divdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, 
valdes loceklim — no septiņsimt līdz divtūkstoš euro, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus 
komercsabiedrībās vai bez tā, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, 
konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.
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Par citiem pārkāpumiem pārtikas apritē — 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot 

pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divdesmit līdz septiņsimt euro, 
konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, 
bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez 
konfiskācijas.”

4. Papildināt kodeksu ar 103.14 pantu šādā redakcijā:
“103.14 pants. Informācijas par lauksaimniecības produktu cenām nesniegšana
Par nepilnīgas vai nepatiesas normatīvajos aktos noteiktās informācijas par lauksaimniecības 

produktu cenām sniegšanu vai tās nesniegšanu, kā arī par atteikšanos uzrādīt šo informāciju 
apliecinošus dokumentus —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecpadsmit līdz 
septiņsimt euro.”

5. Papildināt kodeksu ar 149.40 pantu šādā redakcijā:
“149.40 pants. Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumi
Par likumā noteiktā valsts galvenā autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva 

nav samaksāta pilnā apmērā, —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.
Par likumā noteiktā valsts galvenā autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva 

nav samaksāta, —
uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt divdesmit euro apmērā.”

6. Izslēgt 152.5 pantu.

7. Izteikt 158.2 un 158.3 pantu šādā redakcijā: 
“158.2 pants. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai 

reģistrācijas un licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšana 
Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences 

vai reģistrācijas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas 
noteikumu pārkāpšanu enerģētikas (izņemot elektroenerģijas un dabasgāzes apgādi), elektronisko 
sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības 
nozarēs — 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz 
septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 
personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

158.3  pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijai, tās lēmumu nepildīšana un regulējamo nozaru normatīvo 
aktu pārkāpšana 

Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas 
nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tās noteiktajā termiņā, kā arī par 
nepatiesas informācijas sniegšanu šai komisijai, par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas lēmumu nepildīšanu vai citiem to regulējamo nozaru normatīvo aktu pārkāpumiem, 
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kuru ievērošanu uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija enerģētikas (izņemot 
elektroenerģijas un dabasgāzes apgādi), elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, — 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz 
septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 
personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.”

8. Papildināt 166.24 panta sesto daļu pēc vārda “panta” ar vārdu “pirmajā”.

9. Papildināt 166.25 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos 

paredzētā statistikas pārskata neiesniegšanu noteiktā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.”

10. Izslēgt 190.7 pantu.

11. Izteikt 190.8 pantu šādā redakcijā:
“190.8 pants. Dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpšana 
Par dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpšanu — 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit 

līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajai personai — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.”

12. Izslēgt 190.9 pantu.

13. 214. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “42.1” ar skaitli “45.4”;
aizstāt pirmajā daļā skaitli “149.39” ar skaitli “149.40”.

14. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli “190.7”.

15. Papildināt 215.11  panta pirmo daļu pēc vārda “pantā” ar vārdiem un skaitli “kā arī 
175.2 pantā (par pārkāpumiem, kas saistīti ar biroja likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu)”.

16. 230. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “103.9” ar skaitli “103.14”;
izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors — naudas sodu līdz četrtūkstoš 
euro un piemērot konfiskāciju, kā arī atņemt valdes loceklim tiesības ieņemt 
noteiktus amatus komercsabiedrībās;

2) valsts vecākie inspektori — naudas sodu līdz divtūkstoš euro un piemērot konfiskāciju, 
kā arī atņemt valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās;”.

17. Papildināt 231.2 panta pirmo daļu pēc skaitļa “152.” ar skaitli “152.4”.
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18. Aizstāt 235. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “149.1, 152.4 un 152.5 pantā” ar vārdiem 
un skaitli “un 149.1 pantā”.

19. Izteikt 236.2 pantu šādā redakcijā: 
“236.2 pants. Latvijas Nacionālais arhīvs
Latvijas Nacionālais arhīvs izskata šā kodeksa 190.8  pantā paredzēto administratīvo 

pārkāpumu lietas.
Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Nacionālā 

arhīva vārdā ir tiesīgs Latvijas Nacionālā arhīva direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas.”

20. Papildināt 259.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa “149.15” ar skaitli “149.40”.

21. Izslēgt 299.1 panta otrās daļas 3. punktu.

22.  Papildināt divdesmit devītās nodaļas nosaukumu ar vārdiem “un tiesību atņemšanu 
ieņemt noteiktus amatus”.

23. Papildināt kodeksu ar 312.1 pantu šādā redakcijā: 
“312.1 pants. Lēmuma par tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus izpildes kārtība
Lēmumu par tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus izpilda tam pilnvarotas iestādes 

(amatpersonas) kārtībā, kāda noteikta citos normatīvajos aktos.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

246. 788L/11 Grozījums Subsidētās elektroenerģijas nodokļa 
likumā

Izdarīt Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 232. nr.) šādu 
grozījumu:

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Atbalsts de minimis ietvaros
Nodokļa maksātājs var pieteikties šā likuma 5. panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā 

minētās nodokļa likmes piemērošanai saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra regulu 
(ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu 
de  minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 
2013. gada 24. decembris, Nr.L 352/1).”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 12. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

247. 789L/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., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 
2014, 6., 51. nr.) šādus grozījumus:

1. 11. panta otrajā daļā: 
izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

“45) par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu;”;
izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

“50) par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta 
izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagari nāšanu, atkārtota 
apsardzes sertifikāta un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu;”;

papildināt daļu ar 126., 127. un 128. punktu šādā redakcijā:
“126) par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, pārrobežu skaidras 

naudas pārvadājumu atļaujas dublikāta un atkārtotas pārrobežu skaidras naudas 
pārvadājumu atļaujas izsniegšanu;

127) par Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā paredzētā kontrolšāviena ar 
vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu;

128) par kvalifikācijas pārbaudījuma un atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu 
attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, kā arī 
par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 160. punktu šādā redakcijā:
“160. Šā likuma 11. panta otrās daļas 127. un 128. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

248. 790L/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, 8., 24. nr.; 2008, 13., 23. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 56. nr.; 2013, 142., 
187. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 9.2 un 9.3 pantu šādā redakcijā:
“9.2 pants. Pensiju plāna nodošana 
(1) Atklāts pensiju fonds ir tiesīgs nodot savu pensiju plānu citam atklātam pensiju fondam. 

Pensiju plāna nodošanā iesaistītie pensiju fondi iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai: 
1) iesniegumu, ko sagatavojis pensiju fonds, kurš nodod pensiju plānu. Iesniegumā 

ietver šādu informāciju: 
a) nododamais pensiju plāns, 
b) pensiju fonds, kuram paredzēts nodot pensiju plānu, 
c) pensiju plāna nodošanas iemesls, norādot, kā attiecīgās izmaiņas ietekmēs 

pensiju plāna dalībnieku intereses, 
d) citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju; 

2) starp pensiju fondiem noslēgto līgumu par pensiju plāna aktīvu un saistību 
nodošanu;

3) pensiju plāna nodošanas kalendāra plānu, ko sagatavojis pensiju fonds, kurš nodod 
pensiju plānu. Kalendāra plānā norāda veicamās darbības, datumu vai laikposmu, 
kad paredzēts tās īstenot, un atbildīgās personas. Kalendāra plānu paraksta abu 
pensiju fondu attiecīgās amatpersonas;

4) atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajai kārtībai sagatavotos nododamā pensiju 
plāna grozījumus, precizējot informāciju par pensiju fondu, un, ja nepieciešams, 
pensiju plāna nosaukumu, līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju; 

5) līgumu, ko pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, noslēdzis ar līdzekļu 
pārvaldītāju, vai grozījumus ar līdzekļu pārvaldītāju jau noslēgtajā līgumā par 
nododamā pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanu;

6) līgumu, ko pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, noslēdzis ar līdzekļu turētāju, 
vai grozījumus ar līdzekļu turētāju jau noslēgtajā līgumā par nododamā pensiju 
plāna līdzekļu turēšanu.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas 
dienas izskata šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus un nosūta pensiju plāna nodošanā 
iesaistītajiem pensiju fondiem lēmumu par atļauju nodot pensiju plānu vai atteikumu nodot šo 
plānu, ja nav ievērotas pensiju fondu darbību regulējošu normatīvo aktu prasības vai šāda pensiju 
plāna nodošana aizskar vai var aizskart attiecīgā pensiju plāna dalībnieku intereses, vai šāda pensiju 
plāna nodošana apdraud vai var apdraudēt tā pensiju fonda darbību, kuram nodod pensiju plānu, 
vai visa privāto pensiju fondu sektora stabilu darbību. 

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvais akts par atļauju nodot attiecīgo 
pensiju plānu citam pensiju fondam tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. 

(4) Pensiju fonds, kurš nodod pensiju plānu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad saņemts šā 
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panta otrajā daļā minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju nodot attiecīgo 
pensiju plānu citam pensiju fondam, nosūta nododamā pensiju plāna dalībniekiem paziņojumu 
par pensiju plāna nodošanu. Paziņojumā norāda: 

1) informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar pensiju plāna nodošanu;
2) datumu, ar kuru tiks sākta pensiju plāna nodošana;
3) pensiju plāna dalībnieku tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu, pirms tiek 

uzsākta pensiju plāna nodošana;
4) citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju, kas nepieciešama pensiju plāna 

dalībniekiem, lai turpinātu dalību pensiju plānā.
(5) Grozījumi pensiju plānā, kuri saistīti ar pensiju plāna nodošanu citam pensiju fondam, 

stājas spēkā ne agrāk kā trīs mēnešus pēc to reģistrēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. 
Pensiju fonds ir tiesīgs sākt pensiju plāna līdzekļu nodošanu tikai pēc šajā daļā minēto pensiju 
plāna grozījumu stāšanās spēkā. 

(6) Pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, ir tiesīgs izdarīt jaunus grozījumus nodotajā 
pensiju plānā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad pabeigta pensiju plāna nodošana.

(7) Pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, divu darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta 
pensiju plāna nodošana, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, 
ka pensiju plāna nodošana pabeigta. Apliecinājumu paraksta abi pensiju fondi, līdzekļu turētājs, 
ja līdzekļu turētājs netiek mainīts, vai abi līdzekļu turētāji, ja līdzekļu turētājs tiek mainīts, un 
līdzekļu pārvaldītājs, ja līdzekļu pārvaldītājs netiek mainīts, vai abi līdzekļu pārvaldītāji, ja līdzekļu 
pārvaldītājs tiek mainīts. 

(8) Lai pensiju plānu nodotu citam pensiju fondam, nav nepieciešama attiecīgā pensiju plāna 
dalībnieku, darba devēju vai pensiju plāna komiteju piekrišana.

9.3 pants. Pensiju plānu apvienošana 
(1) Pensiju fonds ir tiesīgs apvienot vienu pensiju plānu ar citu tā paša pensiju fonda izveidoto 

pensiju plānu vai plāniem, apvienojot visus pensiju plānu aktīvus un saistības. Pensiju fonds, kurš 
vēlas apvienot pensiju plānus, sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) iesniegumu, kurā norāda pensiju plānus, kurus paredzēts apvienot, pensiju plānu 
apvienošanas iemeslu, norādot, kā attiecīgās izmaiņas ietekmēs pensiju plānu 
dalībnieku intereses, kā arī citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju;

2) šā likuma 8. panta trešās daļas 15., 16. un 17. punktā minētos dokumentus;
3) grozījumus līgumā ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju, ja tādi ir nepieciešami; 
4) pensiju fonda, līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja pilnvaroto personu 

parakstītu pensiju plānu apvienošanas kalendāra plānu un aprakstu, kurā norāda 
aktīvu apvienošanas un saistību izpildes kārtību, kā arī plānoto apvienošanas datumu 
vai laikposmu un atbildīgās personas.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas 
dienas izskata šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus un nosūta pensiju fondam lēmumu par 
atļauju apvienot pensiju plānus vai atteikumu apvienot pensiju plānus, ja nav ievērotas pensiju 
fondu darbību regulējošu normatīvo aktu prasības vai šāda pensiju plānu apvienošana aizskar 
vai var aizskart attiecīgā pensiju plāna dalībnieku intereses, vai šāda pensiju plānu apvienošana 
apdraud vai var apdraudēt pensiju fonda vai visa privāto pensiju fondu sektora stabilu darbību. 

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvais akts par atļauju apvienot pensiju 
plānus tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi. 
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(4) Pensiju fonds ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad saņemts šā panta otrajā daļā 
minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju apvienot pensiju plānus, nosūta 
apvienojamo pensiju plānu dalībniekiem paziņojumu par paredzēto apvienošanu. Paziņojumā 
norāda: 

1) informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar pensiju plānu apvienošanu;
2) datumu, ar kuru tiks sākta pensiju plānu apvienošana;
3) pensiju plānu dalībnieku tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu, pirms tiek 

uzsākta pensiju plānu apvienošana; 
4) citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju, kas nepieciešama pensiju plāna 

dalībniekiem, lai turpinātu dalību pensiju plānā.
(5) Grozījumi pensiju plānā, kuri saistīti ar pensiju plānu apvienošanu, stājas spēkā ne agrāk 

kā trīs mēnešus pēc to reģistrēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Pensiju fonds ir tiesīgs sākt 
pensiju plānu līdzekļu apvienošanu tikai pēc šajā daļā minēto pensiju plānu grozījumu stāšanās 
spēkā. 

(6)  Pensiju fonds divu darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta pensiju plānu apvienošana, 
iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka pensiju plānu apvienošana 
pabeigta. Apliecinājumu paraksta pensiju fonds, līdzekļu turētājs un līdzekļu pārvaldītājs. 

(7) Lai pensiju plānu apvienotu ar citu tā paša pensiju fonda izveidotu pensiju plānu vai 
plāniem, nav nepieciešama attiecīgā pensiju plāna dalībnieku, darba devēju vai pensiju plāna 
komiteju piekrišana.”

2. Izteikt 11. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Tiesības saņemt izmaksas atbilstoši pensiju plāna noteikumiem pirms pensijas vecuma 

sasniegšanas ir tam pensiju plāna dalībniekam, kurš tiek atzīts par pirmās grupas invalīdu uz mūžu, 
vai — pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā — viņa mantiniekiem, ja dalības līgumā pensiju 
plāna dalībnieks nav norādījis citu personu.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 19.06.2014., Nr. 119.
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249. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. jūnija sēdē nolēmusi piekrist deputāta Borisa Cileviča 

saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto 
pārkāpumu.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

250. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. jūnija sēdē ar 2015. gada 1. februāri atbrīvojusi Lūciju 

Rietu no Kuldīgas rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

251. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. jūnija sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu 

2014. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei 405  166 euro apmērā no Satiksmes ministrijas 
budžeta programmas 02.00.00 “Kompensācijas par abonētās preses piegādi, euro ieviešanas plāna 
pasākumiem un saistību izpildi” uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 06.01.00 “Valsts 
policija”, lai nodrošinātu papildu izdevumu segšanu, kas saistīti ar degvielas iegādi un atlīdzības 
izmaksu Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras euro ieviešanas 
laikā piedalījās skaidras naudas pārvadājumu pavadīšanā un apsardzē. 

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā

252. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. jūnija sēdē nolēmusi uzdot Ministru kabinetam līdz 

2014. gada 31. decembrim, balstoties uz 13  400 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Noteikt 
pazemināto PVN likmi pārtikai”, izvērtēt iespējas samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi 
pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām un, pamatojoties uz šādu izvērtējumu, iesniegt 
Saeimai atbilstošus grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā vai atzinumu par šādas likmes 
samazinājuma neiespējamību, vienlaikus sniedzot aprēķinu par šāda samazinājuma fiskālo ietekmi 
uz valsts budžetu.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2014. gada 19. jūnijā
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