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Saturs
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1.*	 1033L/9**	 Grozījumi	Pasta	likumā.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
2.	 1040L/9	 Grozījumi	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja	likumā . . . . . . . . . . . . . 7
3.	 1043L/9	 Grozījumi	Sabiedriskā	transporta	pakalpojumu	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.	 1041L/9	 Grozījumi	Tiesībsarga	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.	 1042L/9	 Grozījumi	Republikas	pilsētas	domes	un	novada	domes	

deputāta	statusa	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.	 1036L/9	 Grozījums	Bērnu	tiesību	aizsardzības	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.	 1038L/9	 Grozījums	Valsts	un	pašvaldību	mantas	

atsavināšanas	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.	 1148L/9	 Grozījumi	Ministru	kabineta	iekārtas	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9.	 1044L/9	 Grozījumi	Radio	un	televīzijas	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10.	 1037L/9	 Grozījumi	Dzelzceļa	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11.	 1045L/9	 Grozījumi	Bāriņtiesu	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
12.	 1046L/9	 Grozījumi	Tiesu	ekspertu	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
13.	 1034L/9	 Grozījumi	Krimināllikumā		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
14.	 1035L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Krimināllikuma	spēkā	stāšanās	un	

piemērošanas	kārtību”		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
15.	 1061L/9	 Grozījumi	Prokuratūras	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
16.	 1048L/9	 Grozījums	Ķīmisko	vielu	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
17.	 1047L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Konvenciju	par	dārgmetālu	

izstrādājumu	pārbaudi	un	zīmogošanu	un	tās	grozījumiem”	 . . . . . . . . . . . . . . . 31
18.	 1052L/9	 Grozījums	likumā	“Par	valsts	kompensāciju	cietušajiem”	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
19.	 1059L/9	 Grozījums	Vides	aizsardzības	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
20.	 1084L/9	 Grozījums	Enerģētikas	likuma	atsevišķu	pantu	spēkā	

stāšanās	kārtības	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
21.	 1063L/9	 Grozījumi	Patērētāju	tiesību	aizsardzības	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
22.	 1050L/9	 Grozījums	Valsts	apbalvojumu	likumā	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36
23.	 1054L/9	 Grozījumi	Konkurences	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
24.	 1055L/9	 Grozījumi	Sugu	un	biotopu	aizsardzības	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
25.	 1058L/9	 Grozījums	Valsts	meža	dienesta	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
26.	 1051L/9	 Grozījumi	Likumā	par	ostām . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
27.	 1053L/9	 Grozījumi	Ģenētiski	modificēto	organismu	aprites	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . 41
28.	 1060L/9	 Grozījumi	Diplomātiskā	un	konsulārā	dienesta	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
29.	 1062L/9	 Grozījumi	Satversmes	tiesas	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
30.	 1057L/9	 Grozījums	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31.	 1056L/9	 Grozījumi	Augstskolu	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
32.	 1049L/9	 Grozījumi	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
33.	 1081L/9	 Par	Patentu	līgumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
34.	 1082L/9	 Par	Latvijas	Republikas	valdības	un	Tadžikistānas	Republikas	

valdības	nolīgumu	par	starptautisko	automobiļu	satiksmi	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

*	 Publikācijas	numurs.
**	 9.	Saeimas	pieņemtā	likuma	numurs.
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35.	 1083L/9	 Par	Starptautiskās	Rekonstrukcijas	un	attīstības	bankas	
Vienošanās	līguma	grozījumu	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

36.	 1064L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	palīdzību	dzīvokļa	jautājumu	risināšanā”	 . . . . . . . . . . . 50
37.	 1074L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	pašvaldībām”	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
38.	 1073L/9	 Grozījums	Dzīvesvietas	deklarēšanas	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
39.	 1075L/9	 Grozījumi	Muzeju	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
40.	 1121L/9	 Grozījumi	Valsts	drošības	iestāžu	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
41.	 1080L/9	 Grozījumi	Zvejniecības	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
42.	 1076L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	aviāciju”	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
43.	 1077L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	proves	uzraudzību”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
44.	 1072L/9	 Grozījumi	Vispārējās	izglītības	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
45.	 1079L/9	 Grozījumi	Veterinārmedicīnas	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
46.	 1078L/9	 Grozījumi	Zemnieku	un	zvejnieku	saimniecību	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
47.	 1065L/9	 Grozījumi	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	

amatpersonu	ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm	
dienesta	gaitas	likumā	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

48.	 1071L/9	 Grozījumi	Izglītības	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
49.	 1068L/9	 Grozījumi	Valsts	kontroles	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
50.	 1069L/9	 Grozījums	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
51.	 1066L/9	 Grozījumi	Valsts	civildienesta	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
52.	 1070L/9	 Grozījumi	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	un	terorisma	

finansēšanas	novēršanas	likumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
53.	 1092L/9	 Grozījumi	Komercķīlas	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
54.	 1119L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	sociālo	apdrošināšanu”	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
55.	 1089L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Valsts	ieņēmumu	dienestu”	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
56.	 1087L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	pensijām” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
57.	 1091L/9	 Publisko	aģentūru	likums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
58.	 1086L/9	 Grozījumi	Gada	pārskatu	likumā		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
59.	 1147L/9	 Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	

atlīdzības	likums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
60.	 1088L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	tiesu	varu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
61.	 1110L/9	 Grozījumi	Pārtikas	aprites	uzraudzības	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
62.	 1102L/9	 Grozījums	likumā	“Par	sabiedrisko	pakalpojumu	regulatoriem”	. . . . . . . . . . . 113
63.	 1195L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	pievienotās	vērtības	nodokli”	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
64.	 1115L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	pensiju	un	valsts	pabalstu	izmaksu	

laika	periodā	no	2009.gada	līdz	2012.gadam”	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
65.	 1098L/9	 Grozījumi	Meliorācijas	likumā		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
66.	 1111L/9	 Grozījums	Epidemioloģiskās	drošības	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
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68.	 1099L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	uzņēmumu	ienākuma	nodokli”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
69.	 1113L/9	 Grozījumi	Uzturlīdzekļu	garantiju	fonda	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
70.	 1147L/9	 Grozījumi	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	
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tradicionālos	pašu	resursus	ES	budžetā	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

109.	 1125L/9	 Grozījumi	Tūrisma	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
110.	 1137L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	likumu	un	citu	Saeimas,	Valsts	prezidenta	un	Ministru	

kabineta	pieņemto	aktu	izsludināšanas,	publicēšanas,	
spēkā	stāšanās	kārtību	un	spēkā	esamību” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

111.	 1149L/9	 Grozījumi	Saeimas	kārtības	rullī	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
112.	 1139L/9	 Grozījumi	Sabiedriskā	labuma	organizāciju	likumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
113.	 1144L/9	 Grozījumi	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	likumā	 . . . . . . . . . . . . . . . . 248
114.	 1145L/9	 Ģeotelpiskās	informācijas	likums	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
115.	 1136L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	daļām	un	

kapitālsabiedrībām” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
116.	 1128L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	piesārņojumu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Paziņojumi
117.	 	 Par	I.Juhņevičas	iecelšanu	par	Administratīvās	rajona	tiesas	tiesnesi	 . . . . . . . 284
118.	 	 Par	R.Krasovskas	apstiprināšanu	par	Dobeles	rajona	tiesas	tiesnesi	 . . . . . . . . 284
119.	 	 Par	A.Grāves		apstiprināšanu	par	Valkas	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi . . . . 284
120.	 	 Par	R.	Lazdāna	atbrīvošanu	no	Kurzemes	apgabaltiesas	tiesneša	amata	. . . . . 284
121.	 	 Par	L.	Birkhānes	apstiprināšanu	par	Dobeles	zemesgrāmatu	

nodaļas	tiesnesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
122.	 	 Par	E.Stivriņas	apstiprināšanu	par	Rīgas	rajona	tiesas	tiesnesi	. . . . . . . . . . . . . 285
123.	 	 Par	zvērināta	revidenta	apstiprināšanu	Valsts	kontroles	

2009.	gada	finanšu	pārskata	revīzijas	veikšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
124.	 	 Par	Goda	tiesneša	nosaukuma	piešķiršanu	K.Valdemieram	. . . . . . . . . . . . . . . 285
125.	 	 Par	I.Puntes	apstiprināšanu	par	Ogres	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi. . . . . . 286
126.	 	 Par	I.Reikmanes	apstiprināšanu	par	Rīgas	pilsētas	

Latgales	priekšpilsētas	tiesas	tiesnesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
127.	 	 Par	I.Freimanes	apstiprināšanu	par	Jūrmalas	pilsētas	tiesas	tiesnesi	 . . . . . . . . 286



6

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts	
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

1.	 1033L/9	 Grozījumi	Pasta	likumā
Izdarīt	 Pasta	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2009,	

14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	 Aizstāt	 27.panta	 piektajā	 daļā	 vārdus	 “konkursa	 uzvarētājam”	 ar	 vārdiem	 “pasta	

komersantam”.
2.	Pārejas	noteikumos:
aizstāt	5.punktā	vārdus	“universālā	pasta	pakalpojuma”	ar	vārdiem	“abonētās	preses	piegādes	

pakalpojumu”;
izteikt	9.punktu	šādā	redakcijā:
“9.	 Līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 Regulators	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 27.panta	 trešo	 daļu,	

rīkojot	konkursu,	nosaka	pasta	komersantu,	kurš	sniegs	universālo	pasta	pakalpojumu	pēc	2012.
gada	31.decembra.”;	

papildināt	pārejas	noteikumus	ar	10.punktu	šādā	redakcijā:
“10.	Līdz	2012.gada	31.decembrim	universālo	pasta	pakalpojumu	visā	Latvijas	Republikas	

teritorijā	sniedz	pasta	komersants,	kuram	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai	ir	izsniegta	individuālā	
licence	vispārējo	pasta	pakalpojumu	sniegšanai.	Nerīkojot	šā	likuma	27.panta	trešajā	daļā	paredzēto	
konkursu,	Regulators	nosaka	šim	pasta	komersantam	universālā	pasta	pakalpojuma	saistības	līdz	
2012.gada	31.decembrim,	neattiecinot	tās	uz	abonēto	preses	izdevumu	piegādes	pakalpojumiem.”	

Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	26.novembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	3.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	3.12.2009.,	Nr.	190
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts	
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

2.	 1040L/9	 Grozījumi	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	
biroja	likumā

Izdarīt	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	biroja	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	10.nr.;	2003,	6.,	8.,	14.nr.;	2005,	2.,	5.,	14.nr.;	2006,	24.nr.;	2008,	
24.nr.;	2009,	2.,	15.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	14.pantu	šādā	redakcijā:
“14.pants.	Biroja	amatpersonu	atlīdzība
Biroja	amatpersonu	atlīdzību	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	

un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
2.	Izslēgt	15.,	16.,	17.,	18.,	19.,	20.,	21.,	22.,	23.	un	24.pantu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts	
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

3.	 1043L/9	 Grozījumi	Sabiedriskā	transporta	pakalpojumu	
likumā

Izdarīt	Sabiedriskā	transporta	pakalpojumu	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2007,	15.nr.;	2008,	24.nr.;	2009,	15.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	5.panta	trešajā	daļā:
papildināt	1.punktu	pirms	vārda	“pārzināt”	ar	vārdiem	“pašvaldību	interesēs”;	
papildināt	2.punktu	pirms	vārda	“organizēt”	ar	vārdiem	“pašvaldību	interesēs”.
2.	11.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	1.punktā	vārdus	“un	reģionālo	vietējās”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	1.1	un	1.2	punktu	šādā	redakcijā:

“11)	 no	 valsts	 budžeta	 šim	 mērķim	 paredzētajiem	 līdzekļiem	 —	 reģionālo	 vietējās	
nozīmes	maršrutu	tīkla	maršrutos;

12)	no	 pašvaldību	 budžetu	 līdzekļiem	 —	 reģionālo	 vietējās	 nozīmes	 maršrutu	 tīkla	
maršrutos	par	to	sabiedriskā	transporta	pakalpojumu	pasūtījuma	daļu,	kura	pārsniedz	
šo	pakalpojumu	nodrošināšanai	paredzēto	valsts	budžeta	līdzekļu	ietvarus;”;

papildināt	otro	daļu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 valsts	 budžetā	 sabiedriskā	 transporta	 pakalpojumu	 nodrošināšanai	 reģionālajos	

vietējās	nozīmes	maršrutos	paredzētos	līdzekļus	sadala	starp	plānošanas	reģioniem.”
3.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	19.punktu	šādā	redakcijā:
“19.	 Pēc	 šo	 pārejas	 noteikumu	 14.punktā	 minēto	 grozījumu	 spēkā	 stāšanās	 plānošanas	

reģions,	pārzinot	maršrutu	tīklu	savā	teritorijā	un	organizējot	sabiedriskā	transporta	pakalpojumus,	
pamatojoties	uz	kārtējā	gada	budžeta	likumā	paredzēto	finanšu	līdzekļu	apjomu,	pārskata	reģionālo	
vietējās	nozīmes	maršrutu	tīkla	maršrutus.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

4.	 1041L/9	 Grozījumi	Tiesībsarga	likumā
Izdarīt	Tiesībsarga	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2006,	

10.nr.;	2008,	13.nr.;	2009,	2.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izteikt	17.pantu	šādā	redakcijā:
“17.pants.	Tiesībsarga	atlīdzība
Tiesībsarga	 atlīdzību	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	 amatpersonu	 un	

darbinieku	atlīdzības	likumam.”
2.	Izteikt	20.pantu	šādā	redakcijā:
“20.pants.	Tiesībsarga	biroja	darbinieku	atlīdzība
(1)	Tiesībsarga	biroja	darbinieku	darba	attiecības	regulē	Darba	likums.
(2)	Tiesībsarga	biroja	darbinieku	atlīdzību	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	

amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

5.	 1042L/9	 Grozījumi	Republikas	pilsētas	domes	un	novada	
domes	deputāta	statusa	likumā

Izdarīt	 Republikas	 pilsētas	 domes	 un	 novada	 domes	 deputāta	 statusa	 likumā	 (Latvijas	
Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1994,	8.nr.;	1997,	6.nr.;	2001,	1.nr.;	2005,	14.nr.;	
2006,	14.nr.;	2007,	21.nr.;	2008,	16.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	14.panta	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“Par	piedalīšanos	domes	institūciju	sēdēs	un	par	citu	deputāta	pienākumu	pildīšanu	deputāti	

saņem	 atlīdzību,	 kas	 tiek	 noteikta	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	 amatpersonu	 un	
darbinieku	atlīdzības	likumam.”

2.	15.pantā:
izslēgt	pirmo,	otro,	trešo,	ceturto	un	piekto	daļu;
izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“Uz	 laiku,	 kad	 deputāts	 nolicis	 pilnvaras,	 lai	 izmantotu	 grūtniecības,	 dzemdību	 un	 bērna	

kopšanas	 atvaļinājumu,	 atvaļinājumu	 bērna	 tēvam,	 adoptētājam	 vai	 citai	 personai,	 kura	 faktiski	
kopj	bērnu,	bet	ne	ilgāk	kā	uz	attiecīgās	domes	darbības	laiku	šim	deputātam	saglabājams	darba	
ņēmēja	statuss.”

3.	Izslēgt	16.pantu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

6.	 1036L/9	 Grozījums	Bērnu	tiesību	aizsardzības	likumā
Izdarīt	Bērnu	tiesību	aizsardzības	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	1998,	15.nr.;	2000,	8.,	12.nr.;	2001,	24.nr.;	2002,	23.nr.;	2003,	12.nr.;	2004,	12.nr.;	2005,	8.nr.;	
2006,	22.nr.;	2007,	9.nr.;	2008,	15.nr.;	2009,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	175.nr.)	šādu	grozījumu:

Izslēgt	62.panta	pirmās	daļas	3.punktu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	26.novembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

7.	 1038L/9	 Grozījums	Valsts	un	pašvaldību	mantas	
atsavināšanas	likumā

Izdarīt	Valsts	un	pašvaldību	mantas	atsavināšanas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	23.nr.;	2004,	2.nr.;	2005,	15.nr.;	2006,	1.,	14.nr.;	2007,	9.,	14.nr.;	
2008,	24.nr.;	2009,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	100.,	155.nr.)	šādu	grozījumu:

Izteikt	2.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Šā	likuma	noteikumi	nav	piemērojami	Valsts	meža	dienesta	apsaimniekotajos	zinātniskās	

izpētes	 mežos,	 valsts	 akciju	 sabiedrības	 “Latvijas	 valsts	 meži”	 un	 Dabas	 aizsardzības	 pārvaldes	
apsaimniekotajos	valsts	mežos	iegūtās	produkcijas	atsavināšanai.	Valsts	akciju	sabiedrība	“Latvijas	
valsts	meži”,	Valsts	meža	dienests	un	Dabas	aizsardzības	pārvalde	ar	lietotāja	tiesībām	(Civillikuma	
1195.—1200.pants)	iegūst	un	par	iespējami	augstāko	cenu	atsavina	valsts	mežu	produkciju.	Valsts	
akciju	sabiedrība	“Latvijas	valsts	meži”	maksā	valsts	pamatbudžetā	valstij	piekritīgo	peļņas	daļu	
(dividendi)	no	valsts	mežu	produkcijas	atsavināšanas	rezultātā	 iegūtās	peļņas	Ministru	kabineta	
noteiktajā	apmērā.	Valsts	meža	dienesta	un	Dabas	aizsardzības	pārvaldes	valsts	mežu	produkcijas	
atsavināšanas	rezultātā	iegūtie	līdzekļi	tiek	ieskaitīti	šo	valsts	budžeta	iestāžu	pašu	ieņēmumos.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

8.	 1148L/9	 Grozījumi	Ministru	kabineta	iekārtas	likumā
Izdarīt	Ministru	kabineta	iekārtas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2008,	13.nr.;	2009,	2.,	13.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	24.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Ministru	kabineta	loceklis	uz	savu	pilnvaru	laiku	var	iecelt	parlamentāro	sekretāru	no	

Saeimas	 deputātu	 vai	 attiecīgā	 Ministru	 kabineta	 locekļa	 biroja	 amatpersonu	 vidus	 (25.pants).	
Parlamentārajam	 sekretāram	 ir	 atļauts	 saņemt	 tikai	 vienam	 amatam	 paredzēto	 atalgojumu	 pēc	
savas	izvēles.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)  Ministru	 prezidenta	 parlamentārais	 sekretārs	 pilda	 šā	 panta	 trešajā	 daļā	 minētos	

parlamentārā	 sekretāra	 kompetencē	 ietilpstošos	 pienākumus,	 kā	 arī,	 ja	 nepieciešams,	 sasauc	 un	
vada	parlamentāro	sekretāru	sanāksmes,	lai	nodrošinātu	informācijas	apmaiņu	un	parlamentāro	
sekretāru	darbības	koordināciju.”;

izteikt	sestās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:	
“Ministrs	 parlamentāro	 sekretāru	 atbrīvo	 no	 amata	 pēc	 savas	 iniciatīvas	 vai	 parlamentārā	

sekretāra	paša	vēlēšanās.”;
izslēgt	septīto	daļu;
papildināt	pantu	ar	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)  Par	 parlamentārā	 sekretāra	 iecelšanu	 amatā	 vai	 atbrīvošanu	 no	 amata	 ministrs	

nekavējoties	rakstveidā	informē	Saeimas	Kanceleju	un	Valsts	kanceleju.”
2.	Izteikt	34.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Ministru	kabineta	locekļa	un	parlamentārā	sekretāra	mēnešalgu	nosaka	atbilstoši	Valsts	

un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
3.	Izslēgt	36.panta	trešo	un	ceturto	daļu.
4.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	12.punktu	šādā	redakcijā:
“12.	Persona,	kuru	parlamentārā	sekretāra	amatā	iecēlis	Ministru	prezidents	un	kura	ieņem	

parlamentārā	 sekretāra	 amatu	 2009.gada	 31.decembrī,	 turpina	 pildīt	 parlamentārā	 sekretāra	
pienākumus	arī	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	brīdim,	kamēr	tā	zaudē	amatu	vai	Ministru	prezidents	
to	atbrīvo	no	amata.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

9.	 1044L/9	 Grozījumi	Radio	un	televīzijas	likumā
Izdarīt	 Radio	 un	 televīzijas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1995,	20.nr.;	1996,	22.nr.;	1997,	11.,	23.nr.;	1998,	24.nr.;	1999,	5.,	22.,	24.nr.;	2001,	6.nr.;	
2002,	22.nr.;	2003,	12.nr.;	2005,	2.nr.;	2009,	2.,	3.,	21.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izslēgt	13.panta	pirmās	daļas	2.punktā	vārdus	“Ministru	kabineta	noteiktajā	apmērā”.
2.	15.pantā:
izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“Ministru	kabineta	noteiktajā	apmērā”;
papildināt	pantu	ar	vienpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Par	apraides	atļaujas	 izsniegšanu	un	pārreģistrāciju	maksājama	valsts	nodeva.	Valsts	

nodevas	apmēru,	samaksas	kārtību	un	atvieglojumus	nosaka	Ministru	kabinets.”
3.	31.pantā:
papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	Katru	gadu	veicama	retranslācijas	atļaujas	pārreģistrācija.”;
papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) Par	retranslācijas	atļaujas	izsniegšanu	un	pārreģistrāciju	maksājama	valsts	nodeva.	Valsts	

nodevas	apmēru,	samaksas	kārtību	un	atvieglojumus	nosaka	Ministru	kabinets.”
4.	33.pantā:
izteikt	vienpadsmitās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Lai	pārreģistrētu	speciālo	atļauju	(licenci)	kabeļtelevīzijas	un	kabeļradio	(radiotranslācijas)	

darbībai,	raidorganizācija	iesniedz	Nacionālajai	radio	un	televīzijas	padomei	ziņas	par	vispārējās	
programmas	 koncepcijas	 izpildi	 iepriekšējā	 darbības	 gadā	 un	 dokumentu,	 kas	 apliecina	 valsts	
nodevas	samaksu	par	speciālās	atļaujas	(licences)	kabeļtelevīzijas	un	kabeļradio	(radiotranslācijas)	
darbībai	pārreģistrāciju.”;

papildināt	pantu	ar	divpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(12)  Par	 speciālās	 atļaujas	 (licences)	 kabeļtelevīzijas	 vai	 kabeļradio	 (radiotranslācijas)	

darbībai	izsniegšanu	un	pārreģistrāciju	maksājama	valsts	nodeva.	Valsts	nodevas	apmēru,	samaksas	
kārtību	un	atvieglojumus	nosaka	Ministru	kabinets.”

5.	Izteikt	47.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Sekretariāta	 darbinieki	 saņem	 atlīdzību,	 kuru	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	

institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
6.	Izslēgt	51.panta	piekto	daļu.
7.	Izteikt	52.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Padomes	priekšsēdētājs,	viņa	vietnieks	un	citi	padomes	 locekļi	 saņem	atlīdzību,	kuru	

nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
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8.	Papildināt	54.pantu	ar	7.punktu	šādā	redakcijā:
“7)	 veikt	Latvijas	Radio	kora	fondu	ierakstus	Latvijas	Radio	vajadzībām,	lai	nodrošinātu	

kultūrvēsturiskā	mantojuma	saglabāšanu.”
9.	Izslēgt	57.panta	sesto	daļu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

10.	 1037L/9	 Grozījumi	Dzelzceļa	likumā
Izdarīt	Dzelzceļa	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1998,	

9.nr.;	1999,	5.,	23.nr.;	2001,	1.nr.;	2003,	6.,	10.,	23.nr.;	2004,	8.nr.;	2005,	21.nr.;	2006,	1.nr.;	2007,	13.,	
15.nr.;	2008,	15.,	16.nr.;	2009,	12.,	20.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	9.panta	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Satiksmes	ministrija	iesniedz	pieprasījumu	par	valsts	budžeta	līdzekļu	piešķiršanu	valsts	

publiskās	lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūras	uzturēšanai.”
2.	Izteikt	10.pantu	šādā	redakcijā:
“10.pants.	 Publiskās	lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūras	finansējums
(1)	 Publiskās	 lietošanas	 dzelzceļa	 infrastruktūras	 uzturēšanas	 un	 attīstības	 līdzekļi,	 kā	 arī	

līdzekļi	citiem	šajā	likumā	paredzētajiem	maksājumiem	veido	dzelzceļa	infrastruktūras	finansējumu,	
ko	pārvalda	publiskās	lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūras	pārvaldītājs.	

(2) Dzelzceļa	infrastruktūras	finansējumu	veido:
1)	 maksa	par	publiskās	lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūras	izmantošanu;
2)	 ieņēmumi	no	tās	valstij	piederošās	zemes	iznomāšanas,	uz	kuras	izvietota	publiskās	

lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūra	(15.panta	otrā	daļa);
3)	 kredīti;
4)	 valsts	budžeta	līdzekļi	(9.panta	ceturtā	un	piektā	daļa).”

3.	Izslēgt	12.panta	devīto	daļu.	
4.	 Aizstāt	 20.panta	 sestajā	 daļā	 vārdus	 “no	 dzelzceļa	 infrastruktūras	 fonda	 līdzekļiem”	 ar	

vārdiem	“no	dzelzceļa	infrastruktūras	finansējuma	līdzekļiem”.
5.	30.pantā:
izslēgt	otrās	daļas	otro	un	trešo	teikumu;
papildināt	pantu	ar	2.1	un	2.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Valsts	dzelzceļa	administrācijai	ik	gadu	no	šā	likuma	10.panta	otrās	daļas	1.	un	2.punktā	

noteiktajiem	finansēšanas	avotiem	piešķir	finansējumu	0,26	procentu	apmērā	no	kopējā	šā	likuma	
10.panta	 otrās	 daļas	 1.	 un	 2.punktā	 minētā	 dzelzceļa	 infrastruktūras	 finansējuma	 apjoma	 par	
iepriekšējo	gadu.

(22)	Šā	panta	2.1 daļā	paredzēto	finansējumu	publiskās	 lietošanas	dzelzceļa	 infrastruktūras	
pārvaldītājs	piešķir	pa	daļām	—	reizi	ceturksnī	līdz	attiecīgā	ceturkšņa	pirmā	mēneša	desmitajam	
datumam	 pārskaitot	 daļu	 no	 šā	 panta	 2.1  daļā	 paredzētā	 finansējuma	 uz	 Valsts	 dzelzceļa	
administrācijas	kontu.	Katrā	no	pirmajiem	trim	ceturkšņiem	pārskaita	ceturto	daļu	no	plānotā	šā	
panta	2.1 daļā	paredzētā	finansējuma.	Kopējais	šā	finansējuma	apmērs	tiek	precizēts,	veicot	pēdējo	
maksājumu	attiecīgajā	gadā.”

6.	33.pantā:
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Valsts	dzelzceļa	tehniskajai	inspekcijai	ik	gadu	no	šā	likuma	10.panta	otrās	daļas	1.	un	

2.punktā	noteiktajiem	finansēšanas	avotiem	piešķir	finansējumu	0,39	procentu	apmērā	no	kopējā	
šā	likuma	10.panta	otrās	daļas	1.	un	2.punktā	minētā	dzelzceļa	infrastruktūras	finansējuma	apjoma	
par	iepriekšējo	gadu.”;

papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Šā	panta	piektajā	daļā	paredzēto	finansējumu	publiskās	lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūras	
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pārvaldītājs	piešķir	pa	daļām	—	reizi	ceturksnī	līdz	attiecīgā	ceturkšņa	pirmā	mēneša	desmitajam	
datumam	 pārskaitot	 daļu	 no	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 paredzētā	 finansējuma	 uz	 Valsts	 dzelzceļa	
tehniskās	inspekcijas	kontu.	Katrā	no	pirmajiem	trim	ceturkšņiem	pārskaita	ceturto	daļu	no	plānotā	
šā	panta	piektajā	daļā	paredzētā	finansējuma.	Kopējais	šā	finansējuma	apmērs	tiek	precizēts,	veicot	
pēdējo	maksājumu	attiecīgajā	gadā.”

7.	Papildināt	33.1 pantu	ar	piekto	un	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Transporta	nelaimes	gadījumu	un	incidentu	izmeklēšanas	birojam	satiksmes	negadījumu	

izmeklēšanai	ik	gadu	no	šā	likuma	10.panta	otrās	daļas	1.	un	2.punktā	noteiktajiem	finansēšanas	
avotiem	piešķir	finansējumu	0,12	procentu	apmērā	no	kopējā	šā	likuma	10.panta	otrās	daļas	1.	un	
2.punktā	minētā	dzelzceļa	infrastruktūras	finansējuma	apjoma	par	iepriekšējo	gadu.

(6) Šā	panta	piektajā	daļā	paredzēto	finansējumu	publiskās	lietošanas	dzelzceļa	infrastruktūras	
pārvaldītājs	piešķir	pa	daļām	—	reizi	ceturksnī	līdz	attiecīgā	ceturkšņa	pirmā	mēneša	desmitajam	
datumam	pārskaitot	daļu	no	šā	panta	piektajā	daļā	paredzētā	finansējuma	uz	Transporta	nelaimes	
gadījumu	un	incidentu	izmeklēšanas	biroja	kontu.	Katrā	no	pirmajiem	trim	ceturkšņiem	pārskaita	
ceturto	 daļu	 no	 plānotā	 šā	 panta	 piektajā	 daļā	 paredzētā	 finansējuma.	 Kopējais	 šā	 finansējuma	
apmērs	tiek	precizēts,	veicot	pēdējo	maksājumu	attiecīgajā	gadā.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

11.	 1045L/9	 Grozījumi	Bāriņtiesu	likumā
Izdarīt	Bāriņtiesu	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2006,	

15.nr.;	2007,	3.nr.;	2009,	2.,	13.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izteikt	3.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Uz	bāriņtiesas	priekšsēdētāju,	kā	arī	bāriņtiesas	priekšsēdētāja	vietnieku	un	bāriņtiesas	

locekli,	 kuri	 saņem	 pašvaldības	 domes	 mēnešalgu,	 neattiecas	 darba	 tiesiskās	 attiecības	
reglamentējošo	normatīvo	aktu	normas,	izņemot	tās	normas,	kuras	nosaka	atšķirīgas	attieksmes	
aizliegumu,	aizliegumu	radīt	nelabvēlīgas	sekas,	darba	un	atpūtas	laiku,	darba	samaksu,	darbinieka	
civiltiesisko	atbildību	un	tās	termiņus,	ciktāl	likumā	nav	noteikts	citādi.	Bāriņtiesas	priekšsēdētājam,	
bāriņtiesas	priekšsēdētāja	vietniekam	un	bāriņtiesas	loceklim	atlīdzību	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	
pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

2.	Izslēgt	IX	nodaļu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	3.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

12.	 1046L/9	 Grozījumi	Tiesu	ekspertu	likumā
Izdarīt	Tiesu	ekspertu	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

2006,	20.nr.;	2009,	2.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izteikt	14.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Valsts	tiesu	ekspertīžu	iestāžu	valsts	tiesu	ekspertiem	atlīdzību	nosaka	atbilstoši	Valsts	

un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
2.	Izslēgt	15.,	16.,	17.	un	18.pantu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

13.	 1034L/9	 Grozījumi	Krimināllikumā	
Izdarīt	Krimināllikumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1998,	

15.nr.;	2000,	12.,	13.nr.;	2001,	15.nr.;	2002,	11.,	16.,	22.,	23.nr.;	2003,	10.,	15.nr.;	2004,	2.,	3.,	4.,	6.,	11.,	
12.,	13.nr.;	2005,	2.,	11.,	12.,	13.,	20.,	21.nr.;	2006,	1.,	7.,	22.nr.;	2007,	3.,	15.,	24.nr.;	2008,	3.,	24.nr.;	
2009,	13.,	15.,	21.nr.)	šādus	grozījumus:

1. Aizstāt	73.panta	nosaukumā	un	tekstā	vārdus	“ražošana,	uzkrāšana”	(attiecīgā	locījumā)	ar	
vārdiem	“izgatavošana,	glabāšana,	pārvietošana”	(attiecīgā	locījumā).

2.	Izslēgt	156.pantu.
3.	157.pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Par	neslavas	celšanu	masu	saziņas	līdzeklī	—
soda	 ar	 arestu	 vai	 ar	 piespiedu	 darbu,	 vai	 ar	 naudas	 sodu	 līdz	 astoņdesmit	 minimālajām	

mēnešalgām.”;
uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
4.	Izslēgt	158.pantu.
5.	190.1 pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	dispozīcijā	vārdus	“spirta	vai	citu	alkoholisko	dzērienu”;
aizstāt	pirmās	daļas	sankcijā	vārdu	“desmit”	ar	vārdu	“pieciem”;
aizstāt	otrās	daļas	sankcijā	vārdus	“no	pieciem	līdz	divpadsmit	gadiem	vai	ar	naudas	sodu	

līdz	divsimt	minimālajām	mēnešalgām”	ar	vārdiem	“līdz	desmit	gadiem”;
aizstāt	 trešās	 daļas	 sankcijā	 vārdus	 “no	 astoņiem	 līdz	 piecpadsmit”	 ar	 vārdiem	 “līdz	

divpadsmit”.
6.	198.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	dispozīciju	šādā	redakcijā:
“(1) Par	materiālu	vērtību,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumu,	to	piedāvājuma	prettiesisku	

pieņemšanu,	ko	pats	vai	ar	starpnieku	izdarījis	uzņēmuma	(uzņēmējsabiedrības)	vai	organizācijas	
darbinieks	vai	persona,	kas	uz	likuma	vai	tiesiska	darījuma	pamata	pilnvarota	vest	citas	personas	
lietas,	par	kādas	darbības	 izdarīšanu	vai	neizdarīšanu	 labuma	devēja	vai	 jebkuras	citas	personas	
interesēs,	izmantojot	savas	pilnvaras,	neatkarīgi	no	tā,	vai	pieņemtās	materiālās	vērtības,	mantiska	
vai	citāda	rakstura	labumi	domāti	šai	personai	vai	jebkurai	citai	personai,	—	”;

papildināt	 otrās	 daļas	 dispozīciju	 ar	 vārdiem	 “vai	 materiālas	 vērtības,	 mantisks	 vai	 citāda	
rakstura	labums	pieprasīts,—	”;

izteikt	trešās	daļas	dispozīciju	šādā	redakcijā:
“(3) Par	materiālu	vērtību,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumu,	to	piedāvājuma	prettiesisku	

pieņemšanu,	ko	pats	vai	ar	starpnieku	izdarījis	uzņēmuma	(uzņēmējsabiedrības)	vai	organizācijas	
atbildīgs	 darbinieks	 vai	 uzņēmuma	 (uzņēmējsabiedrības)	 vai	 organizācijas	 pilnvarota	 tāda	
pati	 persona,	 vai	 persona,	 kas	 uz	 likuma	 vai	 tiesiska	 darījuma	 pamata	 pilnvarota	 izšķirt	 strīdus	
vai	 pieņemt	 saistošus	 lēmumus,	 bet	 nav	 valsts	 amatpersona,	 par	 kādas	 darbības	 izdarīšanu	 vai	
neizdarīšanu	labuma	devēja	vai	piedāvātāja,	vai	jebkuras	citas	personas	interesēs,	izmantojot	savas	
pilnvaras,	neatkarīgi	no	tā,	vai	pieņemtās	materiālās	vērtības,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumi	
domāti	šai	personai	vai	jebkurai	citai	personai,	—”;

aizstāt	 ceturtās	 daļas	 dispozīcijā	 vārdus	 “vai	 pieprasīts	 mantisks	 labums”	 ar	 vārdiem	 “vai	
materiālas	vērtības,	mantisks	vai	citāda	rakstura	labums	pieprasīts”.
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7.	Izteikt	199.panta	pirmās	daļas	dispozīciju	šādā	redakcijā:
“(1) Par	materiālu	vērtību,	mantiska	vai	citāda	rakstura	 labumu	piedāvāšanu	vai	nodošanu,	

ja	 piedāvājums	 pieņemts,	 personiski	 vai	 ar	 starpnieku	 uzņēmuma	 (uzņēmējsabiedrības)	 vai	
organizācijas	darbiniekam	vai	personai,	kas	uz	likuma	vai	tiesiska	darījuma	pamata	pilnvarota	vest	
citas	personas	 lietas,	uzņēmuma	(uzņēmējsabiedrības)	vai	organizācijas	atbildīgam	darbiniekam	
vai	 uzņēmuma	 (uzņēmējsabiedrības)	 vai	 organizācijas	 pilnvarotai	 tādai	 pašai	 personai,	 vai	
personai,	kas	uz	likuma	vai	tiesiska	darījuma	pamata	pilnvarota	izšķirt	strīdus,	lai	tā,	izmantojot	
savas	pilnvaras,	 izdarītu	vai	neizdarītu	kādu	darbību	 labuma	 devēja	 vai	 piedāvātāja,	 vai	 jebkuras	
citas	 personas	 interesēs,	 neatkarīgi	 no	 tā,	 vai	 materiālās	 vērtības,	 mantiska	 vai	 citāda	 rakstura	
labumi	domāti	šai	vai	jebkurai	citai	personai,	—	”.

8.	Papildināt	likumu	ar	199.1 pantu	šādā	redakcijā:
“199.1 pants.	Labumu	devēja	atbrīvošana	no	kriminālatbildības
Personu,	 kura	 prettiesiski	 piedāvājusi	 vai	 devusi	 materiālas	 vērtības,	 mantisku	 vai	 citāda	

rakstura	labumu,	atbrīvo	no	kriminālatbildības,	ja	tā	pēc	noziedzīgo	darbību	izdarīšanas	labprātīgi	
paziņo	par	notikušo.”

9.	 Aizstāt	 221.2 panta	 pirmās	 daļas	 dispozīcijā	 vārdus	 “tā	 izdarīta	 atkārtoti	 gada	 laikā”	 ar	
vārdiem	“ar	to	radīts	būtisks	kaitējums”.

10.	272.1 pantā:
papildināt	otrās	daļas	sankciju	ar	vārdiem	“vai	ar	piespiedu	darbu,	vai	ar	naudas	sodu	līdz	

simt	piecdesmit	minimālajām	mēnešalgām”;
papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Par	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	saistītas	ar	spīdzināšanu,	—	
soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	astoņiem	gadiem.”
11.	294.pantā:
aizstāt	sankcijā	vārdus	“desmit	gadiem”	ar	vārdiem	“pieciem	gadiem	vai	ar	piespiedu	darbu,	

vai	ar	naudas	sodu	līdz	simt	piecdesmit	minimālajām	mēnešalgām.”;
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Par	piespiešanu	dot	liecību	nopratināšanā,	ja	tā	saistīta	ar	spīdzināšanu	un	ja	to	izdarījusi	

amatpersona,	kura	veic	pirmstiesas	kriminālprocesu,	—
soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	desmit	gadiem.”;
uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
12.	301.pantā:
aizstāt	 otrās	 daļas	 sankcijā	 vārdus	 “desmit	 gadiem”	 ar	 vārdiem	 “pieciem	 gadiem	 vai	 ar	

piespiedu	darbu,	vai	ar	naudas	sodu	līdz	simt	piecdesmit	minimālajām	mēnešalgām.”;
papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Par	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	saistītas	ar	spīdzināšanu,	—
soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	desmit	gadiem.”
13.	317.pantā:
aizstāt	pirmās	daļas	sankcijā	vārdu	“pieciem”	ar	vārdu	“trim”;
izslēgt	otrās	daļas	dispozīcijā	vārdus	“ja	tās	izraisījušas	smagas	sekas	vai”;
aizstāt	otrās	daļas	sankcijā	vārdu	“desmit”	ar	vārdu	“pieciem”;
papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Par	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	saistītas	ar	spīdzināšanu	vai	ja	

tās	izraisījušas	smagas	sekas,	—
soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	desmit	gadiem.”
14.	Izteikt	320.pantu	šādā	redakcijā:
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“320.pants.	Kukuļņemšana
(1) Par	kukuļa,	tas	ir,	materiālu	vērtību,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumu,	pieņemšanu,	ko	

izdarījusi	valsts	amatpersona	pati	vai	ar	starpnieku	par	kādu	jau	izdarītu	likumīgu	vai	nelikumīgu	
darbību	 vai	 pieļautu	 bezdarbību	 kukuļdevēja,	 kukuļa	 piedāvātāja	 vai	 citas	 personas	 interesēs,	
izmantojot	savu	dienesta	stāvokli,	neatkarīgi	no	tā,	vai	pieņemtais	vai	piedāvātais	kukulis	domāts	
šai	valsts	amatpersonai	vai	jebkurai	citai	personai,	—

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	ar	arestu,	vai	ar	piespiedu	darbu,	
vai	ar	naudas	sodu	 līdz	simt	divdesmit	minimālajām	mēnešalgām,	atņemot	 tiesības	uz	noteiktu	
nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	diviem	gadiem	vai	bez	tā.

(2)  Par	 kukuļa	 vai	 tā	 piedāvājuma	 pieņemšanu,	 ko	 izdarījusi	 valsts	 amatpersona	 pati	 vai	 ar	
starpnieku	pirms	kādas	likumīgas	vai	nelikumīgas	darbības	izdarīšanas	vai	neizdarīšanas	kukuļdevēja,	
kukuļa	piedāvātāja	vai	citas	personas	interesēs,	izmantojot	savu	dienesta	stāvokli,	neatkarīgi	no	tā,	vai	
pieņemtais	vai	piedāvātais	kukulis	domāts	šai	valsts	amatpersonai	vai	jebkurai	citai	personai,	—

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	astoņiem	gadiem,	konfiscējot	mantu	vai	bez	mantas	
konfiskācijas,	 atņemot	 tiesības	 uz	 noteiktu	 nodarbošanos	 vai	 tiesības	 ieņemt	 noteiktu	 amatu	 uz	
laiku	līdz	trim	gadiem	vai	bez	tā.

(3)	Par	šā	panta	pirmajā	vai	otrajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	izdarītas	atkārtoti	vai	lielā	
apmērā	vai	ja	tās	izdarījusi	personu	grupa	pēc	iepriekšējas	vienošanās,	vai	ja	kukulis	pieprasīts,	—	

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	no	trim	līdz	desmit	gadiem,	konfiscējot	mantu,	atņemot	
tiesības	uz	noteiktu	nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	
bez	tā.	

(4)	Par	šā	panta	pirmajā	vai	otrajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	izdarījusi	organizēta	
grupa	vai	valsts	amatpersona,	kas	ieņem	atbildīgu	stāvokli,	vai	ja	kukulis	izspiests,	—

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	no	pieciem	līdz	divpadsmit	gadiem,	konfiscējot	mantu,	
atņemot	tiesības	uz	noteiktu	nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	pieciem	
gadiem	un	ar	policijas	kontroli	uz	laiku	līdz	trim	gadiem.”

15.	Izteikt	322.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Par	starpniecību	kukuļošanā,	tas	ir,	darbībām,	kas	izpaužas	kā	kukuļa	vai	tā	piedāvājuma	

nodošana	no	kukuļdevēja	kukuļņēmējam,	—
soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	četriem	gadiem	vai	ar	piespiedu	darbu,	vai	ar	naudas	

sodu	līdz	simt	minimālajām	mēnešalgām.”
16.	Izteikt	323.pantu	šādā	redakcijā:
“323.pants.	Kukuļdošana
(1)  Par	 kukuļa,	 tas	 ir,	 materiālu	 vērtību,	 mantiska	 vai	 citāda	 rakstura	 labumu,	 nodošanu	

vai	 piedāvāšanu,	 ja	 piedāvājums	 pieņemts,	 personiski	 vai	 ar	 starpnieku	 valsts	 amatpersonai,	 lai	
tā,	 izmantojot	 savu	 dienesta	 stāvokli,	 izdarītu	 vai	 neizdarītu	 kādu	 darbību	 kukuļdevēja,	 kukuļa	
piedāvātāja	vai	citas	personas	interesēs,	neatkarīgi	no	tā,	vai	nodotais	vai	piedāvātais	kukulis	domāts	
šai	valsts	amatpersonai	vai	jebkurai	citai	personai,	—

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	ar	arestu,	vai	ar	piespiedu	darbu,	
vai	ar	naudas	sodu	līdz	simt	divdesmit	minimālajām	mēnešalgām.

(2)	Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izdarītas	atkārtoti	vai	lielā	apmērā	vai	ja	tās	izdarījusi	
valsts	amatpersona,	vai	arī	ja	tās	izdarījusi	personu	grupa	pēc	iepriekšējas	vienošanās,	—

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	 laiku	no	 trim	 līdz	astoņiem	gadiem,	konfiscējot	mantu	vai	
bez	mantas	konfiskācijas,	atņemot	tiesības	uz	noteiktu	nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	
amatu	uz	laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	bez	tā.

(3)	Par	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzētajām	darbībām,	ja	tās	izdarījusi	organizēta	grupa,—
soda	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 laiku	 no	 pieciem	 līdz	 desmit	 gadiem,	 konfiscējot	 mantu,	

atņemot	tiesības	uz	noteiktu	nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	pieciem	



23

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

gadiem	vai	bez	tā,	un	ar	policijas	kontroli	uz	laiku	līdz	trim	gadiem.”
17.	325.pantā:
papildināt	pirmās	daļas	dispozīciju	pēc	vārda	“ierobežojumu”	ar	vārdiem	“vai	aizliegumu”;
izslēgt	pirmās	daļas	dispozīcijā	vārdus	“tā	izdarīta	atkārtoti	vai”;
izteikt	pirmās	daļas	sankciju	šādā	redakcijā:	
“soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	trim	gadiem	vai	ar	arestu,	vai	ar	piespiedu	darbu,	

vai	ar	naudas	sodu	līdz	simt	piecdesmit	minimālajām	mēnešalgām,	atņemot	tiesības	uz	noteiktu	
nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	trim	gadiem	vai	bez	tā”;

izteikt	otrās	daļas	sankciju	šādā	redakcijā:	
“soda	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 laiku	 līdz	 pieciem	 gadiem	 vai	 ar	 arestu,	 vai	 ar	 piespiedu	

darbu,	vai	ar	naudas	sodu	līdz	divsimt	minimālajām	mēnešalgām,	konfiscējot	mantu	vai	bez	mantas	
konfiskācijas,	 atņemot	 tiesības	 uz	 noteiktu	 nodarbošanos	 vai	 tiesības	 ieņemt	 noteiktu	 amatu	 uz	
laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	bez	tā”.

18.	Izteikt	326.1	un	326.2 pantu	šādā	redakcijā:		
“326.1 pants.	Tirgošanās	ar	ietekmi
(1)  Par	 materiālu	 vērtību,	 mantiska	 vai	 citāda	 rakstura	 labumu	 piedāvāšanu	 vai	 nodošanu	

personiski	vai	ar	 starpnieku	 jebkurai	personai,	 lai	 tā,	 izmantojot	 savu	dienesta,	profesionālo	vai	
sociālo	 stāvokli,	 prettiesiski	 ietekmētu	 valsts	 amatpersonas	 darbību	 vai	 pamudinātu	 kādu	 citu	
personu	prettiesiski	ietekmēt	valsts	amatpersonas	darbību	jebkuras	personas	interesēs,	neatkarīgi	
no	tā,	vai	materiālās	vērtības,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumi	domāti	šai	personai	vai	jebkurai	
citai	personai,	ja	nav	šā	likuma	323.pantā	paredzētā	nozieguma	pazīmju,	—	

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	trim	gadiem	vai	ar	arestu,	vai	ar	piespiedu	darbu,	
vai	ar	naudas	sodu	līdz	simt	piecdesmit		minimālajām	mēnešalgām,	atņemot	tiesības	uz	noteiktu	
nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	diviem	gadiem	vai	bez	tā.

(2) Par	materiālu	vērtību,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumu,	to	piedāvājuma	pieņemšanu	
sev	vai	 jebkurai	citai	personai,	 lai	 tā,	 izmantojot	savu	dienesta,	profesionālo	vai	sociālo	stāvokli,	
prettiesiski	ietekmētu	valsts	amatper	sonas	darbību	vai	pamudinātu	kādu	citu	personu	prettiesiski	
ietekmēt	valsts	amatpersonas	darbību	vai	lēmuma	pieņemšanu	jebkuras	personas	interesēs,	ja	nav	
šā	likuma	198.	un	320.pantā	paredzētā	nozieguma	pazīmju,	—

soda	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 laiku	 līdz	 pieciem	 gadiem	 vai	 ar	 arestu,	 vai	 ar	 piespiedu	
darbu,	vai	 ar	naudas	 sodu	 līdz	divsimt	minimālajām	mēnešalgām,	atņemot	 tiesības	uz	noteiktu	
nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	bez	tā.

326.2 pants.	Prettiesiska	labumu	pieprasīšana	un	pieņemšana	
(1)	Par	materiālu	vērtību,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumu,	to	piedāvājuma	prettiesisku	

pieņemšanu,	ko	pats	vai	ar	starpnieku	izdarījis	valsts	vai	pašvaldības	iestādes	darbinieks,	kurš	nav	
valsts	amatpersona,	vai	valsts	institūcijas	pilnvarota	tāda	pati	persona	par	kādas	darbības	izdarīšanu	
vai	neizdarīšanu	labuma	devēja	vai	jebkuras	citas	personas	interesēs,	izmantojot	savas	pilnvaras,	
neatkarīgi	no	tā,	vai	pieņemtās	materiālās	vērtības,	mantiska	vai	citāda	rakstura	labumi	domāti	šai	
personai	vai	jebkurai	citai	personai,	—	

soda	ar	brīvības	atņemšanu	uz	laiku	līdz	trim	gadiem	vai	ar	arestu,	vai	ar	piespiedu	darbu,	vai	
ar	naudas	sodu	līdz	simt	minimālajām	mēnešalgām,	atņemot	tiesības	uz	noteiktu	nodarbošanos	vai	
tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	diviem	gadiem	vai	bez	tā.	

(2)	Par	tādām	pašām	darbībām,	ja	tās	izdarītas	atkārtoti	vai	lielā	apmērā	vai	ja	tās	izdarījusi	
personu	grupa	pēc	 iepriekšējas	vienošanās,	vai	 ja	 tās	saistītas	ar	materiālo	vērtību,	mantiska	vai	
citāda	rakstura	labumu	pieprasīšanu	vai	izspiešanu,	—	

soda	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 laiku	 līdz	 pieciem	 gadiem	 vai	 ar	 arestu,	 vai	 ar	 piespiedu	
darbu,	vai	 ar	naudas	 sodu	 līdz	divsimt	minimālajām	mēnešalgām,	atņemot	 tiesības	uz	noteiktu	
nodarbošanos	vai	tiesības	ieņemt	noteiktu	amatu	uz	laiku	līdz	pieciem	gadiem	vai	bez	tā.”
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Pārejas	noteikumi
1. Tiesu	lietvedībā	esošos	kriminālprocesus	par	noziedzīgiem	nodarījumiem,	kas	kvalificēti	

pēc	Krimināllikuma	156.panta	un	kas	kvalificēti	pēc	Krimināllikuma	158.panta	saistībā	ar	goda	
aizskaršanu	masu	saziņas	līdzeklī,	izbeigt	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	625.panta	otro	daļu	
un	377.panta	2.punktu.

2. Atbrīvot	no	soda	izciešanas	personas,	kuras	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai	notiesātas	
par	šo	pārejas	noteikumu	1.punktā	minēto	noziedzīgo	nodarījumu	izdarīšanu.

3.  Grozīt	 spriedumus	 personām,	 kuras	 notiesātas	 par	 šo	 pārejas	 noteikumu	 1.punktā	
minētajiem	 noziedzīgajiem	 nodarījumiem	 un	 arī	 citiem	 noziedzīgiem	 nodarījumiem,	 ņemot	
vērā,	ka	šīs	personas	atbrīvojamas	no	visu	veidu	sodu	izciešanas,	kuri	tām	noteikti	par	šo	pārejas	
noteikumu	1.punktā	minētajiem	noziedzīgajiem	nodarījumiem.

4. Sprieduma	izpildes	iestāde	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	650.pantu	iesniedz	tiesai	
iesniegumu	par	personas	atbrīvošanu	no	soda	izciešanas	vai	par	sprieduma	grozīšanu,	kuru	tiesa	
izskata	Kriminālprocesa	likuma	651.panta	kārtībā.

5. Atzīt	par	nesodītām	personas,	kuras	atbrīvotas	no	soda	izciešanas	saskaņā	ar	šo	pārejas	
noteikumu	2.punktu,	kā	arī	personas,	kuras	jau	izcietušas	sodu	vai	atbrīvotas	pirms	termiņa,	ja	tās	
bijušas	notiesātas	par	šo	pārejas	noteikumu	1.punktā	minētajiem	noziedzīgajiem	nodarījumiem	un	
ja	tām	sodāmība	nav	dzēsta.

6. Tiesu,	prokuratūras	un	pirmstiesas	izmeklēšanas	iestāžu	lietvedībā	esošos	kriminālprocesus	
par	noziedzīgiem	nodarījumiem,	kas	izdarīti	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai	un	kvalificēti	pēc	
Krimināllikuma	190.1 panta	pirmās	daļas	par	spirta	vai	citu	alkoholisko	dzērienu	pārvietošanu	pāri	
Latvijas	Republikas	valsts	robežai,	izbeigt	saskaņā	ar	Kriminālprocesa	likuma	377.panta	2.punktu.

7.  Tiesu,	 prokuratūras	 un	 pirmstiesas	 izmeklēšanas	 iestāžu	 lietvedībā	 esošajos	
kriminālprocesos,	kas	izbeigti	saskaņā	ar	šo	pārejas	noteikumu	6.punktu,	nepieciešamos	materiālus	
nosūta	kompetentajai	institūcijai	(amatpersonai)	izskatīšanai	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	
kodeksa	noteiktajā	kārtībā.

8.	Tiesu,	prokuratūras	un	pirmstiesas	izmeklēšanas	iestāžu	lietvedībā	esošajos	kriminālprocesos	
par	noziedzīgiem	nodarījumiem,	kas	izdarīti	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai	un	kvalificēti	pēc	
Krimināllikuma	158.panta	saistībā	ar	neslavas	celšanu	masu	saziņas	līdzeklī,	190.1 panta	otrās	un	
trešās	daļas,	221.2,	272.1,	294.,	301.,	317.,	320.,	322.	un	323.panta	nodarījuma	kvalifikācija	atstājama	
negrozīta.

9.	No	soda	izciešanas	netiek	atbrīvotas	personas,	kuras	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai	
ir	notiesātas	par	šo	pārejas	noteikumu	6.	un	8.punktā	minēto	noziedzīgo	nodarījumu	izdarīšanu.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	19.novembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

14.	 1035L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Krimināllikuma	spēkā	
stāšanās	un	piemērošanas	kārtību”	

Izdarīt	 likumā	 “Par	 Krimināllikuma	 spēkā	 stāšanās	 un	 piemērošanas	 kārtību”	 (Latvijas	
Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1998,	23.nr.;	1999,	7.,	23.nr.;	2000,	14.nr.;	2002,	
12.,	23.nr.;	2003,	2.nr.;	2007,	6.,	12.nr.;	2008,	13.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	20.1 pantu	šādā	redakcijā:
“20.1  pants.	 Atbildība	 par	 Krimināllikuma	 190.	 un	 221.	 (attiecībā	 uz	 spirtu	 vai	 citiem	

alkoholiskiem	 dzērieniem),	 kā	 arī	 221.1	 un	 221.2  pantā	 paredzēto	 noziegumu,	 kas	 izdarīts	 lielā	
apmērā,	iestājas,	ja	alkoholiskā	dzēriena	daudzums	sasniedz	20	litrus	absolūtā	spirta.”

2.	Papildināt	likumu	ar	23.1 pantu	šādā	redakcijā:
“23.1 pants.	Atbildība	par	Krimināllikuma	221.	(attiecībā	uz	spirtu	vai	citiem	alkoholiskiem	

dzērieniem)	 un	 221.2  pantā	 paredzēto	 noziedzīgo	 nodarījumu,	 kas	 radījis	 būtisku	 kaitējumu,	
iestājas,	ja	alkoholiskā	dzēriena	daudzums	sasniedz	10	litrus	absolūtā	spirta.”

3.	Papildināt	likumu	ar	24.1 pantu	šādā	redakcijā:
“24.1  pants.	 Ar	 spīdzināšanu	 saprot	 apzinātu	 vairākkārtēju	 vai	 ilgstošu	 personas	 darbību	

vai	 bezdarbību,	 nodarot	 citai	 personai	 stipras	 fiziskas	 sāpes	 vai	 psihiskas	 ciešanas,	 vai	 apzinātu	
vienreizēju	personas	darbību	vai	bezdarbību,	sagādājot	citai	personai	stipras	fiziskas	vai	psihiskas	
ciešanas,	lai	ietekmētu	tās	apziņu	vai	gribu.”

4.  Aizstāt	 pārejas	 noteikumu	 1.punktā	 vārdus	 un	 skaitļus	 “Līdz	 2010.gada	 1.martam”	 ar	
vārdiem	un	skaitļiem	“Līdz	2015.gada	1.janvārim”.

5.	2.pielikumā:
izteikt	1.	un	2.punktu	šādā	redakcijā:
“1. Latvijā	kontrolējamo	narkotisko	vielu,	psihotropo	vielu	un	prekursoru	sarakstā	iekļauto	

narkotisko	augu,	vielu	un	zāļu	un	psihotropo	vielu	un	zāļu	(turpmāk — I,	II	un	III saraksts),	kā	arī	
Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2004.gada	11.februāra	regulas	Nr.273/2004	par	narkotisko	vielu	
prekursoriem	I pielikumā	un	Padomes	2004.gada	22.decembra	regulas	Nr.111/2005,	ar	ko	paredz	
noteikumus	par	uzraudzību	attiecībā	uz	narkotisko	vielu	prekursoru	tirdzniecību	starp	Kopienu	
un	 trešām	 valstīm,	 pielikumā	 iekļauto	 prekursoru	 (turpmāk  —  IV  saraksts)	 iedalījumu	 apmēri	
noteikti,	 ņemot	 vērā	 nelikumīgā	 apritē	 esošo	 narkotisko	 un	 psihotropo	 vielu	 kaitējumu	 cilvēka	
veselībai	un	bīstamības	pakāpi	atbilstoši	I,	II,	III	un	IV	sarakstam:

1)	 I saraksts	(aizliegtās	sevišķi	bīstamās	narkotiskās	vielas,	tām	pielīdzinātās	psihotropās	
vielas	un	augi);

2)	 II saraksts	(ļoti	bīstamās	narkotiskās	vielas	un	tām	pielīdzinātās	psihotropās	vielas,	
kuras	atļauts	izmantot	medicīniskiem	un	zinātniskiem	mērķiem);

3)	 III  saraksts	 (bīstamās	 psihotropās	 vielas,	 kuras	 var	 tikt	 izmantotas	 ļaunprātīgos	
nolūkos);

4)	 IV saraksts	[vielas,	kuras	var	tikt	izmantotas	narkotisko	un	psihotropo	vielu	neatļautai	
izgatavošanai	(prekursori)].

2. Noteiktie	vielu	daudzumi	attiecināmi	arī	uz:
1)	 I,	II	un	III sarakstā	iekļauto	vielu	izomēriem,	esteriem,	ēteriem	un	sāļiem,	ieskaitot	

izomēru,	esteru	un	ēteru	sāļus;
2)	 zālēm,	kas	satur	II	un	III sarakstā	iekļautās	vielas;
3)	 vielu	atvasinājumiem	ar	līdzīgu	farmakoloģisku	iedarbību;



26

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

4)	 IV saraksta	14.punktā	iekļauto	vielu	stereoizomēriem	un	sāļiem,	izņemot	katīnu	un	
katīna	 sāļus,	 kā	 arī	 15.	 un	 16.punktā	 iekļauto	 vielu	 sāļiem,	 izņemot	 sālsskābes	 un	
sērskābes	sāļus.”;

izteikt	II	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“II.	I	sarakstā	iekļautās	vielas	un	augi	(aizliegtās	sevišķi	bīstamās	narkotiskās	vielas	un	

tām	pielīdzinātās	psihotropās	vielas)”;
izteikt	4.punkta	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“4.  Vielas	 un	 augi,	 kas	 klasificēti	 atbilstoši	 1961.gada	 30.marta	 Vienotās	 konvencijas	 par	

narkotiskajām	 vielām	 I	 un	 IV	 sarakstam	 un	 grozījumiem,	 kuri	 izdarīti	 saskaņā	 ar	 1972.gada	
Protokolu	par	grozījumiem	1961.gada	30.marta	Vienotajā	konvencijā	par	narkotiskajām	vielām:”;

papildināt	4.punktu	ar	4.1 apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“41) alfa-metiltiofentanils 0,001	g 1	g”;

izslēgt	4.punkta	13.apakšpunktu;
izslēgt	5.punkta	2.apakšpunktu;
izteikt	5.punkta	1.,	9.,	11.,	16.,	20.,	24.,	26.,	29.,	30.	un	33.apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“1) bromamfetamīns	(DOB) 0,001	g 1	g”;
“9) eticiklidīns	(PCE)	 0,001	g 1	g”;
“11) (+)-lizergīds	(LSD,	LSD-25) 0,001	g 0,002	g”;
“16) 4-MTA 0,03	g 1	g”;
“20) MDE,	N-etil	MDA 0,02	g 1	g”;
“24) halucinogēnās	sēnes:
a)	izžāvētas
b)	nežāvētas

0,5	g
5	g

5	g
100	g”;

“26) roliciklidīns	(PHP,	PCPY) 0,001	g 1	g”;
“29) tenociklidīns	(TCP) 0,001	g 1	g
30) tetrahidrokannabinols	un	tā	izomēri	un	
stereoķīmiskie	varianti:
7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-
dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;
(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-
pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-
pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;
6a,7,8,9,-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-
dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6,-dimetil-
9-metilēn3-pentil-6H-dibenzo[b,d,]pirān-1-ols;

0,003	g 1	g”;

“33) jebkuri	amfetamīna	atvasinājumi	un	to	
modifikācijas	ar	līdzīgu	farmakoloģisku	iedarbību,	
kuri	atrodas	nelegālā	apritē	un	nav	iekļauti	I,	II	vai	
III sarakstā	(piemēram,	MBDB	un	citi) 0,02	g 1	g”;

izslēgt	6.punkta	2.apakšpunktu;
papildināt	6.punktu	ar	9.apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“9)	amineptīns 0,4	g 2,8	g”;

papildināt	pielikumu	ar	8.1 punktu	šādā	redakcijā:
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“8.1	Vielas	un	augi,	kuru	nelegāla	aprite	un	ļaunprātīga	lietošana	var	apdraudēt	veselību:
1)	1-benzilpiperazīns	(BZP) 0,02	g 1	g
2)	catha	edulis 100	g 10	kg
3)	2,5-dimetoksi-4-bromfenetilamīns	(2C-B) 0,02	g 2	g
4)	2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilamīns	(2C-T-2) 0,018	g 1,8	g
5)	2,5-dimetoksi-4-jodfenetilamīns	(2C-I) 0,018	g 1,8	g
6)	2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilamīns	
(2C-T-7) 0,02	g 2	g

7)	1-(3-hlorfenil)	piperazīns	(mCPP) 0,02	g 1	g
8)	1-(4-hlorfenil)	piperazīns	(pCPP) 0,02	g 1	g
9)	1-(3,4-metilēndioksibenzil)	piperazīns	(MDBP) 0,02	g 1	g
10)	1-(4-metoksifenil)	piperazīns	(MeOPP) 0,02	g 1	g
11)	mitraginīns 0,03	g 3	g
12)	mitragyna	speciosa	(kratom) 1	g 100	g
13)	salvia	divinorum 1	g 100	g
14)	salvinorīns	A 0,002	g 0,2	g
15)	1-(3-trifluormetilfenil)	piperazīns	(TFMPP) 0,02	g 1	g
16)	2,4,5-trimetoksiamfetamīns	(TMA-2) 0,03	g 1	g
17)	7-hidroksimitragīns 0,03	g 15	g”;

aizstāt	 9.punktā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “7.	 un	 8.punktā”	 ar	 skaitļiem	 un	 vārdiem	 “7.,	 8.	 un	
8.1 punktā”;

aizstāt	10.punkta	ievaddaļā	skaitli	un	vārdu	“I	sarakstam”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“I	un	II	
sarakstam”;

aizstāt	10.punkta	2.apakšpunktā	vārdu	“acetilmetadons”	ar	vārdu	“acetilmetadols”;
izslēgt	10.punkta	7.,	62.	un	82.apakšpunktu;
papildināt	10.punktu	ar	48.1 apakšpunktu	šādā	redakcijā:

“481)	ketobemidons 0,1	g 1	g”;
izteikt	11.punkta	2.	un	8.apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“2) fenciklidīns	(PCP) 0,001	g 1	g”;
“8) dronabinols	(delta-9-tetrahidrokanabinols	un	tā	
stereoķīmiskie	varianti) 0,2	g 10	g”;

izslēgt	13.punkta	12.,	28.,	45.	un	52.apakšpunktu;
izteikt	13.punkta	39.	un	40.apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“39) lefetamīns	(SPA) 0,6	g 10	g
40) GHB	(litija	oksibutirāts	un	nātrija	oksibutirāts) 0,6	g 10	g”;

izteikt	V nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“V.	IV sarakstā	iekļautās	vielas	(prekursori — vielas,	kas	var	tikt	izmantotas	narkotisko	

vai	psihotropo	vielu	nelikumīgai	izgatavošanai	un	kas	minētas	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	
2004.gada	 11.februāra	 regulas	 Nr.273/2004	 par	 narkotisko	 vielu	 prekursoriem	 I  pielikumā	
un	 Padomes	 2004.gada	 22.decembra	 regulas	 Nr.111/2005,	 ar	 ko	 paredz	 noteikumus	 par	
uzraudzību	 attiecībā	 uz	 narkotisko	 vielu	 prekursoru	 tirdzniecību	 starp	 Kopienu	 un	 trešām	
valstīm,	pielikumā)”;



28

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

izslēgt	14.punkta	1.,	7.,	13.,	14.	un	15.apakšpunktu;
papildināt	14.punktu	ar	2.1	un	11.1 apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“21)	efedrīns 0,6	g 10	g”;
“111)	pseidoefedrīns 0,6	g 10	g”;

izteikt	14.punkta	6.	un	10.apakšpunktu	šādā	redakcijā:

“6) izosafrols	(cis	+	trans)	 50	g 1	kg”;
“10)	norefedrīns 0,6	g 10	g”;

papildināt	15.punktu	ar	1.1	un	3.1 apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“11)	etiķskābes	anhidrīds 1	kg	 5	kg”;
“31)	kālija	permanganāts 1	kg 5	kg”;

izslēgt	15.punkta	5.	un	6.apakšpunktu.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	19.novembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	9.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	9.12.2009.,	Nr.	193
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

15.	 1061L/9	 Grozījumi	Prokuratūras	likumā
Izdarīt	 Prokuratūras	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1994,	12.nr.;	1996,	5.,	13.nr.;	1998,	9.,	23.nr.;	2000,	14.nr.;	2002,	13.,	22.nr.;	2003,	15.nr.;	2005,	14.nr.;	
2007,	10.nr.;	2008,	16.nr.;	2009,	3.,	13.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	45.1 panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Prokuratūras	 darbinieku	 atlīdzību	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	

amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
2.	Izteikt	49.3 pantu	šādā	redakcijā:
“49.3 pants.	 Prokuratūras	pārraudzībā	esošo	valsts	iestāžu	darbinieku	atlīdzība
Prokuratūras	pārraudzībā	esošo	valsts	iestāžu	darbinieku	atlīdzību	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	

pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
3.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	14.punktu	šādā	redakcijā:
“14.	Šā	likuma	53.panta	pirmajā	daļā,	57.1—57.8	un	58.pantā	noteiktās	piemaksas,	prēmijas,	

pabalstus	 un	 citas	 sociālās	 garantijas	 2010.	 un	 2011.gadā	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	
institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194



30

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

16.	 1048L/9	 Grozījums	Ķīmisko	vielu	likumā
Izdarīt	Ķīmisko	vielu	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

1998,	10.nr.;	2001,	3.,	22.nr.;	2003,	23.nr.;	2005,	15.nr.;	2007,	24.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	182.
nr.)	šādu	grozījumu:

4.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“4.pants.	Valsts	institūciju	kompetence”;
izteikt	6.3 daļu	šādā	redakcijā:	
“(63)	Valsts	ieņēmumu	dienests	un	valsts	sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	proves	

birojs”	 (turpmāk	 —	 Latvijas	 proves	 birojs)	 īsteno	 dārgmetālu,	 dārgakmeņu	 un	 to	 izstrādājumu	
kontroli.	Latvijas	proves	birojs:

1)	 veic	 pārbaudes	 vietās,	 kur	 notiek	 saimnieciskā	 darbība	 ar	 dārgmetāliem,	
dārgakmeņiem	un	to	izstrādājumiem,	un	par	konstatētajiem	normatīvo	aktu	pārkāpumiem	sastāda	
administratīvā	pārkāpuma	protokolu;

2)	 nosūta	 materiālus	 par	 veikto	 pārbaudi	 un	 administratīvā	 pārkāpuma	 protokolu	
Valsts	ieņēmumu	dienestam	administratīvā	akta	izdošanai.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

17.	 1047L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Konvenciju	par	dārgmetālu	
izstrādājumu	pārbaudi	un	zīmogošanu	un	tās	
grozījumiem”

Izdarīt	 likumā	„Par	Konvenciju	par	dārgmetālu	izstrādājumu	pārbaudi	un	zīmogošanu	un	
tās	grozījumiem”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2004,	8.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Izteikt	2.pantu	šādā	redakcijā:
“2.pants.	Valsts	sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	proves	birojs”	ir	pilnvarotā	iestāde	

Konvencijas	5.panta	1.punktā	noteikto	uzdevumu	izpildei.	Šā	uzdevuma	izpildē	valsts	sabiedrība	ar	
ierobežotu	atbildību	“Latvijas	proves	birojs”	atrodas	Finanšu	ministrijas	pārraudzībā.”

2.	Aizstāt	3.pantā	vārdu	“koordinē”	ar	vārdiem	“ir	atbildīgā	iestāde	par”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

18.	 1052L/9	 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.)	šādu	grozījumu:

Izteikt	pārejas	noteikumu	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3.	Šā	likuma	7.panta	pirmā	daļa	stājas	spēkā	2013.gada	1.janvārī.	Līdz	2013.gada	1.janvārim	

vienam	noziedzīgā	nodarījumā	cietušajam	izmaksājamās	valsts	kompensācijas	maksimālais	apmērs	
tiek	noteikts	triju	minimālo	mēneša	darba	algu	apmērā,	un	šā	likuma	7.panta	otrajā	daļā	noteiktās	
izmaksājamās	kompensācijas	apmērs	 tiek	aprēķināts,	par	pamatu	ņemot	 trīs	minimālās	mēneša	
darba	algas.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

19.	 1059L/9	 Grozījums	Vides	aizsardzības	likumā
Izdarīt	 Vides	 aizsardzības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2006,	24.nr.;	2007,	15.nr.;	2008.,	7.,	24.nr.;	2009,	14.nr.)	šādu	grozījumu:
21.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“Valsts	vides	inspektoru	tiesības”;
izslēgt	trešo	daļu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

20.	 1084L/9	 Grozījums	Enerģētikas	likuma	atsevišķu	pantu	
spēkā	stāšanās	kārtības	likumā

Izdarīt	Enerģētikas	likuma	atsevišķu	pantu	spēkā	stāšanās	kārtības	likumā	(Latvijas	Republikas	
Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2005,	14.nr.)	šādu	grozījumu:

Aizstāt	skaitļus	un	vārdus	“2010.gada	1.janvārī”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“2014.gada	4.aprīlī”.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	3.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194



35

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

21.	 1063L/9	 Grozījumi	Patērētāju	tiesību	aizsardzības	likumā
Izdarīt	 Patērētāju	 tiesību	 aizsardzības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1999,	9.nr.;	2002,	1.nr.;	2003,	11.nr.;	2004,	11.nr.;	2005,	24.nr.;	2007,	9.,	12.nr.;	
2008,	15.nr.,	2009,	13.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	likumu	ar	4.2 pantu	šādā	redakcijā:
“4.2 pants.	Dažādu	valstu	tiesību	normu	piemērošanas	nosacījumi	
Līgumslēdzējas	 puses	 ir	 tiesīgas	 vienoties,	 ka	 tiesisko	 attiecību	 apspriešanā	 piemērojamas	

tādas	valsts	tiesību	normas,	kura	nav	Eiropas	Ekonomikas	zonas	dalībvalsts,	ja	tiek	ievēroti	abi	šie	
nosacījumi:

1)	 līgumsaistību	 izpilde	 vai	 cits	 līguma	 nosacījums	 ir	 tieši	 saistīts	 ar	 kādu	 no	 Eiropas	
Ekonomikas	zonas	dalībvalsti;

2)	 piemērojamās	tiesību	normas	paredz	patērētājam	labvēlīgāku	tiesību	aizsardzību	nekā	
šis	likums.”

2.	28.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	2.punktā	vārdus	“bez	atlīdzības”;
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Prece	 apmaināma	 vai	 tās	 neatbilstība	 līguma	 noteikumiem	 novēršama	 bez	 atlīdzības	

(tajā	skaitā	bez	preces	nosūtīšanas,	darba,	materiālu	un	citu	izmaksu	atlīdzināšanas)	un	saprātīgā	
termiņā,	 neradot	 neērtības	 patērētājam	 un	 ņemot	 vērā	 preces	 raksturu,	 kā	 arī	 paredzamo	 tās	
lietošanas	nolūku.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	26.novembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

22.	 1050L/9	 Grozījums	Valsts	apbalvojumu	likumā
Izdarīt	 Valsts	 apbalvojumu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2004,	8.nr.;	2006,	21.nr.;	2008,	3.nr.)	šādu	grozījumu:
9.pantā:	
papildināt	pantu	ar	otro	un	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Valsts	prezidenta	kanceleja:

1)	 organizē	valsts	apbalvojumu	un	to	goda	zīmju,	izņemot	1991.gada	barikāžu	dalībnieka	
piemiņas	zīmju,	izgatavošanu	un	kontrolē	to	izgatavošanas	procesu;

2)	 glabā	 nepiešķirtos	 valsts	 apbalvojumus,	 izņemot	 1991.gada	 barikāžu	 dalībnieka	
piemiņas	zīmes.

(3) Valsts	prezidenta	kanceleja	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā	noteiktajā	kārtībā	ar	līgumu	
var	deleģēt	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	uzdevumu	veikšanu	valsts	sabiedrībai	ar	ierobežotu	atbildību	
“Latvijas	proves	birojs”.”;

uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

23.	 1054L/9	 Grozījumi	Konkurences	likumā
Izdarīt	 Konkurences	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

2001,	22.nr.;	2004,	10.nr.;	2008,	9.,	24.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	5.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdu	“četri”	ar	vārdu	“divi”;
aizstāt	sestajā	daļā	vārdus	“vismaz	triju”	ar	vārdu	“visu”	un	vārdu	“trīs”	—	ar	vārdu	“divi”.
2.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	11.	un	12.punktu	šādā	redakcijā:	
“11.	Grozījumi	šā	likuma	5.panta	pirmajā	un	sestajā	daļā	(par	Konkurences	padomes	locekļu	

skaita	samazināšanu)	stājas	spēkā	2010.gada	1.martā.
12.	Ministru	kabinets,	ievērojot	Valsts	civildienesta	likuma	un	citu	normatīvo	aktu	prasības,	

veic	nepieciešamās	darbības,	lai	nodrošinātu,	ka,	sākot	ar	2010.gada	1.martu,	Konkurences	padomes	
sastāvā	ir	tās	priekšsēdētājs	un	divi	Konkurences	padomes	locekļi.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194



38

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

24.	 1055L/9	 Grozījumi	Sugu	un	biotopu	aizsardzības	likumā
Izdarīt	 Sugu	 un	 biotopu	 aizsardzības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2000,	9.nr.;	2005,	20.nr.;	2006,	24.nr.;	2009,	12.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Aizstāt	6.panta	trešajā	daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	ar	vārdiem	“Zemkopības	

ministrija”.
2.	Aizstāt	pārejas	noteikumu	7.punktā	vārdu	“janvārī”	ar	vārdu	“aprīlī”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

25.	 1058L/9	 Grozījums	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.)	šādu	grozījumu:
Izslēgt	11.pantu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194



40

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

26.	 1051L/9	 Grozījumi	Likumā	par	ostām
Izdarīt	 “Likumā	 par	 ostām”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1994,	15.nr.;	1996,	13.nr.;	1997,	9.,	15.nr.;	1999,	24.nr.;	2000,	12.nr.;	2001,	9.,	11.nr.;	2002,	23.nr.;	
2003,	15.,	23.nr.;	2005,	14.,	24.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	8.pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Ostas	 valdes	 locekļa	 atlīdzību	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	

amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
2.	Izteikt	21.	un	22.pantu	šādā	redakcijā:
“21.pants.	Ostu	attīstības	fonda	finanšu	līdzekļu	avoti
Ostu	attīstības	fonda	finanšu	līdzekļus	veido	ostu	pārvalžu	iemaksas	un	juridisko	un	fizisko	

personu	ziedojumi.
22.pants.	Ostu	attīstības	fonda	finanšu	līdzekļu	izlietojums
Ostu	attīstības	fonda	nolikumu	apstiprina	Ministru	kabinets.	Fonda	turētāja	un	rīkotāja	 ir	

Latvijas	Jūras	administrācija.	Lēmumus	par	fondā	iemaksājamo	līdzekļu	apjomu	un	to	izlietojumu	
pieņem	Latvijas	Ostu	padome.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

27.	 1053L/9	 Grozījumi	Ģenētiski	modificēto	organismu	aprites	
likumā

Izdarīt	 Ģenētiski	 modificēto	 organismu	 aprites	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2008,	1.nr.;	2009,	16.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	9.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“9.pants.	 Valsts	 zinātniskā	 institūta	 “Pārtikas	 drošības,	 dzīvnieku	 veselības	 un	 vides	

zinātniskais	institūts”	kompetence”;
izteikt	panta	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“Pārtikas	drošības,	dzīvnieku	veselības	un	vides	zinātniskais	institūts:”.
2.	Aizstāt	11.panta	nosaukumā	un	tekstā	vārdus	“Latvijas	Vides,	ģeoloģijas	un	meteoroloģijas	

aģentūra”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	“valsts	sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	Vides,	
ģeoloģijas	un	meteoroloģijas	centrs””	(attiecīgā	locījumā).

3.	Izteikt	22.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(4) Pirms	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	noteikumu	pieņemšanas	pašvaldība	informē	sabiedrību	

un	publicē	paziņojumu	par	nodomu	noteikt	aizliegumu	pašvaldības	izdotajā	laikrakstā,	bet,	ja	tāda	
nav,	—	citā	vietējā	laikrakstā,	kā	arī	ievieto	minēto	paziņojumu	savā	mājaslapā	internetā	un	nosūta	
informāciju	 par	 paziņojumu	 Zemkopības	 ministrijai	 un	 Vides	 ministrijai,	 kas	 šo	 informāciju	
ievieto	savās	mājaslapās	internetā.	Paziņojumā	norāda	teritoriju,	kurā	paredzēts	noteikt	aizliegumu	
ģenētiski	modificēto	kultūraugu	audzēšanai,	kā	arī	sabiedrības	viedokļu,	priekšlikumu	un	iebildumu	
sniegšanas	vietu	un	termiņu.	Priekšlikumu	un	iebildumu	sniegšanas	termiņš	nedrīkst	būt	īsāks	par	
30  dienām	 no	 paziņojuma	 publicēšanas	 dienas.	 Iebildumu	 neiesniegšana	 pašvaldības	 noteiktajā	
termiņā	uzskatāma	par	piekrišanu	aizlieguma	noteikšanai.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.
Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

28.	 1060L/9	 Grozījumi	Diplomātiskā	un	konsulārā	dienesta	
likumā

Izdarīt	Diplomātiskā	un	konsulārā	dienesta	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1995,	22.nr.;	1998,	14.nr.;	2000,	13.nr.;	2001,	21.nr.;	2003,	6.,	8.,	23.nr.;	2005,	
9.nr.;	2007,	3.nr.;	2008,	24.nr.;	2009,	3.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	19.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Diplomāti,	diplomātiskā	un	konsulārā	dienesta	ierēdņi	un	darbinieki	saņem	atlīdzību,	

kuru	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	 amatpersonu	 un	 darbinieku	 atlīdzības	
likumam.”

2.	Papildināt	likumu	ar	19.1 pantu	šādā	redakcijā:
“19.1 pants.	Specializēto	atašeju	sociālās	garantijas
(1)	 Saeimas,	 attiecīgās	 nozares	 ministrijas	 vai	 Latvijas	 Bankas	 specializētajiem	 atašejiem	

tiek	maksāti	tādi	paši	pabalsti	un	kompensācijas,	kādas	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	
amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	 likumam	noteiktas	 tādiem	diplomātiem,	diplomātiskā	un	
konsulārā	dienesta	ierēdņiem	un	darbiniekiem,	kuri	dienestu	pilda	ārvalstīs.

(2)	Specializētajiem	atašejiem	piemaksu	par	piešķirto	diplomātisko	rangu	izmaksā	Saeima,	
attiecīgās	nozares	ministrija	vai	Latvijas	Banka.

(3)	Specializētajiem	atašejiem	ceļa	un	pārcelšanās	izdevumi	tiek	kompensēti	Saeimas	Prezidija	
vai	 Latvijas	 Bankas	 valdes	 noteiktajā	 kārtībā	 vai	 saskaņā	 ar	 nozares	 ministrijas	 valsts	 sekretāra	
apstiprinātu	instrukciju.

(4)	Specializēto	atašeju	apdrošina	Saeima,	nozares	ministrija	vai	Latvijas	Banka	tai	piešķirtā	
budžeta	ietvaros.”

3.	Izslēgt	20.,	22.,	23.	un	24.pantu.
Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.
Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

29.	 1062L/9	 Grozījumi	Satversmes	tiesas	likumā
Izdarīt	 Satversmes	 tiesas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	 1996,	14.nr.;	 1997,	20.nr.;	 2001,	2.nr.;	 2003,	15.nr.;	 2004,	4.nr.;	 2008,	8.nr.;	 2009,	2.nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	40.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Satversmes	 tiesas	 amatpersonu	 un	 darbinieku	 atlīdzību	 (piemēram,	 mēnešalgu,	

piemaksas,	sociālās	garantijas)	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	
darbinieku	atlīdzības	likumam.”

2.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	6.	un	7.punktu	šādā	redakcijā:
“6. Līdz	2011.gada	31.decembrim	Satversmes	 tiesas	 tiesnešu	atlīdzību	nosaka,	 ievērojot	 šā	

likuma	38.pantu,	bet	nepārsniedzot	Ministru	prezidenta	mēnešalgu,	kas	noteikta	saskaņā	ar	Valsts	
un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.	

7.  Prēmijas,	 pabalstus	 un	 kompensācijas	 Satversmes	 tiesas	 tiesnešiem	 2010.	 un	 2011.gadā	
nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194



44

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

30.	 1057L/9	 Grozījums	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	likumā
Izdarīt	Valsts	kultūrkapitāla	fonda	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2003,	23.nr.;	2006,	8.nr.;	2009,	2.nr.)	šādu	grozījumu:
Izteikt	11.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Fonda	direktora	un	Fonda	darbinieku	atlīdzību	nosaka	Fonda	padome	saskaņā	ar	Valsts	

un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

31.	 1056L/9	 Grozījumi	Augstskolu	likumā
Izdarīt	Augstskolu	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1996,	

1.nr.;	1997,	3.nr.;	2001,	1.nr.;	2003,	12.nr.;	2004,	5.,	13.nr.;	2005,	21.nr.;	2006,	8.nr.;	2007,	6.,	11.nr.;	
2008,	15.nr.;	2009,	2.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	4.panta	trešās	daļas	3.punkta	“e”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“e)	 mēnešalgas	likmes,	kas	nav	mazākas	par	Ministru	kabineta	noteiktajām	likmēm;”.
2.	Izslēgt	27.panta	trešo	daļu.
3.	Papildināt	43.pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Atlīdzību	vispārējam	augstskolas	vai	koledžas	personālam,	kas	nav	pedagogi	atbilstoši	

pedagogu	amatu	sarakstam,	valsts	dibinātajās	augstskolās	un	koledžās	nosaka	saskaņā	ar	Valsts	un	
pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”

4.	Izteikt	74.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)  Augstākās	 izglītības	 padomes	 priekšsēdētāja	 atlīdzību	 nosaka	 saskaņā	 ar	 Valsts	 un	

pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”
5.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	28.punktu	šādā	redakcijā:	
“28.	2010.	un	2011.gadā	valsts	dibināto	augstskolu	un	koledžu	akadēmiskajam	personālam	

nemaksā	prēmijas	un	naudas	balvas,	neveic	tā	materiālo	stimulēšanu,	bet	pabalstus	izmaksā	saskaņā	
ar	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

32.	 1049L/9	 Grozījumi	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	
kodeksā

Izdarīt	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā	šādus	grozījumus:
1.	Papildināt	215.1 panta	pirmo	daļu	pēc	 skaitļa	un	vārdiem	“160.1 panta	pirmajā	daļā”	ar	

skaitļiem	“163.1,	163.2”	un	pēc	skaitļa	un	vārdiem	“166.9 panta	otrajā	daļā”	—	ar	skaitli	un	vārdiem	
“166.10 pantā	(par	pārkāpumiem	dārgmetālu	un	dārgakmeņu	izstrādājumu	tirdzniecības	jomā)”.

2.	Izslēgt	236.1 pantu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	10.12.2009.,	Nr.	194
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

33.	 1081L/9	 Par	Patentu	līgumu
1.pants. 2000.gada	1.jūnija	Patentu	līgums	(turpmāk	—	Līgums)	ar	šo	likumu	tiek	pieņemts	

un	apstiprināts.
2.pants. Līgumā	paredzēto	saistību	izpildi	koordinē	Tieslietu	ministrija	un	nodrošina	Patentu	

valde.
3.pants. Līgums	stājas	spēkā	tā	21.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	angļu	valodā	un	tā	tulkojums	latviešu	valodā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	26.novembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	un	līguma	teksts	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

34.	 1082L/9	 Par	Latvijas	Republikas	valdības	un	Tadžikistānas	
Republikas	valdības	nolīgumu	par	starptautisko	
automobiļu	satiksmi

1.pants.	 2009.gada	 11.jūlijā	 parakstītais	 Latvijas	 Republikas	 valdības	 un	 Tadžikistānas	
Republikas	valdības	nolīgums	par	starptautisko	automobiļu	satiksmi	(turpmāk	—	Nolīgums)	ar	šo	
likumu	tiek	pieņemts	un	apstiprināts.

2.pants.	Nolīgumā	paredzēto	saistību	izpildi	koordinē	Satiksmes	ministrija.
3.pants.	Nolīgums	stājas	spēkā	tā	21.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	

arī	Nolīgums	latviešu	un	krievu	valodā.	

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	26.novembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	un	nolīguma	teksts	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

35.	 1083L/9	 Par	Starptautiskās	Rekonstrukcijas	un	attīstības	
bankas	Vienošanās	līguma	grozījumu

1.pants.	 Starptautiskās	 Rekonstrukcijas	 un	 attīstības	 bankas	 Vienošanās	 līguma	 (turpmāk	
—	Līgums)	grozījums	Starptautiskās	Rekonstrukcijas	un	attīstības	bankas	dalībvalstu	balsstiesību	
un	līdzdalības	palielināšanai	(turpmāk	—	Grozījums)	ar	šo	likumu	tiek	pieņemts	un	apstiprināts.

2.pants.	Grozījums	stājas	spēkā	Līguma	VIII	pantā	noteiktajā	 laikā	un	kārtībā,	un	Ārlietu	
ministrija	par	to	paziņo	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”.	

3.pants.	Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.	Līdz	ar	likumu	izsludināms	
Grozījuma	teksts	angļu	valodā	un	tā	tulkojums	latviešu	valodā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	26.novembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	un	pielikumi	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

36.	 1064L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	palīdzību	dzīvokļa	
jautājumu	risināšanā”

Izdarīt	 likumā	“Par	palīdzību	dzīvokļa	 jautājumu	risināšanā”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	2.nr.;	2003,	20.nr.;	2005,	9.nr.;	2007,	12.,	24.nr.;	2009,	12.nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	13.pantu	šādā	redakcijā:
“13.pants.	Personas,	kurām	neatliekami	sniedzama	palīdzība
(1)	 Pašvaldības	 dome	 vai	 tās	 deleģēta	 institūcija	 sniedz	 šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 noteikto	

palīdzību	 personai,	 kuras	 īrētā	 vai	 īpašumā	 esošā	 dzīvojamā	 telpa	 vai	 dzīvojamā	 māja	 ir	 cietusi	
stihiskas	 nelaimes	 vai	 avārijas	 rezultātā,	 ja	 persona	 šajā	 dzīvojamā	 telpā	 vai	 dzīvojamā	 mājā	 ir	
deklarējusi	savu	dzīvesvietu	un	ja	tai	attiecīgās	pašvaldības	administratīvajā	teritorijā	nepieder	cita	
dzīvošanai	derīga	dzīvojamā	telpa	vai	dzīvojamā	māja.

(2)  Iesniegumu	 šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 noteiktās	 palīdzības	 saņemšanai	 persona	 iesniedz	
pašvaldībai	ne	vēlāk	kā	viena	mēneša	laikā	pēc	stihiskās	nelaimes	vai	avārijas.	Sniedzot	palīdzību,	
netiek	piemēroti	šā	likuma	7.panta	noteikumi.

(3)	Pēc	personas	iesnieguma	saņemšanas	pašvaldības	dome	vai	tās	deleģēta	institūcija	saprātīgā	
termiņā,	bet	ne	ilgāk	kā	piecu	darba	dienu	laikā	pieņem	lēmumu	par	personas	nodrošināšanu	ar	
pagaidu	dzīvojamo	telpu	šā	likuma	23.pantā	noteiktajā	kārtībā.

(4) Pašvaldības	dome	vai	 tās	deleģēta	 institūcija	Administratīvā	procesa	 likumā	noteiktajā	
termiņā	izvērtē,	vai	dzīvojamo	telpu	vai	dzīvojamo	māju	ir	iespējams	atjaunot,	un	pieņem	vienu	no	
šādiem	lēmumiem:

1)	 lēmumu	 par	 pašvaldībai	 piederošas	 vai	 tās	 nomātas	 dzīvojamās	 telpas	 izīrēšanu	
(3.panta	1.punkts),	ja	dzīvojamā	telpa	vai	dzīvojamā	māja	ir	pilnīgi	vai	daļēji	gājusi	
bojā	un	nav	atjaunojama;

2)	 lēmumu	 par	 vienreizēja	 pabalsta	 piešķiršanu	 dzīvojamās	 telpas	 vai	 dzīvojamās	
mājas	remontam	(3.panta	6.punkts),	ja	dzīvojamā	telpa	vai	dzīvojamā	māja	ir	daļēji	
sagruvusi,	bet	ir	atjaunojama.”

2.	Izteikt	23.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Personu	nodrošina	ar	pagaidu	dzīvojamo	telpu:

1)	 šā	likuma	13.panta	ceturtās	daļas	1.punktā	paredzētajā	gadījumā	—	līdz	pašvaldības	
dome	vai	tās	deleģēta	institūcija	pieņem	lēmumu	par	pašvaldībai	piederošu	vai	nomātu	
dzīvojamo	telpu	izīrēšanu;

2)	 šā	likuma	13.panta	ceturtās	daļas	2.punktā	paredzētajā	gadījumā	—	līdz	dzīvojamās	
telpas	vai	dzīvojamās	mājas	atjaunošanai,	bet	ne	ilgāk	par	gadu.”

3.	 Aizstāt	 26.panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “otrajā	 daļā”	 ar	 vārdiem	 “ceturtās	 daļas	
2.punktā”.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	3.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

37.	 1074L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	pašvaldībām”	
Izdarīt	likumā	“Par	pašvaldībām”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

1994,	11.nr.;	1995,	14.nr.;	1996,	13.nr.;	1997,	5.,	23.,	24.nr.;	1998,	6.,	15.,	22.nr.;	2000,	2.,	14.nr.;	2001,	
3.nr.;	2002,	14.nr.;	2003,	14.nr.;	2005,	6.nr.;	2008,	16.nr.;	2009,	2.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	5.pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“Pašvaldības	 domes	 priekšsēdētāja,	 viņa	 vietnieka,	 deputātu,	 pašvaldības	 administrācijas	

darbinieku,	pašvaldības	iestāžu	vadītāju	un	citu	pašvaldības	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzību	
nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

2.	Izteikt	21.panta	13.punktu	šādā	redakcijā:
“13)	 noteikt	 domes	 priekšsēdētāja,	 viņa	 vietnieka,	 vietējās	 pašvaldības	 administrācijas	

darbinieku,	pašvaldības	iestāžu	vadītāju	un	citu	pašvaldības	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzību;”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

38.	 1073L/9	 Grozījums	Dzīvesvietas	deklarēšanas	likumā
Izdarīt	Dzīvesvietas	deklarēšanas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2002,	16.nr.;	2003,	9.nr.;	2006,	9.nr.;	2007,	20.nr.;	2009,	2.,	15.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	
182.nr.)	šādu	grozījumu:

Izslēgt	pārejas	noteikumu	11.punktu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

39.	 1075L/9	 Grozījumi	Muzeju	likumā
Izdarīt	Muzeju	 likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2006,	

2.nr.;	2007,	23.nr.;	2009,	2.nr.)	šādus	grozījumus:
1.  Aizstāt	 visā	 likumā	 vārdus	 “Muzeju	 valsts	 pārvalde”	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	 vārdiem	

“Kultūras	ministrija”	(attiecīgā	locījumā). 
2.	Papildināt	3.pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Kultūras	ministrs	ar	Kultūras	ministrijas	starpniecību	īsteno	funkcionālo	pārraudzību	

publiskajos	muzejos.”;
uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
3.	Izslēgt	4.pantu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

40.	 1121L/9	 Grozījumi	Valsts	drošības	iestāžu	likumā
Izdarīt	 Valsts	 drošības	 iestāžu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1994,	11.nr.;	1995,	18.nr.;	1996,	23.nr.;	1998,	12.nr.;	1999,	14.nr.;	2000,	15.nr.;	2002,	2.,	
16.nr.;	2004,	9.nr.;	2005,	14.,	22.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	9.,	16.nr.;	2009,	2.,	15.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	
2009,	182.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	18.pantā:	
izslēgt	sesto	daļu;	
izslēgt	devīto,	desmito,	vienpadsmito,	divpadsmito	un	trīspadsmito	daļu.
2.	Izslēgt	22.pantu.
3.	Izslēgt	23.1 pantu.
4.	Izteikt	24.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Valsts	 drošības	 iestādes	 amatpersonas	 un	 darbinieki	 saņem	 atlīdzību,	 kuru	 nosaka	

atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

41.	 1080L/9	 Grozījumi	Zvejniecības	likumā
Izdarīt	 Zvejniecības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1995,	11.nr.;	1997,	22.nr.;	1998,	23.nr.;	2000,	6.nr.;	2001,	23.nr.;	2003,	15.,	23.nr.;	2004,	21.nr.;	2005,	
13.nr.;	2008,	23.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	5.pantā:
aizstāt	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “Valsts	 aģentūra	 “Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūra”	 (turpmāk	

—	 Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūra)”	 ar	 vārdiem	 “valsts	 zinātniskais	 institūts	 “Pārtikas	 drošības,	
dzīvnieku	veselības	un	vides	zinātniskais	institūts”	(turpmāk	—	institūts)”;

aizstāt	 trešajā	 daļā	 vārdus	 “Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūra”	 ar	 vārdiem	 “Zemkopības	
ministrija”.

2.	8.pantā:
aizstāt	pirmās	daļas	4.punktā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūras”	ar	vārdu	“institūta”;
aizstāt	 trešajā	 daļā	 vārdus	 “Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūras”	 ar	 vārdiem	 “Zemkopības	

ministrijas”.
3.	 Aizstāt	 9.panta	 desmitajā	 daļā	 vārdus	 “Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūra”	 ar	 vārdiem	

“Zemkopības	ministrija”.
4.	11.pantā:	
aizstāt	4.3 daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	ar	vārdu	“institūts”;
aizstāt	5.1 daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	ar	vārdiem	“Zemkopības	ministrija”.
5.	12.pantā:
aizstāt	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūra”	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	 vārdu	

“institūts”	(attiecīgā	locījumā);
aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“reģionālo	vides	pārvaldi”	ar	vārdiem	“Valsts	vides	dienestu”.
6.	Aizstāt	14.panta	otrajā	daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	ar	vārdu	“institūts”.
7.	16.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(1)  Lai	 nodrošinātu	 zivju	 resursu	 saglabāšanu	 un	 aizsardzību,	 Zemkopības	 ministrija,	

pamatojoties	 uz	 Eiropas	 Savienības	 tiesību	 aktu	 prasībām,	 kā	 arī	 zinātniskajām	 vai	 Dabas	
aizsardzības	pārvaldes	rekomendācijām,	pēc	saskaņošanas	ar	Vides	ministriju	var	noteikt	zvejas	
regulēšanas	pasākumus	uz	konkrētu	laiku,	ierobežot	vai	pilnīgi	apturēt	zveju	atsevišķos	ūdeņos	vai	
to	daļā	un	ierosināt,	lai	ūdeņos	un	tauvas	joslā	tiek	pārtraukta	tāda	darbība,	kas	negatīvi	ietekmē	
ūdeņu	hidroloģisko	režīmu,	piesārņo	ūdeņus	vai	tauvas	joslu,	maina	ūdens	līmeni	ūdenstilpē	vai	
rada	citus	zivju	resursiem	nelabvēlīgus	apstākļus,	kā	arī	noteikt	zvejas	regulēšanas	un	limitēšanas	
pasākumus	ūdeņos	vai	to	daļā,	kur	tiek	veikta	zveja	zivju	atražošanas	valsts	iepirkuma	vajadzībām.”;

aizstāt	piektajā	daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūras”	ar	vārdu	“institūta”.
8.	21.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūru”	ar	vārdu	“institūtu”;
papildināt	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Zivju	 resursu	 pavairošanu	 Daugavā,	 tās	 baseina	 ūdenstilpēs	 un	 pēc	 valsts	 pasūtījuma	 arī	

citos	ūdeņos	nodrošina	institūts.”
9.	Aizstāt	22.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūra”	(attiecīgā	

locījumā)	ar	vārdu	“institūts”	(attiecīgā	locījumā).
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10.	Aizstāt	23.pantā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūru”	ar	vārdu	“institūtu”.
11.	 Aizstāt	 24.panta	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “Latvijas	 Zivju	 resursu	 aģentūra”	 ar	 vārdiem	

“Zemkopības	ministrija”.
12.	Aizstāt	26.panta	otrajā	daļā	vārdus	“Latvijas	Zivju	resursu	aģentūru”	ar	vārdu	“institūtu”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

42.	 1076L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	aviāciju”
Izdarīt	 likumā	“Par	aviāciju”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

1994,	22.nr.;	1997,	13.,	23.nr.;	1998,	15.,	23.nr.;	1999,	23.nr.;	2002,	12.nr.;	2003,	15.nr.;	2004,	7.,	10.,	
13.,	20.nr.;	2005,	10.,	15.nr.;	2006,	1.,	12.,	24.nr.;	2007,	10.,	14.nr.;	2008,	9.nr.;	2009,	6.,	17.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Izteikt	5.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“Valsts	pārvaldi	aviācijas	nelaimes	gadījumu	un	incidentu	izmeklēšanas	jomā	īsteno	Transporta	

nelaimes	gadījumu	un	incidentu	izmeklēšanas	birojs,	kas	aviācijas	nelaimes	gadījumu	un	incidentu	
izmeklēšanas	 jomā	 tiek	 finansēts	 no	 ieņēmumu	 daļas	 par	 aeronavigācijas	 pakalpojumiem	 Rīgas	
lidojumu	informācijas	rajonā	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	noteikumiem	par	maksas	noteikšanas	
un	sadales	kārtību	par	aeronavigācijas	pakalpojumiem	Rīgas	lidojumu	informācijas	rajonā.”

2.	27.pantā:
papildināt	otro	daļu	pēc	vārdiem	“civilās	aviācijas	darbībā”	ar	vārdiem	“un	nodrošinātu	šā	

likuma	57.panta	pirmajā	daļā	paredzēto	civilās	aviācijas	drošības	uzturēšanas	pasākumu	veikšanu”;
papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“Civilās	 aviācijas	 lidlaukus,	 kuros	 civilās	 aviācijas	 drošības	 uzturēšanas	 pasākumi	 tiek	

finansēti	no	valsts	budžetā	šim	mērķim	paredzētajiem	līdzekļiem,	nosaka	Ministru	kabinets”.
3.	Izteikt	28.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“Ministru	 kabinets	 reglamentē	 valsts	 akciju	 sabiedrības	 “Latvijas	 gaisa	 satiksme”	

aeronavigācijas	 pakalpojumu	 maksas	 noteikšanas,	 iekasēšanas	 un	 sadales	 kārtību,	 kā	 arī	 šādas	
valsts	nozīmes	civilās	aviācijas	lidlaukā	sniegto	pakalpojumu	maksas,	to	iekasēšanas	un	izlietošanas	
kārtību,	norādot	pakalpojumus,	kas	ietverti	šajās	maksās,	un	atbrīvojumu	no	tām:

1)	 gaisa	kuģu	pacelšanās	un	nosēšanās	maksa;	
2)	 maksa	par	gaisa	kuģu	stāvēšanu	operatīvajā	gaisa	kuģu	stāvvietā	par	laiku,	kurā	tiek	

veikta	gaisa	kuģa	apkalpošana	pirms	vai	pēc	lidojuma;	
3)	 pasažieru	apkalpošanas	maksa;
4)	 maksa	par	drošības	un	glābšanas	pasākumiem.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

43.	 1077L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	proves	uzraudzību”
Izdarīt	 likumā	 “Par	 valsts	 proves	 uzraudzību”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1995,	5.nr.;	1998,	9.nr.;	2002,	10.nr.;	2004,	9.nr.;	2006,	4.nr.;	2008,	14.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Izslēgt	1.panta	5.punktā	vārdus	“ķīlas	priekšmeta	pieņemšana	un	uzglabāšana”.
2.	Izteikt	2.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Personām,	 kuras	 veic	 saimniecisko	 darbību	 ar	 dārgmetāliem,	 dārgakmeņiem	 un	 to	

izstrādājumiem,	 ir	 pienākums	 šādas	 saimnieciskās	 darbības	 veikšanas	 vietas	 reģistrēt	 Latvijas	
proves	iestādē.	Latvijas	proves	iestāde	ir	valsts	sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	proves	
birojs”	(turpmāk	—	Latvijas	proves	birojs).	Par	reģistrāciju	nav	jāmaksā.”

3.	Izteikt	5.panta	2.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 zīmogošanu	ar	Latvijas	proves	 iestādes	zīmogu	un	proves	zīmogu,	proves	 iestāžu	

zīmogu	un	proves	zīmogu	ekspertīzi;”.
4.	Izteikt	8.pantu	šādā	redakcijā:
“8.pants.	 Latvijas	 proves	 iestādes	 zīmogs	 un	 proves	 zīmogs	 ir	 Latvijas	 Republikas	 proves	

uzraudzības	zīmes.	Tiesības	zīmogot	ar	tām	ir	tikai	Latvijas	proves	birojam.”
5.	Aizstāt	10.1 panta	 trešajā	daļā,	12.panta	 trešajā	daļā,	23.	un	24.pantā	vārdu	“inspekcija”	

(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	“Latvijas	proves	birojs”	(attiecīgā	locījumā).
6.	Izteikt	14.panta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Gada	atšķirības	zīmes	un	personiskā	zīmoga	lietošana	nav	obligāta.”
7.	Izteikt	III	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:

“III	nodaļa
Valsts	proves	uzraudzība”.

8.	Izteikt	15.pantu	šādā	redakcijā:
“15.pants.	 (1)	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 un	 Latvijas	 proves	 birojs	 atbilstoši	 šajā	 likumā	

un	 citos	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajai	 kompetencei	 īsteno	 dārgmetālu,	 dārgakmeņu	 un	 to	
izstrādājumu	marķēšanas	un	obligātās	provēšanas	prasību	ievērošanas	uzraudzību.

(2)  Latvijas	 proves	 birojs	 veic	 dārgmetālu,	 dārgakmeņu	 un	 to	 izstrādājumu	 marķēšanas,	
obligātās	provēšanas,	uzglabāšanas	un	preču	drošuma	pārbaudes	vietās,	kur	notiek	saimnieciskā	
darbība	ar	dārgmetāliem,	dārgakmeņiem	un	to	izstrādājumiem,	un	par	konstatētajiem	normatīvo	
aktu	pārkāpumiem	sastāda	administratīvā	pārkāpuma	protokolu.

(3)	 Ja	 Latvijas	 proves	 birojs	 konstatē	 normatīvo	 aktu	 pārkāpumus,	 tas	 materiālus	 par	
veikto	 pārbaudi	 un	 administratīvā	 pārkāpuma	 protokolu	 nosūta	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	
administratīvā	akta	izdošanai.

(4)	Finanšu	ministrija	organizē	un	koordinē	valsts	politikas	izstrādi	attiecībā	uz	patērētāju	
interešu	aizsardzību	dārgmetālu,	dārgakmeņu	un	to	izstrādājumu	izmantošanas	jomā.”

9.	Papildināt	likumu	ar	15.1 pantu	šādā	redakcijā:
“15.1 pants.	(1)	Latvijas	proves	birojs	veic	šādus	pārvaldes	uzdevumus:

1)	 dārgmetālu,	dārgakmeņu	un	to	izstrādājumu	proves	noteikšanu,	zīmogošanu,	sastāva	
analīzi,	ekspertīzi,	kontrolanalīzes,	novērtēšanu	un	kvalitātes	apliecību	izsniegšanu;
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2)	 zīmogošanu	 ar	 Latvijas	 proves	 iestādes	 zīmogu	 un	 proves	 zīmogu,	 proves	 iestāžu	
zīmogu	un	proves	zīmogu	ekspertīzi;

3)	 dārgakmeņu	 un	 citu	 juvelierizstrādājumos	 izmantojamo	 vērtīgo	 akmeņu	 ekspertīzi	
un	novērtēšanu,	kvalitātes	apliecību	izsniegšanu;

4)	 to	 vietu	 reģistrāciju,	 kur	 tiek	 veikta	 saimnieciskā	 darbība	 ar	 dārgmetāliem,	
dārgakmeņiem	un	to	izstrādājumiem,	un	personisko	zīmogu	reģistrāciju;

5)	 pārbaudes	vietās,	kur	tiek	veikta	saimnieciskā	darbība	ar	dārgmetāliem,	dārgakmeņiem	
un	 to	 izstrādājumiem,	 un	 administratīvo	 pārkāpumu	 protokolu	 sastādīšanu	 par	
konstatētajiem	normatīvo	aktu	pārkāpumiem;

6)	 dārgmetālu	un	dārgakmeņu	izstrādājumu	kausējuma	sastāva	novērtēšanu	attiecībā	uz	
atbilstību	preču	drošuma	prasībām.

(2)  Attiecībā	 uz	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 uzdevumu	 izpildi	 Latvijas	 proves	 birojs	 ir	
Finanšu	ministrijas	padotībā.	Finanšu	ministrija	padotību	realizē	pārraudzības	formā.”

10.	Izteikt	20.panta	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“20.pants.	Veicot	proves	uzraudzību,	Valsts	ieņēmumu	dienesta	amatpersonām	un	Latvijas	

proves	biroja	darbiniekiem	atbilstoši	to	kompetencei	ir	tiesības:”.
11.	Izslēgt	21.pantu.
12.	Izteikt	27.panta	4.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 nosaka	 maksu	 par	 obligāti	 provējamo	 dārgmetālu	 izstrādājumu	 provēšanu	 un	
zīmogošanu,	obligāti	provējamo	dārgakmeņu	 izstrādājumu	provēšanu	un	kvalitātes	
apliecību	izsniegšanu,	kā	arī	par	personiskā	zīmoga	reģistrāciju.”

13.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:
“4.	Ministru	kabinets	līdz	2009.gada	30.decembrim	izdod	jaunus	šā	likuma	27.panta	4.punktā	

paredzētos	noteikumus.
5.	 Valsts	 proves	 uzraudzības	 inspekcija	 pilda	 ar	 likumu	 noteiktās	 funkcijas	 un	 nodod	 tās	

Finanšu	ministrijai	un	Valsts	ieņēmumu	dienestam	līdz	2010.gada	1.janvārim.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

44.	 1072L/9	 Grozījumi	Vispārējās	izglītības	likumā
Izdarīt	 Vispārējās	 izglītības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1999,	14.,	17.,	21.nr.;	2000,	15.,	19.nr.;	2002,	24.nr.;	2004,	20.nr.;	2005,	14.nr.;	2007,	22.nr.;	
2008,	23.nr.;	2009,	2.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	4.pantu	ar	3.2 punktu	šādā	redakcijā:	
“32)	 nosaka	kārtību,	kādā	aprēķina	un	sadala	valsts	budžeta	mērķdotāciju	pašvaldību	un	

privātajām	izglītības	iestādēm	bērnu	no	piecu	gadu	vecuma	izglītošanā	nodarbināto	pirmsskolas	
izglītības	pedagogu	darba	samaksai;”.

2.	Papildināt	14.pantu	ar	1.1 punktu	šādā	redakcijā:
“11)	 valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas;”.
3.	Papildināt	likumu	ar	15.1 pantu	šādā	redakcijā:
“15.1 pants.	Valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas
(1)	Valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas	nosaka:

	1)	pirmsskolas	izglītības	satura	mērķus	un	uzdevumus;
	2)	pirmsskolas	izglītības	pedagoģiskā	procesa	organizācijas	principus;
	3)	pirmsskolas	izglītības	apguves	plānotos	rezultātus;
	4)	pirmsskolas	izglītības	vērtēšanas	pamatprincipus.

(2)	 Valsts	 pirmsskolas	 izglītības	 vadlīnijas	 ir	 obligātas	 ikvienam,	 kas	 izstrādā	 un	 īsteno	
pirmsskolas	izglītības	programmas.”

4.	17.pantā:	
papildināt	pirmās	daļas	ievaddaļu	pēc	vārda	“standartam”	ar	vārdiem	“vai	valsts	pirmsskolas	

izglītības	vadlīnijām”;
papildināt	pirmās	daļas	4.punktu	ar	vārdiem	“(izņemot	pirmsskolas	izglītības	programmas)”;
papildināt	pirmās	daļas	5.punktu	ar	vārdiem	“vai	vērtēšanas	pamatprincipi”.
5.	Aizstāt	20.panta	otrās	daļas	otrajā	teikumā	vārdus	“saskaņā	ar	vecāku	vēlmēm	un	ģimenes	

ārsta	atzinumu”	ar	vārdiem	“saskaņā	ar	vecāku	vēlmēm	un	ģimenes	ārsta	vai	psihologa	atzinumu”.
6.	Papildināt	likumu	ar	20.1 pantu	šādā	redakcijā:
“20.1 pants.	Pirmsskolas	vecuma	bērnu	sagatavošanas	obligātums
(1)	Bērnu	no	piecu	gadu	vecuma	sagatavošana	pamatizglītības	ieguvei	ir	obligāta.
(2)	 Pašvaldības	 savā	 administratīvajā	 teritorijā	 nodrošina	 bērnu	 no	 piecu	 gadu	 vecuma	

sagatavošanu	pamatizglītības	ieguvei.”
7.	Izteikt	22.panta	tekstu	šādā	redakcijā:
“Pirmsskolas	 izglītības	 programmu	 īsteno	 pirmsskolas	 izglītības	 iestādē	 vai	 citā	 izglītības	

iestādē,	 kā	 arī	 ģimenē,	 saņemot	 metodisku	 palīdzību	 izglītības	 iestādē,	 kura	 īsteno	 licencētu	
pirmsskolas	izglītības	programmu,	vai	pirmsskolas	izglītības	konsultatīvajā	centrā.”

8.	24.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“sešgadīgo	bērnu”	ar	vārdiem	“bērnu	no	piecu	gadu	vecuma”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Kārtību,	kādā	vecāki	saņem	konsultatīvu	un	metodisku	palīdzību	pirmsskolas	izglītības	

konsultatīvajā	centrā,	nosaka	dibinātājs.”
9.	Izslēgt	28.pantu.
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10.	Papildināt	32.panta	trešo	daļu	ar	vārdiem	“vai	psihologa	atzinumu”.
11.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	12.	un	13.punktu	šādā	redakcijā:
“12.	 Izglītības	 iestādes,	 kas	 īsteno	 pirmsskolas	 izglītības	 programmas,	 līdz	 2011.gada	

1.janvārim	 nodrošina	 pirmsskolas	 izglītības	 programmu	 atbilstību	 valsts	 pirmsskolas	 izglītības	
vadlīnijām	un	to	iesniegšanu	licencēšanai.

13.	2010.	un	2011.gadā	valsts	un	pašvaldību	dibināto	izglītības	iestāžu	pedagogiem	nemaksā	
prēmijas	un	naudas	balvas,	neveic	viņu	materiālo	stimulēšanu,	bet	pabalstus	izmaksā	saskaņā	ar	
Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

45.	 1079L/9	 Grozījumi	Veterinārmedicīnas	likumā
Izdarīt	 Veterinārmedicīnas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2001,	11.nr.;	2002,	2.nr.;	2003,	4.,	6.,	15.nr.;	2004,	9.,	18.,	23.nr.;	2006,	9.nr.;	2009,	3.,	14.nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Izslēgt	4.panta	otrās	daļas	3.punktu.
2.	Izteikt	11.pantu	šādā	redakcijā:
“11.pants.	 Valsts	 zinātniskais	 institūts	 “Pārtikas	 drošības,	 dzīvnieku	 veselības	 un	 vides	

zinātniskais	institūts”:
1)	 veic	laboratoriskos	un	diagnostiskos	izmeklējumus	(tajā	skaitā	references	funkcijas	

normatīvajos	aktos	noteiktās	jomās)	šā	likuma	4.panta	pirmajā	daļā	minētajās	Pārtikas	un	veterinārā	
dienesta	kompetencē	esošajās	valsts	uzraudzības	un	kontroles	jomās;

2)	 organizē	 starplaboratoriju	 salīdzinošo	 testēšanu	 Pārtikas	 un	 veterinārā	 dienesta	
uzraudzībā	esošo	komersantu	paškontroles	laboratorijās.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

46.	 1078L/9	 Grozījumi	Zemnieku	un	zvejnieku	saimniecību	
likumā

Izdarīt	Zemnieku	un	zvejnieku	saimniecību	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2008,	6.,	24.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	visā	likumā	skaitli	un	vārdu	“2010.gada”	ar	skaitli	un	vārdu	“2012.gada”.
2.	Aizstāt	visā	likumā	skaitli	un	vārdu	“2011.gada”	ar	skaitli	un	vārdu	“2013.gada”.
3.	Izteikt	noteikumu	par	likuma	spēkā	stāšanos	šādā	redakcijā:
“Likums	stājas	spēkā	2012.gada	1.janvārī.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.	

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

47.	 1065L/9	 Grozījumi	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu		
un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	
amatpersonu	ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm	
dienesta	gaitas	likumā

Izdarīt	 Iekšlietu	ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	un	 Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonu	
ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm	dienesta	gaitas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2006,	14.nr.;	2008,	12.,	16.nr.;	2009,	2.,	3.,	9.,	10.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	visā	likumā	vārdus	“mēneša	amatalga”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdu	“mēnešalga”	
(attiecīgā	locījumā).

2.	Aizstāt	visā	likumā,	izņemot	pārejas	noteikumu	10.1 punktu,	vārdus	“dienesta	atalgojums”	
(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	“darba	samaksa”	(attiecīgā	locījumā).

3.	 Izslēgt	 3.panta	 piektajā	 daļā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “34.,	 35.	 un	 36.pants,	 37.panta	 pirmā,	
ceturtā,	septītā,	astotā,	devītā,	desmitā	un	divpadsmitā	daļa,	39.,	42.	un	43.pants”.

4.	Papildināt	6.pantu	ar	6.punktu	šādā	redakcijā:
“6)	 regulāri	papildināt	zināšanas	un	pilnveidot	profesionālās	iemaņas	un	prasmes,	kas	

nepieciešamas	dienesta	(amata)	pienākumu	pildīšanai.”
5.	Izteikt	IV	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:

“IV	nodaļa
Amata	apraksts,	atbilstības	novērtēšana	un	komandējumi”.

6.	Izslēgt	17.pantu.
7.	Papildināt	24.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3)	 Šā	 panta	 pirmās	 daļas	 3.punktā	 noteikto	 papildatvaļinājumu	 piešķir,	 izmaksājot	

amatpersonas	vidējo	izpeļņu	un	uzturdevas	kompensāciju.”
8.	Izslēgt	29.panta	trešo	un	ceturto	daļu.
9.	Izteikt	32.pantu	šādā	redakcijā:
“32.pants.	Amatpersonas	atlīdzība
Amatpersona	 saņem	 atlīdzību,	 kuru	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	

amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
10.	Izslēgt	33.panta	pirmo,	otro,	ceturto,	piekto,	astoto	un	vienpadsmito	daļu.
11.	Izslēgt	34.,	35.,	36.,	37.,	38.,	39.,	40.,	42.,	43.pantu	un	44.panta	trešās	daļas	otro	teikumu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

48.	 1071L/9	 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.;	2003,	21.nr.;	2004,	5.nr.;	2007,	3.nr.;	2009,	
1.,	2.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	4.pantu	pēc	vārda	“ir”	ar	vārdiem	“no	piecu	gadu	vecuma	bērnu	sagatavošana	
pamatizglītības	ieguvei	un”.

2.	Papildināt	14.pantu	ar	18.1 punktu	šādā	redakcijā:
“181)	 nosaka	valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas;”.
3.	15.pantā:
izteikt	7.punktu	šādā	redakcijā:

“7)	 izstrādā	valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas,	valsts	izglītības	standartus;”;
izteikt	17.punktu	šādā	redakcijā:
“17)	organizē	 valsts	 pirmsskolas	 izglītības	 vadlīnijām	 un	 valsts	 izglītības	 standartiem	

atbilstošu	mācību	līdzekļu	izstrādi;”;
izteikt	21.punktu	šādā	redakcijā:
“21)	izstrādā	 valsts	 pirmsskolas	 izglītības	 vadlīnijām	 un	 valsts	 izglītības	 standartu	

prasībām	atbilstošus	izglītības	programmu	paraugus;”.
4.	Izteikt	IV	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:	
“IV	nodaļa.	Valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas,	valsts	izglītības	standarti	un	izglītības	

programmas”.
5.	33.pantā:
papildināt	pirmās	daļas	ievaddaļu	pēc	vārda	“standartam”	ar	vārdiem	“vai	valsts	pirmsskolas	

izglītības	vadlīnijām”;
papildināt	 pirmās	 daļas	 2.	 un	 3.punktu	 ar	 vārdiem	 “(izņemot	 pirmsskolas	 izglītības	

programmas)”;
papildināt	otro	daļu	pēc	vārda	“atbilstoši”	ar	vārdiem	“valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijām	

vai”.
6.	Izteikt	35.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Iegūtās	izglītības	vērtēšanas	pamatprincipi	noteikti	valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijās,	

pamatkritēriji	un	kārtība	noteikta	valsts	izglītības	standartos.”
7.	 Papildināt	 41.panta	 pirmo	 daļu	 pēc	 vārda	 “atbilstoši”	 ar	 vārdiem	 “valsts	 pirmsskolas	

izglītības	vadlīnijām	vai”.		
8.	Izteikt	59.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2) Privātās	izglītības	iestādes	finansē	to	dibinātāji.	Valsts	piedalās	privāto	izglītības	iestāžu	

pedagogu	darba	samaksas	finansēšanā	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā,	ja	šajās	izglītības	iestādēs	
tiek	īstenotas	pirmsskolas	izglītības	programmas	bērniem	no	piecu	gadu	vecuma	līdz	pamatizglītības	
ieguves	 uzsākšanai,	 akreditētas	 pamatizglītības	 un	 vispārējās	 vidējās	 izglītības	 programmas.	
Pašvaldības	var	piedalīties	privāto	izglītības	iestāžu	pedagogu	darba	samaksas	finansēšanā.”

9.	60.pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Izglītības	 iestādē	 īstenojamo	 izglītības	 programmu	 izmaksas	 ietver	 izdevumus,	 kas	

nepieciešami	 izglītības	 programmas	 īstenošanā	 iesaistīto	 pedagogu	 darba	 samaksai,	 izglītības	
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iestādes	 nodrošināšanai	 ar	 mācību	 līdzekļiem,	 tās	 saimnieciskajiem	 izdevumiem,	 kā	 arī	 citiem	
nepieciešamajiem	izdevumiem.	Pedagogu	darba	samaksa	valsts	vai	pašvaldības	izglītības	iestādēs,	
tajā	 skaitā	bērnu	no	piecu	gadu	vecuma	 izglītošanā	 	nodarbināto	pedagogu	darba	 samaksa	 tiek	
nodrošināta	no	valsts	budžeta	līdzekļiem	un	valsts	budžeta	mērķdotācijām.	Pārējo	pedagogu,	kas	
īsteno	pirmsskolas	 izglītības	programmas	pašvaldības	 izglītības	 iestādēs,	darba	samaksa,	 ja	citos	
likumos	nav	noteikts	citādi,	tiek	nodrošināta	no	pašvaldības	budžeta.	Pašvaldības	var	piedalīties	
valsts	 un	 pašvaldību	 izglītības	 iestāžu	 īstenoto	 izglītības	 programmu	 pedagogu	 darba	 samaksas	
finansēšanā.	 Mācību	 līdzekļu	 sagatavošana	 un	 izdošana	 saskaņā	 ar	 valsts	 pirmsskolas	 izglītības	
vadlīnijām	un	valsts	izglītības	standartiem	tiek	finansēta	ikgadējā	valsts	budžetā	piešķirto	līdzekļu	
apmērā.”;

aizstāt	septītās	daļas	ievaddaļā	vārdu	“speciālā”	ar	vārdu	“attiecīgajā”;	
papildināt	 septītās	 daļas	 4.punktu	 ar	 vārdiem	 “un	 pedagogu,	 kas	 īsteno	 profesionālās	

pamatizglītības,	 profesionālās	 vidējās	 izglītības	 vai	 profesionālās	 ievirzes	 izglītības	 programmas	
sportā,	mūzikā	un	mākslā	valsts	vai	pašvaldību	izglītības	iestādēs,	darba	samaksai”.

10.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	24.	un	25.punktu	šādā	redakcijā:
“24.  Ministru	 kabinets	 līdz	 2010.gada	 1.janvārim	 izdod	 šā	 likuma	 14.panta	 18.1  punktā	

noteiktās	valsts	pirmsskolas	izglītības	vadlīnijas.
25.	2010.	un	2011.gadā	valsts	un	pašvaldību	dibināto	izglītības	iestāžu	pedagogiem	nemaksā	

prēmijas	un	naudas	balvas,	neveic	viņu	materiālo	stimulēšanu,	bet	pabalstus	izmaksā	saskaņā	ar	
Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

49.	 1068L/9	 Grozījumi	Valsts	kontroles	likumā
Izdarīt	Valsts	kontroles	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

2002,	12.nr.;	2005,	2.,	14.nr.;	2009,	2.,	21.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izslēgt	11.panta	11.punktā	vārdus	“un	darba	samaksas	sistēmu”.
2.	Papildināt	11.pantu	ar	13.punktu	šādā	redakcijā:
“13)	 nosaka	Valsts	kontroles	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzību	atbilstoši	Valsts	un	

pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
3.	Izslēgt	IX	nodaļu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

50.	 1069L/9	 Grozījums	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	
likumā	

Izdarīt	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2000,	13.nr.;	2001,	24.nr.;	2009,	2.,	6.nr.)	šādu	grozījumu:

Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	13.punktu	šādā	redakcijā:
“13.  Saskaņā	 ar	 šo	 likumu,	 nosakot	 atlīdzību	 2010.	 un	 2011.gadā,	 Komisija	 neizmaksā	

prēmijas,	neveic	materiālo	stimulēšanu	par	darbinieku	darba	 izpildes	rezultātiem	un	neizmaksā	
atvaļinājuma	pabalstu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	15.12.2009.,	Nr.	196
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

51.	 1066L/9	 Grozījumi	Valsts	civildienesta	likumā
Izdarīt	 Valsts	 civildienesta	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2000,	19.nr.;	2001,	9.nr.;	2002,	14.,	23.nr.;	2003,	12.nr.;	2005,	10.nr.;	2006,	20.,	24.nr.;	2007,	
13.nr.;	2008,	24.nr.;	2009,	2.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	3.panta	piektās	daļas	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ierēdņa	 amata	 izpildes,	 izdienas	 aprēķināšanas	 un	 disciplinārsodīšanas	 kārtību	 nosaka	

Ministru	kabinets.”
2.	Izslēgt	4.panta	trešo	daļu.
3.	Izteikt	23.pantu	šādā	redakcijā:
“23.pants.	Atlīdzība
Ierēdnis	 saņem	 atlīdzību,	 kas	 tiek	 noteikta	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	

amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
4.	Izslēgt	24.,	25.,	26.,	27.,	28.,	30.,	31.,	32.,	33.	un	36.pantu.
5.	Izslēgt	37.panta	sesto	daļu.
6.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	18.punktu	šādā	redakcijā:
“18.	Līdz	jaunu	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2010.

gada	30.jūnijam	piemērojami	Ministru	kabineta	2007.gada	4.septembra	noteikumi	Nr.599	“Kārtība,	
kādā	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersona	ar	speciālo	
dienesta	pakāpi	pilda	valsts	civildienesta	ierēdņa	amatu	Iekšlietu	ministrijā	un	Tieslietu	ministrijā”,	
ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

52.	 1070L/9	 Grozījumi	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	
un	terorisma	finansēšanas	novēršanas	likumā

Izdarīt	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	un	terorisma	finansēšanas	novēršanas	likumā	
(Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2008,	 16.nr.;	 2009,	 2.nr.)	 šādus	
grozījumus:

1.	45.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	8.punktu;
papildināt	otro	daļu	ar	6.punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 juridiskās	vai	fiziskās	personas,	kas	nodarbojas	ar	dārgmetālu,	dārgakmeņu	un	to	
izstrādājumu	tirdzniecību,	kā	arī	ar	starpniecību	minētajos	darījumos.”

2.	Izteikt	50.panta	ceturtās	daļas	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Kontroles	 dienesta	 amatpersonu	 un	 darbinieku	 atlīdzību	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	

pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	15.decembrī
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

53.	 1092L/9	 Grozījumi	Komercķīlas	likumā
Izdarīt	 Komercķīlas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1998,	24.nr.;	2000,	3.nr.;	2004,	2.nr.;	2005,	10.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	3.panta	pirmajā	daļā:
papildināt	 1.punktu	 ar	 vārdiem	 “vai	 lauksaimniecības	 pakalpojumu	 kooperatīvajai	

sabiedrībai”;
papildināt	3.punktu	pēc	vārda	“komersanta”	ar	vārdiem	“vai	lauksaimniecības	pakalpojumu	

kooperatīvās	sabiedrības”.
2.	 Papildināt	 4.panta	 otro	 daļu	 pēc	 vārda	 “komersanta”	 ar	 vārdiem	 “vai	 lauksaimniecības	

pakalpojumu	kooperatīvās	sabiedrības”.
3.	Papildināt	10.panta	trešo	daļu	pēc	vārda	“komersanta”	ar	vārdiem	“vai	lauksaimniecības	

pakalpojumu	kooperatīvās	sabiedrības”.
4.	Izteikt	15.panta	trešās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 komercķīlas	devējam	netiek	īstenots	tiesiskās	aizsardzības	process	vai	nav	pasludināts	
maksātnespējas	process;”.

5.	Izteikt	17.panta	pirmās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:
“1)	 komercķīlas	devējam	tiek	īstenots	tiesiskās	aizsardzības	process	(izņemot	gadījumu,	

kad	ieķīlāšana	paredzēta	tiesiskās	aizsardzības	procesa	pasākumu	plānā)	vai	ir	pasludināts	
maksātnespējas	process	(izņemot	gadījumu,	kad	ieķīlāšanu	izdara	administrators);”.

6.	Papildināt	18.panta	astoto	daļu	pēc	vārda	“komersanta”	ar	vārdiem	“vai	lauksaimniecības	
pakalpojumu	kooperatīvās	sabiedrības”.

7.	Papildināt	34.panta	otro	daļu	pēc	vārda	“komersants”	ar	vārdiem	“vai	 lauksaimniecības	
pakalpojumu	kooperatīvā	sabiedrība”.

8.	Izteikt	36.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(4) Ja	komercķīlas	devējam	tiek	ierosināta	tiesiskās	aizsardzības	procesa	lieta	vai	pasludināts	

maksātnespējas	 process,	 komercķīlas	 ņēmēja	 tiesības	 izlietot	 komercķīlas	 tiesību	 ir	 ierobežotas	
Maksātnespējas	likumā	noteiktajā	kārtībā.”

9.	39.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“39.pants.	 Komercķīlas	 izlietošana,	 ja	 komercķīlas	 priekšmets	 ir	 komersanta	

uzņēmums	vai	lauksaimniecības	pakalpojumu	kooperatīvās	sabiedrības	manta”;
papildināt	pantu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	 ieķīlāta	 visa	 lauksaimniecības	 pakalpojumu	 kooperatīvās	 sabiedrības	 manta	 un	 šī	

sabiedrība	nav	izbeigusi	darbību,	visa	manta	pārdodama	kopumā,	ja	puses	nav	vienojušās	citādi.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	3.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

54.	 1119L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	sociālo	
apdrošināšanu”

Izdarīt	likumā	“Par	valsts	sociālo	apdrošināšanu”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1997,	22.nr.;	1998,	15.nr.;	1999,	24.nr.;	2001,	15.,	17.nr.;	2002,	14.nr.;	2003,	9.nr.;	
2004,	5.nr.;	2005,	8.,	24.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	3.,	12.,	24.nr.;	2008,	15.nr.;	2009,	3.,	15.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Papildināt	6.pantu	ar	3.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(32)  Fiziskās	 personas,	 kuras	 veic	 saimniecisko	 darbību	 un	 par	 to	 maksā	 patentmaksu,	

ir	 pakļautas	 pensiju	 apdrošināšanai,	 invaliditātes	 apdrošināšanai,	 maternitātes	 un	 slimības	
apdrošināšanai,	kā	arī	vecāku	apdrošināšanai,	bet	personas,	kuras	 sasniegušas	vecumu,	kas	dod	
tiesības	saņemt	valsts	vecuma	pensiju,	ir	pakļautas	pensiju	apdrošināšanai,	maternitātes	un	slimības	
apdrošināšanai	un	vecāku	apdrošināšanai.”

2.	Papildināt	14.pantu	ar	četrpadsmito	un	piecpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(14) Šā	panta	otrajā	daļā	noteiktais	obligāto	iemaksu	objekta	minimālais	apmērs	un	piektajā	

daļā	noteiktais	obligāto	iemaksu	objekta	maksimālais	apmērs	netiek	piemērots	fiziskajām	personām,	
kuras	veic	saimniecisko	darbību	un	par	to	maksā	patentmaksu.

(15) Fiziskajām	personām,	kuras	veic	saimniecisko	darbību	un	par	to	maksā	patentmaksu,	
Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 aprēķina	 obligāto	 iemaksu	 objektu	 atbilstoši	 maksājumam	 speciālajā	
budžeta	kontā.”

3.	Papildināt	20.panta	sesto	daļu	pēc	vārda	“Pašnodarbinātais”	ar	vārdiem	“(izņemot	fizisko	
personu,	kura	veic	saimniecisko	darbību	un	par	to	maksā	patentmaksu)”.

4.	Papildināt	21.panta	trešo	daļu	pēc	vārda	“Pašnodarbinātais”	ar	vārdiem	“(izņemot	fizisko	
personu,	kura	veic	saimniecisko	darbību	un	par	to	maksā	patentmaksu)”.

5.	Papildināt	23.panta	otro	daļu	pēc	vārda	“Pašnodarbinātajiem”	ar	vārdiem	“(izņemot	fiziskās	
personas,	kuras	veic	saimniecisko	darbību	un	par	to	maksā	patentmaksu)”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.	

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	3.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

55.	 1089L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Valsts	ieņēmumu	dienestu”
Izdarīt	 likumā	“Par	Valsts	 ieņēmumu	dienestu”	 (Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1993,	34.nr.;	1995,	23.,	24.nr.;	1997,	4.nr.;	1998,	2.,	15.nr.;	1999,	22.nr.;	2001,	15.,	
23.nr.;	2002,	16.nr.;	2003,	6.,	8.nr.;	2005,	14.nr.;	2006,	22.nr.;	2008,	14.,	24.nr.;	2009,	2.,	15.,	22.nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	2.pantu	ar	8.punktu	šādā	redakcijā:	
“8)	 nodrošināt	 sabiedriskā	 labuma	 organizāciju	 uzraudzību	 atbilstoši	 Sabiedriskā	

labuma	organizāciju	likumā	noteiktajai	kārtībai.”
2.	Papildināt	10.pantu	ar	2.2 daļu	šādā	redakcijā:
“2.2  Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 ģenerāldirektors	 un	 viņa	 vietnieki	 pieņem	 lēmumu	 par	

sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	piešķiršanu	un	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	
atņemšanu,	 kā	 arī	 lēmumu	 par	 atteikumu	 izskatīt	 iesniegumu	 pēc	 būtības	 atbilstoši	 Sabiedriskā	
labuma	organizāciju	likuma	normām.”

3.	Izteikt	20.pantu	šādā	redakcijā:
“20.pants.	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ierēdņu	tiesiskā	aizsardzība	
1.	Par	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ierēdņu	kavēšanu	īstenot	viņu	likumīgās	tiesības,	par	viņu	

goda	aizskaršanu,	par	draudiem	vai	vardarbību,	kas	vērsta	pret	viņiem,	kā	arī	par	viņu	dzīvības	
apdraudējumu	sakarā	ar	dienesta	pienākumu	izpildi	vainīgās	personas	sauc	pie	likumos	noteiktās	
atbildības.

2.	Valsts	 ieņēmumu	dienesta	 ierēdņiem	 ir	 tiesības	nēsāt	personisko	vai	dienesta	 ieroci	vai	
citus	speciālos	līdzekļus	pašaizsardzības	nolūkos.”

4.	Izslēgt	20.1 pantu.
5.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	27.punktu	šādā	redakcijā:
“27. Šā	likuma	10.panta	2.2 daļa	stājas	spēkā	vienlaikus	ar	grozījumiem	Sabiedriskā	labuma	

organizāciju	 likumā,	 kas	 paredz	 to,	 ka	 lēmumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	
piešķiršanu	un	atņemšanu	pieņem	Valsts	ieņēmumu	dienests.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.	decembrī
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

56.	 1087L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	pensijām”
Izdarīt	 likumā	 “Par	 valsts	 pensijām”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1996,	1.,	24.nr.;	1997,	3.,	13.nr.;	1998,	1.,	24.nr.;	1999,	11.,	23.nr.;	2002,	2.nr.;	2004,	6.nr.;	
2005,	13.,	24.nr.;	2006,	24.nr.;	2007,	24.nr.;	2008,	7.,	10.,	14.nr.;	2009,	8.,	15.nr.)	šādus	grozījumus:

Pārejas	noteikumos:
papildināt	15.punktu	pēc	skaitļa	un	vārda	“2009.gadā”	ar	vārdiem	un	skaitli	“un	2010.gadā”;
aizstāt	34.punktā	vārdus	un	skaitļus	“līdz	2009.gada	31.decembrim”	ar	vārdiem	un	skaitļiem	

“līdz	2011.gada	31.decembrim”;	
papildināt	 41.punktu	 pēc	 vārda	 “Latvijā”	 ar	 vārdiem	 “un	 Eiropas	 Ekonomikas	 zonas	

dalībvalstīs”;
aizstāt	 41.punktā	 skaitli	 un	 vārdu	 “2009.gadā”	 ar	 vārdiem	 un	 skaitļiem	 “laika	 periodā	 no	

2009.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	31.decembrim”.	

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.	

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

57.	 1091L/9	 Publisko	aģentūru	likums
I	nodaļa

Vispārīgie	noteikumi
1.pants.	Likuma	mērķis
Šā	likuma	mērķis	ir	nodrošināt	publisko	aģentūru	darbības	tiesiskos	pamatus,	kā	arī	valsts	un	

atvasinātu	publisku	personu	resursu	efektīvu	 izmantošanu	sabiedrības	vajadzību	apmierināšanai	
un	kvalitatīvu	pakalpojumu	sniegšanai.

2.pants.	Aģentūras	juridiskais	statuss
(1)	 Valsts	 aģentūra	 ir	 Ministru	 kabineta	 locekļa	 (turpmāk	 —	 ministrs)	 padotībā	 esoša	

iestāde,	kurai	ar	likumu	vai	Ministru	kabineta	noteikumiem	ir	noteikta	kompetence	pakalpojumu	
sniegšanas	jomā.	

(2)	Pašvaldības	aģentūra	ir	pašvaldības	izveidota	budžeta	finansēta	pašvaldības	iestāde,	kurai	
ar	pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem	ir	noteikta	kompetence	pakalpojumu	sniegšanas	jomā.	

(3)	Uz	atvasinātu	publisku	personu	izveidotām	aģentūrām	attiecināmas	šajā	likumā	noteiktās	
normas,	kas	nosaka	pašvaldību	aģentūru	darbību.

(4)	 Uz	 vairāku	 ministriju	 darbības	 jomā	 izveidotām	 valsts	 aģentūrām	 ir	 attiecināmas	 šajā	
likumā	noteiktās	normas,	kas	nosaka	valsts	aģentūru	darbību,	ja	šajā	likumā	nav	noteikts	citādi.

(5)	Uz	vairāku	pašvaldību	kopīgi	izveidotām	pašvaldību	aģentūrām	attiecināma	likumā	“Par	
pašvaldībām”	noteikto	kopīgo	iestāžu	izveidošanas	kārtība,	ja	šajā	likumā	nav	noteikts	citādi.

(6)	 Valsts	 un	 pašvaldības	 kopīgi	 izveidotām	 aģentūrām	 piemēro	 šā	 likuma	 normas,	 kas	
nosaka	valsts	aģentūru	darbību,	ja	šajā	likumā	nav	noteikts	citādi.

3.pants.	Aģentūru	veidi
(1)	 Lai	 nodrošinātu	 pakalpojumu	 sniegšanu	 pārvaldes	 uzdevumu	 īstenošanā,	 valsts	 var	

izveidot	valsts	aģentūras,	bet	pašvaldības	—	pašvaldību	aģentūras.
(2)	Ja	atvasinātai	publiskai	personai	likumā	ir	piešķirtas	tiesības	izveidot	iestādi,	tā	var	izveidot	

aģentūru,	uz	kuru	attiecināmas	tiesību	normas,	kas	regulē	pašvaldību	aģentūru	izveidošanu	un	darbību.
(3)	Ja	valsts	un	pašvaldību	resursu	efektīvai	izmantošanai,	kopīgu	funkciju	nodrošināšanai	un	

sabiedrības	vajadzību	apmierināšanai	tas	ir	lietderīgi,	valsts	un	pašvaldība,	kā	arī	Ministru	kabinets	
vairāku	ministriju	darbības	jomā	un	vairākas	pašvaldības	ir	tiesīgas	izveidot	kopīgu	aģentūru,	kas	
darbojas	vairāku	tiešās	un	pastarpinātās	vai	tiešās	pārvaldes	iestāžu	kompetences	jomā.

(4)	Valsts	aģentūrai	un	vairāku	ministriju	darbības	jomā	izveidotai	valsts	aģentūrai	nosaukumā	
ietver	vārdkopu	“valsts	aģentūra”	vai	tās	saīsinājumu	“v/a”;	pašvaldības	aģentūrai	vai	vairāku	pašvaldību	
izveidotai	aģentūrai	—	vārdkopu	“pašvaldības	aģentūra”	vai	tās	saīsinājumu	“p/a”;	valsts	un	pašvaldības	
kopīgi	izveidotām	aģentūrām	—	vārdkopu	“valsts	un	pašvaldības	aģentūra”	vai	tās	saīsinājumu	“vp/a”.

II	nodaļa
Valsts	aģentūra

4.pants.	Valsts	aģentūras	darbības	joma
(1)	 Valsts	 aģentūra	 nodrošina	 pakalpojumu	 sniegšanu	 likumos	 un	 Ministru	 kabineta	

noteikumos	noteikto	valsts	pārvaldes	uzdevumu	izpildes	ietvaros,	tai	skaitā	valsts	un	starptautisku	
projektu	 un	 programmu	 īstenošanu	 no	 ieņēmumiem	 par	 sniegtajiem	 maksas	 pakalpojumiem,	
citiem	 pašu	 ieņēmumiem,	 dāvinājumiem,	 ziedojumiem	 un	 ārvalstu	 finanšu	 palīdzības,	 ja	 šajā	
likumā	nav	noteikts	citādi.
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(2)	Valsts	aģentūras	darbību	regulē	Ministru	kabineta	apstiprināts	nolikums.	Nolikumā	norāda:
1)	 valsts	aģentūras	nosaukumu;
2)	 ministru,	kura	padotībā	valsts	aģentūra	nodota,	un	kārtību,	kādā	tiek	uzraudzīta	valsts	

aģentūras	darbība;
3)	 valsts	aģentūras	izveidošanas	mērķi;
4)	 valsts	aģentūras	uzdevumus;
5)	 administratīvo	aktu	izdošanas,	apstrīdēšanas	un	pārsūdzēšanas	kārtību.

(3)	Valsts	aģentūra	veic	citus	vienreizējus	uzdevumus,	kas	 tai	uzdoti	ar	Ministru	kabineta	
lēmumu.

5.pants.	Valsts	aģentūras	sniegtie	pakalpojumi
(1)	 Valsts	 aģentūra	 sniedz	 maksas	 pakalpojumus,	 nodrošinot	 valsts	 pārvaldes	 uzdevumu	

īstenošanu	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	apstiprinātu	cenrādi.	Ministru	kabineta	noteikumos	par	
pakalpojumu	cenrādi	nosaka	maksāšanas	kārtību,	likmes	un	atvieglojumus,	ja	citos	likumos	nav	
noteikts	citādi.

(2)	 Ministru	 kabinets	 nosaka	 valsts	 aģentūru	 sniegto	 maksas	 pakalpojumu	 izcenojumu	
noteikšanas	metodiku	un	izcenojumu	apstiprināšanas	kārtību.	

(3)	Valsts	aģentūra,	 ievērojot	Valsts	pārvaldes	 iekārtas	 likumā	noteiktos	sadarbības	 ietvara	
pamatprincipus,	 sniedz	 pakalpojumus	 citām	 valsts	 un	 pašvaldību	 iestādēm	 un	 privātpersonām,	
kas	īsteno	pārvaldes	uzdevumus,	bez	maksas,	ja	tas	neprasa	valsts	aģentūrai	papildu	resursus	datu	
apstrādei	un	analīzei.

(4)	Valsts	aģentūra	var	sniegt	pakalpojumus,	kas	atsevišķu	valsts	pārvaldes	uzdevumu	izpildei	
dotēti	no	vispārējiem	ieņēmumiem.	

(5)	Ieņēmumi	par	maksas	pakalpojumiem	paliek	valsts	aģentūras	rīcībā	un	izlietojami	valsts	
pārvaldes	 uzdevumu	 izpildei	 nepieciešamo	 pakalpojumu	 nodrošināšanai	 (izņemot	 šā	 likuma	
13.panta	ceturtajā	daļā	minēto	gadījumu).	

(6)	Informācija	par	valsts	aģentūras	sniegto	pakalpojumu	izcenojumiem	un	atbrīvojumiem	
no	maksas	publicējama	valsts	aģentūras	mājaslapā	internetā.

6.pants.	 Valsts	aģentūras	administratīvo	aktu	izdošana	un	apstrīdēšana
(1)	Likumā	vai	Ministru	kabineta	noteikumos	paredzētajos	gadījumos	un	noteiktajā	kārtībā	

valsts	aģentūra	izdod	administratīvos	aktus.	
(2)	Valsts	aģentūras	izdotu	administratīvo	aktu	vai	faktisko	rīcību	var	apstrīdēt	Administratīvā	

procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā,	ja	citā	likumā	nav	noteikts	citādi.	
7.pants.	 Valsts	aģentūras	izveidošana,	reorganizēšana	un	likvidēšana
(1)	Valsts	aģentūru	izveido,	reorganizē	un	likvidē	Ministru	kabinets,	pamatojoties	uz	likumu	

vai	pēc	savas	iniciatīvas,	ievērojot	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likuma	15.pantā	noteiktās	prasības.
(2)	 Izveidojot,	 reorganizējot	 vai	 likvidējot	 valsts	 aģentūru,	 Ministru	 kabinets	 izvērtē	

tās	 izveidošanas,	 reorganizēšanas	 vai	 likvidēšanas	 nepieciešamību	 atkarībā	 no	 lietderīguma,	
efektivitātes	un	citiem	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā	noteiktajiem	pamatprincipiem.

(3)	 Ja	 valsts	 aģentūra	 tiek	 reorganizēta	 vai	 likvidēta,	 sastāda	 tās	 slēguma	 bilanci,	 norādot	
mantas	vērtību	un	saistību	un	prasību	apjomu,	pamatojoties	uz	inventarizācijas	un	grāmatvedības	
uzskaites	datiem.

8.pants.	Valsts	aģentūras	darbības	uzraudzība
(1)	 Ministrs	 padotību	 pār	 valsts	 aģentūru	 īsteno	 tieši	 vai	 ar	 ministrijas	 vai	 citas	 valsts	

pārvaldes	 nozares	 vadošās	 iestādes	 starpniecību	 (turpmāk  —	 uzraugošā	 institūcija).	 Padotība	
tiek	 īstenota	 pārraudzības	 formā.	 Izņēmuma	 gadījumā,	 izvērtējot	 valsts	 aģentūrai	 nodoto	 valsts	
pārvaldes	 uzdevumu	 raksturu,	 to	 pildīšanas	 efektivitāti,	 tiesiskuma	 un	 demokrātiskas	 kontroles	
nodrošināšanas	apsvērumus,	valsts	aģentūras	darbībai	var	noteikt	pakļautības	formu.
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(2)	Īstenojot	padotību,	ministrs:
1)	 ieceļ	amatā	un	atbrīvo	no	amata	valsts	aģentūras	direktoru;
2)	 novērtē	valsts	aģentūras	darbības	rezultātus;
3)	 ierosina	pārbaužu	veikšanu	valsts	aģentūrā;
4)	 ierosina	 disciplinārlietu	 vai	 dienesta	 pārbaudi	 saistībā	 ar	 valsts	 aģentūras	 direktora	

darbību;
5)	 veic	citus	normatīvajos	aktos	noteiktos	pasākumus.

(3)  Ministram	 un	 uzraugošajai	 institūcijai	 ir	 tiesības	 pieprasīt	 un	 saņemt	 informāciju	 par	
valsts	aģentūras	darbību.

9.pants.	Valsts	aģentūras	direktors
(1)	Valsts	aģentūras	direktors	pilda	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā	noteiktos	tiešās	pārvaldes	

iestādes	vadītāja	uzdevumus,	kā	arī:
1)	 izstrādā	valsts	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģijas	un	budžeta	projektu;
2)	 apstiprina	valsts	aģentūras	darba	plānu	kārtējam	gadam;
3)	 nodrošina	 valsts	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	 stratēģijas,	 budžeta	 un	 kārtējā	

gada	darba	plāna	izpildi;
4)	 sniedz	atbildīgajam	ministram,	viņa	pilnvarotajai	amatpersonai,	kā	arī	uzraugošajai	

institūcijai	 nepieciešamo	 informāciju	 un	 priekšlikumus	 valsts	 aģentūras	 darbības	
jautājumos;

5)	 veic	 citus	 uzdevumus,	 kas	 noteikti	 valsts	 aģentūras	 darbību	 reglamentējošos	
normatīvajos	aktos.

(2)	 Valsts	 aģentūras	 direktors	 ir	 atbildīgs	 par	 valsts	 aģentūras	 finanšu	 līdzekļu	 racionālu	
izlietošanu	atbilstoši	veicamajiem	valsts	pārvaldes	uzdevumiem.	

(3)	 Valsts	 aģentūras	 direktoru	 izraugās	 konkursa	 kārtībā.	 Attiecībā	 uz	 konkursa	 norisi	
piemēro	kārtību,	kāda	noteikta	valsts	civildienesta	ierēdņiem.

(4) Valsts	aģentūras	direktoru	amatā	ieceļ	atbildīgais	ministrs	uz	pieciem	gadiem.	Novērtējot	
aģentūras	darbības	rezultātus,	valsts	aģentūras	direktoru	var	iecelt	amatā	atkārtoti	vai	atbrīvot	no	
amata	pirms	noteiktā	termiņa	saskaņā	ar	citiem	likumiem.

10.pants.	Darba	samaksa	valsts	aģentūrā
Darba	samaksu	valsts	aģentūrā	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	

un	darbinieku	atlīdzības	likumam.
11.pants.	Valsts	aģentūras	darbības	plānošana
(1)	Valsts	aģentūras	darbības	plānošanas	dokumenti	ir	vidēja	termiņa	darbības	stratēģija	un	

darba	plāns	kārtējam	gadam.
(2)	 Izstrādājot	 valsts	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	 stratēģiju,	 ministrs	 un	 aģentūras	

direktors	vienojas	par	valsts	aģentūrai	nodoto	valsts	pārvaldes	uzdevumu	veikšanu.
(3)	Vidēja	termiņa	darbības	stratēģija	ir	valsts	aģentūras	darbības	plānošanas	dokuments,	kas	

nodrošina	valsts	aģentūras	darbības	un	budžeta	plānošanas	savstarpējo	sasaisti	atbilstoši	attiecīgajā	
jomā	 apstiprinātajiem	 attīstības	 plānošanas	 dokumentiem,	 attiecīgās	 ministrijas	 vidēja	 termiņa	
darbības	stratēģijai	un	tiesību	aktiem.	Vidēja	termiņa	darbības	stratēģiju	izstrādā	trim	gadiem	un	
to	kopā	ar	aģentūras	budžetu	apstiprina	Ministru	kabinets.	

(4)	Valsts	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģijā	nosaka:
1)	 valsts	aģentūras	mērķus,	darbības	virzienus	un	vidēja	termiņa	prioritātes;
2)	 valsts	 aģentūras	 sniedzamos	 pakalpojumus,	 to	 attīstību,	 ieviešanu	 un	 pieejamības	

nodrošināšanu,	kā	arī	raksturo	valsts	aģentūras	klientus	un	to	vajadzības;
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3)	 valsts	aģentūras	sasniegtos	un	plānotos	darbības	rezultātus	un	rezultatīvos	rādītājus	
atbilstoši	aģentūras	darbības	virzieniem	uzraugāmajā	vai	ieviešamajā	politikas	jomā	
un	tajā	noteiktajiem	politikas	rezultātiem;

4)	 valsts	aģentūras	plānotos	ieņēmumu	avotus	un	ieņēmumu	izlietojumu;	
5)	 nozares	ministrijas	piešķirtā	finansējuma	nepieciešamības	pamatojumu	turpmākajam	

plānošanas	periodam;	
6)	 citus	jautājumus,	kurus	ministrs	vai	valsts	aģentūras	direktors	uzskata	par	būtiskiem.

(5)	 Kārtību,	 kādā	 izstrādā,	 aktualizē	 un	 novērtē	 valsts	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	
stratēģiju,	nosaka	citi	normatīvie	akti	attīstības	plānošanas	jomā.

(6)	 Valsts	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	 stratēģija	 ir	 publiski	 pieejama	 attiecīgās	
ministrijas	un	valsts	aģentūras	mājaslapā	internetā.

(7)	Darba	plānu	kārtējam	gadam	valsts	aģentūra	 izstrādā	atbilstoši	valsts	aģentūras	vidēja	
termiņa	darbības	stratēģijai	un	budžetam	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	attīstības	plānošanas	
jomā.

12.pants.	Valsts	aģentūras	manta
(1)	Valsts	aģentūras	manta	ir	valsts	manta,	kas	atrodas	valsts	aģentūras	valdījumā.	
(2)	Tiesiskajās	attiecībās	ar	privātpersonām	valsts	aģentūra	atbild	Valsts	pārvaldes	iekārtas	

likumā	un	Valsts	pārvaldes	iestāžu	nodarīto	zaudējumu	atlīdzināšanas	likumā	noteiktajā	kārtībā.
(3)	Valsts	aģentūrai	ir	tiesības	likumā	noteiktajā	kārtībā	iegādāties	savai	darbībai	nepieciešamo	

kustamo	mantu,	kā	arī	atsavināt	valsts	aģentūras	valdījumā	esošo	valsts	kustamo	mantu.	Līdzekļus,	
kas	iegūti,	atsavinot	valsts	kustamo	mantu,	ieskaita	valsts	budžetā.

13.pants.	Valsts	aģentūras	finansēšana	un	budžeta	apstiprināšana	
(1)	Valsts	aģentūras	budžetu	veido	tās	ieņēmumi	par	sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem,	citi	

pašu	ieņēmumi,	dāvinājumi	un	ziedojumi,	kā	arī	ārvalstu	finanšu	palīdzība.
(2)	Valsts	pārvaldes	uzdevumu	izpildei	valsts	aģentūra	var	saņemt	dotāciju	no	vispārējiem	

ieņēmumiem	 atbilstoši	 Likumam	 par	 budžetu	 un	 finanšu	 vadību.	 Piešķirtais	 finansējums	 tiek	
pārskatīts	 valsts	 budžeta	 likumprojekta	 izstrādes	 laikā,	 novērtējot	 valsts	 aģentūras	 darbības	
rezultātus	un	nodotā	uzdevuma	izpildes	turpināšanas	lietderību.

(3)	Valsts	aģentūra	Likumā	par	budžetu	un	finanšu	vadību	noteiktajā	kārtībā	patstāvīgi	veido	
valsts	aģentūras	budžetu.	Valsts	aģentūras	budžetu	apstiprina	Ministru	kabinets.	

(4)	Apstiprinot	valsts	aģentūras	budžetu,	Ministru	kabinets	pēc	attiecīgā	ministra	ierosinājuma	
ir	 tiesīgs	noteikt	valsts	budžetā	 ieskaitāmo	ienākumu	daļu	no	valsts	aģentūras	 ieņēmumiem	par	
sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem.

14.pants.	Valsts	aģentūras	konts
(1)	Valsts	aģentūra	atver	kontu	Valsts	kasē.
(2)	Gada	beigās	valsts	aģentūras	kontā	esošo	līdzekļu	atlikums,	kas	radies	no	ieņēmumiem	

par	sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem,	citiem	pašu	ieņēmumiem	un	ārvalstu	finanšu	palīdzības	
līdzekļiem,	 paliek	 valsts	 aģentūras	 rīcībā,	 un	 to	 drīkst	 izlietot	 izdevumu	 finansēšanai	 nākamajā	
gadā	vai	turpmākajos	gados.	

(3)	Valsts	budžeta	dotācijas,	mērķdotācijas	un	transferti	izlietojami	kārtējā	kalendārajā	gadā.
(4)	Ja	valsts	aģentūrai	ir	piešķirts	attiecīgās	nozares	ministrijas	finansējums	atsevišķu	valsts	

pārvaldes	uzdevumu	izpildei,	to	izpildes	nodrošināšanai	atver	atsevišķu	kontu	Valsts	kasē.
(5)	Informācija	par	valsts	aģentūras	kontu	stāvokli	ir	publiski	pieejama,	ja	likumā	nav	noteikts	

citādi.
15.pants.	Valsts	aģentūras	grāmatvedības	uzskaite	un	pārskati
(1)	Valsts	aģentūra	kārto	grāmatvedības	uzskaiti	un	sniedz	pārskatus	Likumā	par	budžetu	un	

finanšu	vadību	noteiktajā	kārtībā.
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(2)	Valsts	aģentūra	nodrošina	gada	publiskā	pārskata	sagatavošanu	un	publicēšanu.
(3)	Valsts	aģentūras	gada	publiskajā	pārskatā	norāda:

1)	 divos	 iepriekšējos	 gados	 izpildīto	 un	 kārtējam	 gadam	 pieņemto	 budžetu,	 tai	 skaitā	
informāciju	par	saistību	un	garantiju	apjomiem;

2)	 zvērināta	 revidenta	 atzinumu	 par	 saimniecisko	 darbību	 un	 iepriekšējā	 gada	
saimniecisko	pārskatu;

3)	 informāciju	par	līdzdalību	sadarbības	projektos;
4)	 pasākumus,	kas	veikti,	lai	pilnveidotu	valsts	aģentūras	vadību;
5)	 pasākumus,	kas	veikti,	lai	veicinātu	iedzīvotāju	informētību	par	aģentūras	darbību;	
6)	 informāciju	 par	 sasniegumiem	 valsts	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	 stratēģijas	

īstenošanā	un	gūtajiem	rezultātiem;
7)	 citu	informāciju,	ko	valsts	aģentūras	direktors	uzskata	par	svarīgu.

III	nodaļa
Pašvaldības	aģentūra

16.pants.	Pašvaldības	aģentūras	darbības	joma
(1)	 Pašvaldības	 aģentūra	 veic	 no	 pašvaldības	 funkcijām	 izrietošus	 pārvaldes	 uzdevumus,	

sniedzot	pakalpojumus	un	īstenojot	pašvaldību	un	starptautiskus	projektus	un	programmas.
(2) Pašvaldības	aģentūras	darbību	regulē	pašvaldības	domes	apstiprināts	nolikums.	Nolikumā	

norāda:
1)	 pašvaldības	aģentūras	nosaukumu;
2)	 pašvaldības	domi	un	amatpersonu,	kuras	padotībā	aģentūra	nodota,	un	pašvaldības	

aģentūras	darbības	pārraudzības	kārtību;
3)	 pašvaldības	aģentūras	izveidošanas	mērķi;
4)	 pašvaldības	aģentūras	uzdevumus;
5)	 pašvaldības	aģentūras	tiesības	iekasēt	maksu	par	tās	sniegtajiem	pakalpojumiem;
6)	 administratīvo	aktu	izdošanas,	apstrīdēšanas	un	pārsūdzēšanas	kārtību.

(3)	Pašvaldības	aģentūra	var	veikt	citus	vienreizējus	uzdevumus,	kas	tai	uzdoti	ar	pašvaldības	
domes	lēmumu.

(4)	 Pašvaldības	 aģentūras	 nolikumā	 var	 ietvert	 arī	 citus	 pašvaldības	 aģentūras	 darbību	
regulējošus	noteikumus,	kas	nav	minēti	šā	panta	otrajā	daļā.

17.pants.	Pašvaldības	aģentūras	sniegtie	pakalpojumi
(1)	 Pašvaldības	 aģentūra	 sniedz	 pakalpojumus	 atbilstoši	 likumā	 noteiktajai	 pašvaldības	

kompetencei,	lai	nodrošinātu	sabiedrības	vajadzības	attiecīgās	pašvaldības	administratīvajā	teritorijā.	
(2)	Pašvaldības	uzdevumu	īstenošana	tiek	nodrošināta,	sniedzot	maksas	pakalpojumus	saskaņā	

ar	pašvaldības	domes	apstiprinātu	cenrādi,	kurā	nosaka	maksāšanas	kārtību,	likmes	un	atvieglojumus.
(3)	Pašvaldības	aģentūra,	ievērojot	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā	noteiktos	sadarbības	ietvara	

pamatprincipus,	sniedz	pakalpojumus	citām	valsts	un	pašvaldību	iestādēm	un	privātpersonām,	kas	
īsteno	 pārvaldes	 uzdevumus,	 bez	 maksas,	 ja	 tas	 neprasa	 pašvaldības	 aģentūrai	 papildu	 resursus	
datu	apstrādei	un	analīzei.

(4)	 Pašvaldības	 aģentūras	 sniegtos	 pakalpojumus	 nosaka	 un	 to	 cenrādi	 apstiprina	 ar	
pašvaldības	saistošajiem	noteikumiem.

(5)	 Pašvaldības	 aģentūras	 sniegto	 pakalpojumu	 izcenojumi	 stājas	 spēkā	 likumā	 “Par	
pašvaldībām”	noteiktajā	kārtībā.

(6)	 Informācija	 par	 pašvaldības	 aģentūras	 sniegto	 pakalpojumu	 izcenojumiem	 un	
atbrīvojumiem	no	maksas	publicējama	attiecīgās	pašvaldības	mājaslapā	internetā.
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18.pants.	Pašvaldības	aģentūras	administratīvo	aktu	izdošana	un	apstrīdēšana
(1)	Pašvaldības	saistošajos	noteikumos	paredzētajos	gadījumos	pašvaldības	aģentūra	saskaņā	

ar	normatīvajiem	aktiem	izdod	administratīvos	aktus.
(2)	Pašvaldības	aģentūras	izdotu	administratīvo	aktu	vai	faktisko	rīcību	var	apstrīdēt	attiecīgajā	

pašvaldībā	tās	saistošajos	noteikumos	paredzētajā	kārtībā.	Lēmumu	par	apstrīdētu	administratīvo	
aktu	pieņem	saskaņā	ar	vispārējām	administratīvo	procesu	regulējošām	tiesību	normām,	ja	likumā	
nav	noteikts	citādi.

19.pants.	Pašvaldības	aģentūras	izveidošana,	reorganizēšana	un	likvidēšana
(1)	Pašvaldības	aģentūru	izveido,	reorganizē	un	likvidē	pašvaldības	dome	pēc	savas	iniciatīvas,	

ievērojot	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likuma	15.pantā	noteiktās	prasības.	
(2)	 Izveidojot,	 reorganizējot	 vai	 likvidējot	 pašvaldības	 aģentūru,	 pašvaldības	 dome	 izvērtē	

tās	 izveidošanas,	 reorganizēšanas	 vai	 likvidēšanas	 nepieciešamību	 atkarībā	 no	 lietderīguma,	
efektivitātes	un	citiem	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā	noteiktajiem	pamatprincipiem.	

(3)	Ja	pašvaldības	aģentūra	tiek	reorganizēta	vai	likvidēta,	sastāda	tās	slēguma	bilanci,	norādot	
mantas	vērtību	un	saistību	apjomu.

20.pants.	Pašvaldības	aģentūras	darbības	pārraudzība
(1)	Pašvaldības	aģentūras	darbību	pārrauga	pašvaldības	dome.	
(2)	Īstenojot	pārraudzību,	pašvaldības	dome:

1)	 apstiprina	pašvaldības	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģiju;
2)	 apstiprina	kopējo	gada	budžeta	apjomu;
3)	 apstiprina	pašvaldības	aģentūras	darba	plānu	kārtējam	gadam;
4)	 pieņem	darbā	un	atlaiž	no	darba	pašvaldības	aģentūras	direktoru;
5)	 novērtē	pašvaldības	aģentūras	darbības	rezultātus;
6)	 ierosina	pārbaužu	veikšanu	pašvaldības	aģentūrā;	
7)	 ierosina	 disciplinārlietu	 vai	 dienesta	 pārbaudi	 saistībā	 ar	 pašvaldības	 aģentūras	

direktora	darbību	(arī	disciplināri	soda);	
8)	 veic	citus	normatīvajos	aktos	noteiktos	pasākumus.

(3)	 Pašvaldības	 domei	 un	 tās	 pilnvarotajai	 amatpersonai	 ir	 tiesības	 pieprasīt	 un	 saņemt	
informāciju	par	pašvaldības	aģentūras	darbību.

21.pants.	Pašvaldības	aģentūras	direktors
(1)	 Pašvaldības	 aģentūras	 darbu	 vada	 tās	 direktors.	 Pašvaldības	 aģentūras	 direktors	 pilda	

ārējos	normatīvajos	aktos	un	pašvaldības	aģentūras	nolikumā	noteiktos	uzdevumus,	kā	arī:
1)	 izstrādā	pašvaldības	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģijas	un	budžeta	projektu;
2)	 nodrošina	 pašvaldības	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	 stratēģijas,	 budžeta	 un	

kārtējā	gada	darba	plāna	izpildi;
3)	 sniedz	 pašvaldības	 domei	 vai	 tās	 pilnvarotajai	 amatpersonai	 pārskatu	 par	 vidēja	

termiņa	darbības	stratēģijas	un	kārtējā	gada	darba	plāna	izpildi;
4)	 sniedz	pašvaldības	domei	un	tās	pilnvarotajai	amatpersonai	nepieciešamo	informāciju	

un	priekšlikumus	pašvaldības	aģentūras	darbības	jautājumos;
5)	 veic	citus	uzdevumus,	kas	noteikti	pašvaldības	darbību	reglamentējošos	normatīvajos	

aktos.	
(2)  Pašvaldības	 aģentūras	 direktors	 ir	 atbildīgs	 par	 pašvaldības	 aģentūras	 finanšu	 līdzekļu	

racionālu	izlietošanu	atbilstoši	veicamajiem	pārvaldes	uzdevumiem.	
(3) Uz	pašvaldības	aģentūras	direktora	amatu	izsludina	atklātu	konkursu	attiecīgās	pašvaldības	

administratīvās	teritorijas	laikrakstā	un	pašvaldības	mājaslapā	internetā.
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(4)	Pašvaldības	aģentūras	direktoru	amatā	apstiprina	pašvaldības	dome	uz	pieciem	gadiem.	
Novērtējot	 pašvaldības	 aģentūras	 darbības	 rezultātus,	 pašvaldības	 aģentūras	 direktoru	 var	
apstiprināt	amatā	atkārtoti	vai	atbrīvot	no	amata	pirms	noteiktā	termiņa.

22.pants.	Darba	samaksa	pašvaldības	aģentūrā
Darba	 samaksu	 pašvaldības	 aģentūrā	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	

amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.
23.pants.	Pašvaldības	aģentūras	darbības	plānošana
(1)	Pašvaldības	aģentūras	darbības	plānošanas	dokumenti	ir	vidēja	termiņa	darbības	stratēģija	

un	darba	plāns	kārtējam	gadam.	
(2)	Pamatojoties	uz	attiecīgās	pašvaldības	attīstības	plānošanas	dokumentiem	un	saistošajiem	

noteikumiem,	 pašvaldības	 domes	 priekšsēdētājs	 un	 pašvaldības	 aģentūras	 direktors	 vienojas	
par	 pašvaldības	 aģentūrai	 nodoto	 uzdevumu	 veikšanu	 un	 tās	 rīcībā	 esošo	 līdzekļu	 izlietojumu,	
izstrādājot	pašvaldības	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģiju	un	budžetu.

(3)	Pašvaldības	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģiju	izstrādā	trim	gadiem	un	kopā	ar	
pašvaldības	aģentūras	budžetu	apstiprina	dome.	

(4)	Pašvaldības	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģijā	nosaka:
1)	 pašvaldības	aģentūras	mērķus,	darbības	virzienus	un	vidēja	termiņa	prioritātes;
2)	 pašvaldības	aģentūras	sniedzamos	pakalpojumus,	to	attīstību,	ieviešanu	un	pieejamības	

nodrošināšanu;
3)	 pašvaldības	 aģentūras	 sasniegtos	 un	 plānotos	 darbības	 rezultātus	 un	 rezultatīvos	

rādītājus	atbilstoši	darbības	jomai;
4)	 pašvaldības	 aģentūras	 klientu	 apmierinātības	 rādītājus	 par	 saņemtajiem	

pakalpojumiem	un	aģentūras	sniegtās	informācijas	pieejamību;
5)	 pašvaldības	aģentūras	finansējuma	izlietojuma	pamatprincipus,	ieņēmumu	avotus	un	

ieņēmumu	izlietojumu;	
6)	 pašvaldības	 piešķirtā	 finansējuma	 nepieciešamības	 pamatojumu	 turpmākajam	

plānošanas	periodam;
7)	 stratēģijas	aktualizēšanas	un	īstenošanas	novērtēšanas	kārtību;
8)	 citus	 jautājumus,	kurus	pašvaldības	domes	priekšsēdētājs	vai	pašvaldības	aģentūras	

direktors	uzskata	par	būtiskiem.
(5) Pašvaldības	aģentūras	vidēja	 termiņa	darbības	 stratēģija	 ir	publiski	pieejama	attiecīgās	

pašvaldības	mājaslapā	internetā.
(6)  Darba	 plānu	 kārtējam	 gadam	 pašvaldības	 aģentūra	 izstrādā	 atbilstoši	 vidēja	 termiņa	

darbības	 stratēģijai	 un	 budžetam,	 nosakot	 gada	 laikā	 sasniedzamos	 rezultātus	 un	 šo	 rezultātu	
sasniegšanai	veicamos	pasākumus.

24.pants.	Pašvaldības	aģentūras	manta
(1)	 Pašvaldības	 aģentūras	 manta	 ir	 pašvaldības	 manta,	 kas	 atrodas	 pašvaldības	 aģentūras	

valdījumā.	
(2)	 Tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 privātpersonām	 pašvaldības	 aģentūra	 atbild	 Valsts	 pārvaldes	

iestāžu	 nodarīto	 zaudējumu	 atlīdzināšanas	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā.	 Ja	 ar	 to	 nepietiek	 vai	 ja	
pašvaldības	aģentūras	saistību	izpilde	var	traucēt	tās	funkciju	veikšanu,	par	pašvaldības	aģentūras	
saistībām	atbild	attiecīgā	pašvaldība.

(3)  Pašvaldības	 aģentūrai	 ir	 tiesības	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	 iegādāties	 savai	 darbībai	
nepieciešamo	mantu,	kā	arī	atsavināt	pašvaldības	aģentūras	valdījumā	esošo	pašvaldības	kustamo	
mantu,	saskaņojot	ar	pašvaldības	domi.	Līdzekļus,	kas	iegūti,	atsavinot	pašvaldības	kustamo	mantu,	
ieskaita	attiecīgās	pašvaldības	budžetā.
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25.pants.	Pašvaldības	aģentūras	finansēšana
Pašvaldības	aģentūras	ieņēmumus	veido	pašvaldības	budžeta	dotācija,	pašvaldības	aģentūras	

ieņēmumi	par	sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem	un	citi	pašu	 ieņēmumi	(tai	 skaitā	ziedojumi,	
dāvinājumi	un	ārvalstu	finanšu	palīdzība).	

26.pants.	Pašvaldības	aģentūras	konts
(1)	Konta	atvēršanu	pašvaldības	aģentūra	saskaņo	ar	pašvaldības	domi.
(2) Gada	beigās	pašvaldības	aģentūras	kontā	esošo	līdzekļu	atlikums,	kas	radies	no	pašvaldības	

aģentūras	visu	veidu	ieņēmumiem	(izņemot	pašvaldības	dotāciju),	 ja	 tas	nepārsniedz	gada	 laikā	
faktiski	saņemto	līdzekļu	apjomu,	paliek	pašvaldības	aģentūras	rīcībā,	un	to	drīkst	izlietot	izdevumu	
finansēšanai	nākamajā	gadā	vai	turpmākajos	gados.

(3)	Informācija	par	pašvaldības	aģentūras	konta	stāvokli	ir	publiski	pieejama,	ja	likumā	nav	
noteikts	citādi.

27.pants.	Pašvaldības	aģentūras	grāmatvedības	uzskaite	un	pārskati
(1)	 Pašvaldības	 aģentūra	 kārto	 grāmatvedības	 uzskaiti	 un	 sniedz	 pārskatus	 Likumā	 par	

budžetu	un	finanšu	vadību	noteiktajā	kārtībā.
(2) Pašvaldības	aģentūra	nodrošina	gada	publiskā	pārskata	sagatavošanu	un	publicēšanu.
(3)	Pašvaldības	aģentūras	gada	publiskajā	pārskatā	norāda:

1)	 divos	 iepriekšējos	 gados	 izpildīto	 un	 kārtējam	 gadam	 pieņemto	 budžetu,	 tai	 skaitā	
informāciju	par	saistību	un	garantiju	apjomiem;

2)	 zvērināta	 revidenta	 atzinumu	 par	 saimniecisko	 darbību	 un	 iepriekšējā	 gada	
saimniecisko	pārskatu;

3)	 informāciju	par	līdzdalību	sadarbības	projektos;
4)	 pasākumus,	kas	veikti,	lai	pilnveidotu	pašvaldības	aģentūras	vadību;
5)	 pasākumus,	kas	veikti,	lai	veicinātu	iedzīvotāju	informētību	par	aģentūras	darbību;
6)	 informāciju	 par	 sasniegumiem	 pašvaldības	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	

stratēģijas	īstenošanā	un	gūtajiem	rezultātiem;
7)	 citu	informāciju,	ko	pašvaldības	aģentūras	direktors	uzskata	par	svarīgu.

IV	nodaļa
Kopīgi	izveidotas	aģentūras

28.pants.	 Vairāku	ministriju	darbības	jomā	izveidota	valsts	aģentūra
(1)	Uz	vairāku	ministriju	darbības	jomā	izveidotu	valsts	aģentūru	attiecināmas	šajā	likumā	

noteiktās	normas,	kas	nosaka	valsts	aģentūras	darbību,	ja	šajā	nodaļā	nav	noteikts	citādi.
(2)	 Vairāku	 ministriju	 darbības	 jomā	 izveidotas	 valsts	 aģentūras	 darbības	 uzraudzības,	

finansēšanas	 un	 pārskatu	 sagatavošanas	 un	 apstiprināšanas	 kārtību	 nosaka	 valsts	 aģentūras	
nolikumā.	 Vairāku	 ministriju	 darbības	 jomā	 izveidotas	 valsts	 aģentūras	 nolikumu	 apstiprina	
Ministru	kabinets.

(3)	 Vairāku	 ministriju	 darbības	 jomā	 izveidota	 valsts	 aģentūra	 atrodas	 Ministru	 kabineta	
institucionālā	pakļautībā.	Funkcionālo	padotības	formu	attiecībā	uz	konkrēto	pārvaldes	uzdevumu	
izpildi	nosaka	valsts	aģentūras	nolikumā.

(4)	Vairāku	ministriju	darbības	jomā	izveidotas	valsts	aģentūras	izveidošanas,	reorganizēšanas	
un	likvidēšanas	kārtību	nosaka	šā	likuma	7.pants.

(5)	 Vairāku	 ministriju	 darbības	 jomā	 izveidotas	 valsts	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	
stratēģiju	apstiprina	Ministru	kabinets.

(6)	Vairāku	ministriju	darbības	jomā	izveidotas	valsts	aģentūras	direktoru	apstiprina	amatā	
un	atbrīvo	no	amata	Ministru	kabinets,	pamatojoties	uz	attiecīgo	ministru	kopīgu	priekšlikumu.
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29.pants.	Pašvaldību	kopīgi	izveidota	pašvaldības	aģentūra
(1)	Uz	vairāku	pašvaldību	kopīgi	izveidotu	pašvaldības	aģentūru	ir	attiecināma	likumā	“Par	

pašvaldībām”	noteiktā	kopīgo	iestāžu	izveidošanas	kārtība,	ja	šajā	likumā	nav	noteikts	citādi.
(2)	Pašvaldību	kopīgi	izveidotas	pašvaldības	aģentūras	darbības	pārraudzības,	finansēšanas	

un	pārskatu	sagatavošanas	un	apstiprināšanas	kārtību	nosaka	tās	nolikumā.
(3)	Pašvaldību	kopīgi	izveidotas	pašvaldības	aģentūras	direktoram	ir	šajā	likumā	pašvaldības	

aģentūras	direktoram	noteiktā	kompetence.
(4)	 Ja	 tiesiskajās	 attiecībās	 ar	 fiziskajām	 un	 juridiskajām	 personām	 pašvaldību	 kopīgi	

izveidotas	pašvaldības	aģentūras	saistību	izpilde	var	traucēt	tās	funkciju	veikšanu	vai	ja	pašvaldību	
kopīgi	 izveidotas	 pašvaldības	 aģentūras	 mantas	 nepietiek	 tās	 saistību	 izpildei,	 par	 pašvaldību	
kopīgi	izveidotas	pašvaldības	aģentūras	saistībām	atbild	attiecīgās	pašvaldības	proporcionāli	katras	
pašvaldības	ieguldītajai	mantas	daļai.

30.pants.	Valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidota	aģentūra
(1)	 Valsts	 un	 pašvaldības	 kopīgi	 izveidotām	 aģentūrām	 piemēro	 šā	 likuma	 normas,	 kas	

nosaka	valsts	aģentūru	darbību,	ja	šajā	nodaļā	nav	noteikts	citādi.
(2)	Valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidotas	aģentūras	nolikumu	apstiprina	Ministru	kabinets	

un	 attiecīgās	 pašvaldības	 dome,	 un	 minētā	 aģentūra	 darbojas	 attiecīgo	 publisko	 personu	 vārdā	
atbilstoši	tām	noteiktajai	kompetencei.

(3)	Valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidotas	aģentūras	darbības	uzraudzības,	finansēšanas	un	
pārskatu	sagatavošanas	un	apstiprināšanas	kārtību	nosaka	valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidotas	
aģentūras	nolikumā.	Šīs	aģentūras	valdījumā	nododamās	mantas	apjomu	nosaka	Ministru	kabineta	
rīkojumā	par	valsts	un	pašvaldības	aģentūras	izveidošanu.

(4)	 Ministru	 kabinets	 un	 attiecīgā	 pašvaldība	 pirms	 lēmuma	 pieņemšanas	 savstarpēji	
vienojas	par	valsts	un	pašvaldības	kopīgi	 izveidotas	aģentūras	darbības	uzraudzības	un	pārskatu	
sagatavošanas	un	apstiprināšanas	kārtību.	

(5)	Ja	valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidotai	aģentūrai	tiek	piešķirta	dotācija	no	vispārējiem	
ieņēmumiem,	tad	valsts	uzdevumu	nodrošināšanai	tā	tiek	segta	no	valsts	budžeta,	bet	pašvaldības	
uzdevumu	nodrošināšanai —	no	pašvaldības	budžeta.

(6)	 Valsts	 un	 pašvaldības	 kopīgi	 izveidotas	 aģentūras	 vidēja	 termiņa	 darbības	 stratēģiju	
apstiprina	Ministru	kabinets.	Ministru	kabinets	un	attiecīgā	pašvaldība	pirms	lēmuma	pieņemšanas	
vienojas	par	vidēja	termiņa	darbības	stratēģijas	nosacījumiem.

(7)	Uz	valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidotas	aģentūras	direktora	amatu	organizē	konkursu	
Valsts	civildienesta	likumā	noteiktajā	kārtībā.	

(8)	Valsts	un	pašvaldības	kopīgi	izveidotas	aģentūras	direktoru	apstiprina	amatā	un	atbrīvo	
no	amata	Ministru	kabinets,	pamatojoties	uz	attiecīgā	ministra	un	domes	kopīgu	priekšlikumu.

31.pants.	Kopīgi	izveidotas	aģentūras	manta
(1)	 Kopīgi	 izveidotas	 aģentūras	 manta	 ir	 valsts	 un	 attiecīgās	 pašvaldības	 vai	 valsts,	 vai	

attiecīgās	pašvaldības	manta,	kas	nodota	šīs	aģentūras	valdījumā	vai	lietošanā.	
(2)	Kopīgi	izveidotai	aģentūrai	ir	tiesības	likumā	noteiktajā	kārtībā	iegādāties	savai	darbībai	

nepieciešamo	kustamo	mantu,	kā	arī	atsavināt	aģentūras	valdījumā	esošo	kustamo	mantu.	Līdzekļus,	
kas	iegūti,	atsavinot	kustamo	mantu,	ieskaita	valsts	vai	pašvaldības	budžetā.

32.pants.	Kopīgi	izveidotas	aģentūras	administratīvie	akti	un	atbildība
(1)	Kopīgi	izveidotas	aģentūras	administratīvos	aktus	vai	faktisko	rīcību	var	pārsūdzēt	tiesā	

Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā,	ja	likumā	vai	Ministru	kabineta	noteikumos	nav	
noteikta	šāda	administratīvā	akta	apstrīdēšanas	kārtība.

(2)	Par	kopīgi	 izveidotas	aģentūras	nodarītajiem	zaudējumiem	publisko	un	privāto	tiesību	
jomā	atbild	aģentūras	izveidotāji	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likumā	noteiktajā	kārtībā,	ja	aģentūras	
nolikumā	nav	noteikts	citādi.
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Pārejas	noteikumi
1.	Ar	šā	likuma	spēkā	stāšanos	spēku	zaudē	Publisko	aģentūru	likums	(Latvijas	Republikas	

Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2001,	10.nr.;	2002,	23.nr.;	2005,	6.nr.;	2008,	1.nr.;	2009,	1.,	
2.,	6.nr.).

2.	Saskaņā	ar	šā	likuma	prasībām	no	2010.gada	1.janvāra	darbību	sāk	valsts	aģentūra	“Civilās	
aviācijas	aģentūra”.	Ministrijas	izvērtē	citu	valsts	aģentūru	darbības	atbilstību	šā	likuma	prasībām,	
un	Ministru	kabinets	līdz	2013.gada	1.janvārim	pieņem	lēmumu	par	attiecīgās	aģentūras	darbības	
turpināšanu,	aģentūras	likvidēšanu	vai	reorganizēšanu,	ievērojot	Valsts	pārvaldes	iekārtas	likuma	
15.pantā	noteiktās	prasības.

3.	 Līdz	 šo	 pārejas	 noteikumu	 2.punktā	 minētajam	 Ministru	 kabineta	 lēmumam	 valsts	
aģentūras,	kas	izveidotas	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienai,	darbojas	saskaņā	ar	Valsts	pārvaldes	
iekārtas	 likumā	 noteikto	 tiešās	 pārvaldes	 iestāžu	 statusu	 un	 Likumā	 par	 budžetu	 un	 finanšu	
vadību	noteikto	budžeta	iestāžu	finansēšanas	kārtību.	Uz	šīm	aģentūrām	nav	attiecināmi	šā	likuma	
noteikumi,	ciktāl	tas	nenosaka	citādi.

4.  Ministru	 kabinets	 līdz	 2013.gada	 1.janvārim	 nodrošina	 nepieciešamo	 normatīvo	 aktu	
projektu	izstrādi	atbilstoši	šā	likuma	prasībām.

5.	Līdz	jaunu	valsts	aģentūru	nolikumu	spēkā	stāšanās	dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2013.gada	
1.janvārim	ir	piemērojami	valsts	aģentūru	nolikumi,	kas	izdoti	uz	šo	pārejas	noteikumu	1.punktā	
minētā	likuma	pamata.

6.	Līdz	šā	 likuma	5.panta	otrajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	
dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2011.gada	1.septembrim	ir	piemērojami	Ministru	kabineta	2005.gada	
23.augusta	 noteikumi	 Nr.615	 “Valsts	 aģentūru	 publisko	 pakalpojumu	 izcenojumu	 noteikšanas	
metodika	un	izcenojumu	apstiprināšanas	kārtība”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.

7.	Publisko	aģentūru	pārvaldes	līgumi	var	būt	spēkā	līdz	to	darbības	termiņa	beigām	tiktāl,	
ciktāl	 tie	nav	pretrunā	ar	citiem	tiesību	aktiem	vai	valsts	aģentūras	vai	pārraudzības	 institūcijas	
darba	plānu.

8.  Lai	 nodrošinātu	 valsts	 aģentūru	 darbības	 plānošanas	 nepārtrauktību,	 valsts	 aģentūras	
direktors	izstrādā	darba	plānu	2010.gadam	un	saskaņo	to	ar	attiecīgo	ministru.	Darba	plānā	2010.
gadam	iekļauj	uzdevumu	izstrādāt	valsts	aģentūras	vidēja	termiņa	darbības	stratēģiju	2011.—2013.
gadam	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	noteikto	kārtību.

9. Pašvaldību	domes	līdz	2010.gada	31.decembrim	nodrošina	pašvaldību	aģentūru	darbības	
atbilstību	šā	likuma	2.panta	otrās	daļas	un	17.panta	otrās	un	ceturtās	daļas	nosacījumiem.

10.	Ministru	kabinets	izstrādā	un	līdz	2011.gada	1.janvārim	iesniedz	Saeimai	nepieciešamos	
grozījumus	citos	likumos.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

58.	 1086L/9	 Grozījumi	Gada	pārskatu	likumā	
Izdarīt	Gada	pārskatu	likumā	(Latvijas	Republikas	Augstākās	Padomes	un	Valdības	Ziņotājs,	

1992,	 44./45.nr.;	 Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 1995,	 8.nr.;	 1996,	
24.nr.;	1998,	6.,	21.nr.;	2000,	2.nr.;	2001,	9.nr.;	2004,	2.nr.;	2005,	13.nr.;	2006,	24.nr.;	2008,	13.nr.;	
2009,	9.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	54.panta	pirmās	daļas	pirmo	teikumu	pēc	vārda	“atļauts”	ar	vārdiem	“nesagatavot	
naudas	 plūsmas	 pārskatu	 un	 pašu	 kapitāla	 izmaiņu	 pārskatu,	 neaprēķināt	 un	 nenorādīt	 finanšu	
pārskatā	atliktā	nodokļa	aktīvu	un	saistību	summas	un”.

2.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	11.punktu	šādā	redakcijā:
“11.	 Grozījums	 šā	 likuma	 54.panta	 pirmās	 daļas	 pirmajā	 teikumā	 par	 atļauju	 nesagatavot	

naudas	 plūsmas	 pārskatu	 un	 pašu	 kapitāla	 izmaiņu	 pārskatu,	 neaprēķināt	 un	 nenorādīt	 finanšu	
pārskatā	 atliktā	 nodokļa	 aktīvu	 un	 saistību	 summas	 piemērojams	 gada	 pārskatiem,	 sākot	 ar	
2009. pārskata	gadu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

59.	 1147L/9	 Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	
darbinieku	atlīdzības	likums

I	nodaļa
Vispārīgie	noteikumi

1.pants.	Likuma	mērķis	
Šā	 likuma	mērķis	 ir	panākt,	ka	valsts	un	pašvaldību	institūcijās	amatpersonu	(darbinieku)	

atlīdzības	noteikšanā	tiek	ievēroti	līdzvērtīgi	nosacījumi.
2.pants.	Likuma	darbība
(1) Likums,	ievērojot	šā	panta	otrajā,	trešajā,	ceturtajā	un	piektajā	daļā	noteikto,	attiecas	uz	

šādu	valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonām	(darbiniekiem):	
1)	 Ministru	kabinets;
2)	 Saeimas	Kanceleja	un	citas	Saeimas	struktūrvienības;
3)	 Valsts	prezidenta	kanceleja;
4)	 Valsts	kontrole;
5)	 Tiesībsarga	birojs;
6)	 Centrālā	vēlēšanu	komisija;
7)	 Centrālā	zemes	komisija;
8)	 Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	komisija;
9)	 Nacionālā	radio	un	televīzijas	padome;
10)	 Augstākās	izglītības	padome;
11)	 Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	novēršanas	dienests;
12)	 tiešās	pārvaldes	iestādes;
13)	 pastarpinātās	pārvaldes	iestādes;
14)	 pašvaldības;	
15)	 valsts	dibinātas	augstskolas;
16)	 valsts	 vai	 valsts	 dibinātu	 augstskolu	 zinātniskie	 institūti	 (turpmāk	 —	 zinātniskie	

institūti);
17)	 plānošanas	reģioni;
18)	 publiskie	nodibinājumi.	

(2) Likums	attiecas	arī	uz	tām	amatpersonām	(darbiniekiem),	kas	neatkarīgi	no	nodarbinātības	
šā	panta	pirmajā	daļā	minētajās	institūcijās	ir:

1)	 tiesu	darbinieki;
2)	 prokuratūras	darbinieki;
3)	 ostu	valžu	locekļi;
4)	 ārstniecības	personas,	kuras	nodarbinātas	pašvaldību	 iestādēs,	valsts	un	pašvaldību	

kapitālsabiedrībās	 vai	 publiski	 privātās	 kapitālsabiedrībās,	 kas	 noslēgušas	 līgumu	
par	 sniedzamo	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumu,	 un	 kuras	 sniedz	 no	 valsts	 budžeta	
apmaksātos	veselības	aprūpes	pakalpojumus,	vai	ārstniecības	personas,	kuras	sniedz	
no	 pašvaldību	 budžetiem	 apmaksātos	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumus	 pašvaldību	
izglītības	iestādēs.
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(3) Uz	Valsts	prezidentu,	Saeimas	deputātiem,	tiesnešiem,	prokuroriem,	pedagogiem,	ostu	
pārvaldniekiem	un	citiem	ostu	darbiniekiem	attiecas	tikai	šā	likuma	3.panta	astotā	daļa.

(4)  Likums	 neattiecas	 uz	 Latvijas	 Bankas	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 un	 Finanšu	 un	
kapitāla	 tirgus	 komisijas	 amatpersonām	 (darbiniekiem),	 tomēr	 šīs	 institūcijas	 nodrošina,	 ka	
informācija	par	to	amatpersonu	(darbinieku)	atlīdzības	noteikšanas	kritērijiem	un	darba	samaksas	
apmēru	 sadalījumā	 pa	 amatu	 grupām	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajā	 kārtībā	 tiek	 publiskota	
attiecīgās	institūcijas	mājaslapā	internetā.

(5) Likums	neattiecas	uz	zemessargiem,	Eiropas	Savienības	struktūrfondu	3.mērķa	“Eiropas	
teritoriālā	 sadarbība”	 programmu	 apvienoto	 tehnisko	 sekretariātu	 darbiniekiem	 un	 Baltijas	
jūras	 reģiona	valstu	 telpiskās	plānošanas	 iniciatīvas	VASAB	sekretariāta	darbiniekiem,	kā	arī	uz	
ieslodzījuma	vietās	nodarbinātiem	notiesātajiem.	

(6) Par	valsts	vai	pašvaldības	institūcijas	amatpersonām	(darbiniekiem)	šā	likuma	izpratnē	
uzskatāmas	personas,	kuras	minētas	šā	panta	otrajā	daļā	vai	ir	nodarbinātas	šā	panta	pirmajā	daļā	
minētajās	institūcijās,	pamatojoties	uz	darba	līgumu,	kuras	pilda	valsts	dienestu,	kuras	ir	ievēlētas,	
apstiprinātas	vai	ieceltas	amatā	vai	citādi	pilda	noteiktus	amata	(dienesta,	darba)	pienākumus	valsts	
vai	pašvaldības	institūcijā.

(7) Amatpersonām	(darbiniekiem)	piemērojamas	darba	tiesiskās	attiecības,	amata	tiesiskās	
attiecības	vai	dienesta	gaitu	regulējošu	normatīvo	aktu	normas	tiktāl,	ciktāl	to	nenosaka	šis	likums.

II	nodaļa
Atlīdzības	sistēma

3.pants.	Atlīdzība
(1) Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	(darbinieku)	atlīdzību	šā	likuma	izpratnē	

veido	 darba	 samaksa,	 sociālās	 garantijas	 un	 atvaļinājumi.	 Darba	 samaksa	 šā	 likuma	 izpratnē	 ir	
mēnešalga,	piemaksas	un	prēmijas.	Sociālās	garantijas	šā	likuma	izpratnē	ir	pabalsti,	kompensācijas,	
apdrošināšana	un	šajā	likumā	noteikto	izdevumu	segšana.	

(2) Valsts	vai	pašvaldības	institūcija,	izstrādājot	normatīvos	aktus	un	darba	koplīgumus,	par	
atlīdzību	konsultējas	ar	amatpersonu	(darbinieku)	pārstāvjiem	atbilstoši	darba	tiesiskās	attiecības,	
amata	tiesiskās	attiecības	vai	dienesta	gaitu	regulējošiem	normatīvajiem	aktiem.	

(3)  Valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcija	 iekšējos	 normatīvajos	 aktos,	 pašvaldības	 saistošajos	
noteikumos,	darba	koplīgumos	un	darba	līgumos	nedrīkst	amatpersonai	(darbiniekam)	paredzēt	
citādu	 atlīdzību	 nekā	 tā,	 kas	 noteikta	 šajā	 likumā,	 izņemot	 šā	 panta	 ceturtajā	 un	 piektajā	 daļā	
paredzētos	gadījumus.

(4) Valsts	vai	pašvaldības	institūcija	tai	piešķirto	finanšu	līdzekļu	ietvaros	iekšējos	normatīvajos	
aktos,	 pašvaldības	 saistošajos	 noteikumos,	 darba	 koplīgumos	 vai	 darba	 līgumos	 amatpersonām	
(darbiniekiem)	var	paredzēt	tikai	vienu	apmaksātu	brīvdienu	pirmajā	skolas	dienā	sakarā	ar	bērna	
skolas	gaitu	uzsākšanu	1.—	4.klasē	un	ne	vairāk	kā	trīs	apmaksātas	brīvdienas	sakarā	ar	stāšanos	
laulībā.	Šīs	papildu	sociālās	garantijas	nedod	tiesības	pieprasīt	papildu	finansējumu	no	valsts	vai	
pašvaldības	budžeta.

(5) Šā	panta	trešā	daļa	neattiecas	uz	gadījumiem,	kad:
1)	 Latvijas	Zinātņu	akadēmija,	valsts	dibināta	augstskola	vai	zinātniskais	institūts	vai	to	

izveidotas	 iestādes	 atlīdzību	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 izmaksā	 no	 līdzekļiem,	
kas	iegūti	par	zinātniskās	darbības	veikšanu,	vai	atlīdzība	(izņemot	darba	samaksu)	
netiek	izmaksāta	par	valsts	budžeta	līdzekļiem;

2)	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībās	 vai	 publiski	 privātās	 kapitālsabiedrībās,	 kas	
noslēgušas	 līgumu	 par	 sniedzamo	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumu,	 nodarbinātajām	
ārstniecības	personām,	kuras	sniedz	no	valsts	budžeta	apmaksātos	veselības	aprūpes	
pakalpojumus,	atlīdzība	netiek	izmaksāta	par	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	līdzekļiem;



88

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

3)	 pašvaldība	izmanto	tai	šajā	likumā	paredzēto	iespēju	pašai	lemt	par	attiecīgās	atlīdzības	
daļas	piešķiršanu,	apmēru	vai	izmaksu;

4)	 pašvaldība	 vai	 plānošanas	 reģions	 šajā	 likumā	 minētajās	 institūcijās	 nodarbinātai	
amatpersonai	 (darbiniekam)	 noteikto	 atlīdzību	 nosaka	 mazākā	 apmērā	 vai	 nolemj	
attiecīgu	 atlīdzības	 sastāvdaļu	 nepiemērot.	 Šis	 punkts	 neattiecas	 uz	 šajā	 likumā	
noteikto	ikgadējo	apmaksāto	atvaļinājumu	un	atlaišanas	pabalstu.	

(6) Šā	panta	ceturtajā	un	piektajā	daļā	minētajos	gadījumos	valsts	vai	pašvaldības	institūcija	
pati	nosaka	minētās	atlīdzības	daļas	izmaksāšanas	nosacījumus	un	kārtību,	ciktāl	tas	nav	pretrunā	
ar	ārējiem	normatīvajiem	aktiem.

(7)  Valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcijas	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 normatīvajos	 aktos	
noteikto	 atlīdzību	 pārskata,	 izvērtējot	 ekonomisko	 situāciju	 valstī	 (iekšzemes	 kopprodukta	
izmaiņas,	produktivitātes	izmaiņas,	inflācija,	deflācija)	un	ņemot	vērā	citus	pamatotus	kritērijus.	
Atlīdzības	pārskatīšanai	gan	valsts,	gan	pašvaldību	institūcijas	piemēro	vienotu	pieeju.

(8)  Ministru	 kabinets	 nosaka	 valsts	 tiešās	 pārvaldes	 iestāžu	 amatpersonu	 (darbinieku)	
atlīdzības	 un	 personu	 uzskaites	 sistēmu	 (datubāzi),	 kā	 arī	 citu	 valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	
amatpersonu	(darbinieku)	atlīdzības	uzskaites	sistēmu	(datubāzi).

III	nodaļa
Mēnešalga

4.pants.	 Mēnešalgas	apmēra	noteikšanas	vispārīgie	principi	sadalījumā	pa	amatu	grupām
(1)  Valsts	 institūcijas	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 mēnešalgas	 apmēru	 nosaka	 tādējādi,	

lai	mēnešalga	nepārsniegtu	Ministru	prezidentam	noteikto	mēnešalgu,	izņemot	šā	panta	septītajā	
daļā	minēto	gadījumu.	Pašvaldības	institūcijas	amatpersonām	(darbiniekiem)	mēnešalgas	apmēru	
nosaka	 tādējādi,	 lai	 mēnešalga	 nepārsniegtu	 šajā	 likumā	 pašvaldības	 domes	 priekšsēdētājam	
noteikto	maksimālo	mēnešalgu.

(2) Saeimas	ievēlētajām,	apstiprinātajām	un	ieceltajām	amatpersonām,	izņemot	Korupcijas	
novēršanas	 un	 apkarošanas	 biroja	 priekšnieku,	 un	 pašvaldības	 domes	 deputātiem	 mēnešalgas	
apmēru	 nosaka	 šajā	 likumā	 paredzētajā	 kārtībā,	 attiecīgu	 koeficientu	 piemērojot	 Centrālās	
statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	 statistikas	 paziņojumā	 publicētajam	 valstī	 strādājošo	 aizpagājušā	
gada	 mēneša	 vidējās	 darba	 samaksas	 apmēram	 (turpmāk	 —	 mēneša	 vidējās	 darba	 samaksas	
apmērs),	kas	noapaļots	pilnos	latos.

(3) Valsts	tiešās	pārvaldes	iestādes	amatpersonām	(darbiniekiem)	mēnešalgas	apmēru	nosaka,	
klasificējot	amatus	atbilstoši	Ministru	kabineta	noteiktajam	valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatu	
katalogam	un	ņemot	vērā	amatam	atbilstošo	mēnešalgu	grupu,	kā	arī	amatpersonas	(darbinieka)	
kvalifikācijas	pakāpi.

(4) Centrālās	vēlēšanu	komisijas,	Centrālās	zemes	komisijas,	Nacionālās	radio	un	televīzijas	
padomes,	tiesu	un	prokuratūras,	Valsts	prezidenta	kancelejas,	Saeimas	Kancelejas	un	citu	Saeimas	
struktūrvienību,	 Valsts	 kontroles,	 Tiesībsarga	 biroja,	 Noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	 legalizācijas	
novēršanas	 dienesta,	 Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regulēšanas	 komisijas,	 publisko	 nodibinājumu,	
pašvaldību,	 zinātnisko	 institūtu,	 Latvijas	 Zinātņu	 akadēmijas,	 Augstākās	 izglītības	 padomes,	
plānošanas	 reģionu,	 pastarpinātās	 pārvaldes	 iestāžu	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 un	 valsts	
dibinātu	 augstskolu	 vispārējam	 personālam,	 kas	 neieņem	 pedagogu	 amatu	 sarakstā	 noteiktos	
amatus,	mēnešalgas	apmēru	nosaka,	ņemot	vērā	amata	vērtību	(atbildības	līmeni	un	sarežģītību),	
kā	arī	konkrētās	amatpersonas	(darbinieka)	individuālās	kvalifikācijas	un	prasmju	novērtējumu.

(5) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonām	ar	
speciālajām	 dienesta	 pakāpēm,	 kā	 arī	 karavīriem	 mēnešalgas	 apmēru	 nosaka	 atbilstoši	 dienesta	
pakāpei	un	izdienai.

(6)  Pašvaldību	 iestādēs,	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībās	 vai	 publiski	 privātās	
kapitālsabiedrībās,	 kas	 noslēgušas	 līgumu	 par	 sniedzamo	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumu,	
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nodarbinātajām	 ārstniecības	 personām,	 kuras	 sniedz	 no	 valsts	 budžeta	 apmaksātos	 veselības	
aprūpes	 pakalpojumus,	 un	 ārstniecības	 personām,	 kuras	 sniedz	 no	 pašvaldību	 budžetiem	
apmaksātos	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumus	 pašvaldību	 izglītības	 iestādēs,	 mēnešalgas	 apmēru	
nosaka	atbilstoši	amata	novērtējumam.

(7) Ostas	valdes	locekļiem	mēnešalgas	apmēru	nosaka	atbilstoši	ostu	iedalījumam.
5.pants.	Pašvaldības	domes	deputātu	mēnešalga
(1) Pašvaldības	domes	deputātu	mēnešalga	nedrīkst	pārsniegt	mēneša	vidējās	darba	samaksas	

apmēru,	kas	noapaļots	pilnos	latos	un	kam	piemērots	šāds	koeficients:	
1)	 pašvaldības	domes	priekšsēdētājam	—	līdz	3,64;
2)	 pašvaldības	domes	priekšsēdētāja	vietniekam	—	līdz	3,2;
3)	 pašvaldības	domes	komitejas	priekšsēdētājam	—	līdz	2,55;
4)	 pašvaldības	domes	deputātam	—	līdz	1,2.

(2)  Pašvaldības	 dome	 reglamentē	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētās	 mēnešalgas	 noteikšanas	
kārtību	un	apmēru,	nepārsniedzot	šā	panta	pirmajā	daļā	norādītos	ierobežojumus.

6.pants.	 Saeimas	 ievēlēto,	 apstiprināto	 un	 iecelto	 amatpersonu,	 izņemot	 Korupcijas	
novēršanas	un	apkarošanas	biroja	priekšnieku,	mēnešalga	

(1) Ministru	kabineta	locekļiem	un	parlamentārajiem	sekretāriem	mēnešalgu	nosaka,	mēneša	
vidējās	darba	samaksas	apmēram,	kas	noapaļots	pilnos	latos,	piemērojot	šādu	koeficientu:

1)	 Ministru	prezidentam	—	4,05;
2)	 Ministru	prezidenta	biedram	—	3,85;
3)	 ministram,	īpašu	uzdevumu	ministram	—	3,648;
4)	 parlamentārajam	sekretāram	—	2,837.

(2) Saeimas	ievēlētajām,	apstiprinātajām	un	ieceltajām	amatpersonām	—	valsts	kontrolierim	
un	Valsts	kontroles	padomes	locekļiem,	Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	komisijas	padomes	
priekšsēdētājam	 un	 padomes	 locekļiem,	 tiesībsargam,	 Nacionālās	 radio	 un	 televīzijas	 padomes	
priekšsēdētājam	 un	 locekļiem,	 Centrālās	 vēlēšanu	 komisijas	 priekšsēdētājam,	 viņa	 vietniekam,	
komisijas	sekretāram	un	locekļiem,	Centrālās	zemes	komisijas	priekšsēdētājam,	Augstākās	izglītības	
padomes	 priekšsēdētājam	 —	 mēnešalgu	 nosaka,	 mēneša	 vidējās	 darba	 samaksas	 apmēram,	 kas	
noapaļots	pilnos	latos,	piemērojot	šādu	koeficientu:

1)	 valsts	kontrolierim	—	4,05;
2)	 Valsts	kontroles	padomes	loceklim	—	3,32;
3)	 Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	komisijas	padomes	priekšsēdētājam	—	3,97;
4)	 Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	komisijas	padomes	loceklim	—	3,32;
5)	 tiesībsargam	—	3,41;		
6)	 Nacionālās	radio	un	televīzijas	padomes	priekšsēdētājam	—	2,54;
7)	 Nacionālās	radio	un	televīzijas	padomes	priekšsēdētāja	vietniekam	—	2,50;
8)	 Nacionālās	radio	un	televīzijas	padomes	loceklim	—	1,59;
9)	 Centrālās	vēlēšanu	komisijas	priekšsēdētājam	—	3,32;	
10)	 Centrālās	vēlēšanu	komisijas	priekšsēdētāja	vietniekam	—	2,82;	
11)	 Centrālās	vēlēšanu	komisijas	sekretāram	—	2,82;	
12)	 Centrālās	vēlēšanu	komisijas	loceklim	—	2,12;	
13)	 Centrālās	zemes	komisijas	priekšsēdētājam	—	0,80;
14)	 Augstākās	izglītības	padomes	priekšsēdētājam	—	2,33.

(3) Šā	panta	otrās	daļas	12.punktā	minētais	Centrālās	vēlēšanu	komisijas	loceklis	mēnešalgu	
saņem	proporcionāli	komisijā	nostrādātajam	laikam.
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7.pants.	 Valsts	tiešās	pārvaldes	iestāžu	amatpersonu	(darbinieku)	mēnešalga
(1) Valsts	tiešās	pārvaldes	iestādes	amatpersonām	(darbiniekiem)	mēnešalgu	nosaka,	ņemot	

vērā	amatam	atbilstošo	mēnešalgu	grupu,	kā	arī	amatpersonas	(darbinieka)	kvalifikācijas	pakāpi.	
Amatam	atbilstošo	mēnešalgu	grupu	nosaka,	pamatojoties	uz	amatu	saimi	un	līmeni.	Amatu	saimi	
un	līmeni	nosaka	atbilstoši	Ministru	kabineta	noteiktajam	valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatu	
katalogam.

(2) Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatu	katalogs	paredz	šajās	institūcijās	noteikto	amatu	
funkciju	sistematizētu	apkopojumu.	Amatam	atbilstošās	 funkcijas	sakārto	funkcionālajās	grupās	
—	amatu	saimēs.	Amatu	saimē	aptver	amatu	pamatfunkcijas,	proti,	līdzīgus	darba	uzdevumus	un	
pamatpienākumus.	Amatu	saimē	amatus	sadala	pa	līmeņiem,	kas	raksturo	galvenās	atšķirības	starp	
vienas	saimes	amatiem,	ņemot	vērā	pienākumu	sarežģītību,	atbildību	un	vadības	funkcijas.	Amatu	
katalogā	 sniedzams	 līmeņu	 raksturojums,	 amatu	 saimju	 apraksts,	 kā	 arī	 attiecīgajiem	 amatiem	
atbilstošo	pamatpienākumu	apraksts.

(3) Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatu	katalogu;
2)	 amatpersonu	 (darbinieku)	 kvalifikācijas	 pakāpes,	 to	 noteikšanas	 kārtību	 atbilstoši	

amata	 pienākumu	 vai	 darba	 izpildes	 vērtējumam,	 kurā	 tiek	 ņemta	 vērā	 iepriekšējā	
periodā	 plānoto	 uzdevumu	 izpilde	 vai	 mērķu	 sasniegšana,	 un	 pieredzei	 amatā	
(dienestā,	darbā)	valsts	un	pašvaldību	institūcijās,	kā	arī	mēnešalgu	grupas,	apmērus	
un	mēnešalgas	noteikšanas	kārtību.

(4)	Amatpersonai	(darbiniekam),	kuru	norīko	darbā	Eiropas	Savienības	institūcijās,	saglabā	
mēnešalgu	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā.

8.pants.	Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 un	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	
amatpersonu	ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm	mēnešalga

(1) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonām	ar	
speciālajām	dienesta	pakāpēm,	izņemot	Drošības	policijas	amatpersonas	(darbiniekus),	mēnešalgas	
apmēru,	ņemot	vērā	amata	kategoriju	un	līmeni,	amata	pienākumu	specifiku	un	atbildības	līmeni,	
izdienu	un	mēnešalgas	noteikšanas	kārtību,	kā	arī	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	amatpersonu	
ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm	—	profesionālu	sportistu —	mēnešalgas	apmēru	un	noteikšanas	
kārtību	reglamentē	Ministru	kabinets.

(2) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonai	ar	
speciālo	dienesta	pakāpi,	kura	iecelta	kadeta	amatā	un	pirms	mācību	uzsākšanas	Iekšlietu	ministrijas	
sistēmas	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 izglītības	 iestādē	 nav	 ieņēmusi	 citu	 amatpersonas	 ar	
speciālo	dienesta	pakāpi	amatu	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādē	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldē,	
mēnešalga	atbilst	valstī	noteiktajai	minimālajai	mēneša	darba	algai.	

(3) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonai	ar	
speciālo	dienesta	pakāpi,	kura	uz	noteiktu	laiku	valsts	interesēs	iecelta	valsts	civildienesta	ierēdņa	
amatā	Iekšlietu	ministrijā	vai	Tieslietu	ministrijā,	mēnešalgu	nosaka	atbilstoši	attiecīgajam	ierēdņa	
amatam,	bet	tās	apmērs	nedrīkst	būt	mazāks	par	iepriekšējās	mēnešalgas	apmēru.	

9.pants.	Karavīru	un	militāro	darbinieku	mēnešalga
(1)	 Karavīra	 mēnešalgas	 apmēru	 un	 noteikšanas	 kārtību,	 ņemot	 vērā	 dienesta	 pakāpi	 un	

izdienu,	 kā	 arī	 Aizsardzības	 ministrijas	 amatpersonas	 (darbinieka)	 —	 profesionāla	 sportista	 —	
mēnešalgas	apmēru	un	noteikšanas	kārtību	reglamentē	Ministru	kabinets.

(2)	Karavīrs,	kas	iecelts	augstākai	dienesta	pakāpei	atbilstošā	amatā,	tā	pildīšanas	laikā	saņem	
piemaksu	mēnešalgu	starpības	apmērā.	Karavīrs,	kas	 iecelts	zemākai	dienesta	pakāpei	atbilstošā	
amatā,	tā	pildīšanas	laikā	saņem	mēnešalgu	atbilstoši	savai	dienesta	pakāpei.

(3) Karavīrs,	kas	uz	noteiktu	laiku	valsts	interesēs	iecelts	valsts	civildienesta	ierēdņa	amatā	
vai	citā	amatā,	 tā	pildīšanas	 laikā	 saņem	karavīram	noteikto	mēnešalgu	un	karavīram	noteiktos	
pabalstus	un	kompensācijas.
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(4)	 Ja	 karavīrs	 saņem	 slimības	 pabalstu	 un	 tā	 apmērs	 ir	 mazāks	 par	 karavīra	 mēnešalgu,	
viņam	no	atalgojumam	piešķirtajiem	līdzekļiem	kompensē	šo	starpību.	

(5)	 No	 amata	 atstādināts	 karavīrs	 saņem	 mēnešalgu	 un	 karavīra	 uzturdevu	 vai	 tās	
kompensāciju.	Karavīrs	par	patvaļīgā	prombūtnē	pavadīto	laiku	nesaņem	mēnešalgu,	piemaksas	un	
karavīra	uzturdevu	vai	tās	kompensāciju,	šo	laiku	neieskaita	viņa	izdienas	stāžā.	Laikā,	kad	karavīrs	
atrodas	arestā,	viņu	nodrošina	ar	uzturdevu,	bet	mēnešalgu	un	piemaksas	viņam	neizmaksā.

(6)	Militārais	darbinieks	saņem	mēnešalgu,	kāda	paredzēta	attiecīgajam	amatam	atbilstošās	
dienesta	 pakāpes	 karavīram	 karavīra	 dienesta	 pirmajā	 gadā,	 un	 karavīra	 uzturdevu	 vai	 tās	
kompensāciju.

10.pants.	Valsts	drošības	iestāžu	amatpersonu	(darbinieku)	mēnešalga
Valsts	drošības	iestāžu	amatpersonu	(darbinieku)	mēnešalgas	apmēru	un	noteikšanas	kārtību	

reglamentē	Ministru	kabinets.
11.pants.	Citu	valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	(darbinieku)	mēnešalga
(1) Centrālās	vēlēšanu	komisijas,	Centrālās	zemes	komisijas,	Nacionālās	radio	un	televīzijas	

padomes,	tiesu	un	prokuratūras,	Tiesībsarga	biroja,	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	novēršanas	
dienesta,	 Sabiedrisko	 pakalpojumu	 regulēšanas	 komisijas,	 publisko	 nodibinājumu,	 zinātnisko	
institūtu,	 Latvijas	 Zinātņu	 akadēmijas,	 Augstākās	 izglītības	 padomes,	 pašvaldību,	 plānošanas	
reģionu,	pastarpinātās	pārvaldes	iestāžu	amatpersonām	(darbiniekiem)	un	valsts	dibinātu	augstskolu	
vispārējam	 personālam,	 kas	 neieņem	 pedagogu	 amatu	 sarakstā	 noteiktos	 amatus,	 mēnešalgu	
nosaka,	ņemot	vērā	amata	vērtību	(atbildības	līmeni	un	sarežģītību),	kā	arī	konkrētās	amatpersonas	
(darbinieka)	 individuālās	 kvalifikācijas	 un	 prasmju	 novērtējumu,	 bet	 šīs	 mēnešalgas	 nedrīkst	
pārsniegt	 tiešās	pārvaldes	 iestāžu	amatpersonām	(darbiniekiem),	kuri	pilda	 līdzīgas	atbildības	un	
sarežģītības	amatus,	noteiktās	mēnešalgas.	Amatus	klasificē	atbilstoši	valsts	un	pašvaldību	institūciju	
amatu	katalogam,	amatu	saimi	un	līmeni	nosaka,	klasificēšanas	rezultātus	apstiprina	šo	institūciju	
darbību	regulējošos	normatīvajos	aktos	noteiktās	amatpersonas	(institūcijas).

(2)	 Valsts	 kontroles,	 Valsts	 prezidenta	 kancelejas,	 Saeimas	 Kancelejas	 un	 citu	 Saeimas	
struktūrvienību	 	amatpersonu	(darbinieku)	mēnešalgu	nosaka	šo	institūciju	darbību	regulējošos	
normatīvajos	 aktos	 noteiktās	 amatpersonas	 (institūcijas),	 ņemot	 vērā	 amata	 vērtību	 (atbildības	
līmeni	 un	 sarežģītību)	 un	 konkrētās	 amatpersonas	 (darbinieka)	 individuālās	 kvalifikācijas	 un	
prasmju	novērtējumu,	kā	arī	tiešās	pārvaldes	iestāžu	amatpersonu	(darbinieku)	līdzīgas	atbildības	
un	sarežģītības	amatiem	noteiktās	mēnešalgas.

12.pants.	Ārstniecības	personu	mēnešalga
Pašvaldību	 iestādēs,	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībās	 vai	 publiski	 privātās	

kapitālsabiedrībās,	 kas	 noslēgušas	 līgumu	 par	 sniedzamo	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumu,	
nodarbinātajām	 ārstniecības	 personām,	 kuras	 sniedz	 no	 valsts	 budžeta	 apmaksātos	 veselības	
aprūpes	 pakalpojumus,	 un	 ārstniecības	 personām,	 kuras	 sniedz	 no	 pašvaldību	 budžetiem	
apmaksātos	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumus	 pašvaldību	 izglītības	 iestādēs,	 zemākās	 mēnešalgas	
nosaka	Ministru	kabinets.

13.pants.	Ostas	valdes	locekļu	mēnešalga
Ostas	valdes	locekļu	mēnešalgas	apmēru	un	noteikšanas	kārtību	atbilstoši	ostu	iedalījumam	

reglamentē	Ministru	kabinets.

IV	nodaļa
Piemaksas

14.pants.	Vispārējās	piemaksas
(1)  Amatpersona	 (darbinieks)	 saņem	 piemaksu	 ne	 vairāk	 kā	 20	 procentu	 apmērā	 no	 tai	

noteiktās	mēnešalgas,	ja	papildus	saviem	tiešajiem	amata	(darba,	dienesta)	pienākumiem	aizvieto	
prombūtnē	esošu	amatpersonu	(darbinieku),	pilda	vakanta	amata	(dienesta,	darba)	pienākumus	
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vai	papildus	amata	aprakstā	noteiktajiem	pienākumiem	pilda	vēl	citus	pienākumus.	Par	prombūtnē	
esošas	 ārstniecības	 personas,	 kā	 arī	 vakanta	 ārstniecības	 personas	 amata	 pienākumu	 pildīšanu	
ārstniecības	 persona	 saņem	 piemaksu,	 kas	 nav	 lielāka	 par	 50  procentiem	 no	 tai	 noteiktās	
mēnešalgas.	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	 iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersona	
ar	speciālo	dienesta	pakāpi	saņem	piemaksu	par	papildu	pedagoģisko	darbu	izglītības	iestādē,	kurā	
attiecīgā	amatpersona	ieņem	amatu,	ja	šīs	amatpersonas	amata	pienākumos	neietilpst	pedagoģiskā	
darba	veikšana,	un	šī	piemaksa	nedrīkst	būt	lielāka	par	50 procentiem	no	attiecīgajam	pedagoga	
amatam	noteiktās	mēnešalgas.	Piemaksas	apmēru,	tās	noteikšanas	pamatojumu,	kā	arī	laikposmu,	
uz	kuru	nosakāma	piemaksa,	reglamentē	attiecīgās	valsts	vai	pašvaldības	institūcijas	kompetentā	
amatpersona	(institūcija).	

(2)  Ja	 amatpersonai	 (darbiniekam)	 ir	 noteiktas	 vairākas	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētās	
piemaksas,	to	kopsumma	nedrīkst	pārsniegt	20	procentus	no	mēnešalgas.	Ja 	ārstniecības	personai	
noteiktas	vairākas	piemaksas	par	dažādiem	papildus	veicamajiem	darbiem,	piemaksu	kopsumma	
nedrīkst	pārsniegt	50 procentus	no	mēnešalgas.

(3)  Piemaksu	 par	 prombūtnē	 esošas	 amatpersonas	 (darbinieka)	 aizvietošanu	 vai	 vakanta	
amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumu	 pildīšanu	 var	 noteikt	 ne	 vairāk	 kā	 divām	 amatpersonām	
(darbiniekiem).	Piemaksu	par	vakanta	amata	(dienesta,	darba)	pienākumu	pildīšanu	var	noteikt	
uz	laiku	līdz	četriem	mēnešiem.

(4)	 Amatpersonas	 (darbinieki),	 izņemot	 karavīrus,	 saņem	 piemaksu	 par	 nakts	 darbu	
50 procentu	apmērā	no	tām	noteiktās	stundas	algas	likmes.

(5)  Ārstniecības	 persona	 par	 darbu	 neatliekamās	 medicīniskās	 palīdzības	 sniegšanā,	
ārstniecības	 persona,	 kas	 strādā	 dzemdību	 vai	 jaundzimušo	 nodaļā,	 kā	 arī	 neatliekamās	
medicīniskās	palīdzības	automobiļa	vadītājs	saņem	piemaksu	par	nakts	darbu	75 procentu	apmērā	
no	attiecīgajam	darbiniekam	noteiktās	stundas	algas	likmes.

(6)	Amatpersonas	(darbinieki),	izņemot	karavīrus,	kā	arī	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	
un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonas	ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm	saņem	piemaksu	
par	virsstundu	darbu	vai	darbu	svētku	dienās	100 procentu	apmērā	no	tām	noteiktās	stundas	algas	
likmes,	vai	arī	tām	kompensē	virsstundu	darbu,	piešķirot	atpūtas	laiku	citā	nedēļas	dienā.

(7) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonām	ar	
speciālajām	 dienesta	 pakāpēm	 dienesta	 pienākumu	 pildīšanu	 virs	 noteiktā	 dienesta	 pienākumu	
izpildes	laika	kompensē,	piešķirot	atpūtas	laiku,	kura	ilgums	atbilst	dienesta	pienākumu	pildīšanai	
virs	noteiktā	dienesta	pienākumu	izpildes	laika.

(8)  Amatpersonai	 (darbiniekam),	 kam	 noteikts	 normālais	 nedēļas	 darba	 laiks,	 virsstundu	
darbu	apmaksā	par	katru	kalendāra	mēnesi	saskaņā	ar	darba	laika	uzskaites	datiem.

(9) Amatpersonai	(darbiniekam),	kam	noteikts	summētais	darba	laiks,	tā	atskaites	periods	
ir	 četri	 mēneši,	 ja	 normatīvajos	 aktos	 vai	 darba	 koplīgumā	 nav	 noteikts	 cits	 atskaites	 periods.	
Apmaksā	 virsstundas,	 kas	 četru	 kalendāra	 mēnešu	 laikā	 nostrādātas	 virs	 normālā	 darba	 laika	
stundu	kopsummas.	Normālā	darba	laika	stundu	kopsummā	neieskaita	laiku,	kad	darbs	nav	veikts	
attaisnojošu	iemeslu	dēļ.

(10)	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonai	
ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi	 nosaka	 piemaksu	 100  procentu	 apmērā	 no	 tai	 noteiktās	 stundas	
algas	 likmes	 par	 dienesta	 pienākumu	 pildīšanu	 virs	 noteiktā	 dienesta	 pienākumu	 izpildes	 laika,	
ja	amatpersonu	iesaista	dienesta	pienākumu	pildīšanā	virs	noteiktā	dienesta	pienākumu	izpildes	
laika,	 lai	 nodrošinātu	 īpaši	 nozīmīgus	 valsts	 pasākumus,	 novērstu	 katastrofu	 un	 dabas	 stihiju	
sekas,	 nodrošinātu	 sabiedrisko	 kārtību	 un	 drošību	 vai	 veiktu	 citus	 ārkārtas	 uzdevumus,	 un	 šim	
mērķim	saskaņā	ar	īpašu	Ministru	kabineta	lēmumu	ir	piešķirti	valsts	budžeta	līdzekļi,	kā	arī	no	
iestādes	ieņēmumiem	par	sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem,	ja	amatpersonu	iesaista	sabiedriski	
nozīmīgos	publiskos	sporta	vai	kultūras	pasākumos.
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15.pants.	Speciālās	piemaksas
(1)	Amatpersona	(darbinieks)	saņem	speciālās	piemaksas	par	darbu	(dienestu),	kas	saistīts	

ar	īpašu	risku,	par	nosacījumiem,	kas	saistīti	ar	amata	(dienesta,	darba)	specifiku,	par	diplomātisko	
rangu,	izdienu	un	speciālo	dienesta	pakāpi.	Speciālās	piemaksas,	to	apmērus	un	noteikšanas	kārtību	
reglamentē	Ministru	kabinets.

(2)	Par	īpašu	risku	šā	panta	izpratnē	uzskatāms	amats	(dienests,	darbs),	kas	saskaņā	ar	darba	
vides	risku	novērtējumu	ir	saistīts	ar	tik	lielā	mērā	paaugstinātu	psiholoģisko	vai	fizisko	slodzi	vai	
risku	darbinieka	drošībai	un	veselībai,	ka	to	nevar	novērst	vai	samazināt	līdz	pieļaujamam	līmenim	
ar	darba	aizsardzības	pasākumiem.

V	nodaļa
Prēmijas

16.pants.	Prēmijas
(1) Amatpersonas	(darbiniekus),	izņemot	šā	likuma	5.,	6.	un	13.pantā	minētās	amatpersonas,	

var	 prēmēt	 šā	 panta	 otrajā	 un	 trešajā	 daļā	 noteiktajos	 gadījumos	 un	 kārtībā.	 Prēmiju	 izmaksai	
kalendāra	gada	 laikā	var	 izmantot	ne	vairāk	kā	15	procentus	no	atalgojumam	piešķirto	 līdzekļu	
apjoma.	

(2)  Amatpersonām	 (darbiniekiem),	 izņemot	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 un	
Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonas	ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm,	saskaņā	ar	ikgadējo	
darbības	 un	 tās	 rezultātu	 novērtējumu	 reizi	 gadā	 var	 izmaksāt	 prēmiju,	 kuras	 apmērs	 nedrīkst	
pārsniegt	 120	 procentus	 no	 mēnešalgas.	 Valsts	 tiešās	 pārvaldes	 iestādēm	 prēmijas	 apmēru	 un	
izmaksas	 kārtību	 nosaka	 Ministru	 kabinets,	 bet	 citām	 valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcijām	 —	 šo	
institūciju	darbību	regulējošos	normatīvajos	aktos	noteiktās	amatpersonas	(institūcijas).

(3) Amatpersonu	(darbinieku)	ne	biežāk	kā	divas	reizes	gadā	atbilstoši	valsts	vai	pašvaldības	
institūcijā	 noteiktajai	 prēmēšanas	 kārtībai	 un	 kritērijiem	 var	 prēmēt	 par	 darba	 kvalitāti	 un	
darba	 ieguldījumu,	 pildot	 attiecīgās	 institūcijas	 attiecīgajam	 periodam	 plānotos	 uzdevumus	 vai	
neparedzētus	 un	 ārkārtējus	 uzdevumus,	 kā	 arī	 par	 drošsirdīgu	 un	 pašaizliedzīgu	 rīcību,	 veicot	
amata	(darba,	dienesta)	pienākumus.	Ikreizējās	prēmijas	apmērs	nedrīkst	pārsniegt	120	procentus	
no	mēnešalgas.

VI	nodaļa
Pabalsti

17.pants.	Atlaišanas	vai	atvaļināšanas	pabalsts
(1)	 Amatpersonām	 (darbiniekiem),	 izņemot	 karavīrus,	 ar	 kurām	 tiek	 izbeigtas	 amata	

(dienesta,	darba)	attiecības	sakarā	ar	institūcijas	vai	amata	likvidāciju,	amatpersonu	(darbinieku)	
skaita	 samazināšanu,	 amatam	 (dienestam,	 darbam)	 noteiktajām	 prasībām	 neatbilstošu	 veselības	
stāvokli,	noteikta	vecuma	sasniegšanu,	pēc	kura	nav	pieļaujama	atrašanās	dienestā,	sakarā	ar	izdienas	
pensijas	saņemšanai	noteiktā	izdienas	stāža	sasniegšanu,	kā	arī	gadījumā,	kad	tiek	atjaunota	amatā	
(dienestā,	darbā)	amatpersona	(darbinieks),	kura	iepriekš	veica	attiecīgos	amata	(dienesta,	darba)	
pienākumus,	izmaksā	atlaišanas	vai	atvaļināšanas	pabalstu	šādā	apmērā:	

1)	 viena	 mēneša	 vidējās	 izpeļņas	 apmērā,	 ja	 amatpersona	 (darbinieks)	 valsts	 vai	
pašvaldības	institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	mazāk	nekā	piecus	gadus;	

2)	 divu	 mēnešu	 vidējās	 izpeļņas	 apmērā,	 ja	 amatpersona	 (darbinieks)	 valsts	 vai	
pašvaldības	institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	piecus	līdz	10	gadus;	

3)	 triju	 mēnešu	 vidējās	 izpeļņas	 apmērā,	 ja	 amatpersona	 (darbinieks)	 valsts	 vai	
pašvaldības	institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	10	līdz	20	gadus;

4)	 četru	 mēnešu	 vidējās	 izpeļņas	 apmērā,	 ja	 amatpersona	 (darbinieks)	 valsts	 vai	
pašvaldības	institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	vairāk	nekā	20	gadus.
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(2)  Amatpersonas	 (darbinieka)	 nodarbinātību	 uzskata	 par	 nepārtrauktu	 arī	 tad,	 ja	 laiks	
no	 amata	 (dienesta,	 darba)	 tiesisko	 attiecību	 izbeigšanas	 valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcijā	 līdz	
to	 atsākšanai	 tajā	 pašā	 vai	 citā	 valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcijā	 nav	 ilgāks	 par	 vienu	 mēnesi.	
Pārtraukuma	laiku	neieskaita	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	nostrādātajā	laikā.

(3) Ja	amatpersonai	(darbiniekam),	kuru	atbrīvo	no	amata	(dienesta,	darba),	pamatojoties	uz	
šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	vai	sakarā	ar	valsts	vai	pašvaldības	institūcijas	reorganizāciju,	piedāvā	
turpināt	amata	(dienesta,	darba)	pienākumu	izpildi	tajā	pašā	vai	citā	institūcijā	un	ja	amatpersona	
(darbinieks)	šim	piedāvājumam	piekrīt,	atlaišanas	vai	atvaļināšanas	pabalstu	tai	neizmaksā.

(4)  Ja	 amatpersona	 (darbinieks),	 kurai	 izmaksāts	 atlaišanas	 vai	 atvaļināšanas	 pabalsts,	
atjaunojas	amatā	(dienestā,	darbā)	un	amata	(dienesta,	darba)	tiesiskās	attiecības	ar	to	tiek	atkārtoti	
izbeigtas,	 tai	 neizmaksā	 atlaišanas	 vai	 atvaļināšanas	 pabalstu	 par	 to	 nostrādāto	 laiku,	 par	 kuru	
pabalsts	jau	izmaksāts.

(5)  Atvaļinot	 karavīru	 no	 aktīvā	 dienesta,	 viņam	 izmaksā	 atvaļināšanas	 pabalstu,	 ja	
atvaļināšana	notiek:

1)	 aktīvajam	 dienestam	 noteiktā	 maksimālā	 vecuma	 sasniegšanas	 dēļ,	 izbeidzot	
profesionālā	dienesta	līgumu	pirms	termiņa	veselības	stāvokļa	dēļ	(trauma,	invaliditāte	
vai	 slimība,	 kas	 iegūta	 dienesta	 laikā,	 pildot	 dienesta	 pienākumus)	 vai	 vienības	
(apakšvienības)	likvidēšanas	(reorganizēšanas,	karavīru	skaita	samazināšanas)	dēļ	un	
viņam	nepiedāvā	citu	amatu,	kā	arī	profesionālā	dienesta	līguma	termiņam	beidzoties	
pirms	 aktīvajam	 dienestam	 noteiktā	 maksimālā	 vecuma	 sasniegšanas,	 —	 pēdējā	
mēneša	mēnešalgas	un	piemaksu	apmērā;

2)	 izbeidzot	 profesionālā	 dienesta	 līgumu	 pirms	 termiņa	 vienības	 (apakšvienības)	
likvidēšanas	(reorganizēšanas,	karavīru	skaita	samazināšanas)	dēļ,	un	karavīrs	atsakās	
no	piedāvātā	amata,	—	pēdējo	divu	nedēļu	mēnešalgas	apmērā.

(6)  Atvaļinot	 karavīru	 no	 aktīvā	 dienesta	 citu	 iemeslu	 dēļ,	 viņam	 izmaksā	 mēnešalgu	 un	
piemaksas	līdz	atvaļināšanas	dienai.

(7) Karavīram,	kurš	pirms	atvaļināšanās	no	aktīvā	dienesta	piedalījies	starptautiskajā	operācijā	
vai	bijis	iesaistīts	ātrās	reaģēšanas	spēkos	ārpus	Latvijas	teritorijas,	šā	panta	piektās	daļas	1.punktā	
paredzēto	atvaļināšanas	pabalstu	 izmaksā,	ņemot	vērā	pēdējā	mēneša	mēnešalgu	un	piemaksas,	
kādas	viņam	bija	noteiktas	pamatdienesta	vietā	Latvijā.

(8) Ja	militārā	darbinieka	darba	 līgums	izbeidzas	sakarā	ar	to,	ka	amatā,	kuru	viņš	 ieņem,	
tiek	 iecelts	 karavīrs,	 militārajam	 darbiniekam	 izmaksā	 atlaišanas	 pabalstu	 viena	 mēneša	 vidējās	
izpeļņas	apmērā.

(9) Atlaišanas	pabalstu	vienas	mēnešalgas	apmērā	izmaksā:	
1)	 Saeimas	 ievēlētai,	 apstiprinātai	 vai	 ieceltai	 amatpersonai,	 tai	 atstājot	 amatu	 pēc	

pilnvaru	termiņa	beigām,	ar	nosacījumu,	ka	tā	nav	atkārtoti	ievēlēta,	apstiprināta	vai	
iecelta	šajā	pašā	amatā;

2)	 Ministru	 kabineta	 loceklim	 vai	 parlamentārajam	 sekretāram	 pēc	 tam,	 kad	 viņš	
beidzis	pildīt	amata	pienākumus.	Pabalstu	neizmaksā,	 ja	Ministru	kabineta	 loceklis	
vai	 parlamentārais	 sekretārs	 amata	 zaudēšanas	 brīdī	 ir	 Saeimas	 deputāts.	 Pabalstu	
parlamentārajam	 sekretāram	 neizmaksā	 arī	 tad,	 ja	 viņš	 pēc	 atbrīvošanas	 no	
parlamentārā	sekretāra	amata	turpina	pildīt	Ministru	kabineta	locekļa	konsultatīvās	
amatpersonas	vai	darbinieka	pienākumus;	

3)	 Ministru	 kabineta	 locekļa	 konsultatīvajai	 amatpersonai	 vai	 darbiniekam,	 izbeidzoties	
darba	 līgumam,	 kas	 noslēgts	 uz	 Ministru	 kabineta	 locekļa	 pilnvaru	 laiku.	 Ja	 Ministru	
kabineta	locekļa	konsultatīvā	amatpersona	vai	darbinieks	turpina	darbu	tajā	pašā	vai	citā	
valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcijā	 vai	 turpina	 darbu,	 pamatojoties	 uz	 jaunu	 līgumu,	 kas	
noslēgts	uz	Ministru	kabineta	locekļa	pilnvaru	laiku,	viņam	neizmaksā	atlaišanas	pabalstu;
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4)	 pašvaldības	 domes	 deputātam,	 kurš	 ir	 atbrīvots	 no	 iepriekšējā	 amata	 (dienesta,	
darba)	 sakarā	ar	 ievēlēšanu	algotā	amatā	domē,	pēc	 tam,	kad	viņš	 līdz	ar	deputāta	
pilnvaru	izbeigšanos	ir	beidzis	pildīt	šā	amata	pienākumus	un	viņu	divu	nedēļu	laikā	
nevar	nodrošināt	ar	iepriekšējo	vai	līdzvērtīgu	darbu.	Šāds	pabalsts	izmaksājams	arī	
pašvaldības	domes	deputātam,	ja	viņu	atbrīvo	no	amata	sakarā	ar	tādu	domes	lēmumu,	
kas	nav	pamatots	ar	likumā	vai	pašvaldības	nolikumā	noteikto	pienākumu,	attiecīgās	
pašvaldības	 domes	 lēmumu,	 tiesas	 spriedumu	 nepildīšanu,	 likumu	 vai	 Ministru	
kabineta	noteikumu	neievērošanu;

5)	 ostas	valdes	loceklim,	ja	viņš	atsaukts	no	amata,	izņemot	gadījumus,	kad	atsaukšana	
pamatota	ar	pilnvaru	pārkāpšanu,	pienākumu	nepildīšanu	vai	nepienācīgu	pildīšanu,	
tādējādi	nodarot	būtisku	kaitējumu	ostai.

(10) Ja	persona	amata	zaudēšanas	brīdī	vienlaikus	ir	parlamentārais	sekretārs	un	Ministru	
kabineta	 locekļa	 konsultatīvā	 amatpersona	 vai	 darbinieks,	 tā	 saņem	 atlaišanas	 pabalstu	 tās	
mēnešalgas	apmērā,	kuru	izvēlējusies	saņemt,	pildot	minētos	amata	(darba)	pienākumus.

18.pants.	Atvaļinājuma	pabalsts
(1)	Amatpersona	(darbinieks),	aizejot	ikgadējā	atvaļinājumā,	saņem	atvaļinājuma	pabalstu.	

Atvaļinājuma	pabalstu	piešķir	vienu	reizi	kalendāra	gadā	un	izmaksā	amatpersonai	(darbiniekam),	
tai	 pirmo	 reizi	 konkrētajā	 kalendāra	 gadā	 aizejot	 atvaļinājumā.	 Atvaļinājuma	 pabalsts	 netiek	
pārcelts	uz	nākamo	kalendāra	gadu.	

(2)	Amatpersonas	(darbinieki),	izņemot	šā	likuma	5.,	6.	un	13.pantā	minētās	amatpersonas,	
karavīrus	un	pašvaldību	amatpersonas	(darbiniekus),	saņem	atvaļinājuma	pabalstu	šādā	apmērā:

1)	 25	procentu	apmērā	no	mēnešalgas,	ja	amatpersona	(darbinieks)	valsts	vai	pašvaldības	
institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	mazāk	nekā	vienu	gadu;

2)	 50	procentu	apmērā	no	mēnešalgas,	ja	amatpersona	(darbinieks)	valsts	vai	pašvaldības	
institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	no	viena	gada	līdz	trim	gadiem;

3)	 75	procentu	apmērā	no	mēnešalgas,	ja	amatpersona	(darbinieks)	valsts	vai	pašvaldības	
institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	no	trim	līdz	pieciem	gadiem;

4)	 100	procentu	apmērā	no	mēnešalgas,	ja	amatpersona	(darbinieks)	valsts	vai	pašvaldības	
institūcijās	bijusi	nepārtraukti	nodarbināta	vairāk	par	pieciem	gadiem.

(3) Šā	likuma	5.,	6.	un	13.pantā	minētās	amatpersonas,	kā	arī	karavīri	saņem	atvaļinājuma	
pabalstu	vienas	mēnešalgas	apmērā.

(4)	 Pašvaldības	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 pabalstu,	
nepārsniedzot	vienas	mēnešalgas	apmēru,	izmaksā	pašvaldības	domes	noteiktajā	kārtībā	un	apmērā.	

(5)  Ja	 ar	 amatpersonu	 (darbinieku)	 tiek	 izbeigtas	 amata	 (dienesta,	 darba)	 attiecības	 un	 tā	
kārtējā	 gadā	 nav	 izmantojusi	 ikgadējo	 atvaļinājumu	 vai	 tā	 daļu	 un	 atvaļinājuma	 pabalstu	 nav	
saņēmusi,	tai	to	neizmaksā.

19.pants.	Amatpersonu	(darbinieku),	izņemot	karavīrus,	ievainojuma,	sakropļojuma	vai	
citāda,	pildot	amata	(dienesta,	darba)	pienākumus,	gūta	veselības	bojājuma	gadījumā	vai	nāves	
gadījumā	izmaksājamais	pabalsts

(1)  Amatpersonu	 (darbinieku),	 izņemot	 karavīrus,	 nāves	 gadījumā	 ģimenes	 loceklis	 vai	
persona,	 kura	 uzņēmusies	 amatpersonas	 (darbinieka)	 apbedīšanu,	 saņem	 vienreizēju	 pabalstu	
amatpersonai	(darbiniekam)	noteiktās	mēnešalgas	apmērā.	

(2)  Ārvalstīs	 dienējoša	 diplomāta,	 diplomātiskā	 vai	 konsulārā	 dienesta	 amatpersonas	
(darbinieka)	nāves	gadījumā	viņa	ģimene	papildus	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajam	pabalstam	
saņem	vienreizēju	pabalstu,	kas	ir	vienāds	ar	10	mēnešu	algas	pabalstiem	par	dienestu	ārvalstīs.

(3)  Amatpersonas	 (darbinieki),	 izņemot	 karavīrus,	 kuras,	 pildot	 ar	 dzīvības	 vai	 veselības	
apdraudējumu	 (risku)	 saistītus	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumus,	 ir	 guvušas	 ievainojumu	
vai	 sakropļojumu	vai	kuru	veselībai	nodarīts	citāds	kaitējums	un	kuras	vairs	nevar	pildīt	amata	
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(dienesta,	darba)	pienākumus,	saņem	vienreizēju	pabalstu.	Veselības	bojājumus,	sakarā	ar	kuriem	
izmaksā	minēto	pabalstu,	tā	apmērus	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.

(4) Ja	amatpersonu	(darbinieku),	 izņemot	karavīrus,	amata	(dienesta,	darba)	pienākumi	ir	
saistīti	ar	dzīvības	vai	veselības	apdraudējumu	(risku)	un	tās	gājušas	bojā	vai	mirušas	gada	laikā	pēc	
nelaimes	gadījuma	tajā	gūto	veselības	bojājumu	dēļ,	šīs	amatpersonas	(darbinieki)	tiek	apbedītas	
par	valsts	budžeta	līdzekļiem	un	to	neatraidāmajiem	mantiniekiem	izmaksā	vienreizēju	pabalstu	
50  000	 latu	 apmērā.	 Šā	 pabalsta	 piešķiršanas	 kārtību,	 kā	 arī	 apbedīšanas	 izdevumu	 apmēru	 un	
segšanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.	

(5) Šā	panta	trešajā	un	ceturtajā	daļā	minētos	pabalstus	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādes	
vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonai	ar	speciālo	dienesta	pakāpi	piešķir,	ja	amatpersona	
cietusi:

1)	 aizsargājot	citu	personu	dzīvību,	veselību,	tiesības	un	brīvības,	īpašumu,	sabiedrības	
vai	valsts	intereses	no	noziedzīgiem	un	citādiem	prettiesiskiem	apdraudējumiem;

2)	 veicot	ugunsgrēka	dzēšanas	darbus,	glābšanas	darbus	vai	zemūdens	meklēšanas	darbus;
3)	 veicot	tiešas	robežkontroles	funkcijas,	kā	arī	tieši	kontrolējot	ārzemnieku	ieceļošanas,	

uzturēšanās,	 tranzīta	 un	 izceļošanas	 nosacījumu	 izpildi	 un	 atbilstoši	 tiem	 turot	
ārzemniekus	apsardzībā,	pavadot	apsardzes	uzraudzībā	vai	izraidot;

4)	 veicot	ārkārtas	situāciju	novēršanas	un	to	seku	likvidēšanas	pasākumus;
5)	 tieši	nodrošinot	drošības	 līdzekļa	—	apcietinājuma	—	vai	kriminālsoda	—	brīvības	

atņemšanas	—	izpildi;
6)	 piedaloties	speciālajā	apmācībā.

(6)  Attiecībā	 uz	 pašvaldības	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 šajā	 pantā	 noteikto	 pabalstu	
apmērus	un	piešķiršanas	kārtību,	kā	arī	apbedīšanas	izdevumu	apmēru	un	segšanas	kārtību	nosaka	
attiecīgās	pašvaldības	dome.

20.pants.	Pabalsts	sakarā	ar	ģimenes	locekļa	vai	apgādājamā	nāvi
Amatpersonai	 (darbiniekam)	 izmaksā	 pabalstu	 sakarā	 ar	 ģimenes	 locekļa	 (laulātā,	 bērna,	

vecāku,	 vecvecāku,	 adoptētāja	 vai	 adoptētā,	 brāļa	 vai	 māsas)	 vai	 apgādājamā	 nāvi	 ne	 vairāk	 kā	
vienas	minimālās	mēneša	darba	algas	apmērā.

21.pants.	 Karavīra	 ievainojuma,	 sakropļojuma	 vai	 citāda	 veselības	 bojājuma	 vai	 nāves	
gadījumā	izmaksājamie	pabalsti

(1)  Ja	 karavīram	 aktīvā	 dienesta	 laikā	 vai	 gada	 laikā	 pēc	 atvaļināšanas	 no	 aktīvā	 dienesta	
noteikta	invaliditāte	dienesta	laikā,	pildot	dienesta	pienākumus,	gūta	ievainojuma	(sakropļojuma,	
kontūzijas)	dēļ	vai	tādas	slimības	dēļ,	kuras	cēlonis	saistīts	ar	militārā	dienesta	izpildi	(arodslimība),	
viņam	izmaksā	vienreizēju	pabalstu:

1)	 I	grupas	invalīdam	—	50	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	30 000	latu;
2)	 II	grupas	invalīdam	—	40	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	20 000	latu;
3)	 III	grupas	invalīdam	—	20	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	10 000	latu.

(2)  Karavīram,	 kurš	 aktīvā	 dienesta	 laikā,	 pildot	 dienesta	 pienākumus,	 guvis	 veselības	
bojājumus,	bet	kuram	nav	noteikta	invaliditāte,	izmaksā	vienreizēju	pabalstu:

1)	 smaga	veselības	bojājuma	gadījumā	—	piecu	mēnešalgu	apmērā;
2)	 vidēji	smaga	veselības	bojājuma	gadījumā	—	triju	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	

1000	latu;
3)	 viegla	veselības	bojājuma	gadījumā	—	200	latu	apmērā,	ja	pārejošā	darba	(dienesta)	

nespēja	ilgst	vairāk	par	sešām	dienām.
(3) Karavīram,	kurš,	pildot	militāro	dienestu,	ir	saslimis,	pēc	ārstēšanās	atzīts	par	turpmākajam	

aktīvajam	 dienestam	 nederīgu	 un	 tāpēc	 pirms	 dienesta	 (līguma)	 termiņa	 beigām	 atvaļināts	 no	
profesionālā	dienesta,	izmaksā	vienreizēju	pabalstu	triju	mēnešalgu	apmērā.
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(4) Bojā	gājušo	aktīvā	dienesta	karavīru	neatraidāmajiem	mantiniekiem	izmaksā	pabalstu:
1)	 ja	 rezerves	 karavīrs	 vai	 rezervists	 gājis	 bojā	 aktīvā	 dienesta	 laikā,	 pildot	 dienesta	

pienākumus,	—	50 000	latu	apmērā;
2)	 ja	 karavīrs	 gājis	 bojā,	 Nacionālo	 bruņoto	 spēku	 kontingenta	 sastāvā	 saskaņā	 ar	

starptautiskās	organizācijas	apstiprinātu	mandātu	piedaloties	starptautiskajā	operācijā	
vai	 starptautiskajā	 operācijā,	 dalība	 kurā	 noteikta	 ar	 Saeimas	 lēmumu,	 vai	 pildot	
ar	 komandiera	 (priekšnieka)	 pavēli	 noteiktus	 uzdevumus,	 kas	 saistīti	 ar	 ieroču	 vai	
bruņojuma	pielietošanu	un	paredz	reālu	karavīra	veselības	un	dzīvības	apdraudējumu,	
—	120	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	50 000	latu;

3)	 ja	 karavīrs	 gājis	 bojā,	 pildot	 dienesta	 pienākumus,	 vai	 gada	 laikā	 pēc	 atvaļināšanas	
no	aktīvā	dienesta	miris	 ievainojuma	(sakropļojuma,	kontūzijas)	vai	 tādas	 slimības	
dēļ,	kuras	cēlonis	saistīts	ar	militārā	dienesta	izpildi	(arodslimība),	—120	mēnešalgu	
apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	50 000	latu.

(5) Ja	karavīrs	gājis	bojā	aktīvā	dienesta	laikā,	pildot	dienesta	pienākumus,	vai	gada	laikā	pēc	
atvaļināšanas	no	aktīvā	dienesta	miris	ievainojuma	(sakropļojuma,	kontūzijas)	vai	tādas	slimības	
dēļ,	 kuras	 cēlonis	 saistīts	 ar	 militārā	 dienesta	 izpildi	 (arodslimība),	 Aizsardzības	 ministrija	 sedz	
viņa	ģimenes	locekļiem	(laulātajam,	bērniem,	vecākiem)	nepieciešamo	medicīniskās	rehabilitācijas	
pakalpojumu	kursa	izdevumus.

(6) Ja	aktīvā	dienesta	karavīrs,	pildot	dienesta	pienākumus,	guvis	ievainojumu	(sakropļojumu,	
kontūziju)	vai	tādu	slimību,	kuras	cēlonis	saistīts	ar	militārā	dienesta	izpildi	(arodslimība),	un	tiek	
ārstēts	ārpus	Latvijas	robežām,	Aizsardzības	ministrija	sedz	viņa	ģimenes	locekļu	(laulātā,	bērnu,	
vecāku,	bet	ne	vairāk	kā	divu	personu)	ceļa	(uz	ārstēšanas	vietu	un	no	tās)	izdevumus	un	viesnīcas	
(naktsmītnes)	izdevumus.	Ministru	kabinets	nosaka	viesnīcas	(naktsmītnes)	izdevumu	limitus.

(7) Ja	karavīrs	aktīvā	dienesta	laikā	neuzmanības	dēļ	gājis	bojā	vai	guvis	veselības	bojājumu	
un	 kļuvis	 par	 invalīdu,	 bet	 bojāejas	 vai	 veselības	 bojājuma	 cēlonis	 nav	 saistīts	 ar	 tiešo	 dienesta	
pienākumu	pildīšanu	vai	viņa	ļaunprātīgu	vai	nepiedienīgu	rīcību,	viņam	vai	viņa	neatraidāmajiem	
mantiniekiem	var	 izmaksāt	daļu	no	 šajā	pantā	noteiktā	pabalsta,	kura	apmēru	katrā	atsevišķajā	
gadījumā	nosaka	aizsardzības	ministrs.

(8) Šajā	pantā	noteiktie	pabalsti	nav	izmaksājami	Latvijas	teritorijā	notiekošas	karadarbības	
laikā.

(9)  Kārtību,	 kādā	 izmeklējami	 un	 uzskaitāmi	 nelaimes	 gadījumi,	 kuros	 cietuši	 karavīri	
dienesta	laikā,	nosaka	Ministru	kabinets.

(10) Ja	karavīrs,	piedaloties	starptautiskajā	operācijā,	guvis	veselības	bojājumu	vai	slimību	vai	
gājis	bojā,	šajā	pantā	minēto	pabalstu	izmaksā,	ņemot	vērā	mēnešalgu,	kāda	viņam	bija	noteikta	
pamatdienesta	vietā	Latvijā	pirms	nosūtīšanas	uz	starptautisko	operāciju.

(11)  Karavīru,	 kas	 gājis	 bojā	 vai	 miris	 dienesta	 laikā,	 pildot	 dienesta	 pienākumus	 vai	 ar	
militāro	dienestu	saistītu	 iemeslu	dēļ,	apbedī	par	valsts	 līdzekļiem.	Šādā	gadījumā	tiek	uzstādīts	
pēc	aizsardzības	ministra	apstiprināta	parauga	izveidots	karavīra	kapa	piemineklis.	Ja	tiek	uzstādīts	
citāds,	nevis	karavīra	kapa	piemineklis,	Aizsardzības	ministrija	sedz	to	izdevumu	daļu,	kura	atbilst	
karavīra	kapa	pieminekļa	vērtībai.	Ar	karavīra	apbedīšanu	un	karavīra	kapa	pieminekļa	uzstādīšanu	
saistīto	izdevumu	veidus	un	apmēru	nosaka	Ministru	kabinets.

22.pants.	 Amatpersonas	 (darbinieka)	 ievainojuma,	 sakropļojuma	 vai	 citāda	 ar	 dalību	
starptautiskajā	 operācijā	 saistīta	 vai	 komandējumā	 uz	 starptautiskās	 operācijas	 rajonu	 gūta	
veselības	bojājuma	gadījumā	izmaksājamais	pabalsts

(1)  Amatpersonai	 (darbiniekam),	 kura	 piedalās	 starptautiskajā	 operācijā	 vai	 nosūtīta	
komandējumā	uz	starptautiskās	operācijas	rajonu	un,	pildot	amata	(dienesta,	darba)	pienākumus,	
cietusi	nelaimes	gadījumā	un	guvusi	 sakropļojumu	vai	citādu	veselības	bojājumu,	bet	kurai	nav	
noteikta	invaliditāte,	izmaksā	vienreizēju	pabalstu:

1)	 smaga	veselības	bojājuma	gadījumā	—	piecu	mēnešalgu	apmērā;
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2)	 vidēji	smaga	veselības	bojājuma	gadījumā	—	triju	mēnešalgu	apmērā;
3)	 viegla	veselības	bojājuma	gadījumā	—	vienas	mēnešalgas	apmērā.

(2)  Amatpersonai	 (darbiniekam),	 kura	 piedalās	 starptautiskajā	 operācijā	 vai	 nosūtīta	
komandējumā	 uz	 starptautiskās	 operācijas	 rajonu,	 pildot	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumus,	
cietusi	nelaimes	gadījumā	un	guvusi	sakropļojumu	vai	citādu	veselības	bojājumu	un	kurai	noteikta	
invaliditāte,	izmaksā	vienreizēju	pabalstu:

1)	 I	grupas	invalīdam	—	20	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	30 000	latu;
2)	 II	grupas	invalīdam	—	15	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	20 000	latu;
3)	 III	grupas	invalīdam	—	10	mēnešalgu	apmērā,	bet	ne	vairāk	kā	10 000	latu.

23.pants.	Pabalstu	izmaksas	ierobežojumi	un	nosacījumi
Šā	likuma	19.,	21.	un	22.pantā	minētos	pabalstus	neizmaksā,	ja	konstatē	faktus	(pašnāvība	

vai	 tās	mēģinājums,	alkohola	vai	citu	apreibinošu	 līdzekļu	 lietošana,	normatīvo	aktu	pārkāpumi	
vai	nepiedienīga	rīcība),	atbilstoši	kuriem	nelaimes	gadījums	(veselības	bojājums)	uzskatāms	par	
nesaistītu	ar	amata	(dienesta,	darba)	pienākumu	pildīšanu.

24.pants.	Pārcelšanās	pabalsts	
(1)	 Ja	 karavīra	 pieņemšana	 profesionālajā	 dienestā	 vai	 pārvietošana	 dienesta	 interesēs	 ir	

saistīta	ar	dzīvesvietas	maiņu,	pēc	pārcelšanās	uz	dienesta	vietu	viņam	izmaksā	vienreizēju	pabalstu	
vienas	 mēnešalgas	 apmērā	 un	 50	   procentu	 apmērā	 no	 viņam	 noteiktās	 mēnešalgas	 par	 katru	
ģimenes	locekli,	kas	pārceļas	uz	jauno	dzīvesvietu	kopā	ar	viņu.

(2)  Ja	 Iekšlietu	ministrijas	 sistēmas	 iestādes	vai	 Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersona	
ar	speciālo	dienesta	pakāpi	dienesta	interesēs	tiek	pārcelta	amatā	uz	citu	administratīvo	teritoriju	
un	maina	dzīvesvietu,	tā	saņem	vienreizēju	pabalstu	jaunajā	amatā	noteiktās	mēnešalgas	apmērā	
un	 50  procentu	 apmērā	 no	 jaunās	 mēnešalgas	 par	 katru	 ģimenes	 locekli,	 kas	 pārceļas	 kopā	 ar	
amatpersonu	un	pastāvīgi	uzturēsies	attiecīgajā	dzīvesvietā.

25.pants	Karavīram	izmaksājamais	izdienas	pabalsts
Karavīrs	ik	pēc	pieciem	profesionālā	dienesta	gadiem	saņem	vienreizēju	pabalstu	pēdējo	triju	

mēnešu	mēnešalgu	un	piemaksu	apmērā,	ja	profesionālā	dienesta	līgums	pēc	tā	termiņa	beigām	
tiek	pagarināts.

VII	nodaļa
Kompensācijas,	mācību	izdevumu	segšana	un	apdrošināšana

26.pants.	Kompensācija	mācību	izdevumu	segšanai
(1)	Amatpersonai	(darbiniekam)	kompensē	mācību	izdevumus	līdz	30 procentiem	no	gada	

mācību	maksas,	 ja	 tā	pēc	 institūcijas	 iniciatīvas	un	savstarpējas	vienošanās,	nepārtraucot	amata	
(dienesta,	darba)	pienākumu	pildīšanu,	sekmīgi	mācās	valsts	akreditētā	augstākās	izglītības	iestādē	
vai	 ārvalsts	 mācību	 iestādē,	 kuras	 izdotie	 diplomi	 tiek	 atzīti	 Latvijā,	 lai	 iegūtu	 amata	 (dienesta)	
pienākumu	izpildei	nepieciešamās	speciālās	zināšanas.

(2) Ministru	kabinets	nosaka	kārtību,	kādā	amatpersonai	(darbiniekam)	kompensē	mācību	
izdevumus,	 šo	 izdevumu	 kompensēšanas	 un	 atmaksāšanas	 nosacījumus,	 kā	 arī	 gadījumus,	 kad	
amatpersona	(darbinieks)	neatmaksā	ar	mācību	maksas	kompensēšanu	saistītos	izdevumus.

(3) Pašvaldību	amatpersonām	(darbiniekiem)	izmaksājamā	kompensācija	mācību	izdevumu	
segšanai	 nepārsniedz	 30	 procentus	 no	 gada	 mācību	 maksas.	 Tās	 piešķiršanas	 kārtību,	 kritērijus	
un	apmērus,	atmaksāšanas	nosacījumus	un	kārtību,	kā	arī	gadījumus,	kad	attiecīgos	 izdevumus	
neatmaksā,	nosaka	attiecīgās	pašvaldības	dome.

27.pants.	Kvalifikācijas	paaugstināšanas	izdevumu	segšana	
(1)  Valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcija	 izvērtē	 amatpersonas	 (darbinieka)	 kvalifikācijas	

paaugstināšanas	nepieciešamību	un	nodrošina	tai	 iespēju	paaugstināt	kvalifikāciju,	kompensējot	
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mācību	izdevumus	un	saglabājot	mēnešalgu	un	piemaksu	par	speciālo	dienesta	pakāpi,	diplomātisko	
rangu,	piemaksu	par	izdienu	un	uzturdevas	kompensāciju.

(2)  Ministru	 kabinets	 nosaka	 kārtību,	 kādā	 amatpersonu	 (darbinieku)	 nosūta	 paaugstināt	
kvalifikāciju	mācību	kursos,	un	ar	amatpersonas	(darbinieka)	kvalifikācijas	paaugstināšanu	saistīto	
izdevumu	segšanas	un	atmaksāšanas	nosacījumus	un	kārtību,	kā	arī	gadījumus,	kad	amatpersona	
(darbinieks)	neatmaksā	ar	tās	kvalifikācijas	paaugstināšanu	saistītos	izdevumus.

(3)  Pašvaldību	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 kvalifikācijas	 paaugstināšanas	 izdevumu	
apmērus	un	segšanas	kārtību	nosaka	attiecīgās	pašvaldības	dome.

28.pants.	Amatpersonas	mācību	izdevumu	segšana
(1)  Valsts	 institūcija,	 izvērtējusi	 dienesta	 nepieciešamību,	 var	 nosūtīt	 Iekšlietu	 ministrijas	

sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonu	 ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi	 vai	
karavīru	uz	izglītības	iestādi,	lai	šī	amatpersona	vai	karavīrs	iegūtu	attiecīgu	dienesta	pienākumu	
izpildei	 nepieciešamo	 izglītību.	 Ja	 amatpersona	 vai	 karavīrs	 minēto	 izglītību	 iegūst,	 pārtraucot	
dienesta	pienākumu	izpildi,	 tam	šajā	 laikā	saglabājas	mēnešalga,	piemaksa	par	speciālo	dienesta	
pakāpi,	piemaksa	par	izdienu	un	uzturdevas	kompensācija.

(2)  Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētajā	 gadījumā	 amatpersonām	 un	 karavīriem,	 kas	 mācās	
Ministru	 kabineta	 noteiktajās	 izglītības	 iestādēs,	 mācību	 izdevumus	 finansē	 no	 valsts	 budžeta	
līdzekļiem.	

(3)  Ministru	 kabinets	 reglamentē	 nosacījumus,	 ar	 kādiem	 un	 kārtību,	 kādā	 amatpersona	
vai	karavīrs	tiek	nosūtīts	uz	izglītības	iestādi	attiecīgu	dienesta	pienākumu	izpildei	nepieciešamās	
izglītības	 iegūšanai,	 kā	 arī	 to,	 kādi	 izdevumi	 uzskatāmi	 par	 mācību	 izdevumiem,	 šo	 izdevumu	
segšanas	un	atmaksāšanas	nosacījumus	un	kārtību,	kā	arī	gadījumus,	kad	amatpersona	neatmaksā	
attiecīgos	izdevumus.

29.pants.	Transporta	izdevumu	kompensācija
(1)	Amatpersonai	(darbiniekam)	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā	un	apmērā	kompensē	

transporta	 izdevumus,	 kas	 radušies	 sakarā	 ar	 nosūtīšanu	 vai	 atrašanos	 komandējumā.	 Citos	
gadījumos	amatpersonai	(darbiniekam)	kompensē	transporta	izdevumus,	kas	radušies,	izmantojot	
sabiedrisko	 transportu	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumu	 izpildei,	 bet	 neatlīdzina	 izdevumus	
par	 taksometra	 izmantošanu.	 Kārtību	 un	 apmēru,	 kādā	 amatpersonai	 (darbiniekam)	 kompensē	
sabiedriskā	transporta	izdevumus,	nosaka	Ministru	kabinets.

(2) Ja	amatpersonai	(darbiniekam)	amata	(dienesta,	darba)	pienākumu	izpildei	nav	iespējams	
izmantot	 sabiedrisko	 transportu	 un	 tā	 lieto	 savā	 īpašumā	 vai	 valdījumā	 esošu	 transportlīdzekli,	
tai	kompensē	izdevumus	par	patērēto	degvielu	un	transportlīdzekļa	nolietojumu.	Kompensācijas	
apmēru	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.

(3)  Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonai	
ar	 speciālo	dienesta	pakāpi,	 lai	 tā	nokļūtu	ārstniecības	 iestādē	veselības	pārbaudes	veikšanai	un	
atgrieztos	no	tās,	kā	arī	karavīram,	militārajam	darbiniekam,	rezerves	karavīram	un	rezervistam,	
kas	 izmanto	sabiedrisko	 transportu,	 lai	dotos	uz	ārstēšanās	un	atveseļošanās	vietu	un	atgrieztos	
no	tās,	kompensē	sabiedriskā	transporta	izdevumus.	Netiek	atlīdzināti	 izdevumi	par	taksometra	
izmantošanu.	 Transporta	 izdevumu	 kompensācijas	 apmēru	 un	 piešķiršanas	 kārtību	 nosaka	
Ministru	kabinets.		

(4)  Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersona	
ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi,	 kuru	 dienesta	 interesēs	 uz	 noteiktu	 laiku	 pārceļ	 amatā	 uz	 citu	
administratīvo	 teritoriju,	 bet	 kura	 nemaina	 dzīvesvietu,	 saņem	 kompensāciju	 ceļa	 izdevumu	
segšanai.	Ceļa	izdevumu	kompensācijas	apmēru	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.

30.pants.	Ar	pārcelšanos	saistīto	izdevumu	kompensācija	
(1) Amatpersonai	(darbiniekam),	kuru	pārceļ	amatā	uz	citu	administratīvo	teritoriju	un	kura	

tādēļ	maina	dzīvesvietu,	tiek	kompensēti	ar	pārcelšanos	saistītie	izdevumi,	pamatojoties	uz	izdevumus	
attaisnojošiem	 dokumentiem,	 kas	 ietver	 transporta	 izdevumus	 un	 izdevumus	 par	 amatpersonas	



100

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

(darbinieka)	un	tās	ģimenes	locekļu	(apgādājamo)	īpašumā	esošās	iedzīves	pārvešanu.	Ar	pārcelšanos	
saistīto	izdevumu	kompensācijas	apmēru	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.	

(2) Ja	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersona	ar	
speciālo	dienesta	pakāpi	vai	karavīrs	dienesta	interesēs	maina	dzīvesvietu,	viņa	laulātais	pārcelšanās	
dēļ	zaudē	darbu	un	nesaņem	bezdarbnieka	pabalstu,	pensiju	vai	citus	pastāvīgus	 ienākumus	un	
jaunās	 dislokācijas	 vai	 dienesta	 vietas	 apvidū	 citu	 darbu	 nav	 atradis,	 tad	 Iekšlietu	 ministrijas	
sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonai	 ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi	 vai	
karavīram	 izmaksā	 ikmēneša	 kompensāciju	 10	 procentu	 apmērā	 no	 mēnešalgas.	 Kompensāciju	
izmaksā	līdz	brīdim,	kad	laulātais	sāk	saņemt	pastāvīgus	ienākumus.

(3)	 Pašvaldību	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 ar	 pārcelšanos	 saistītie	 izdevumi	 tiek	
kompensēti	attiecīgās	pašvaldības	domes	noteiktajā	kārtībā	un	apmērā.

31.pants.	Kompensācija	par	dzīvojamās	telpas	īri	un	komunālajiem	maksājumiem
(1)  Karavīram,	 kas	 dienesta	 vietā	 nav	 nodrošināts	 ar	 dienesta	 dzīvojamo	 telpu,	 izmaksā	

kompensāciju	dzīvojamās	telpas	īres	izdevumu	un	komunālo	maksājumu	segšanai.	Kompensācijas	
apmēru	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets,	un	tā	nedrīkst	pārsniegt	100	latus	mēnesī.

(2) Amatpersonai	(darbiniekam),	kura	uz	noteiktu	laiku	pārcelta	amatā	uz	citu	administratīvo	
teritoriju,	 izmaksā	kompensāciju	par	dzīvojamās	 telpas	 īri	un	komunālajiem	maksājumiem.	Tas	
neattiecas	uz	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonām	
ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm,	kuras	nosūtītas	uz	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	vai	Ieslodzījuma	
vietu	pārvaldes	izglītības	iestādi	nepieciešamās	izglītības	iegūšanai.	Dzīvojamās	telpas	īres	izdevumu	
un	komunālo	maksājumu	kompensācijas	apmēru	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets,	
un	tā	nedrīkst	pārsniegt	100	latus	mēnesī.

32.pants.	Sakaru	izdevumu	kompensācija
(1)  Amatpersonai	 (darbiniekam),	 kurai	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumu	 izpildei	 tiek	

piešķirts	mobilais	tālrunis,	valsts	vai	pašvaldības	institūcijas	noteiktajā	apmērā	kompensē	sakaru	
izdevumus.	Amatpersonai	(darbiniekam),	kas	amata	(dienesta,	darba)	pienākumu	izpildei	lieto	savā	
īpašumā	esošu	mobilo	tālruni,	sakaru	izdevumi	tiek	kompensēti	valsts	vai	pašvaldības	institūcijas	
noteiktajā	kārtībā	un	apmērā.

(2) Karavīru	nodrošina	ar	dienesta	pienākumu	izpildei	nepieciešamajiem	sakaru	līdzekļiem	
aizsardzības	ministra	noteiktajā	kārtībā.

(3) Diplomātiem	sakaru	izdevumu	kompensācijas	apmēru	nosaka	ārlietu	ministrs.
(4)  Pašvaldību	 amatpersonām	 (darbiniekiem)	 sakaru	 izdevumi	 amata	 (darba)	 pienākumu	

veikšanai	tiek	kompensēti	attiecīgās	pašvaldības	domes	noteiktajā	kārtībā	un	apmērā.
33.pants.	Zaudējumu	vai	kaitējuma	kompensācija	
Ministru	kabinets	nosaka	sakarā	ar	amatpersonas	(darbinieka)	dienesta	pienākumu	izpildi	

amatpersonas	(darbinieka)	mantai	vai	tās	ģimenes	locekļu	(vecāku,	vecvecāku,	bērna,	mazbērna,	
adoptētā	vai	adoptētāja,	brāļa,	māsas	vai	laulātā)	mantai	nodarīto	zaudējumu	vai	veselībai	nodarītā	
kaitējuma	apmēru	un	atlīdzināšanas	kārtību.

34.pants.	Dienesta	pienākumu	izpildei	nepieciešamā	apģērba	iegādes	kompensācija
Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonai	 ar	

speciālo	dienesta	pakāpi	vai	karavīram,	kam	dienesta	pienākumi	to	specifikas	dēļ	veicami	civilajā	
apģērbā,	 kompensē	 dienesta	 pienākumu	 izpildei	 nepieciešamā	 apģērba	 iegādi.	 Kompensācijas	
apmēru	un	piešķiršanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.

35.pants.	Uzturdevas	kompensācija
(1)	 Karavīriem,	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 un	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	

amatpersonām	 ar	 speciālajām	 dienesta	 pakāpēm,	 izņemot	 Drošības	 policijas	 amatpersonas	
(darbiniekus),	piešķir	uzturdevas	kompensāciju.	Uzturdevas	kompensācijas	apmēru	un	piešķiršanas	
kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.
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(2)	Uzturdevas	kompensāciju	 Iekšlietu	ministrijas	 sistēmas	 iestādes	vai	 Ieslodzījuma	vietu	
pārvaldes	amatpersonai	ar	 speciālo	dienesta	pakāpi	nepiešķir	 laikā,	kad	 tā	atrodas	atvaļinājumā	
bez	 darba	 samaksas	 saglabāšanas,	 bērna	 tēvam	 piešķirtajā	 atvaļinājumā	 vai	 bērna	 kopšanas	
atvaļinājumā,	kā	arī	citos	likumā	paredzētos	gadījumos.

36.pants.	Pabalsti	un	kompensācijas	par	dienestu	ārvalstīs
(1)  Diplomātam,	 diplomātiskā	 vai	 konsulārā	 dienesta	 amatpersonai	 (darbiniekam),	

specializētajam	atašejam,	sakaru	virsniekam,	karavīram	vai	valsts	drošības	iestādes	amatpersonai	
(darbiniekam)	laikā,	kad	tā	pilda	dienestu	ārvalstī,	tiek	noteikti	šādi	pabalsti:

1)	 algas	pabalsts	par	dienestu	ārvalstī;
2)	 pabalsts	par	laulātā	uzturēšanos	ārvalstī,	ja	laulātais	nav	nodarbināts	algotā	darbā;
3)	 pabalsts	par	bērnu	uzturēšanos	ārvalstī;
4)	 pabalsts	mājsaimniecības	inventāra	iegādei,	pārceļoties	uz	dienesta	vietu	ārvalstī;
5)	 pabalsts	dienesta	vajadzībām	izmantojamā	transporta	izdevumu	segšanai.

(2)  Diplomātam,	 diplomātiskā	 vai	 konsulārā	 dienesta	 amatpersonai	 (darbiniekam),	
specializētajam	atašejam,	sakaru	virsniekam,	karavīram	vai	valsts	drošības	iestādes	amatpersonai	
(darbiniekam)	laikā,	kad	tā	pilda	dienestu	ārvalstī,	tiek	kompensēti	šādi	izdevumi:	

1)	 dzīvokļa	īres	izdevumi	un	komunālie	maksājumi;
2)	 ar	dzīvokļa	īres	līguma	slēgšanu	saistītie	izdevumi;
3)	 ceļa	un	pārcelšanās	izdevumi	(arī	attiecīgie	ģimenes	locekļu	izdevumi);
4)	 veselības	 apdrošināšanas	 un	 apdrošināšanas	 pret	 nelaimes	 gadījumiem	 izdevumi,	

kā	arī	 transportēšanas	izdevumi	attiecīgās	personas	vai	tās	ģimenes	 locekļu	smagas	
slimības	vai	nāves	gadījumā;

5)	 bērnu	skolas	un	pirmsskolas	izdevumi;
6)	 ceļa	 izdevumi	 (arī	 attiecīgie	 ģimenes	 locekļu	 izdevumi),	 dodoties	 atvaļinājumā	 uz	

Latviju	un	atgriežoties	dienesta	vietā.
(3) Šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	minēto	pabalstu	un	kompensāciju	apmērus	un	izmaksas	

kārtību	atbilstoši	ārvalstī	esošās	dienesta	vietas	specifiskajiem	apstākļiem	nosaka	Ministru	kabinets.
(4)  Pašvaldības	 dome	 nosaka	 amatpersonu	 (darbinieku)	 amatus,	 kuriem	 tā	 var	 piemērot	 šā	

panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	minētos	pabalstus	un	kompensācijas	pašas	noteiktajā	apmērā	un	kārtībā.
(5)  Diplomātam,	 diplomātiskā	 vai	 konsulārā	 dienesta	 amatpersonai	 (darbiniekam),	 kuru	

dienesta	vietā	apdraud	karadarbība,	vardarbība,	nemieri	vai	dabas	katastrofas,	Ārlietu	ministrija	
var	noteikt	piemaksu	līdz	50 procentiem	no	to	pabalstu	apmēra,	kuri	šim	diplomātam,	diplomātiskā	
vai	konsulārā	dienesta	amatpersonai	(darbiniekam)	tiek	izmaksāti	saskaņā	ar	šā	panta	pirmās	daļas	
1.,	2.	un	3.punktu,	un	kompensēt	zaudējumus,	ko	diplomāts,	diplomātiskā	vai	konsulārā	dienesta	
amatpersona	(darbinieks)	cieta	minēto	apstākļu	dēļ.

(6)  Karavīriem,	 militārajiem	 darbiniekiem	 un	 valsts	 drošības	 iestāžu	 amatpersonām	
(darbiniekiem),	kas	tiek	nosūtītas	dienēt	Ziemeļatlantijas	līguma	organizācijā,	Eiropas	Savienības	
institūcijās,	 šo	 organizāciju	 dalībvalstu	 daudznacionālajos	 štābos	 vai	 kas,	 pamatojoties	 uz	
iepriekšminēto	 organizāciju	 lēmumu,	 tiek	 nosūtītas	 uz	 starptautiskajām	 operācijām,	 saglabājas	
tiesības,	kas	noteiktas	šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā,	izņemot	tiesības	uz	algas	pabalstu	par	dienestu	
ārvalstī.	 Ja	 karavīra,	 militārā	 darbinieka	 vai	 valsts	 drošības	 iestādes	 amatpersonas	 (darbinieka)	
ģimenes	locekļi	uzturas	ārvalstī,	no	kuras	karavīru,	militāro	darbinieku	vai	valsts	drošības	iestādes	
amatpersonu	 (darbinieku)	 nosūta	 uz	 starptautisko	 operāciju,	 karavīrs,	 militārais	 darbinieks	 vai	
valsts	drošības	iestādes	amatpersona	(darbinieks)	saņem	algas	pabalstu	par	dienestu	ārvalstī	līdz	
50 procentu	apmēram.	Šā	pabalsta	noteikšanas	kārtību	un	apmēru	nosaka	Ministru	kabinets.

(7) Karavīram	netiek	piešķirti	pabalsti	un	netiek	kompensēti	šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	
paredzētie	 izdevumi	 laikā,	kad	viņš	pilda	dienestu	ārvalstī,	piedaloties	 starptautiskajā	operācijā,	
militārajās	mācībās,	manevros	vai	atrodoties	komandējumā.
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(8)  Iekšlietu	ministrijas	 sistēmas	 iestādes	amatpersona,	kas	 saskaņā	ar	 institūcijas	vadītāja	
lēmumu	 ārvalstī	 apsargā	 Latvijas	 Republikas	 diplomātisko	 vai	 konsulāro	 pārstāvniecību,	 saņem	
algas	pabalstu	par	dienestu	ārvalstī	un	kompensāciju	ceļa	izdevumu	segšanai.

(9) Valsts	institūcija	sedz	šādus	ar	šā	panta	astotajā	daļā	minētās	amatpersonas	uzturēšanos	
ārvalstī	saistītos	izdevumus:

1)	 ar	 veselības	 apdrošināšanu	 un	 apdrošināšanu	 pret	 nelaimes	 gadījumiem	 saistītos	
izdevumus	laikā,	kad	amatpersona	uzturējusies	ārvalstī;

2)	 izdevumus,	kas	saistīti	ar	dzīvojamās	telpas	īri	un	komunālajiem	pakalpojumiem.
(10) Šā	panta	astotajā	un	devītajā	daļā	noteiktā	pabalsta,	kompensācijas	un	sedzamo	izdevumu	

apmēru,	 kā	 arī	 kārtību,	 kādā	 tiek	 segti	 ar	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 amatpersonas	
uzturēšanos	ārvalstī	saistītie	izdevumi,	nosaka	Ministru	kabinets.

37.pants.	Veselības	apdrošināšana	un	apdrošināšana	pret	nelaimes	gadījumiem
(1)  Valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcija	 var	 apdrošināt	 amatpersonu	 (darbinieku)	 veselību	

atbilstoši	 tai	 piešķirtajiem	 finanšu	 līdzekļiem,	 bet	 obligāti	 apdrošina	 amatpersonu	 (darbinieku)	
veselību	 vai	 amatpersonas	 (darbiniekus)	 apdrošina	 pret	 nelaimes	 gadījumiem	 šajā	 likumā	
noteiktajos	gadījumos.	Valsts	un	pašvaldību	institūcijas	neapdrošina	to	amatpersonu	(darbinieku)	
veselību,	kurām	šajā	likumā	noteikta	apmaksāta	veselības	aprūpe.	

(2)  Amatpersonas	 (darbinieka)	 veselības	 apdrošināšanas	 polises	 cena	 nedrīkst	 pārsniegt	
normatīvajos	aktos	par	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli	noteikto	apmēru.	Ja	apdrošināšanas	polises	
cena	pārsniedz	minēto	apmēru,	amatpersona	(darbinieks)	sedz	cenu	starpību.	

(3)  Valsts	 un	 pašvaldību	 institūcijas	 apdrošina	 to	 amatpersonu	 (darbinieku)	 veselību,	
kuras,	 veicot	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumus,	 ir	 pakļautas	 reālam	 dzīvības	 vai	 veselības	
apdraudējumam	(riskam).	Valsts	 institūcija	apdrošina	 to	Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	
biroja	amatpersonu	veselību,	kuras	veic	izmeklēšanu	un	operatīvo	darbību,	kā	arī	to	tiesu	ekspertu,	
Valsts	 meža	 dienesta	 amatpersonu	 (darbinieku),	 Valsts	 vides	 dienesta	 un	 Dabas	 aizsardzības	
pārvaldes	valsts	vides	 inspektoru,	Valsts	probācijas	dienesta	amatpersonu	(darbinieku)	veselību,	
kuras	ir	pakļautas	riskam:

1)	 piedaloties	izmeklēšanas	darbībās;	
2)	 uzraugot	meža	ugunsdrošību,	atklājot,	 ierobežojot	un	likvidējot	meža	ugunsgrēkus,	

kā	 arī	 uzraugot	 medības	 un	 meža	 izmantošanu	 reglamentējošu	 normatīvo	 aktu	
ievērošanu;

3)	 veicot	 zvejas	 kontroli,	 vides	 aizsardzības	 un	 dabas	 resursu	 izmantošanas	 valsts	
kontroli,	valsts	nozīmes	īpaši	aizsargājamo	dabas	teritoriju,	 īpaši	aizsargājamo	sugu	
un	 biotopu,	 mikroliegumu	 aizsardzības	 un	 izmantošanas	 kontroli,	 kā	 arī	 radiācijas	
drošības	un	kodoldrošības	uzraudzību	un	kontroli;

4)	 veicot	 sociālās	 uzvedības	 korekcijas	 pasākumus	 soda	 izciešanas	 vietās,	 apmeklējot	
notiesātos	brīvības	atņemšanas	iestādēs;

5)	 veicot	nosacīti	notiesāto	personu,	pirms	termiņa	no	soda	atbrīvoto	personu,	kā	arī	to	
personu	uzraudzību,	pret	kurām	izbeigts	kriminālprocess,	tās	nosacīti	atbrīvojot	no	
kriminālatbildības,	un	īstenojot	probācijas	programmas;

6)	 organizējot	un	vadot	kriminālsoda	—	piespiedu	darba	—	izpildi;
7)	 organizējot	audzinoša	rakstura	piespiedu	līdzekļa	—	sabiedriskā	darba	—	izpildi.

(4) Pašvaldības	dome	nosaka	amatus,	kurus	ieņemošās	amatpersonas	(darbinieki)	ir	pakļautas	
reālam	dzīvības	vai	veselības	apdraudējumam	(riskam).	Pašvaldības	dome	nosaka	šo	amatpersonu	
(darbinieku)	veselības	apdrošināšanas	apmērus.

(5)  Ārlietu	 ministrija	 apdrošina	 visu	 diplomātu	 un	 diplomātiskā	 un	 konsulārā	 dienesta	
amatpersonu	 (darbinieku)	 veselību,	 kā	 arī	 apdrošina	 visus	 diplomātus	 un	 diplomātiskā	 vai	
konsulārā	dienesta	amatpersonas	(darbiniekus)	pret	nelaimes	gadījumiem,	ja	to	dienesta	vieta	ir	
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ārvalstī.	Turklāt	Ārlietu	ministrija	apdrošina	to	diplomātu	un	diplomātiskā	un	konsulārā	dienesta	
amatpersonu	(darbinieku)	ģimenes	locekļu	veselību,	kuri	pārceļas	uz	attiecīgo	dienesta	vietu	ārvalstī.	
Apdrošināšanas	apmēru	nosaka	Ārlietu	ministrija	atbilstoši	tai	piešķirtajiem	finanšu	līdzekļiem.

(6)	Specializēto	atašeju	veselības	apdrošināšanu	un	apdrošināšanu	pret	nelaimes	gadījumiem	
nodrošina	tā	valsts	institūcija,	kura	viņus	norīkojusi,	atbilstoši	tai	piešķirtajiem	finanšu	līdzekļiem.

38.pants.	Ar	nosūtīšanu	komandējumā	saistīta	apdrošināšana
Valsts	vai	pašvaldības	institūcija	sakarā	ar	amatpersonas	(darbinieka)	nosūtīšanu	komandējumā	

likumā	un	Ministru	kabineta	noteikumos	paredzētajos	gadījumos	un	kārtībā	veic	amatpersonas	
(darbinieka)	 apdrošināšanu	 un	 ar	 šo	 amatpersonu	 (darbinieku)	 saistītu	 apdrošināšanu	 vai	 sedz	
attiecīgos	izdevumus.

39.pants.	Apmaksāta	veselības	aprūpe
Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 un	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonām	 ar	

speciālajām	dienesta	pakāpēm,	valsts	drošības	iestāžu	amatpersonām	(darbiniekiem),	neatliekamās	
medicīniskās	palīdzības	dienesta	darbiniekiem,	karavīriem	un	militārajiem	darbiniekiem	ir	tiesības	
saņemt	 apmaksātu	 veselības	 aprūpi.	 Apmaksātās	 veselības	 aprūpes	 saņemšanas	 nosacījumus,	
apmaksājamo	pakalpojumu	veidus	un	apmaksas	kārtību,	kā	arī	veselības	aprūpes	pakalpojumus	un	
neapmaksājamos	izdevumus	nosaka	Ministru	kabinets.

IX	nodaļa
Atvaļinājumi

40.pants.	Atvaļinājumi
(1) Amatpersonu	(darbinieku)	atvaļinājumus,	to	ilgumu	un	piešķiršanas	kārtību,	kā	arī	citus	

ar	atvaļinājumiem	saistītus	jautājumus	regulē	attiecīgās	Darba	likuma	normas,	ciktāl	šajā	likumā	
nav	noteikts	citādi.

(2) Karavīram,	kas	ārstniecības	 iestādē	nodod	asinis,	 attiecīgajā	 jautājumā	piemēro	Darba	
likuma	normas,	ievērojot	noteikumu,	ka	viņam	izmaksā	mēnešalgu	un	piemaksas.

(3) Karavīram,	kuram	tiek	piešķirts	grūtniecības	un	dzemdību	atvaļinājums	vai	atvaļinājums	
bērna	tēvam,	adoptētājam	vai	citai	personai,	kura	faktiski	kopj	bērnu,	par	attiecīgo	laiku	izmaksā	
arī	 karavīra	 uzturdevas	 kompensāciju.	 Karavīram,	 kuram	 piešķir	 atvaļinājumu	 bērna	 kopšanai,	
nesaglabā	mēnešalgu	un	piemaksas.	Karavīram	katra	bērna	kopšanai	piešķir	vienu	nedalītu	šādu	
atvaļinājumu.

41.pants.	Ikgadējais	apmaksātais	atvaļinājums
(1) Amatpersonām	(darbiniekiem),	izņemot	šā	panta	turpmākajās	daļās	minētās	amatpersonas	

(darbiniekus),		piešķir	ikgadēju	apmaksātu	atvaļinājumu,	kura	ilgums	ir	četras	kalendāra	nedēļas,	
neskaitot	svētku	dienas,	un	par	šo	laiku	izmaksā	vidējo	izpeļņu.

(2)  Zinātniskajā	 institūtā	 nodarbinātam	 zinātniekam	 piešķir	 ikgadēju	 apmaksātu	
atvaļinājumu,	kura	ilgums	ir	astoņas	kalendāra	nedēļas,	neskaitot	svētku	dienas.

(3) Karavīram	piešķir	apmaksātu	 ikgadējo	atvaļinājumu	—	30 kalendāra	dienas,	neskaitot	
svētku	 dienas.	 Lidotājam,	 gaisakuģa	 apkalpē	 dienošam	 karavīram,	 kuģa	 apkalpē	 dienošam	
jūrniekam	 un	 sapierim	 spridzinātājam,	 kurš	 veic	 spridzināšanas	 darbus,	 piešķir	 40	 kalendāra	
dienas	ilgu	atvaļinājumu.	Pēc	katriem	pieciem	aktīvajā	dienestā	nepārtraukti	nodienētiem	gadiem	
ikgadējo	apmaksāto	atvaļinājumu	pagarina	par	 trim	dienām,	bet	ne	vairāk	kā	par	15	kalendāra	
dienām	kopumā.	Nav	atļauts	ikgadējo	atvaļinājumu	kompensēt	naudā,	izņemot	gadījumu,	kad	no	
profesionālā	dienesta	atvaļina	karavīru,	kas	nav	 izmantojis	 ikgadējo	atvaļinājumu.	Kompensējot	
atvaļinājumu	naudā,	neizmaksā	atvaļinājuma	pabalstu,	nepiešķir	uzturdevu	natūrā	un	neizmaksā	
tās	 vērtību	 naudā.	 Karavīram	 atvaļināšanas	 gadā	 atvaļinājuma	 kompensāciju	 aprēķina	 par	
laikposmu	no	gada	sākuma	līdz	atvaļināšanas	dienai	(par	katru	nodienēto	mēnesi	—	proporcionāli	
nodienētajam	laikam,	ievērojot	šīs	daļas	pirmā	un	otrā	teikuma	nosacījumus).
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(4)  Karavīram	 pirmajā	 dienesta	 gadā	 ikgadējo	 apmaksāto	 atvaļinājumu	 aprēķina	 par	
laikposmu	no	dienas,	kad	viņš	pieņemts	profesionālajā	dienestā,	līdz	kalendāra	gada	beigām	(par	
katru	nodienēto	mēnesi	—	2,5	dienas).	Izņēmuma	gadījumā	ikgadējo	atvaļinājumu	var	pārcelt	uz	
nākamo	gadu,	bet	ne	vairāk	kā	divus	gadus	pēc	kārtas.

(5) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonai	ar	
speciālo	dienesta	pakāpi	piešķir	ikgadējo	apmaksāto	atvaļinājumu	—	30	kalendāra	dienas,	neskaitot	
svētku	dienas,	un	par	šo	laiku	izmaksā	vidējo	izpeļņu	un	uzturdevas	kompensāciju.	Pēc	katriem	
pieciem	 izdienas	 gadiem	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmā	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldē	 ikgadējo	
apmaksāto	atvaļinājumu	pagarina	par	trim	kalendāra	dienām,	bet	ne	vairāk	kā	par	15	kalendāra	
dienām	kopumā.

(6)  Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonai	
ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi	 pirmajā	 dienesta	 gadā	 ikgadējo	 apmaksāto	 atvaļinājumu	 aprēķina	
par	 laikposmu	 no	 dienas,	 kad	 tā	 pieņemta	 dienestā,	 līdz	 kalendāra	 gada	 beigām	 un	 piešķir	 pēc	
nepārtraukti	nodienētiem	vismaz	sešiem	mēnešiem	vai	arī	pārceļ	uz	nākamo	gadu.

(7) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonām	ar	
speciālajām	 dienesta	 pakāpēm	 un	 karavīriem	 ikgadējo	 apmaksāto	 atvaļinājumu	 var	 piešķirt	 pa	
daļām.	Viena	no	atvaļinājuma	daļām	nedrīkst	būt	īsāka	par	14	kalendāra	dienām.	Nav	pieļaujams	
ikgadējo	apmaksāto	atvaļinājumu	sadalīt	vairāk	kā	trijās	daļās.

42.pants.	Apmaksātais	papildatvaļinājums
(1)  Amatpersonām	 (darbiniekiem),	 izņemot	 zinātniskajos	 institūtos	 nodarbinātos	

zinātniekus,	var	piešķirt	apmaksātu	papildatvaļinājumu	līdz	10	darba	dienām	pēc	pilna	ikgadējā	
apmaksātā	 atvaļinājuma	 izmantošanas.	 Papildatvaļinājumu	 var	 izmantot	 laikposmā	 līdz	
nākamajam	ikgadējam	apmaksātajam	atvaļinājumam.	Papildatvaļinājuma	piešķiršanas	kritērijus,	
tiem	atbilstošo	papildatvaļinājuma	dienu	skaitu	un	papildatvaļinājuma	piešķiršanas	kārtību	nosaka	
Ministru	kabinets.

(2) Zinātniskajā	institūtā	nodarbinātam	zinātniekam	ik	pēc	sešiem	gadiem	piešķir	apmaksātu	
26	kalendāra	nedēļu	akadēmisko	atvaļinājumu	zinātnisko	pētījumu	vai	zinātniskā	darba	veikšanai	
un	kvalifikācijas	pilnveidošanai	ārpus	darbavietas.

(3) Karavīram:
1)	 kas,	dienesta	pienākumus	pildot,	guvis	 ievainojumu	(traumu,	kontūziju)	vai	smagu	

slimību,	 ambulatorās	 ārstēšanās	 un	 atveseļošanās	 nolūkam	 piešķir	 apmaksātu	
papildatvaļinājumu	 uz	 laiku	 līdz	 sešiem	 mēnešiem,	 pamatojoties	 uz	 Nacionālo	
bruņoto	spēku	Centrālās	medicīniskās	ekspertīzes	komisijas	atzinumu;

2)	 var	 piešķirt	 apmaksātu	 papildatvaļinājumu	 starptautiskās	 operācijas	 laikā,	 ja	 viņš	
tajā	 piedalās	 ilgāk	 par	 četriem	 mēnešiem.	 Papildatvaļinājums	 nedrīkst	 pārsniegt	
30	 kalendāra	 dienas,	 aprēķinot	 2,5	 dienas	 par	 mēnesi,	 un	 tā	 laikā	 karavīrs	 saņem	
mēnešalgu	 un	 50  procentus	 no	 viņam	 noteiktās	 piemaksas	 par	 piedalīšanos	
starptautiskajā	operācijā	proporcionāli	papildatvaļinājuma	ilgumam.	Karavīram	tiek	
segti	ceļa	izdevumi,	viņam	dodoties	uz	Latviju	vai	dienesta	vietu	ārvalstī	un	atpakaļ	
uz	starptautiskās	operācijas	rajonu,	kā	arī	viesnīcas	(naktsmītnes)	 izdevumi,	 ja	 tādi	
ceļošanas	laikā	radušies.	Ceļa	un	viesnīcas	(naktsmītnes)	izdevumi	tiek	segti	atbilstoši	
Ministru	kabineta	noteikumiem	par	kārtību,	kādā	atlīdzināmi	ar	komandējumiem	un	
darbinieku	darba	braucieniem	saistītie	izdevumi;

3)	 pēc	 atgriešanās	 no	 starptautiskās	 operācijas	 pastāvīgajā	 dienesta	 vietā	 piešķir	 20	
kalendāra	 dienas	 ilgu	 apmaksātu	 papildatvaļinājumu,	 un	 tā	 laikā	 karavīrs	 saņem	
mēnešalgu.	 Papildatvaļinājumu	 karavīram	 piešķir	 ne	 vēlāk	 kā	 mēneša	 laikā	 pēc	
atgriešanās	no	starptautiskās	operācijas.	Papildatvaļinājuma	laikā	neieskaita	laiku,	kas	
pavadīts,	ārstējoties	no	starptautiskajā	operācijā	gūtajiem	ievainojumiem	vai	slimības,	
kā	arī	rehabilitācijas	periodu.
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(4)  Diplomātam,	 diplomātiskā	 vai	 konsulārā	 dienesta	 amatpersonai	 (darbiniekam)	 var	
piešķirt	 apmaksātu	 papildatvaļinājumu,	 kura	 ilgumu	 atkarībā	 no	 dienesta	 apstākļiem	 nosaka	
Ārlietu	ministrija.

(5) Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonai	ar	
speciālo	dienesta	pakāpi,	ja	tai	ir	trīs	vai	vairāki	bērni	vecumā	līdz	18	gadiem	vai	bērns	invalīds,	
kalendāra	 gada	 laikā	 pēc	 pašas	 vēlēšanās	 piešķir	 trīs	 darba	 dienas	 ilgu	 papildatvaļinājumu,	
izmaksājot	vidējo	izpeļņu	un	uzturdevas	kompensāciju.

(6) Pašvaldību	amatpersonām	(darbiniekiem),	ievērojot	šā	panta	pirmās	daļas	pirmo	un	otro	
teikumu,	apmaksāta	papildatvaļinājuma	piešķiršanas	kritērijus,	tiem	atbilstošo	papildatvaļinājuma	
dienu	skaitu	un	papildatvaļinājuma	piešķiršanas	kārtību	nosaka	attiecīgās	pašvaldības	dome.

43.pants.	Atvaļinājums	bez	darba	samaksas	saglabāšanas
(1) Amatpersonai	(darbiniekam),	kurai	tas	ir	nepieciešams	un	kuras	amata	(dienesta,	darba)	

pienākumu	izpildes	apstākļi	to	pieļauj,	var	piešķirt	atvaļinājumu	bez	darba	samaksas	un	uzturdevas	
kompensācijas	saglabāšanas.	Atvaļinājumu	bez	darba	samaksas	saglabāšanas	ieskaita	kopējā	darba	
stāžā	vai	izdienā.	

(2) Amatpersonai	(darbiniekam),	kura	piekritusi	kandidēt	Saeimas,	Eiropas	Parlamenta	vai	
pašvaldības	 domes	 vēlēšanās	 un	 kurai	 tāpēc	 ir	 nepieciešams	 atvaļinājums,	 līdz	 vēlēšanu	 dienai	
piešķir	ikgadējo	atvaļinājumu	vai	atvaļinājumu	bez	darba	samaksas	saglabāšanas:

1)	 Saeimas	vēlēšanām	—	līdz	diviem	mēnešiem;
2)	 Eiropas	Parlamenta	un	pašvaldības	domes	vēlēšanām	—	līdz	vienam	mēnesim.

(3)  Karavīram	 vai	 militārajam	 darbiniekam,	 kuram	 tas	 ir	 nepieciešams	 un	 kura	 dienesta	
apstākļi	to	pieļauj,	piešķir	atvaļinājumu	bez	karavīra	mēnešalgas	un	piemaksu	vai	militārā	darbinieka	
mēnešalgas	 saglabāšanas,	 kā	 arī	 bez	 uzturdevas,	 dzīvojamās	 telpas	 īres	 izdevumu	 un	 komunālo	
maksājumu	kompensācijas	saglabāšanas.	Piecu	gadu	periodā	šāds	atvaļinājums	 nedrīkst	pārsniegt	
četrus	mēnešus.	Šā	atvaļinājuma	laiku	ieskaita	karavīra	izdienas	stāžā,	kas	dod	tiesības	uz	izdienas	
pensiju,	 un	 izdienas	 stāžā,	 kas	 dod	 tiesības	 uz	 kārtējās	 dienesta	 pakāpes	 piešķiršanu.	 Ja	 pēc	 šā	
atvaļinājuma	beigām	karavīrs	neatgriežas	aktīvajā	dienestā,	viņu	no	tā	atvaļina.

44.pants.	Mācību	atvaļinājums
(1)  Amatpersonai	 (darbiniekam),	 kas,	 nepārtraucot	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumu	

pildīšanu,	sekmīgi	mācās	valsts	akreditētā	izglītības	iestādē	vai	ārvalsts	mācību	iestādē,	kuras	izdotie	
diplomi	 tiek	 atzīti	 Latvijā,	 lai	 iegūtu	 amata	 (dienesta,	 darba)	 pienākumu	 izpildei	 nepieciešamās	
zināšanas,	 studiju	 gala	 pārbaudījumu	 un	 valsts	 pārbaudījumu	 kārtošanai	 (arī	 tādēļ,	 lai	 varētu	
sagatavoties	 šiem	 pārbaudījumiem,	 izstrādāt	 un	 aizstāvēt	 bakalaura,	 maģistra,	 kvalifikācijas,	
promocijas	 darbu	 vai	 diplomdarbu)	 piešķir	 mācību	 atvaļinājumu	 līdz	 20	 darba	 dienām	 gadā,	
saglabājot	 mēnešalgu,	 piemaksu	 par	 speciālo	 dienesta	 pakāpi,	 diplomātisko	 rangu,	 piemaksu	
par	 izdienu	 un	 uzturdevas	 kompensāciju.	 Darbiniekam,	 kuram	 noteikta	 akorda	 alga,	 mācību	
atvaļinājumu		piešķir,	izmaksājot	vidējo	izpeļņu.

(2) Ja	amatpersonai	(darbiniekam),	kas,	nepārtraucot	amata	pienākumu	pildīšanu,	sekmīgi	
mācās	 valsts	 akreditētā	 izglītības	 iestādē	 vai	 ārvalsts	 mācību	 iestādē,	 kuras	 izdotie	 diplomi	 tiek	
atzīti	Latvijā,	lai	iegūtu	amata	(dienesta,	darba)	pienākumu	izpildei	nepieciešamās	zināšanas,	tas	
ir	nepieciešams	un	amata	(dienesta,	darba)	apstākļi	to	pieļauj,	tai	var	piešķirt	apmaksātu	mācību	
atvaļinājumu	līdz	10	darba	dienām	gadā	semestra	pārbaudījumu	kārtošanai	vai	promocijas	darba	
izstrādei,	 saglabājot	 mēnešalgu,	 piemaksu	 par	 speciālo	 dienesta	 pakāpi,	 diplomātisko	 rangu,	
piemaksu	 par	 izdienu	 un	 uzturdevas	 kompensāciju.	 Darbiniekam,	 kuram	 noteikta	 akorda	 alga,	
mācību	atvaļinājumu	piešķir,	izmaksājot	vidējo	izpeļņu.

45.pants.	Atsaukšana	no	atvaļinājuma
(1)  Izņēmuma	 jeb	 neatliekamas	 nepieciešamības	 gadījumā	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	

iestādes	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonu	ar	speciālo	dienesta	pakāpi	var	atsaukt	no	
atvaļinājuma	ar	tās	amatpersonas	rīkojumu	(pavēli),	kura	ir	tiesīga	iecelt	atsaucamo	amatpersonu	
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amatā.	Šādā	gadījumā	atvaļinājumu	pārceļ	vai	pagarina	par	to	dienu	skaitu,	uz	kurām	amatpersona	
bijusi	atsaukta,	un	nepiemēro	šā	likuma	41.panta	septītajā	daļā	minētos	ierobežojumus.

(2) Karavīru	no	atvaļinājuma	var	atsaukt	tikai	īpašu	dienesta	apstākļu	dēļ	aizsardzības	ministra	
noteiktajā	 kārtībā.	 Ja	 ir	 izsludināts	 karastāvoklis,	 izņēmuma	 stāvoklis	 vai	 mobilizācija,	 karavīri,	
kuriem	 piešķirts	 atvaļinājums,	 izņemot	 grūtniecības	 un	 dzemdību	 atvaļinājumu,	 nekavējoties	
atgriežas	savā	vienībā.

Pārejas	noteikumi
1.	Ministru	kabinets	līdz	2010.gada	30.jūnijam	izdod	šajā	likumā	minētos	Ministru	kabineta	

noteikumus.	Līdz	šajā	likumā	paredzēto	Ministru	kabineta	normatīvo	aktu		izdošanai,	bet	ne	ilgāk	
par	2010.gada	30.jūniju	piemērojami	šādi	Ministru	kabineta	normatīvie	akti,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	
ar	šo	likumu:

1)	 Ministru	 kabineta	 2005.gada	 3.maija	 noteikumi	 Nr.310	 “Noteikumi	 par	 amatu	
klasifikācijas	sistēmu	un	amatu	klasificēšanas	kārtību	valsts	tiešās	pārvaldes	iestādēs”;	

2)	 Ministru	kabineta	2005.gada	20.decembra	noteikumi	Nr.995	“Noteikumi	par	 tiešās	
pārvaldes	iestāžu	ierēdņu,	darbinieku	un	amatpersonu	un	Centrālās	vēlēšanu	komisijas	
un	Centrālās	 zemes	komisijas	darbinieku	darba	 samaksas	 sistēmu	un	kvalifikācijas	
pakāpēm,	kā	arī	ierēdņu	pabalstiem	un	kompensāciju”;

3)	 Ministru	kabineta	2004.gada	23.novembra	noteikumi	Nr.960	“Prokuratūras	un	tiesu	
darbinieku	darba	samaksas	noteikumi”;

4)	 Ministru	kabineta	2002.gada	30.jūlija	noteikumi	Nr.334	“Noteikumi	par	Korupcijas	
novēršanas	un	apkarošanas	biroja	amatpersonu	un	darbinieku	atalgojumu,	sociālajām	
garantijām	un	ar	mācībām	un	kvalifikācijas	celšanu	saistīto	izdevumu	segšanu”;

5)	 Ministru	 kabineta	 2004.gada	 3.februāra	 noteikumi	 Nr.62	 “Noteikumi	 par	 vienoto	
darba	samaksas	uzskaites	sistēmu	no	valsts	budžeta	finansējamās	institūcijās”;

6)	 Ministru	 kabineta	 2003.gada	 23.decembra	 noteikumi	 Nr.764	 “Pabalstu	 un	
kompensāciju	izmaksas	noteikumi	diplomātiskajā	un	konsulārajā	dienestā”;

7)	 Ministru	kabineta	2006.gada	9.maija	noteikumi	Nr.365	“Noteikumi	par	pabalstu	un	
kompensāciju	apmēriem	un	pabalstu	un	kompensāciju	izmaksas	kārtību	karavīriem,	
kuri	pilda	dienesta	pienākumus	ārpus	valsts”;

8)	 Ministru	kabineta	2009.gada	3.februāra	noteikumi	Nr.103	“Noteikumi	par	pabalstu	
un	kompensāciju	apmēru	un	izmaksas	kārtību	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ierēdņiem,	
kuri	pilda	dienesta	pienākumus	ārvalstīs	sakaru	virsnieka	statusā”;

9)	 Ministru	kabineta	2003.gada	3.jūnija	noteikumi	Nr.288	“Kārtība,	kādā	Aizsardzības	
ministrija	sedz	izdevumus	par	profesionālā	dienesta	karavīriem	sniegtajiem	veselības	
aprūpes	pakalpojumiem”;

10)	 Ministru	kabineta	2003.gada	17.jūnija	noteikumi	Nr.329	“Ar	karavīriem	notikušo	
nelaimes	gadījumu	izmeklēšanas	un	uzskaites	kārtība”;

11)	 Ministru	 kabineta	 2004.gada	 8.jūnija	 noteikumi	 Nr.528	 “Kārtība,	 kādā	 atlīdzina	
zaudējumus,	kas	nodarīti	karavīra	mantai	viņa	dienesta	pienākumu	izpildes	dēļ”;

12)	 Ministru	kabineta	2004.gada	8.marta	noteikumi	Nr.131	“Noteikumi	par	karavīru	
dienesta	atalgojumu”;

13)	 Ministru	 kabineta	 2009.gada	 13.janvāra	 noteikumi	 Nr.46	 “Noteikumi	 par	
profesionālā	 dienesta	 karavīra	 uzturdevas	 kompensācijas	 apmēru	 un	 izmaksāšanas	
kārtību”;

14)	 Ministru	 kabineta	 2007.gada	 2.janvāra	 noteikumi	 Nr.20	 “Noteikumi	 par	 kārtību,	
kādā	profesionālā	dienesta	karavīriem	izmaksā	kompensāciju	dzīvojamās	telpas	īres	
izdevumu	un	komunālo	maksājumu	segšanai,	un	kompensācijas	apmēru”;
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15)	 Ministru	kabineta	2008.gada	30.jūnija	noteikumi	Nr.466	“Valsts	tiesu	eksperta	mācību	
maksas	un	kvalifikācijas	paaugstināšanas	 izdevumu	segšanas	un	atmaksāšanas	kārtība”;

16)	 Ministru	kabineta	2006.gada	30.novembra	noteikumi	Nr.980	“Noteikumi	par	darba	
samaksu	ārstniecības	personām”;

17)	 Ministru	 kabineta	 2006.gada	 26.septembra	 noteikumi	 Nr.802	 “Noteikumi	 par	
pabalstu	un	kompensāciju	apmēru	un	izmaksas	kārtību	sakaru	virsniekiem,	kuri	pilda	
dienesta	pienākumus	ārvalstīs”;

18)	 Ministru	kabineta	2006.gada	17.oktobra	noteikumi	Nr.859	“Kārtība,	kādā	Iekšlietu	
ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersona	ar	speciālo	
dienesta	pakāpi	saņem	apmaksātus	veselības	aprūpes	pakalpojumus”;

19)	 Ministru	 kabineta	 2009.gada	 22.septembra	 noteikumi	 Nr.1089	 “Noteikumi	 par	
Sabiedrisko	pakalpojumu	regulēšanas	komisijas	priekšsēdētāja	un	padomes	 locekļu	
atalgojumu”;

20)	 Ministru	 kabineta	 2006.gada	 21.novembra	 noteikumi	 Nr.968	 “Kārtība,	 kādā	
atlīdzināmi	 zaudējumi,	 kas	 sakarā	 ar	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 un	
Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonas	 ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi	 dienesta	
darbību	nodarīti	minētās	amatpersonas,	tās	laulātā,	radinieka,	adoptētā	vai	adoptētāja	
mantai	vai	veselībai”;

21)	 Ministru	 kabineta	 2009.gada	 7.jūlija	 noteikumi	 Nr.751	 “Noteikumi	 par	 pabalstu,	
kompensāciju	 un	 izdevumiem	 par	 dzīvojamās	 telpas	 īri	 un	 komunālajiem	
pakalpojumiem	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 amatpersonām	 ar	 speciālo	
dienesta	 pakāpi,	 kuras	 ārvalstī	 apsargā	 Latvijas	 Republikas	 vēstniecību	 vai	
pārstāvniecību,	kā	arī	kārtību,	kādā	sedz	ar	minēto	amatpersonu	uzturēšanos	ārvalstī	
saistītos	izdevumus”;

22)	 Ministru	kabineta	2009.gada	27.janvāra	noteikumi	Nr.86	“Noteikumi	par	Iekšlietu	
ministrijas	 sistēmas	 iestāžu	 un	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersonu	 ar	
speciālajām	dienesta	pakāpēm	dienesta	atalgojuma	sistēmu	un	amatiem	atbilstošajām	
augstākajām	speciālajām	dienesta	pakāpēm”;

23)	 Ministru	 kabineta	 2009.gada	 27.janvāra	 noteikumi	 Nr.84	 “Noteikumi	 par	
pabalstiem	un	kompensācijām	Iekšlietu	ministrijas	sistēmas	iestāžu	un	Ieslodzījuma	
vietu	pārvaldes	amatpersonām	ar	speciālajām	dienesta	pakāpēm”;

24)	 Ministru	 kabineta	 2005.gada	 27.decembra	 noteikumi	 Nr.1024	 “Noteikumi	 par	
apmēru	 un	 kārtību,	 kādā	 valsts	 drošības	 iestāžu	 un	 Informācijas	 analīzes	 dienesta	
amatpersonām	 un	 darbiniekiem	 izmaksājami	 pabalsti,	 un	 medicīniskās	 aprūpes	
izdevumu	apmaksas	kārtību”;

25)	 Ministru	 kabineta	 2008.gada	 22.decembra	 noteikumi	 Nr.1098	 “Noteikumi	 par	
Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	novēršanas	dienesta	darbinieku	darba	samaksas	
sistēmu”;

26)	 Ministru	 kabineta	 instrukcija	 par	 valsts	 drošības	 iestāžu	 amatpersonu	 darba	
samaksu.

2.	Ministru	kabinets	izstrādā	un	iesniedz	Saeimai	šādus	likumprojektus:
1)	 līdz	 2010.gada	 31.martam	 —	 likumprojektu	 par	 šā	 likuma	 7.pantā	 minēto	 amatu	

katalogu	un	tā	attiecināšanu	arī	uz	pašvaldībām;
2)	 līdz	2010.gada	31.martam	—	likumprojektus	par	atalgojumu	un	sociālajām	garantijām	

valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībās,	 publiski	 privātajās	 kapitālsabiedrībās	 un	
kapitālsabiedrībās,	kurās	valsts,	pašvaldības	vai	publiski	privātajai	kapitālsabiedrībai	
pieder	 visas	 kapitāla	 daļas,	 kā	 arī	 privāto	 tiesību	 juridiskajās	 personās,	 kuras	 pilda	
valsts	budžeta	pārvaldes	uzdevumus	vai	saņem	valsts	budžeta	vai	pašvaldību	budžetu	
līdzekļus;
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3)	 līdz	2011.gada	1.janvārim	—	likumprojektu	par	izdienas	pensijām;
4)	 līdz	2011.gada	1.oktobrim,	ja,	izvērtējot	šajā	likumā	noteiktā	atbilstību	ekonomiskajai	

situācijai	valstī,	tas	ir	nepieciešams, —	likumprojektu	par	grozījumiem	šajā	likumā	vai	
citos	likumos,	kuru	mērķis	ir	pārskatīt	attiecīgo	regulējumu	vai	pagarināt	šajos	pārejas	
noteikumos	ietverto	ierobežojumu	darbību.

3.  Amatpersona	 (darbinieks),	 kam	 pirms	 šā	 likuma	 stāšanās	 spēkā	 piešķirta	 mācību	
maksas	kompensācija,	turpina	saņemt	mācību	maksas	kompensāciju	saskaņā	ar	noslēgto	līgumu	
(vienošanos)	un	normatīvajiem	aktiem,	kas	bija	spēkā	šā	līguma	(vienošanās)	noslēgšanas	dienā,	
turklāt	šai	amatpersonai	(darbiniekam)	attiecīgajā	institūcijā,	kas	segusi	mācību	maksu,	ir	jānostrādā	
noslēgtajā	līgumā	paredzētais	laiks.

4.  Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 iestādes	 vai	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 amatpersona	 ar	
speciālo	 dienesta	 pakāpi,	 kura,	 nepārtraucot	 dienesta	 pienākumu	 pildīšanu,	 sekmīgi	 par	 maksu	
mācās	 valsts	 akreditētā	 augstākās	 izglītības	 iestādē,	 lai	 iegūtu	 dienesta	 (amata)	 pienākumu	
izpildei	 nepieciešamās	 zināšanas	 vai	 amata	 aprakstā	 noteikto	 izglītību,	 un	 kurai	 līdz	 2009.gada	
1.jūlijam	piešķirta	kompensācija,	kas	sedz	pusi	no	mācību	gada	maksas,	 turpina	saņemt	minēto	
kompensāciju	līdz	mācību	pabeigšanai	šajā	izglītības	iestādē.	Amatpersona,	kura	tiek	atvaļināta	no	
dienesta	(izņemot	gadījumu,	kad	amatpersonu	atvaļina	no	dienesta		sakarā	ar	noteiktajām	prasībām	
neatbilstošu	veselības	stāvokli,	iestādes	vai	amatpersonas	amata	likvidāciju	vai	amatpersonu	skaita	
samazināšanu,	dienesta	laikam	noteiktā	vecuma	sasniegšanu,	nāvi	vai	tā	izdienas	stāža	sasniegšanu,	
kas	 dod	 tiesības	 uz	 izdienas	 pensiju)	 un	 kura	 pēc	 mācību	 maksas	 kompensācijas	 saņemšanas	
nodienējusi	Iekšlietu	ministrijas	sistēmā	vai	Ieslodzījuma	vietu	pārvaldē	mazāk	nekā	piecus	gadus,	
atmaksā	minēto	kompensāciju	līgumā	par	mācību	maksas	kompensēšanu	noteiktajā	kārtībā.

5. Karavīram,	ar	kuru	profesionālā	dienesta	līgums	noslēgts	līdz	2009.gada	31.decembrim,	šā	
līguma	darbības	laikā	izmaksā	daļu	no	vienreizējā	pabalsta,	kuru	karavīrs	saņēma	ik	pēc	pieciem	
profesionālā	dienesta	gadiem,	proporcionāli	līdz	2009.gada	31.decembrim	nodienētajam	laikam.

6. Šā	 likuma	25.pantā	noteikto	pabalstu	 izmaksā,	 sākot	ar	2012.gada	1.janvāri.	 Ja	karavīrs	
saņēmis	šo	pārejas	noteikumu	5.punktā	paredzēto	vienreizējā	pabalsta	daļu,	viņam,	izmaksājot	šā	
likuma	25.pantā	noteikto	vienreizējo	pabalstu,	to	samazina	par	izmaksāto	summu.

7.	2010.gadā:	
1)	 amatpersonai	(darbiniekam),	kurai	līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	brīdim	normatīvajos	

aktos	vai	darba	līgumā	(koplīgumā)	bija	paredzētas	tiesības	saņemt	bērna	piedzimšanas	
pabalstu,	 to	 izmaksā	 gadījumā,	 ja	 bērns	 piedzimis	 306	 dienu	 laikā	 pēc	 šā	 likuma	
stāšanās	spēkā,	un	šā	pabalsta	apmērs	nedrīkst	pārsniegt	divas	mēnešalgas	par	katru	
bērnu,	turklāt	nedrīkst	pārsniegt	1000 latu	par	katru	bērnu;

2)	 šā	 likuma	5.,	6.	un	13.pantā	minēto	amatpersonu	mēnešalga	piesaistāma	Centrālās	
statistikas	pārvaldes	oficiālajā	statistikas	paziņojumā	publicētajam	2009.gada	pirmajā	
pusgadā	 valstī	 strādājošo	 mēneša	 vidējās	 darba	 samaksas	 apmēram,	 kas	 noapaļots	
pilnos	latos,	proti,	471	latam;

3)	 Ministru	kabineta	locekļa	konsultatīvās	amatpersonas	vai	darbinieka	mēnešalga	nedrīkst	
pārsniegt	Ministru	kabineta	locekļa	mēnešalgu,	kurai	piemērots	koeficients	0,6.

8. 2010.	un	2011.gadā,	lai	ierobežotu	ar	atlīdzību	saistītos	izdevumus:
1)	 valsts	un	pašvaldību	institūcijas	var	noteikt	nepilnu	darba	laiku,	ierosināt	institūcijas	

funkciju	pārskatīšanu	un	citus	optimizācijas	pasākumus;
2)	 valsts	un	pašvaldību	 institūcijas	neizmaksā	prēmijas,	neveic	materiālo	stimulēšanu,	

neizmaksā	atvaļinājuma	pabalstus;
3)	 šā	likuma	19.panta	pirmajā	daļā	minēto	pabalstu	amatpersonas	(darbinieka)	—	bet	ne	

karavīra	—	nāves	gadījumā	ģimenes	loceklis	vai	persona,	kura	uzņēmusies	apbedīšanu,	
var	 saņemt	 apmērā,	 kas	 nepārsniedz	 50	 procentus	 no	 amatpersonai	 (darbiniekam)	
noteiktās	mēnešalgas;
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4)	 valsts	un	pašvaldību	institūcijas	apdrošina	veselību	šā	likuma	37.panta	pirmajā	daļā	
paredzētajām	 amatpersonām	 (darbiniekiem),	 kurām	 šāda	 apdrošināšana	 noteikta	
obligāti.	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūcijas	 var	 apdrošināt	 amatpersonu	 (darbinieku)	
veselību	par	pašu	amatpersonu	(darbinieku)	finanšu	 līdzekļiem,	slēdzot	vienošanos	
ar	apdrošināšanas	pakalpojumu	sniedzēju	par	apdrošināmajām	personām	izdevīgāko	
piedāvājumu	 un	 ieturot	 pakalpojuma	 izmaksas	 no	 apdrošināmo	 amatpersonu	
(darbinieku)	 mēnešalgas	 saskaņā	 ar	 vienošanos.	 Ja	 pirms	 šā	 likuma	 spēkā	 stāšanās	
apdrošināta	šā	 likuma	37.panta	 trešajā,	ceturtajā,	piektajā	vai	sestajā	daļā	neminēta	
amatpersona	 (darbinieks)	 un	 par	 to	 veselības	 apdrošināšanas	 līgums	 noslēgts	 un	
līgumā	paredzētās	summas	pilnīga	apmaksa	veikta	līdz	2009.gada	1.decembrim,	par	
noslēgtā	līguma	turpināšanu	vai	pārtraukšanu	lemj	valsts	vai	pašvaldības	institūcija,	
bet	citos	gadījumos,	kad	pirms	šā	likuma	stāšanās	spēkā	apdrošināta	šā	likuma	37.panta	
trešajā,	ceturtajā,	piektajā	vai	sestajā	daļā	neminēta	amatpersona	(darbinieks),	attiecīgā	
valsts	vai	pašvaldības	institūcija	izbeidz	apdrošināšanu,	ja	tas	ir	tiesiski	iespējams	un	
neprasa	papildu	finanšu	līdzekļus;

5)	 valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	 amatpersonām	 (darbiniekiem),	 izņemot	 šā	 likuma	
17.panta	 piektajā,	 sestajā,	 septītajā,	 astotajā,	 devītajā	 un	 desmitajā	 daļā	 minētās	
amatpersonas	(darbiniekus),	atlaišanas	vai	atvaļināšanas	pabalsts	 izmaksājams	šādā	
apmērā:
a)	 0,95 procenti	no	mēneša	vidējās	izpeļņas,	ja	amatpersona	(darbinieks)	pie	attiecīgā	

darba	devēja	bijusi	nodarbināta	mazāk	nekā	piecus	gadus,
b)	viena	mēneša	vidējā	izpeļņa,	ja	amatpersona	(darbinieks)	pie	attiecīgā	darba	devēja	

bijusi	nodarbināta	vairāk	nekā	piecus	gadus;
6)	 amatpersonu	 (darbinieku)	 skaita	 samazināšanas	 gadījumā	 vai	 amata	 likvidēšanas	

gadījumā	 priekšrocības	 saglabāt	 amatu	 vai	 palikt	 darbā	 ir	 tām	 amatpersonām	
(darbiniekiem),	kurām	ir	labāki	darba	rezultāti	un	augstāka	kvalifikācija.	Ja	amatpersonu	
(darbinieku)	darba	rezultāti	un	kvalifikācija	būtiski	neatšķiras,	priekšrocības	saglabāt	
amatu	vai	palikt	darbā	ir	tām	amatpersonām	(darbiniekiem),	kurām	nav	cita	pastāvīga	
ienākuma	avota.	Ja	amatpersonām	(darbiniekiem)	nav	cita	pastāvīga	ienākuma	avota,	
priekšrocības	saglabāt	amatu	vai	palikt	darbā	nosaka	saskaņā	ar	Darba	likumu.	Par	
pastāvīgu	ienākuma	avotu	tiek	uzskatīta:	
a)	 darba	vai	amata	pienākumu	pildīšana	pie	cita	darba	devēja,	ja	tā	noteiktā	mēnešalga	

(mēneša	amatalga,	darba	alga)	ir	vienāda	ar	minimālo	mēneša	darba	algu	vai	lielāka	
un	rīkojumā	vai	līgumā	noteiktais	darba	vai	amata	pienākumu	pildīšanas	termiņš	
ir	ilgāks	par	trim	mēnešiem,

b)	vecuma	pensija	vai	 izdienas	pensija,	 ja	personai	saskaņā	ar	 likumu	ir	tiesības	uz	
šādu	pensiju,	neatkarīgi	no	tā,	vai	pensija	tiek	saņemta.

9.	Valsts	un	pašvaldību	institūcijas	nodrošina,	ka	amatpersonu	(darbinieku)	mēnešalgas	ne	
vēlāk	kā	līdz	2010.gada	1.aprīlim	atbilst	šā	likuma	prasībām.	Līdz	2010.gada	1.aprīlim	amatpersonu	
(darbinieku),	izņemot		šā	likuma	2.panta	otrās	daļas	3.punktā	minētās	amatpersonas,	mēnešalga	
nedrīkst	pārsniegt	Ministru	prezidenta	mēnešalgu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.
Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

60.	 1088L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	tiesu	varu”
Izdarīt	likumā	“Par	tiesu	varu”	(Latvijas	Republikas	Augstākās	Padomes	un	Valdības	Ziņotājs,	

1993,	1./2.nr.;	Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1994,	1.,	13.nr.;	1995,	
10.,	22.nr.;	1996,	3.,	13.nr.;	1997,	5.,	21.nr.;	1998,	22.,	23.nr.;	1999,	23.nr.;	2001,	24.nr.;	2002,	23.nr.;	
2003,	14.nr.;	2004,	2.nr.;	2005,	8.,	20.nr.;	2006,	7.,	24.nr.;	2007,	24.nr.;	2008,	10.,	24.nr.;	2009,	2.,	12.,	
14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	 Papildināt	 77.panta	 otro	 daļu	 pēc	 vārda	 “tiesnesim”	 ar	 vārdiem	 “ja	 šī	 persona	 devusi	
rakstveida	piekrišanu”.

2.	79.pantā:
papildināt	pirmo	un	otro	daļu	pēc	vārda	“tiesneša”	ar	vārdiem	“vakances	vai”;
papildināt	1.1	un	otro	daļu	pēc	vārdiem	“apgabaltiesas	tiesnesim”	ar	vārdiem	“ja	šī	persona	

devusi	rakstveida	piekrišanu”.
3.	Izteikt	106.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Tiesas	darbinieka	atlīdzību	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	

un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”
4.	Pārejas	noteikumos:
7.punktā:
aizstāt	otrajā	 teikumā	vārdus	un	skaitli	“un	2010.gadā”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“2010.	un	

2011.gadā”;
aizstāt	trešajā	teikumā	skaitli	un	vārdu	“2009.gadā”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“2009.,	2010.	un	

2011.gadā”.
17.punktā:
aizstāt	 skaitļus	 un	 vārdus	 “2010.gadā	 —	 ņemot	 vērā	 strādājošo	 2006.gada	 vidējo	 mēneša	

bruto	darba	samaksu,	piemērojot	koeficientu	2,5”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“2010.	un	2011.gadā	—	
ņemot	vērā	strādājošo	2006.gada	vidējo	mēneša	bruto	darba	samaksu,	piemērojot	koeficientu	2,9”;

aizstāt	skaitli	“2011”	ar	skaitli	“2012”.
20.punktā:
aizstāt	otrajā	teikumā	skaitļus	un	vārdus	“2010.gada	31.decembrim”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	

“2009.gada	31.decembrim”;
papildināt	punktu	ar	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“No	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2011.gada	 31.decembrim	 tiesnešu	 un	 zemesgrāmatu	 nodaļu	

tiesnešu	 atlīdzību	 nosaka	 73	 procentu	 apmērā	 no	 darba	 samaksas,	 kas	 noteikta	 saskaņā	 ar	 šo	
pārejas	noteikumu	7.	un	17.punktu,	bet	nepārsniedzot	Ministru	prezidenta	mēnešalgu,	kas	noteikta	
saskaņā	ar	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu.”

Izslēgt	21.	un	22.punktu.
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Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	23.	un	24.	punktu	šādā	redakcijā:
“23.	 Tiesas	 piesēdētāju	 dalību	 krimināllietu	 iztiesāšanā	 pēc	 2009.gada	 1.jūlija	 nosaka	

Kriminālprocesa	 likuma	 pārejas	 noteikumu	 25.punkts.	 Šo	 pienākumu	 izpildes	 laikā	 tiesas	
piesēdētājam	maksā	darba	algu.	Par	tiesas	piesēdētāja	pienākumu	veikšanu	rajona	(pilsētas)	tiesā	
darba	 algu	 aprēķina,	 ņemot	 vērā	 strādājošo	 2006.gada	 vidējo	 mēneša	 bruto	 darba	 samaksu	 un	
piemērojot	 koeficientu	 0,85.	 Par	 tiesas	 piesēdētāja	 pienākumu	 veikšanu	 apgabaltiesā	 darba	 algu	
aprēķina,	ņemot	vērā	strādājošo	2006.gada	vidējo	mēneša	bruto	darba	samaksu.

24.	Saskaņā	ar	šo	likumu	noteiktās	prēmijas,	pabalstus	un	kompensācijas	2010.	un	2011.gadā	
nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	18.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.12.2009.,	Nr.	199
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

61.	 1110L/9	 Grozījumi	Pārtikas	aprites	uzraudzības	likumā
Izdarīt	 Pārtikas	 aprites	 uzraudzības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1998,	7.nr.;	2002,	2.,	20.nr.;	2003,	24.nr.;	2004,	14.,	23.nr.;	2006,	1.nr.;	2007,	3.,	
21.nr.;	2008,	3.,	5.nr.;	2009,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	188.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izslēgt	21.panta	otrās	daļas	3.punktu.
2.	Izteikt	21.1 panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Pārtikas	un	veterinārajā	dienestā	ietilpst	centrālā	pārvalde,	teritoriālās	struktūrvienības	

un	Pārtikas	centrs.”
3.	Papildināt	likumu	ar	21.2 pantu	šādā	redakcijā:
“21.2 pants.	Laboratorisko	izmeklēšanu	(tajā	skaitā	references	funkcijas	normatīvajos	aktos	

noteiktajās	 jomās)	 šā	 likuma	21.panta	otrajā	daļā	Pārtikas	un	veterinārajam	dienestam	noteikto	
funkciju	ietvaros	nodrošina	valsts	zinātniskais	institūts	“Pārtikas	drošības,	dzīvnieku	veselības	un	
vides	zinātniskais	institūts”.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

62.	 1102L/9	 Grozījums	likumā	“Par	sabiedrisko	pakalpojumu	
regulatoriem”

Izdarīt	likumā	“Par	sabiedrisko	pakalpojumu	regulatoriem”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2000,	22.nr.;	2001,	11.,	21.nr.;	2005,	2.nr.;	2006,	1.,	24.nr.;	2007,	15.nr.;	
2008,	3.nr.;	2009,	2.,	15.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	175.nr.)	šādu	grozījumu:

Izteikt	46.pantu	šādā	redakcijā:
“46.pants.	Padomes	locekļu	un	izpildinstitūcijas	darbinieku	atlīdzība
Padomes	 locekļu	 un	 izpildinstitūcijas	 darbinieku	 atlīdzību	 nosaka	 atbilstoši	 Valsts	 un	

pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

63.	 1195L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	pievienotās	vērtības	
nodokli”

Izdarīt	likumā	“Par	pievienotās	vērtības	nodokli”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1995,	9.,	24.nr.;	1996,	11.nr.;	1997,	24.nr.;	1999,	10.,	24.nr.;	2001,	1.,	7.,	24.nr.;	
2002,	21.nr.;	2003,	2.,	15.,	24.nr.;	2004,	2.,	6.,	8.,	10.,	23.nr.;	2005,	2.,	14.,	24.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	
3.nr.;	2008,	5.,	24.nr.;	2009,	2.,	15.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	178.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	1.pantu	ar	7.2	un	7.3 punktu	šādā	redakcijā:
“72)	 saimnieciskās	 darbības	 mītnes	 vieta	 —	 saimniecisko	 darbību	 veicošas	 personas	

pamata	 saimnieciskās	 darbības	 veikšanas	 vieta,	 kur	 atrodas	 minētās	 personas	
vadība	 un	 kur	 tiek	 pieņemti	 galvenie	 ar	 saimnieciskās	 darbības	 veikšanu	 saistītie	
administratīvie	lēmumi;	

73)	pastāvīgā	iestāde	—	personas	saimnieciskās	darbības	veikšanas	vieta,	kur	tai	pastāvīgi	
ir	nepieciešamie	tehniskie	un	darbaspēka	resursi,	lai	piegādātu	konkrētas	preces	vai	
sniegtu	konkrētus	pakalpojumus,	kā	arī	saņemtu	un	izmantotu	savai	darbībai	preces	
un	pakalpojumus;”.

2.	Izteikt	2.panta	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)	Preču	importa	darījumā	ar	nodokli	ir	apliekama	importēto	preču	muitas	vērtība,	kurai	

pieskaita	šādas	izmaksas:
1)	 pakalpojumu	vērtību,	 ja	pakalpojumi	 ir	 tieši	 saistīti	 ar	preču	 importēšanu	un	 ja	 šo	

pakalpojumu	vērtība	nav	iekļauta	importēto	preču	muitas	vērtībā,	tajā	skaitā	komisijas	
maksa,	kā	arī	preču	transportēšanas,	 iesaiņošanas	un	apdrošināšanas	 izmaksas,	kas	
radušās	līdz	pirmajam	galamērķim	iekšzemē;

2)	 preču	 transportēšanas	 izmaksas	 līdz	preču	 saņēmējam	citā	dalībvalstī,	 ja	 šī	 vieta	 ir	
zināma	preču	 importēšanas	brīdī.	 Ja	 starptautiskajā	preču	pārvadājumu	pavadzīmē	
galapunkts	 nav	 konkrēti	 norādīts,	 tad,	 nosakot	 ar	 nodokli	 apliekamajā	 vērtībā	
iekļaujamo	 preču	 transporta	 pakalpojuma	 vērtību,	 par	 preču	 saņemšanas	 vietu	
uzskata	muitas	deklarācijā	norādīto	preču	saņēmēja	adresi;

3)	 normatīvajos	aktos	noteiktos	nodokļus,	nodevas	un	citus	obligātos	maksājumus,	kas	
aprēķināti	par	preču	ievešanu,	izņemot	pievienotās	vērtības	nodokli.”

3.	3.pantā:
papildināt	pantu	ar	5.7 daļu	šādā	redakcijā:
“(57)	 Šā	 panta	 5.3 daļa	 neattiecas	 uz	 gadījumu,	 kad	 persona	 citas	 dalībvalsts	 personai,	 kas	

veic	saimniecisko	darbību,	sniedz	vai	no	citas	dalībvalsts	personas,	kas	veic	saimniecisko	darbību,	
saņem	pakalpojumu,	kuram	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	4.1 panta	ceturto	daļu.”;

izteikt	desmito	daļu	šādā	redakcijā:	
“(10)	 Eiropas	 Savienības	 teritorijā	 nereģistrēta	 persona,	 kurai	 nav	 noteiktas	 saimnieciskās	

darbības	 vai	 komercdarbības	 veikšanas	 vietas	 Latvijas	 Republikā	 un	 kura	 iekšzemē	 veic	 vienu	
vai	 vairākus	 ar	 nodokli	 apliekamus	 darījumus,	 par	 kuriem	 saskaņā	 ar	 šo	 likumu	 tā	 ir	 atbildīga	
par	 nodokļa	 nomaksu	 valsts	 budžetā,	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktajā	 kārtībā	 reģistrējas	 Valsts	
ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā,	aprēķina	un	maksā	
nodokli	valsts	budžetā	neatkarīgi	no	apliekamo	darījumu	vērtības.”
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4.	Izteikt	4.pantu	šādā	redakcijā:
“4.pants.	Preču	piegādes	vieta	
(1)	Preču	piegādes	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šo	pantu.
(2)	Darījumiem	Eiropas	Savienības	teritorijā:

1)	 preču	piegādes	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šo	pantu,	ja	šā	likuma	VI	nodaļā	nav	noteikts	
citādi;

2)	 preču	iegādes	vietu	Eiropas	Savienības	teritorijā	un	preču	importēšanas	vietu	nosaka	
saskaņā	ar	šā	likuma	VI	nodaļu.

(3)	Preču	piegādes	vieta:
1)	 ja	preces	tiek	nosūtītas	vai	transportētas,	—	ir	tā	vieta,	kur	atrodas	preces,	kad	tiek	

uzsākta	preču	nosūtīšana	vai	transportēšana;
2)	 ja	preces	netiek	nosūtītas	vai	transportētas,	—	ir	tā	vieta,	kur	atrodas	preces	to	piegādes	

laikā;
3)	 ja	preces	tiek	piegādātas	pasažieriem	uz	kuģiem,	pasažieriem	lidmašīnās	vai	vilcienos	

to	 pārvadāšanas	 posmā	 Eiropas	 Savienības	 teritorijā	 starp	 pasažieru	 pārvadājuma	
sākumpunktu	un	galamērķi	bez	apstāšanās	ārpus	Eiropas	Savienības	teritorijas,	—	ir	
pasažieru	pārvadājuma	sākumpunkts;

4)	 ja	 preces	 tiek	 montētas	 vai	 uzstādītas,	 —	 ir	 tā	 vieta,	 kur	 preces	 tiek	 montētas	 vai	
uzstādītas;

5)	 ja	personai	tiek	piegādāta	dabasgāze	vai	elektroenerģija,	—	ir	šīs	personas	saimnieciskās	
darbības	vai	komercdarbības	reģistrācijas	vieta	vai	juridiskā	adrese,	ja:
a)	 šai	personai	dabasgāze	tiek	piegādāta,	izmantojot	sadales	sistēmu,
b)	šīs	 personas	 saimnieciskā	 darbība	 vai	 komercdarbība	 ir	 dabasgāzes	 un	

elektroenerģijas	preču	pirkšana	un	tālākpārdošana,
c)	 šīs	personas	dabasgāzes	vai	elektroenerģijas	patēriņš	ir	niecīgs;

6)	 ja	tiek	piegādāta	dabasgāze,	izmantojot	sadales	sistēmu,	vai	elektroenerģija	un	uz	tās	
piegādi	neattiecas	šīs	daļas	5.punkts,	—	ir	tā	vieta,	kur	šī	prece	tiek	patērēta.

(4)  Pasažieru	 pārvadājuma	 sākumpunkts	 šā	 panta	 trešās	 daļas	 3.punkta	 izpratnē	 ir	 pirmā	
paredzētā	iekāpšanas	vieta	Eiropas	Savienības	teritorijā	(arī	pēc	apstāšanās	ārpus	Eiropas	Savienības	
teritorijas).	

(5)  Pasažieru	 pārvadājuma	 galamērķis	 šā	 panta	 trešās	 daļas	 3.punkta	 izpratnē	 ir	 pēdējā	
paredzētā	izkāpšanas	vieta	Eiropas	Savienības	teritorijā	pasažieriem,	kas	iekāpuši	kuģī,	gaisakuģī	
vai	vilcienā	Eiropas	Savienības	teritorijā	(arī	pirms	apstāšanās	ārpus	Eiropas	Savienības	teritorijas).

(6)	 Ja	 pasažieru	 pārvadājums	 notiek	 turp	 un	 atpakaļ,	 tad	 šā	 panta	 trešās	 daļas	 3.punkta	
izpratnē	atpakaļceļa	posmu	uzskata	par	atsevišķu	pārvadājumu.”

5.	Papildināt	likumu	ar	4.1 pantu	šādā	redakcijā:
“4.1 pants.	Pakalpojumu	sniegšanas	vieta
(1)	Pakalpojumu	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šo	pantu.
(2) Pakalpojumu	sniegšanas	vietu	Eiropas	Savienības	teritorijā	nosaka	saskaņā	ar	šo	pantu,	ja	

šā	likuma	VI	nodaļā	nav	noteikts	citādi.
(3)  Šā	 panta	 izpratnē	 uzskatāms,	 ka	 juridiskā	 persona,	 kura	 nav	 saimnieciskās	 darbības	

veicēja,	veic	saimniecisko	darbību,	ja	tā	nodokļa	vajadzībām	ir	reģistrēta	kādā	no	dalībvalstīm	kā	
šā	nodokļa	maksātāja.

(4) Ja	pakalpojums	tiek	sniegts	jebkurai	personai,	kas	veic	saimniecisko	darbību,	pakalpojuma	
sniegšanas	vieta,	ja	šajā	pantā	nav	noteikts	citādi,	ir:

1)	 pakalpojuma	saņēmēja	saimnieciskās	darbības	mītnes	vieta;
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2)	 pakalpojuma	saņēmēja	pastāvīgās	iestādes	atrašanās	vieta,	ja	pakalpojums	tiek	sniegts	
pakalpojuma	saņēmēja	pastāvīgajai	iestādei,	kas	neatrodas	šīs	personas	saimnieciskās	
darbības	mītnes	vietā;

3)	 pakalpojuma	 saņēmēja	 deklarētā	 dzīvesvieta	 vai	 pastāvīgās	 uzturēšanās	 vieta,	 ja	
pakalpojuma	 saņēmējam	 nav	 saimnieciskās	 darbības	 mītnes	 vietas	 vai	 pastāvīgās	
iestādes.

(5)	 Ja	 pakalpojums	 tiek	 sniegts	 personai,	 kas	 neveic	 saimniecisko	 darbību,	 pakalpojuma	
sniegšanas	vieta,	ja	šajā	pantā	nav	noteikts	citādi,	ir:

1)	 pakalpojuma	sniedzēja	saimnieciskās	darbības	mītnesvieta;
2)	 pakalpojuma	sniedzēja	pastāvīgās	iestādes	atrašanās	vieta,	ja	pakalpojums	tiek	sniegts	

no	pakalpojuma	sniedzēja	pastāvīgās	iestādes,	kas	neatrodas	šīs	personas	saimnieciskās	
darbības	mītnes	vietā;

3)	 pakalpojuma	 sniedzēja	 deklarētā	 dzīvesvieta	 vai	 pastāvīgās	 uzturēšanās	 vieta,	 ja	
pakalpojuma	 sniedzējam	 nav	 saimnieciskās	 darbības	 mītnes	 vietas	 vai	 pastāvīgās	
iestādes.

(6)	Kultūras,	mākslas,	sporta,	zinātnes,	izglītības,	izklaides	un	citu	līdzīga	rakstura	pasākumu	
(piemēram,	gadatirgu,	izstāžu)	norises	vieta	ir	pakalpojumu	sniegšanas	vieta	šādiem	pakalpojumiem:

1)	 kultūras,	 mākslas,	 sporta,	 zinātnes,	 izglītības,	 izklaides	 un	 citi	 līdzīga	 rakstura	
pakalpojumi;

2)	 ar	kultūras,	mākslas,	sporta,	zinātnes,	izglītības,	izklaides	un	citiem	līdzīga	rakstura	
pasākumiem	saistīti	pakalpojumi;

3)	 šīs	daļas	2.punktā	minēto	pasākumu	organizēšanas	pakalpojumi	un	ar	tiem	saistītie	
pakalpojumi.	

(7)	 Ja	 pakalpojumu	 sniedz	 personai,	 kura	 neveic	 saimniecisko	 darbību,	 pakalpojuma	
sniegšanas	vieta	ir	tā	vieta,	kur	faktiski	tiek	sniegti	šādi	pakalpojumi:

1)	 preču	 iekraušanas,	 izkraušanas,	 pārkraušanas	 un	 uzglabāšanas	 pakalpojumi,	 kā	 arī	
citi	ar	preču	transportēšanu	saistītie	pakalpojumi;

2)	 ar	 kustamu	 lietu	 saistītie	 pakalpojumi	 (tai	 skaitā	 novērtēšana,	 remonts,	 apkope,	
apstrāde,	pārstrāde).

(8) Ar	nekustamo	īpašumu	saistīto	pakalpojumu,	tai	skaitā	nekustamā	īpašuma	starpnieku	un	
ekspertu	pakalpojumu,	viesu	izmitināšanas	pakalpojumu,	nekustamā	īpašuma	nomas	pakalpojumu,	
būvdarbu	 pakalpojumu,	 būvdarbu	 sagatavošanas	 (tai	 skaitā	 arhitektu	 pakalpojumu),	 būvdarbu	
koordinācijas	un	uzraudzības	pakalpojumu	sniegšanas	vieta	ir	tā	vieta,	kur	šis	nekustamais	īpašums	
atrodas.	

(9)	Pasažieru	transporta	pakalpojuma	sniegšanas	vieta	ir	tā	vieta,	kur	faktiski	notiek	pasažieru	
pārvadāšana	proporcionāli	iekšzemē	un	citās	valstīs	veiktajiem	attālumiem.	

(10) Preču	transporta	pakalpojuma,	kas	nav	preču	transporta	pakalpojums	Eiropas	Savienības	
teritorijā,	sniegšanas	vieta,	ja	šo	pakalpojumu	sniedz	personai,	kas	neveic	saimniecisko	darbību,	ir	
tā	vieta,	kur	faktiski	notiek	preču	pārvadāšana	proporcionāli	iekšzemē	un	citās	valstīs	veiktajiem	
attālumiem.	

(11)  Vieta,	 kur	 sniedz	 preču	 transporta	 pakalpojumu	 Eiropas	 Savienības	 teritorijā,	 ja	 šo	
pakalpojumu	sniedz	personai,	kas	neveic	saimniecisko	darbību,	ir	tā	Eiropas	Savienības	dalībvalsts,	
kurā	uzsāk	preču	transportēšanu.	

(12) Ja	pakalpojumu	sniedz	Eiropas	Savienības	 teritorijā	nereģistrētai	personai,	kas	neveic	
saimniecisko	darbību,	pakalpojuma	sniegšanas	vieta	ir	tā	vieta,	kur	ir	šīs	personas	mītnes	vieta	vai	
tās	deklarētā	dzīvesvieta,	vai	pastāvīgās	uzturēšanās	vieta	šādiem	pakalpojumiem:

1)	 autortiesību,	patentu,	 licenču,	preču	zīmju	un	līdzīgu	tiesību	piešķiršana,	nodošana	
citu	personu	rīcībā	un	kontrolē;
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2)	 ar	reklāmu	vai	sabiedriskajām	attiecībām	saistītie	pakalpojumi,	arī	reklāmas	aģentu	
un	reklāmas	aģentūru	darbība;

3)	 juridiskie,	grāmatvedības,	revīzijas,	konsultāciju,	tulkošanas,	ekspertīžu,	inženieru	un	
tirgus	izpētes	pakalpojumi,	kā	arī	datu	apstrāde	un	informācijas	sniegšana;

4)	 saistības	pilnībā	vai	daļēji	atturēties	no	kādas	šajā	daļā	minētās	darbības	vai	rīcības;
5)	 personāla	nodrošināšanas	pakalpojumi,	tai	skaitā	personāla	atlases	un	komplektēšanas	

pakalpojumi,	izņemot	šā	personāla	sagatavošanu	un	apmācību;
6)	 kustamu	lietu	nomas	pakalpojumi,	izņemot	visu	veidu	transportlīdzekļu	nomu;
7)	 elektronisko	sakaru	pakalpojumi;
8)	 radio	un	televīzijas	apraides	pakalpojumi;
9)	 elektroniski	sniegtie	pakalpojumi;
10)	 finanšu	un	apdrošināšanas	pakalpojumi,	 ieskaitot	pārapdrošināšanu,	bet	 izņemot	

seifu	nomu;
11)	 piekļuves	 nodrošināšana	 elektroenerģijas	 un	 dabasgāzes	 sadales	 sistēmām,	 kā	 arī	

pārvades	un	sadales	pakalpojumi	un	citi	ar	tiem	tieši	saistītie	pakalpojumi.
(13)	Šā	panta	divpadsmitās	daļas	9.punktā	minēto	pakalpojumu	sniegšanas	vieta	ir	iekšzeme,	

ja	 Eiropas	 Savienības	 teritorijā	 nereģistrēta	 persona	 šos	 pakalpojumus	 sniedz	 neapliekamai	
personai,	kas	neveic	saimniecisko	darbību.

(14)	Preču	 transporta	pakalpojuma,	fiksētas	 tālruņa	 līnijas	 sakaru	pakalpojuma,	kustamas	
lietas	nomas	un	transportlīdzekļu	nomas	pakalpojuma	sniegšanas	vieta	ir:

1)	 ārpus	Eiropas	Savienības	teritorijas,	ja	pakalpojumu	izmanto	ārpus	Eiropas	Savienības	
teritorijas,	kaut	arī	 saskaņā	ar	 šā	 likuma	prasībām	pakalpojuma	sniegšanas	vieta	 ir	
iekšzeme;

2)	 iekšzeme,	ja	pakalpojumu	izmanto	iekšzemē,	kaut	arī	saskaņā	ar	šā	likuma	prasībām	
pakalpojuma	sniegšanas	vieta	ir	ārpus	Eiropas	Savienības	teritorijas.

(15)	Šā	panta	četrpadsmitās	daļas	2.punktu	piemēro	arī	gadījumos,	kad	Eiropas	Savienības	
teritorijā	nereģistrēta	persona	sniedz	elektronisko	sakaru,	radio	un	televīzijas	apraides	pakalpojumu	
neapliekamai	personai,	kas	neveic	saimniecisko	darbību.	

(16)	Ja	starpniecības	aģents	sniedz	pakalpojumu	personai,	kas	neveic	saimniecisko	darbību,	
šā	pakalpojuma	sniegšanas	vieta	 ir	 tā	vieta,	kur	saskaņā	ar	šo	 likumu	tiek	veikts	darījums,	kurā	
starpniecības	aģents	iesaistās	kā	starpnieks.	

(17)	Transportlīdzekļa	nomas	pakalpojuma,	kurā	transportlīdzekļa	nepārtraukts	valdījums	
vai	 izmantošana	 nepārsniedz	 30	 dienas	 (kuģiem	 —	 90	 dienas),	 sniegšanas	 vieta	 ir	 tā	 vieta,	 kur	
transportlīdzekli	faktiski	nodod	pakalpojuma	saņēmēja	rīcībā.

(18)  Restorānu	 un	 ēdināšanas	 pakalpojumu	 sniegšanas	 vieta,	 izņemot	 gadījumus,	 kad	 šos	
pakalpojumus	sniedz	uz	kuģiem,	gaisakuģos	vai	vilcienos	pasažieru	pārvadāšanas	posmā	Eiropas	
Savienības	teritorijā,	ir	tā	vieta,	kur	faktiski	tiek	sniegti	šie	pakalpojumi.

(19)  Restorānu	 un	 ēdināšanas	 pakalpojumu	 sniegšanas	 vieta	 ir	 pasažieru	 pārvadājuma	
sākumpunkts,	ja	šos	pakalpojumus	sniedz	pasažieriem	uz	kuģiem,	gaisakuģos	vai	vilcienos	pasažieru	
pārvadāšanas	posmā	Eiropas	Savienības	teritorijā	starp	pasažieru	pārvadājuma	sākumpunktu	un	
galamērķi	bez	apstāšanās	ārpus	Eiropas	Savienības	teritorijas.

(20)	Pasažieru	pārvadājuma	sākumpunkts	šā	panta	deviņpadsmitās	daļas	izpratnē	ir	pirmā	
paredzētā	iekāpšanas	vieta	Eiropas	Savienības	teritorijā	(arī	pēc	apstāšanās	ārpus	Eiropas	Savienības	
teritorijas).	

(21)	 Pasažieru	 pārvadājuma	 galamērķis	 šā	 panta	 deviņpadsmitās	 daļas	 izpratnē	 ir	 pēdējā	
paredzētā	izkāpšanas	vieta	Eiropas	Savienības	teritorijā	pasažieriem,	kas	iekāpuši	kuģī,	gaisakuģī	
vai	vilcienā	Eiropas	Savienības	teritorijā	(arī	pirms	apstāšanās	ārpus	Eiropas	Savienības	teritorijas).
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(22)	 Ja	 pasažieru	 pārvadājums	 notiek	 turp	 un	 atpakaļ,	 tad	 šā	 panta	 deviņpadsmitās	 daļas	
izpratnē	atpakaļceļa	posmu	uzskata	par	atsevišķu	pārvadājumu.”

6.	Papildināt	6.pantu	ar	divpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(12)	Ar	nodokli	neapliek	preču	piegādi,	ja	apliekamā	persona	par	attiecīgajām	precēm	nav	

atskaitījusi	 priekšnodokli	 un	 preces	 tika	 iegādātas	 un	 izmantotas	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	
darījumu	nodrošināšanai.”

7.	Izslēgt	7.panta	pirmās	daļas	3.punktu.
8.	8.pantā:
izslēgt	4.2 daļu;
izteikt	5.1 daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 rēķina	vienas	vai	vairāku	sēriju	kārtas	numurs,	kas	unikāli	identificē	rēķinu;”;
papildināt	pantu	ar	5.3 daļu	šādā	redakcijā:
“(53) Ja	šā	panta	5.1 daļā	noteiktajā	kārtībā	izrakstītais	nodokļa	rēķins	ir	anulēts,	apliekamā	

persona	savā	grāmatvedībā	saglabā	anulēto	nodokļa	rēķinu,	lai	pamatotu	izrakstīto	nodokļa	rēķinu	
kārtas	numuru	secības	neievērošanu.”;

izteikt	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)	 Par	 nodokļa	 rēķinu	 var	 izmantot	 dokumentu,	 kurā	 nav	 ietverta	 šā	 panta	 sestās	 daļas	

2.punktā	minētā	informācija,	ja	tas	izsniegts	par	darījumu,	kura	vērtība	bez	nodokļa	ir	mazāka	par	
20	latiem.”

9.	9.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Nodokļa	 taksācijas	 periods	 ir	 viens	 kalendārais	 mēnesis	 apliekamajai	 personai,	 kuras	

veikto	apliekamo	darījumu	vērtība	pirmstaksācijas	gadā	pārsniedz	35 000	latu	vai	kura	veic	šā	likuma	
4.1 panta	ceturtajā	daļā	vai	18.pantā	noteiktos	darījumus,	kuru	veikšanas	vieta	ir	cita	dalībvalsts.”;

papildināt	pantu	ar	1.1,	1.2,	1.3,	1.4		un	1.5 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)  Apliekamajai	 personai,	 kura	 neatbilst	 šā	 panta	 pirmajā	 un	 1.2  daļā	 minētajiem	

nosacījumiem	vai	kura	taksācijas	gadā	reģistrēta	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	
nodokli	apliekamo	personu	reģistrā,	taksācijas	periods	ir	viens	kalendārais	ceturksnis.

(12)	Apliekamajai	personai,	kuras	veikto	apliekamo	darījumu	vērtība	pirmstaksācijas	gadā	
nepārsniedz	10 000	 latu	un	kura	neveic	šā	 likuma	4.1 panta	ceturtajā	daļā	vai	18.pantā	noteiktos	
darījumus,	kuru	veikšanas	vieta	ir	cita	dalībvalsts,	taksācijas	periods	ir	puse	no	kalendārā	gada.

(13)	 Ja	pirmstaksācijas	gada	 laikā	veikto	apliekamo	darījumu	apjoms	 ir	mainījies,	nodokļa	
taksācijas	periodu	maina	taksācijas	gada	sākumā,	izņemot	šā	panta	1.4 daļā	noteiktos	gadījumus.

(14)	Ja	apliekamā	persona,	kurai	saskaņā	ar	šā	panta	1.1	vai	1.2 daļu	taksācijas	periods	ir	viens	
kalendārais	 ceturksnis	 vai	 puse	 no	 kalendārā	 gada,	 veic	 šā	 likuma	 4.1  panta	 ceturtajā	 daļā	 vai	
18.pantā	noteiktos	darījumus,	kuru	veikšanas	vieta	ir	cita	dalībvalsts,	tai	taksācijas	periods	ir	viens	
kalendārais	mēnesis	un	tas	tiek	saglabāts	līdz	taksācijas	gada	beigām.

(15)	Par	taksācijas	perioda	maiņu	apliekamā	persona	informē	Valsts	ieņēmumu	dienestu:
1)	 ja	periodam	ir	jāmainās	no	ceturkšņa	uz	mēnesi,	—	iesniedzot	nodokļa	deklarāciju	

par	janvāri;
2)	 ja	 periodam	 ir	 jāmainās	 no	 mēneša	 uz	 ceturksni,	 —	 iesniedzot	 paziņojumu	 līdz	

taksācijas	gada	31.janvārim.”;
izslēgt	otro	daļu;
izslēgt	4.1 daļu.
10.	10.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	2.punktā	vārdus	“atbilstoši	nodokļa	samaksu	apliecinošiem	dokumentiem	
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par	preču	importu,	kuros	kā	pasūtītājs	vai	importētājs	ir	norādīta	apliekamā	persona”;
izslēgt	pirmās	daļas	7.punktā	vārdus	“vai	saņemtajiem	pakalpojumiem”;
izteikt	1.2	daļu	šādā	redakcijā:
“(12)	Nodokļa	rēķinos	norādītās	nodokļa	summas	par	saņemtajām	precēm	vai	pakalpojumiem,	

izņemot	 tos	pakalpojumus,	kuru	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	 šā	 likuma	4.1 panta	ceturto	
daļu,	atskaitāmas	pēc	preču	vai	pakalpojuma	un	nodokļa	rēķina	saņemšanas	vai	pēc	nodokļa	rēķinā	
norādītās	nodokļa	summas	samaksas	avansā.	Pakalpojumiem,	kuru	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	
ar	šā	likuma	4.1 panta	ceturto	daļu,	priekšnodoklis	atskaitāms	pēc	šo	pakalpojumu	saņemšanas	vai	
tad,	kad	par	šo	pakalpojumu	ir	veikta	samaksa	avansā.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	 Par	 dokumentiem,	 kas	 apliecina,	 ka	 nodoklis	 par	 šā	 likuma	 2.panta	 astotajā	 daļā	

minētajiem	 pakalpojumiem	 samaksāts	 valsts	 budžetā	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 12.panta	 2.4  daļu,	
uzskata	no	pakalpojumu	sniedzēja	saņemto	nodokļa	rēķinu,	muitas	deklarāciju	par	konkrēto	preču	
ievešanu	un	attiecīgā	taksācijas	perioda	deklarāciju.”;

aizstāt	septītajā	daļā	skaitli	un	vārdu	“40	procenti”	ar	skaitli	un	vārdu	“60	procenti”;
izteikt	11.3 daļu	šādā	redakcijā:
“(113)	 Apliekamā	 persona	 pirms	 deklarācijas	 par	 taksācijas	 gadu	 iesniegšanas	 pārrēķina	

darījumu	proporciju	kopumā	par	gadu	un	koriģē	atskaitāmā	priekšnodokļa	apmēru	un	budžetā	
maksājamo	nodokli:

1)	 nepiemērojot	šā	panta	desmitajā	daļā	noteikto	proporciju,	ja	tā	taksācijas	periodā	ir	
izmantojusi	tiesības	atskaitīt	priekšnodokli	šā	panta	11.1 daļā	noteiktajā	kārtībā;

2)	 piemērojot	 šā	panta	devītajā	un	desmitajā	daļā	noteikto	kārtību,	 ja	 tā	gada	 laikā	 ir	
veikusi	 apliekamus	 un	 neapliekamus	 darījumus	 vai	 apliekamus	 un	 neapliekamus	
darījumus	 un	 valsts	 izpildvaras	 funkcijas,	 vai	 apliekamus	 darījumus	 un	 valsts	
izpildvaras	funkcijas.”;

izslēgt	divpadsmito	daļu.
11.	10.1 pantā:
papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	Preču	piegādātājam	vai	pakalpojumu	sniedzējam	ir	tiesības	valsts	budžetā	maksājamo	

nodokļa	summu	samazināt	par	pusi	no	zaudētā	parāda	nodokļa	summas,	 ja	 ir	 izpildīti	šā	panta	
pirmās	daļas	1.,	2.,	3.,	4.,	5.,	7.	un	8.punkta	nosacījumi,	pārtraukta	preču	piegāde	vai	pakalpojumu	
sniegšana	 un	 uzsākta	 preču	 vai	 pakalpojumu	 saņēmēja	 bankrota	 procedūra.	 Par	 atlikušo	
zaudētā	 parāda	 nodokļa	 summu	 preču	 piegādātājs	 vai	 pakalpojumu	 sniedzējs	 samazina	 valsts	
budžetā	maksājamo	nodokļa	summu	pēc	tam,	kad	preču	vai	pakalpojumu	saņēmējam	ir	izbeigts	
maksātnespējas	process	sakarā	ar	bankrota	procedūras	pabeigšanu.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Preču	piegādātājs	vai	pakalpojumu	sniedzējs,	piemērojot	šā	panta	pirmo	un	otro	daļu,	

iekļauj	nodokļa	summu	par	zaudēto	parādu	pēctaksācijas	gada	marta	vai	pēctaksācijas	gada	pirmā	
ceturkšņa	deklarācijā,	papildus	norādot	personu,	kuras	parāds	šā	likuma	izpratnē	tiek	uzskatīts	par	
zaudēto	parādu,	parāda	vērtību	un	nodokļa	summu.”

12.	Izteikt	11.pantu	šādā	redakcijā:
“11.pants.	Nodokļa	deklarācija
(1)	Ja	apliekamā	persona	nodokļa	deklarāciju	un	tās	pielikumus	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	

dienestam,	izmantojot	Valsts	ieņēmumu	dienesta	Elektroniskās	deklarēšanas	sistēmu,	deklarācijas	
iesniegšanas	termiņš	ir	20	dienas	pēc	taksācijas	perioda	beigām.

(2) Ja	apliekamā	persona	nodokļa	deklarāciju	un	tās	pielikumus	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	
dienestam	 papīra	 formā,	 deklarācijas	 iesniegšanas	 termiņš	 ir	 15	 dienas	 pēc	 taksācijas	 perioda	
beigām.
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(3)  Ja	 nodokļa	 deklarāciju	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 nosūta	 pa	 pastu,	 par	 iesniegšanas	
dienu	uzskata	dienu,	kad	nodokļa	deklarācija	nodota	pastā	(pasta	zīmogs).

(4)	 Nodokļa	 deklarācija	 sastāv	 no	 deklarācijas	 par	 taksācijas	 periodu	 un	 deklarācijas	
pielikumiem.

(5)	Nodokļa	deklarācijai	ir	šādi	pielikumi:
1)	 pārskats	par	priekšnodokļa	un	nodokļa	summām,	kas	iekļautas	nodokļa	deklarācijā	

par	taksācijas	periodu;
2)	 pārskats	 par	 preču	 piegādēm	 un	 sniegtajiem	 pakalpojumiem	 Eiropas	 Savienības	

teritorijā;
3)	 labojumu	 pārskats	 par	 preču	 piegādēm	 un	 sniegtajiem	 pakalpojumiem	 Eiropas	

Savienības	teritorijā;
4)	 pārskats	 par	 piegādāto	 preču	 vērtību	 sadalījumā	 pa	 brīvostām	 un	 speciālajām	

ekonomiskajām	zonām;
5)	 deklarācija	par	taksācijas	gadu;	
6)	 pielikums	par	kokmateriālu	piegādēm	un	pakalpojumiem	darījumos	ar	kokmateriāliem.

(6) PVN	grupa	šā	panta	piektajā	daļā	minētos	deklarācijas	pielikumus,	izņemot	deklarāciju	
par	taksācijas	gadu,	iesniedz	par	katru	PVN	grupas	dalībnieku	atsevišķi.

(7)	Nodokļa	deklarāciju	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	dienestam	arī	tajā	gadījumā,	ja	apliekamā	
persona	taksācijas	periodā	nav	veikusi	apliekamus	darījumus.

(8)	Apliekamā	persona,	kura	šajā	pantā	noteiktajā	termiņā	vai	vispār	nav	iesniegusi	nodokļa	
deklarāciju,	netiek	atbrīvota	no	nodokļa	maksāšanas	valsts	budžetā.

(9)	Valsts	ieņēmumu	dienests	var	pieprasīt,	lai	apliekamā	persona	iesniedz	nodokļa	deklarāciju	
arī	citā	laikā,	taču	ne	biežāk	kā	reizi	taksācijas	periodā.

(10)	Apliekamā	persona	 līdz	nākamā	gada	1.maijam	iesniedz	Valsts	 ieņēmumu	dienestam	
deklarāciju	par	taksācijas	gadu	gadījumos,	ja:

1)	 mainās	 ar	 nodokli	 apliekamo	 un	 neapliekamo	 darījumu	 proporcija	 par	 taksācijas	
gadu;

2)	 veikta	jebkāda	maksājamā	nodokļa	vai	atskaitītā	priekšnodokļa	korekcija	saskaņā	ar	
šajā	likumā	noteiktajām	prasībām;

3)	 veikti	 darījumi,	 kas	 saistīti	 ar	 maksāšanas	 līdzekļu	 (valūtas),	 citu	 naudas	 tirgus	
instrumentu,	atvasināto	finanšu	instrumentu	un	pārvedamo	vērtspapīru	tirdzniecību	
Finanšu	instrumentu	tirgus	likuma	izpratnē	(tai	skaitā	valūtas	nākotnes	darījumi).

(11)	 Apliekamā	 persona,	 kura	 veic	 preču	 piegādi	 Eiropas	 Savienības	 teritorijā	 vai	 citu	
dalībvalstu	 apliekamām	 personām	 citā	 dalībvalstī	 sniedz	 ar	 nodokli	 apliekamus	 pakalpojumus,	
kuru	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	4.1 panta	ceturto	daļu,	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	
dienestam	 nodokļa	 deklarāciju	 par	 katru	 kalendāro	 mēnesi	 šā	 panta	 pirmajā	 vai	 otrajā	 daļā	
noteiktajā	termiņā.

(12)	Ministru	kabinets	nosaka	par	taksācijas	periodu	iesniedzamās	nodokļa	deklarācijas	un	
tās	pielikumu	formas,	kā	arī	to	aizpildīšanas	un	iesniegšanas	kārtību.”

13.	12.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Nodokli,	kas	aprēķināts	par	taksācijas	periodu,	apliekamā	persona	iemaksā	valsts	budžetā	

20	dienu	laikā	pēc	attiecīgā	taksācijas	perioda	beigām.”;
izslēgt	1.1,	1.2	un	1.3 daļu;
papildināt	1.6 daļu	pēc	vārdiem	“vai	 sniegtajiem	pakalpojumiem”	ar	vārdiem	“izņemot	 tos	

pakalpojumus,	kuru	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	4.1 panta	ceturto	daļu”;
izslēgt	1.9 daļā	vārdus	“un	saņemts	nodokļa	rēķins”;
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papildināt	pantu	ar	1.13,	1.14,	1.15,	1.16,	1.17,	1.18	un	1.19 daļu	šādā	redakcijā:
“(113)	 Apliekamā	 persona,	 kurai	 taksācijas	 periods	 mainās	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 9.panta	

1.4 daļu,	nodokli	valsts	budžetā	par	taksācijas	ceturksni	vai	pusgadu,	kurā	mainās	taksācijas	periods,	
iemaksā	20	dienu	laikā	pēc	taksācijas	ceturkšņa	vai	pusgada	beigām.

(114)	Par	pakalpojumiem,	kuru	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	4.1 panta	ceturto	
daļu	un	kuri	saņemti	no	citas	dalībvalsts	personas	vai	Eiropas	Savienības	 teritorijā	nereģistrētas	
personas,	kas	neveic	saimniecisko	darbību	iekšzemē,	nodokli	aprēķina	un	valsts	budžetā	maksā:

1)	 pakalpojuma	 saņēmējs,	 ja	 tas	 ir	 persona,	 kas	 veic	 saimniecisko	 darbību	 un	 šos	
pakalpojumus	saņem	savas	saimnieciskās	darbības	nodrošināšanai;	

2)	 Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā	
reģistrēta	juridiskā	persona,	kas	neveic	saimniecisko	darbību.	

(115)	Šā	panta	1.14 daļas	nosacījumi	attiecas	arī	uz	valsts	vai	pašvaldību	institūcijām,	ja	tās	šos	
pakalpojumus	saņem	saimnieciskās	darbības	nodrošināšanai.

(116) Ja	personai,	kas	iekšzemē	sniedz	pakalpojumus,	kuru	sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	
ar	 šā	 likuma	 4.1 panta	 ceturto	 daļu,	 iekšzemē	 ir	 pastāvīgā	 iestāde,	 kas	 piedalās	 šo	 pakalpojumu	
sniegšanā,	nodokli	par	šo	pakalpojumu	valsts	budžetā	maksā	šīs	personas	pastāvīgā	iestāde.

(117)	 Par	 šā	 likuma	 4.1  panta	 sestajā	 un	 astotajā	 daļā	 minētajiem	 pakalpojumiem,	 kuru	
sniegšanas	vieta	saskaņā	ar	šo	 likumu	ir	 iekšzeme	un	kuri	saņemti	no	citas	dalībvalsts	personas	
vai	Eiropas	Savienības	teritorijā	nereģistrētas	personas,	kas	neveic	saimniecisko	darbību	iekšzemē,	
nodokli	aprēķina	un	maksā	valsts	budžetā	pakalpojuma	saņēmējs,	ja	tas	ir	apliekamā	persona.

(118)	 Par	 šā	 likuma	 4.1  panta	 sestajā	 un	 astotajā	 daļā	 minētajiem	 pakalpojumiem,	 kuru	
sniegšanas	 vieta	 saskaņā	 ar	 šo	 likumu	 ir	 iekšzeme,	 nodokli	 valsts	 budžetā	 maksā	 pakalpojuma	
sniedzējs,	ja	šo	pakalpojumu	saņēmējs	ir	neapliekama	persona.

(119)	Šā	likuma	4.1 panta	ceturtajā	daļā	minētos	pakalpojumus,	kuru	sniegšanas	vieta	ir	cita	
dalībvalsts,	trešā	valsts	vai	trešā	teritorija,	apliekamā	persona	iekļauj	tā	taksācijas	perioda	nodokļa	
deklarācijā,	kurā	pakalpojums	sniegts	tā	saņēmējam	vai	atlīdzība	par	pakalpojumu	saņemta	pirms	
pakalpojuma	sniegšanas.”;

papildināt	pantu	ar	2.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(24)	Ja	preču	importēšanas	brīdī	šā	likuma	2.panta	astotajā	daļā	minēto	pakalpojumu	faktiskā	

vērtība	 nav	 zināma	 vai	 pēc	 pakalpojumu	 sniedzēja	 nodokļa	 rēķina	 saņemšanas	 tā	 atšķiras	 no	
muitas	deklarācijā	uzrādītās	pakalpojuma	vērtības,	apliekamā	persona	(importēto	preču	saņēmējs)	
papildus	 aprēķināto	 nodokli	 par	 saņemto	 pakalpojumu	 (starpību	 starp	 pakalpojuma	 sniedzēja	
nodokļa	rēķinā	un	muitas	deklarācijā	uzrādīto	pakalpojuma	vērtību)	aprēķina	un	iemaksā	valsts	
budžetā,	iesniedzot	nodokļa	deklarāciju	par	to	taksācijas	periodu,	kurā	saņemts	šā	likuma	2.panta	
astotajā	daļā	minētais	pakalpojums	un	nodokļa	rēķins.”;

izslēgt	9.1 daļā	vārdus	“piektajā	un”;
izslēgt	desmito	un	10.1 daļu;	
izslēgt	vienpadsmito,	11.1	un	divpadsmito	daļu;
papildināt	pantu	ar	12.2,	12.3,	12.4,	12.5,	12.6,	12.7,	12.8,	12.9,	12.10		un	12.11 daļu	šādā	redakcijā:
“(122)	Pārmaksātā	nodokļa	summa	ir	maksāšanai	valsts	budžetā	aprēķinātās	nodokļa	summas	

un	atskaitāmā	priekšnodokļa	starpība.
(123)	Valsts	ieņēmumu	dienests,	veicot	nodokļu	administrēšanas	pasākumus,	30	dienu	laikā	

pēc	tam,	kad	saņemta	nodokļa	deklarācija	par	taksācijas	periodu,	pārceļ	apstiprināto	pārmaksāto	
nodokļa	 summu	 uz	 nākamo	 taksācijas	 periodu	 līdz	 taksācijas	 gada	 beigām,	 sedzot	 nākamajos	
taksācijas	periodos	valsts	budžetā	maksājamo	nodokļa	summu.

(124)	Ja	apliekamajai	personai	ir	pievienotās	vērtības	nodokļa	parāds	vai	citu	nodokļu,	nodevu	
vai	citu	valsts	noteikto	maksājumu	parāds,	Valsts	ieņēmumu	dienests	pārmaksāto	nodokļa	summu	
pirms	tās	pārcelšanas	uz	nākamo	taksācijas	periodu	novirza	likumā	“Par	nodokļiem	un	nodevām”	
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noteiktajā	kārtībā	kārtējo	nodokļu	maksājumu	un	nokavēto	nodokļa	maksājumu	veikšanai.
(125) Ja	apliekamajai	personai	pēc	šā	panta	12.4 daļā	minētās	pārmaksātās	nodokļa	summas	

novirzīšanas	joprojām	ir	pārmaksātā	nodokļa	summa,	to	pārceļ	uz	nākamajiem	taksācijas	periodiem	
atbilstoši	šā	panta12.3 daļā	noteiktajam.

(126)	 Beidzoties	 taksācijas	 gadam,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 šā	 panta	 12.5  daļā	 minēto	
pārmaksu	 atmaksā	 apliekamās	 personas	 norādītajā	 bankas	 kontā	 30	 dienu	 laikā	 pēc	 tam,	 kad	
saņemta	nodokļa	deklarācija	par	pirmstaksācijas	gada	pēdējo	taksācijas	periodu.

(127)	 Pārmaksāto	 nodokļa	 summu,	 kas	 izveidojusies	 taksācijas	 periodā,	 Valsts	 ieņēmumu	
dienests	 pēc	 apliekamās	 personas	 pieprasījuma	 atmaksā	 šīs	 personas	 norādītajā	 bankas	 kontā,	
ievērojot	šā	panta	12.3 daļā	noteikto	termiņu,	ja	īstenojas	kāds	no	šādiem	nosacījumiem:

1)	 apliekamās	personas	ar	nodokļa	0	procentu	likmi	apliekamo	darījumu	un	to	darījumu,	
kuru	veikšanas	vieta	nav	iekšzeme,	apjoms	ir	vismaz	90	procenti	no	kopējās	ar	nodokli	
apliekamo	darījumu	vērtības;	

2)	 pārmaksātā	nodokļa	summa	pārsniedz	1000	latu	un	apliekamās	personas	ar	nodokļa	
0	 procentu	 likmi,	 10	 procentu	 likmi	 apliekamo	 darījumu	 vai	 to	 darījumu,	 kuru	
veikšanas	 vieta	 nav	 iekšzeme,	 apjoms	 ir	 vismaz	 20	 procenti	 no	 kopējās	 ar	 nodokli	
apliekamo	darījumu	vērtības;

3)	 pārmaksātā	nodokļa	summa	pārsniedz	100	latu	un	ir	izveidojusies	par	pamatlīdzekļiem;
4)	 pārmaksātā	 nodokļa	 summa	 pārsniedz	 1000	 latu	 un	 ir	 izveidojusies	 par	 precēm,	 kas	

iegādātas,	un	pakalpojumiem,	kas	saņemti,	lai	nodrošinātu	darījumus	ar	kokmateriāliem;
5)	 pārmaksātā	nodokļa	summa	pārsniedz	15 000	latu.

(128)	Pēc	personas	izslēgšanas	no	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	
apliekamo	 personu	 reģistra,	 nodokļu	 administrācija	 mēneša	 laikā	 pārmaksāto	 nodokļa	 summu	
novirza	nodokļa	parādu,	citu	nodokļu,	nodevu	vai	citu	valsts	noteikto	maksājumu	parādu	segšanai.

(129) Personai,	kura	ir	izslēgta	no	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	
apliekamo	personu	reģistra,	pēc	 tās	pieprasījuma,	bet	ne	vēlāk	kā	četrus	mēnešus	pēc	 tam,	kad	
pieņemts	lēmums	par	tās	izslēgšanu	no	minētā	reģistra,	pārmaksāto	nodokļa	summu	atmaksā	šīs	
personas	norādītajā	bankas	kontā,	ja	pēc	pārmaksātās	nodokļa	summas	novirzīšanas	joprojām	ir	
pārmaksātā	nodokļa	summa.

(1210) Ja	persona,	kura	ir	izslēgta	no	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	
apliekamo	personu	reģistra,	četru	mēnešu	laikā	pēc	tam,	kad	pieņemts	lēmums	par	tās	izslēgšanu	
no	minētā	reģistra,	nav	iesniegusi	pieprasījumu	par	pārmaksātās	nodokļa	summas	atmaksāšanu,	
Valsts	ieņēmumu	dienests	to	dzēš.

(1211) Valsts	ieņēmumu	dienestam	ir	tiesības	pagarināt	šā	panta	12.3 daļā	noteikto	termiņu,	ja:
1)	 pieņemts	 lēmums	 par	 apliekamās	 personas	 maksājamo	 nodokļu	 revīzijas	 (audita)	

uzsākšanu	 attiecībā	 uz	 tiem	 darījumiem,	 kuru	 pārbaudei	 nepieciešama	 papildu	
informācija,	—	līdz	dienai,	kad	Valsts	ieņēmumu	dienests	būs	izvērtējis	darījumu	un	
pieņēmis	lēmumu	par	pieprasījuma	pamatotību;

2)	 apliekamajai	 personai	 ir	 jākoriģē	 atskaitītais	 priekšnodoklis	 par	 zaudētajiem	
parādiem, —	līdz	dienai,	kad	šī	korekcija	veikta;

3)	 persona	 nevar	 dokumentāri	 pierādīt	 nodokļa	 0	 procentu	 likmes	 piemērošanas	
pamatotību, —	līdz	dienai,	kad	Valsts	ieņēmumu	dienests	varēs	pārliecināties	par	šīs	
likmes	piemērošanas	pamatotību.”

14.	Papildināt	likumu	ar	12.4	un	12.5 pantu	šādā	redakcijā:
“12.4 pants.	Apliekamās	personas	pieteikuma	iesniegšana	nodokļa	atmaksas	saņemšanai	

citā	dalībvalstī
(1) Apliekamā	persona	iesniedz	pieteikumu	nodokļa	atmaksas	saņemšanai	par	citā	dalībvalstī	

iegādātajām	precēm,	saņemtajiem	pakalpojumiem	un	par	preču	importu,	ja	laika	periodā,	par	kuru	
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tā	pieprasa	atmaksāt	nodokli,	šī	persona:
1)	 ir	bijusi	reģistrēta	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	

personu	reģistrā;
2)	 nav	bijusi	reģistrēta	tās	dalībvalsts	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	

reģistrā,	kurai	pieprasa	nodokļa	atmaksu;
3)	 nav	veikusi	dalībvalstī,	kurai	pieprasa	nodokļa	atmaksu,	apliekamus	darījumus,	kuru	

veikšanai	būtu	jāreģistrējas	šīs	dalībvalsts	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	
personu	reģistrā.

(2)	Ministru	kabinets,	ievērojot	šā	panta	pirmās	daļas	nosacījumus,	paredz:
1)	 kārtību,	 kādā	 apliekamā	 persona	 iesniedz	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 pieteikumu	

nodokļa	atmaksas	saņemšanai	citā	dalībvalstī;
2)	 kārtību,	kādā	Valsts	ieņēmumu	dienests	izskata	pieteikumu	un	pārsūta	to	dalībvalstij,	

kurai	pieprasa	nodokļa	atmaksu;	
3)	 pieteikumā	iekļaujamo	informāciju;
4)	 periodu,	par	kuru	pieprasa	atmaksāt	nodokli,	un	atmaksājamā	nodokļa	minimālo	summu.

12.5 pants.	Nodokļa	atmaksāšana	citas	dalībvalsts	apliekamajai	personai
(1)  Citas	 dalībvalsts	 apliekamajai	 personai	 atmaksā	 samaksāto	 nodokli	 par	 iekšzemē	

iegādātajām	 precēm,	 saņemtajiem	 pakalpojumiem	 un	 par	 preču	 importu	 apliekamo	 darījumu	
nodrošināšanai	citā	dalībvalstī,	ja	laika	periodā,	par	kuru	pieprasa	atmaksāt	nodokli,	šī	persona:

1)	 ir	bijusi	reģistrēta	citas	dalībvalsts	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	
reģistrā;

2)	 nav	 veikusi	 saskaņā	 ar	 spēkā	 esošajiem	 normatīvajiem	 aktiem	 reģistrējamu	
saimniecisko	darbību	iekšzemē;

3)	 nav	veikusi	iekšzemē	apliekamus	darījumus,	kuru	veikšanai	būtu	jāreģistrējas	Valsts	
ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā.

(2)	Ministru	kabinets,	ievērojot	šā	panta	pirmās	daļas	nosacījumus,	paredz:
1)	 kārtību,	kādā	Valsts	ieņēmumu	dienests	saņem	un	izskata	citas	dalībvalsts	apliekamās	

personas	pieteikumu	nodokļa	atmaksāšanai	iekšzemē;
2)	 kārtību,	 kādā	 atmaksā	 nodokli	 citas	 dalībvalsts	 apliekamai	 personai,	 un	 nodokļa	

atmaksāšanas	termiņus.”
15.	 Aizstāt	 13.1  panta	 trešajā	 daļā	 skaitli	 un	 vārdu	 “12	 procenti”	 ar	 skaitli	 un	 vārdu	 “14	

procenti”.
16.	Papildināt	likumu	ar	13.4 pantu	šādā	redakcijā:
“13.4 pants.	Īpašā	nodokļa	maksāšanas	un	priekšnodokļa	atskaitīšanas	kārtība	
(1)  Šajā	 pantā	 noteikto	 nodokļa	 maksāšanas	 un	 priekšnodokļa	 atskaitīšanas	 kārtību	 ir	

tiesības	piemērot	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamajai	personai,	kas	atbilst	vismaz	vienam	
no	šādiem	kritērijiem:

1)	 iepriekšējā	 taksācijas	 gadā	 ar	 nodokli	 apliekamo	 darījumu	 vērtība	 nav	 pārsniegusi	
70 000	latu;	

2)	 reģistrējoties	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 ar	 pievienotās	 vērtības	 nodokli	 apliekamo	
personu	reģistrā,	taksācijas	gadā	neplāno	par	70 000	latu	lielāku	darījumu	apjomu.

(2) Šajā	pantā	noteikto	nodokļa	maksāšanas	un	priekšnodokļa	atskaitīšanas	kārtību	ir	tiesības	
piemērot	apliekamajai	personai,	kurai	iepriekšējā	taksācijas	gadā	ar	nodokli	apliekamo	darījumu	
vērtība	ir	sasniegusi	vai	pārsniegusi	70 000	latu	un	kura	ir	lauksaimniecības	produkcijas	ražotājs	
vai	 lauksaimniecības	 pakalpojumu	 kooperatīvā	 sabiedrība,	 attiecībā	 uz	 šādu	 lauksaimniecības	
produktu	piegādi:	

1)	 dzīvi	dzīvnieki;
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2)	 piens	un	piena	pārstrādes	produkti;
3)	 putnu	olas;
4)	 dabīgais	medus;
5)	 dārzeņi,	sakņaugi,	bumbuļaugi;
6)	 graudaugu	produkti;
7)	 eļļas	augu	sēklas	un	augļi,	dažādi	graudi,	sēklas	un	augļi.

(3)	 Šā	 panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minētās	 apliekamās	 personas	 nodokli	 valsts	 budžetā	
maksā	par	to	taksācijas	periodu,	kurā	saņemta	samaksa	par	piegādātajām	precēm	vai	sniegtajiem	
pakalpojumiem,	ja	šajā	pantā	nav	noteikts	citādi.

(4)  Šā	 panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minētajām	 apliekamajām	 personām	 priekšnodokli	
par	 saņemtajām	precēm	un	pakalpojumiem	šo	darījumu	nodrošināšanai	 ir	 tiesības	atskaitīt	 tajā	
taksācijas	periodā,	kurā	tās	samaksājušas	no	citām	apliekamajām	personām	saņemtajos	nodokļa	
rēķinos	norādītās	nodokļa	summas.

(5)	Šā	panta	otrajā	daļā	minētās	apliekamās	personas	nodokli	valsts	budžetā	maksā	par	to	
taksācijas	periodu,	kurā	saņemta	samaksa	par	piegādātajām	precēm	vai	sniegtajiem	pakalpojumiem,	
taču	ne	vēlāk	kā	sešus	mēnešus	pēc	rēķina	izrakstīšanas.

(6)	 Šā	 panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minētās	 apliekamās	 personas,	 kuras	 vēlas	 piemērot	
šajā	pantā	noteikto	nodokļa	maksāšanas	un	priekšnodokļa	atskaitīšanas	kārtību,	par	 to	 informē	
Valsts	ieņēmumu	dienestu	līdz	taksācijas	gada	31.janvārim	vai	tad,	kad	iesniedz	iesniegumu	par	
reģistrāciju	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā.

(7)	Šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	minētajām	apliekamajām	personām	nav	tiesību	šo	kārtību	
mainīt	agrāk	par	nākamo	taksācijas	gadu.

(8)	Apliekamās	personas,	kuras	taksācijas	gadā	ir	piemērojušas	šajā	pantā	noteikto	nodokļa	
maksāšanas	un	priekšnodokļa	atskaitīšanas	kārtību,	bet	pēctaksācijas	gadā	to	nevēlas	piemērot,	par	
to	informē	Valsts	ieņēmumu	dienestu	līdz	taksācijas	gada	31.decembrim.”

17.	Izslēgt	22.,	23.,	24.	un	25.pantu.
18.	26.pantā:
izslēgt	piekto	un	sesto	daļu;
papildināt	pantu	ar	desmito,	vienpadsmito,	divpadsmito	un	trīspadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(10)	Jebkura	persona,	kas	veic	saimniecisko	darbību	un	sniedz	pakalpojumus,	kuru	sniegšanas	

vietu	nosaka	saskaņā	ar	šā	 likuma	4.1 panta	ceturto	daļu,	 jebkurai	citas	dalībvalsts	personai,	kas	
veic	saimniecisko	darbību,	vai	nodokļa	maksāšanas	nolūkā	identificētai	citas	dalībvalsts	juridiskajai	
personai,	kas	neveic	saimniecisko	darbību,	šo	pakalpojumu	sniegšanai	reģistrējas	Valsts	ieņēmumu	
dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā	pirms	pakalpojuma	sniegšanas.

(11)  Jebkura	 persona,	 kas	 veic	 saimniecisko	 darbību	 un	 saņem	 pakalpojumus,	 kuru	
sniegšanas	vietu	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	4.1 panta	ceturto	daļu,	no	citas	dalībvalsts	personas	
vai	Eiropas	Savienības	teritorijā	nereģistrētas	personas,	kas	neveic	saimniecisko	darbību	iekšzemē,	
šo	pakalpojumu	saņemšanai	reģistrējas	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	
apliekamo	personu	reģistrā	pirms	pakalpojuma	saņemšanas.

(12)	 Ja	 citas	 dalībvalsts	 persona	 iekšzemē	 piegādā	 preces	 vai	 sniedz	 pakalpojumus,	 kas	
apliekami	ar	nodokli,	un	saskaņā	ar	šo	likumu	ir	atbildīga	par	nodokļa	samaksu	valsts	budžetā,	tā	
pirms	šo	darījumu	veikšanas	reģistrējas	Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	
apliekamo	personu	reģistrā	neatkarīgi	no	darījumu	vērtības.

(13)	Ja	ārvalsts	personas	pastāvīgā	iestāde	iekšzemē	iesaistās	šīs	personas	preču	piegādē	vai	
pakalpojumu	 sniegšanā	 iekšzemē,	 tā	 pirms	 šo	 darījumu	 veikšanas	 reģistrējas	 Valsts	 ieņēmumu	
dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā.”

19.	28.pantā:
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izslēgt	trešo	un	ceturto	daļu;
izslēgt	sesto,	septīto	un	astoto	daļu;
izteikt	devītās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 projektu	ietvaros	saņemtajiem	šā	likuma	4.1 panta	septītajā,	devītajā,	desmitajā	un	
divpadsmitajā	daļā	minētajiem	pakalpojumiem.”

20.	Izslēgt	31.pantu.
21.	 Aizstāt	 32.panta	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 un	 skaitļus	 “šā	 likuma	 4.panta	 septītās	 daļas	

11.punktā”	ar	vārdiem	un	skaitļiem	“šā	likuma	4.1 panta	divpadsmitās	daļas	7.punktā”.
22.	Aizstāt	35.panta	piektajā	daļā	skaitļus	un	vārdus	“12.panta	1.1 daļu,	30.	un	31.pantu”	ar	

skaitļiem	un	vārdiem	“12.panta	1.14,	1.16,	1.17 daļu	un	30.pantu”.
23.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	63.,	64.,	65.,	66.,	67.	un	68.punktu	šādā	redakcijā:
“63.	Pārmaksāto	nodokļa	summu,	kas	izveidojusies	par	taksācijas	periodiem	līdz	2010.gada	

30.jūnijam,	 atmaksā	 apliekamās	 personas	 norādītajā	 bankas	 kontā	 30  dienu	 laikā	 pēc	 pamatota	
pieprasījuma	saņemšanas	un	nodokļu	administrēšanas	pasākumu	veikšanas.	

64.  Grozījumi	 šā	 likuma	 12.pantā	 (attiecībā	 uz	 šā	 panta	 papildināšanu	 ar	 12.2,	 12.3,	 12.4,	
12.5,	12.6,	12.7,	12.8,	12.9,	12.10	un	12.11 daļu)	ir	attiecināmi	uz	to	pārmaksātā	nodokļa	summu,	kas	
izveidojusies,	sākot	ar	2010.gada	1.jūliju.	

65.	Šā	likuma	12.2 panta	pirmā	daļa	ir	piemērojama	attiecībā	uz	iesniegumiem	pievienotās	
vērtības	nodokļa	atmaksāšanai,	kuri	iesniegti	līdz	2009.gada	31.decembrim.

66.	 Šā	 likuma	 12.4	 un	 12.5  panta	 normas	 ir	 piemērojamas	 atmaksas	 pieteikumiem,	 kas	
iesniegti,	sākot	ar	2010.gada	1.janvāri.

67.	Šā	likuma	13.4	panta	sestā	daļa	stājas	spēkā	2011.gada	1.janvārī.
68.	 Par	 šā	 likuma	 13.4	panta	 piemērošanu	 2010.gadā	 apliekamā	 persona	 Valsts	 ieņēmumu	

dienestu	informē	līdz	2010.gada	30.jūnijam	vai	tad,	kad	iesniedz	iesniegumu	par	reģistrāciju	Valsts	
ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā.	Šo	kārtību	piemēro	
ar	nākamo	2010.gada	taksācijas	periodu	pēc	Valsts	ieņēmumu	dienesta	informēšanas	vai	ar	pirmo	
taksācijas	 periodu	 pēc	 reģistrācijas	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 ar	 pievienotās	 vērtības	 nodokli	
apliekamo	personu	reģistrā.”

24. Papildināt	informatīvo	atsauci	uz	Eiropas	Savienības	direktīvām	ar	8.	un	9.punktu	šādā	
redakcijā:

“8)	 Padomes	2008.gada	12.februāra	direktīva	2008/9/EK,	ar	ko	nosaka	sīki	izstrādātus	
noteikumus	 direktīvā	 2006/112/EK	 paredzētajai	 pievienotās	 vērtības	 nodokļa	
atmaksāšanai	 nodokļa	 maksātājiem,	 kas	 neveic	 uzņēmējdarbību	 attiecīgās	 valsts	
teritorijā,	bet	veic	uzņēmējdarbību	citā	dalībvalstī;

9)	 Padomes	 2008.gada	 16.decembra	 direktīva	 2008/117/EK,	 ar	 ko	 groza	 direktīvu	
2006/112/EK	par	kopējo	pievienotās	vērtības	nodokļa	sistēmu,	lai	apkarotu	nodokļu	
krāpniecību,	kas	saistīta	ar	Kopienas	iekšējiem	darījumiem.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

64.	 1115L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	pensiju	un	valsts	
pabalstu	izmaksu	laika	periodā	no	2009.gada	līdz	
2012.gadam”

Izdarīt	likumā	“Par	valsts	pensiju	un	valsts	pabalstu	izmaksu	laika	periodā	no	2009.gada	līdz	
2012.gadam”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2009,	14.,	21.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Izteikt	5.pantu	šādā	redakcijā:
“5.pants.	 (1)	 Personai,	 kura	 bērna	 kopšanas	 laikā	 gūst	 ienākumus	 kā	 darba	 ņēmējs	 vai	

pašnodarbinātais,	likumā	“Par	maternitātes	un	slimības	apdrošināšanu”	noteikto	vecāku	pabalstu,	
kas	piešķirts	par	laika	periodā	līdz	2010.gada	2.maijam	dzimuša	bērna	kopšanu,	izmaksā	50 procentu	
apmērā	no	piešķirtā	pabalsta	apmēra.	

(2)	Vecāku	pabalsta	 izmaksu	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	apmērā	uzsāk	ar	 tā	mēneša	
pirmo	 datumu,	 kas	 seko	 mēnesim,	 kurā	 personai	 ir	 beidzies	 bērna	 kopšanas	 atvaļinājums	 vai	
persona	 sāk	 gūt	 ienākumus	 kā	 pašnodarbinātais,	 bet	 pārtrauc	 ar	 tā	 mēneša	 pirmo	 datumu,	 kas	
seko	mēnesim,	kurā	personai	piešķirts	bērna	kopšanas	atvaļinājums	vai	tā	negūst	 ienākumus	kā	
pašnodarbinātais.

(3)	 Līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 sociāli	 apdrošinātajai	 personai,	 kura	 atrodas	 bērna	
kopšanas	atvaļinājumā	vai	bērna	kopšanas	dēļ	negūst	 ienākumus	kā	pašnodarbinātais,	par	 laika	
periodā	pēc	2010.gada	2.novembra	dzimuša	bērna	kopšanu	saskaņā	ar	likuma	“Par	maternitātes	un	
slimības	apdrošināšanu”	10.6 pantu	piešķirto	vecāku	pabalstu	izmaksā	šādā	apmērā:

1)	 ja	piešķirtā	pabalsta	apmērs	vienā	kalendāra	dienā	ir	līdz	11,51 latam	(ieskaitot),	—	
piešķirtajā	apmērā;

2)	 ja	piešķirtā	pabalsta	apmērs	vienā	kalendāra	dienā	pārsniedz	11,51	latu,	—	par	vienu	
kalendāra	dienu	izmaksā	11,51 latu	un	50 procentus	no	piešķirtā	pabalsta	summas,	
kas	vienā	kalendāra	dienā	pārsniedz	11,51	latu.”

2.	Papildināt	likumu	ar	11.,	12.	un	13.pantu	šādā	redakcijā:
“11.pants.	Laika	periodā	no	2010.gada	3.novembra	līdz	2012.gada	31.decembrim	likumā	“Par	

maternitātes	un	slimības	apdrošināšanu”	noteikto	maternitātes	pabalstu	un	paternitātes	pabalstu	
piešķir	80 procentu	apmērā	no	pabalsta	saņēmēja	vidējās	apdrošināšanas	iemaksu	algas.

12.pants.	 Laika	 periodā	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 saskaņā	 ar	
likuma	“Par	maternitātes	un	slimības	apdrošināšanu”	17.pantu	piešķirto	slimības	pabalstu,	saskaņā	
ar	likuma	“Par	obligāto	sociālo	apdrošināšanu	pret	nelaimes	gadījumiem	darbā	un	arodslimībām”	
19.pantu	 piešķirto	 slimības	 pabalstu	 un	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 11.pantu	 piešķirto	 maternitātes	
pabalstu	un	paternitātes	pabalstu	izmaksā	šādā	apmērā:	

1)	 ja	piešķirtā	pabalsta	apmērs	vienā	kalendāra	dienā	ir	līdz	11,51 latam	(ieskaitot),	—	
piešķirtajā	apmērā;	

2)	 ja	piešķirtā	pabalsta	apmērs	vienā	kalendāra	dienā	pārsniedz	11,51	latu,	—	par	vienu	
kalendāra	dienu	izmaksā	11,51 latu	un	50 procentus	no	piešķirtā	pabalsta	summas,	
kas	vienā	kalendāra	dienā	pārsniedz	11,51 latu.

13.pants.	Ja	laika	periodā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	31.decembrim	saskaņā	ar	
likuma	“Par	apdrošināšanu	bezdarba	gadījumam”	7.pantu	noteiktais	bezdarbnieka	pabalsta	apmērs	
vienā	kalendāra	dienā	pārsniedz	11,51	latu,	tad	par	vienu	kalendāra	dienu	piešķiramā	bezdarbnieka	
pabalsta	apmērs	ir	summa,	ko	veido	11,51	lats	un	50	procenti	no	aprēķinātās	pabalsta	summas,	kas	
vienā	kalendāra	dienā	pārsniedz	11,51	latu.”
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3.	Pārejas	noteikumā:
aizstāt	vārdus	“Pārejas	noteikums”	ar	vārdiem	“Pārejas	noteikumi”;
uzskatīt	līdzšinējo	pārejas	noteikumu	tekstu	par	pārejas	noteikumu	1.punktu;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	2.,	3.,	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:
“2.	 Personai,	 kurai	 pārejoša	 darbnespēja	 ir	 iestājusies	 līdz	 2009.gada	 31.decembrim	 un	

nepārtraukti	turpinās	pēc	2010.gada	1.janvāra,	slimības	pabalstu	izmaksā	likuma	“Par	maternitātes	
un	slimības	apdrošināšanu”	17.pantā	vai	likuma	“Par	obligāto	sociālo	apdrošināšanu	pret	nelaimes	
gadījumiem	darbā	un	arodslimībām”	19.pantā	noteiktajā	apmērā.

3. Bezdarbniekam,	kuram	bezdarbnieka	pabalsts	piešķirts	līdz	2009.gada	31.decembrim	un	tā	
izmaksa	turpinās	pēc	2010.gada	1.janvāra,	bezdarbnieka	pabalstu	izmaksā	saskaņā	ar	likuma	“Par	
apdrošināšanu	bezdarba	gadījumam”	7.	un	9.pantā	un	tā	pārejas	noteikumu	12.punktā	noteikto.

4.	Personai,	kurai	pārejoša	darbnespēja	sakarā	ar	grūtniecību	un	dzemdībām	ir	 iestājusies	
līdz	 2010.gada	 2.novembrim	 un	 nepārtraukti	 turpinās	 pēc	 2010.gada	 3.novembra,	 maternitātes	
pabalstu	izmaksā	likuma	“Par	maternitātes	un	slimības	apdrošināšanu”	10.pantā	noteiktajā	apmērā.

5.	Bērna	 tēvam,	kuram	atvaļinājums	sakarā	ar	bērna	piedzimšanu	 ir	 sācies	 līdz	2010.gada	
2.novembrim	un	nepārtraukti	turpinās	pēc	2010.gada	3.novembra,	paternitātes	pabalstu	izmaksā	
likuma	“Par	maternitātes	un	slimības	apdrošināšanu”	10.3 pantā	noteiktajā	apmērā.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

65.	 1098L/9	 Grozījumi	Meliorācijas	likumā	
Izdarīt	 Meliorācijas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

2004,	2.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2007,	203.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	1.pantā:
izteikt	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 valsts	 meliorācijas	 sistēma	 —	 valstij	 piederošās	 polderu	 sūkņu	 stacijas	 un	
inženierbūves;”;

papildināt	pantu	ar	3.1 punktu	šādā	redakcijā:
“31)	 valsts	 nozīmes	 meliorācijas	 sistēma	 —	 meliorācijas	 sistēma	 ar	 normatīvajos	

aktos	 noteiktajiem	 kritērijiem	 un	 parametriem,	 kuras	 ekspluatāciju	 un	 uzturēšanu	
nodrošina	valsts;”.

2.	Izteikt	24.pantu	šādā	redakcijā:
“24.pants.	(1)	Polderu	sūkņu	staciju	un	inženierbūvju	ekspluatāciju	un	uzturēšanu	finansē	

attiecīgā	poldera	platībā	esošās	zemes	īpašnieki	vai	tiesiskie	valdītāji.
(2) Kārtību,	kādā	veic	aprēķinus	un	maksājumus	par	valstij	piederošo	polderu	sūkņu	staciju	

un	inženierbūvju	ekspluatāciju,	uzturēšanu	un	būvniecību,	nosaka	Ministru	kabinets.
(3)  Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktā	 kārtība	 neattiecas	 uz	 Rīgas	 hidroelektrostacijas	

ūdenskrātuves	inženieraizsardzības	būvju	ekspluatāciju	un	uzturēšanu.”
3.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	5.	un	6.punktu	šādā	redakcijā:
“5.	 Grozījumi	 šā	 likuma	 24.panta	 pirmajā	 daļā	 attiecībā	 uz	 polderu	 sūkņu	 staciju	 un	

inženierbūvju	ekspluatācijas	un	uzturēšanas	finansēšanu	stājas	spēkā	2010.gada	1.jūlijā.
6.	Šā	likuma	24.panta	pirmajā	daļā	minēto	objektu	ekspluatācijas	un	uzturēšanas	izdevumus	

2010.gadā	zemes	īpašnieki	vai	tiesiskie	valdītāji	finansē	50	procentu	apmērā.”	
Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.
Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

66.	 1111L/9	 Grozījums	Epidemioloģiskās	drošības	likumā
Izdarīt	Epidemioloģiskās	drošības	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	1998,	3.nr.;	2000,	10.nr.;	2004,	5.,	10.nr.;	2006,	10.nr.;	2007,	14.,	21.nr.;	2008,	11.nr.;	Latvijas	
Vēstnesis,	2009,	189.nr.)	šādu	grozījumu:

Papildināt	6.pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Ministru	kabinets	nosaka	apmēru	un	kārtību,	kādā	maksājama	valsts	nodeva	par	šādiem	

Veselības	inspekcijas	sniegtajiem	pakalpojumiem:
1)	 par	atzinuma	par	aizsargjoslas	saskaņošanu	ap	ūdens	ņemšanas	vietām	sagatavošanu;
2)	 par	atzinuma	par	veselīguma	norādi	uz	pārtikas	produktiem	sagatavošanu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

67.	 1097L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	transportlīdzekļu	ikgadējo	
nodevu”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 transportlīdzekļu	 ikgadējo	 nodevu”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2001,	24.nr.;	2003,	23.nr.;	2004,	4.,	10.nr.;	2006,	2.,	22.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Izteikt	5.panta	pirmo,	otro,	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Nodeva	par	motocikliem,	tricikliem	un	kvadricikliem	ir	24	lati.
(2) Nodevu	par	vieglo	automobili	maksā	atbilstoši	tā	pilnai	masai	šādā	apmērā:

1)	līdz	1500	kg	—	24	lati;
2)	no	1501	kg	līdz	1800	kg	—	48	lati;
3)	no	1801	kg	līdz	2100	kg	—	75	lati;
4)	no	2101	kg	līdz	2600	kg	—	95	lati;
5)	no	2601	kg	līdz	3500	kg	—	115	latu;
6)	vairāk	par	3500	kg	—	150	latu.

(3)	Nodevu	par	autobusu	maksā	atbilstoši	tā	pilnai	masai	šādā	apmērā:
1)	līdz	1500	kg	—	12	latu;
2)	no	1501	kg	līdz	1800	kg	—	24	lati;
3)	no	1801	kg	līdz	2100	kg	—	45	lati;
4)	no	2101	kg	līdz	2600	kg	—	54	lati;
5)	no	2601	kg	līdz	3500	kg	—	72	lati;
6)	no	3501	kg	līdz	12 000	kg	—	78	lati;
7)	vairāk	par	12 000	kg	—	102	lati.

(4)	 Nodevu	 par	 kravas	 automobiļiem	 ar	 pilnu	 masu	 līdz	 12  000	 kg	 maksā	 atbilstoši	 šo	
transportlīdzekļu	pilnai	masai	šādā	apmērā:

1)	līdz	1500	kg	—	12	latu;
2)	no	1501	kg	līdz	1800	kg	—	24	lati;
3)	no	1801	kg	līdz	2100	kg	—	45	lati;
4)	no	2101	kg	līdz	2600	kg	—	54	lati;
5)	no	2601	kg	līdz	3500	kg	—	72	lati;
6)	no	3501	kg	līdz	12 000	kg	—	102	lati.”

2.	Izteikt	6.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Transportlīdzekļa	 valsts	 tehnisko	 apskati,	 Latvijā	 agrāk	 nereģistrēta	 transportlīdzekļa	

reģistrāciju,	 īpašnieka	 maiņas	 reģistrāciju,	 no	 uzskaites	 noņemta	 transportlīdzekļa	 atkārtotu	
reģistrāciju,	kā	arī	transportlīdzekļa	noņemšanu	no	uzskaites	neveic,	ja	nav	samaksāta	nodeva	šajā	
pantā	noteiktajā	apmērā	par	kārtējo	gadu	un	par	iepriekšējiem	gadiem	gadījumā,	ja	iepriekšējos	
gados	transportlīdzeklis	ir	bijis	reģistrēts	Latvijā.”

3.	Papildināt	8.panta	pirmo	daļu	ar	18.punktu	šādā	redakcijā:
“18)	 par	transportlīdzekļiem,	kuriem	ir	reģistrēts	vai	tiek	reģistrēts	vēsturiskā	spēkrata	

statuss.”
4. 10.pantā:
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izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(1) Nodevu	administrē	valsts	akciju	sabiedrība	“Latvijas	Valsts	ceļi”.	Valsts	akciju	sabiedrība	

“Latvijas	Valsts	ceļi”,	veicot	administrēšanu,	atrodas	Satiksmes	ministrijas	 funkcionālā	padotībā.	
Satiksmes	 ministrija	 kontrolē	 valsts	 akciju	 sabiedrības	 “Latvijas	 Valsts	 ceļi”	 darbību	 nodevas	
administrēšanā.”;

aizstāt	otrajā	un	trešajā	daļā	vārdu	“Sabiedrībai”	ar	vārdiem	“Valsts	akciju	sabiedrībai	“Latvijas	
Valsts	ceļi””.

5.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	9.punktu	šādā	redakcijā:
“9.  Iekasējot	 šā	 likuma	 6.panta	 otrajā	 daļā	 minēto	 nodevu	 par	 iepriekšējiem	 gadiem,	 tos	

skaita,	sākot	ar	2010.gadu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

68.	 1099L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	uzņēmumu	ienākuma	
nodokli”

Izdarīt	likumā	“Par	uzņēmumu	ienākuma	nodokli”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1995,	7.,	24.nr.;	1996,	9.,	15.nr.;	1997,	8.,	24.nr.;	1998,	8.,	21.nr.;	1999,	6.,	24.nr.;	
2000,	9.nr.;	2001,	1.,	5.,	24.nr.;	2003,	15.nr.;	2005,	2.,	24.nr.;	2006,	1.nr.;	2007,	3.,	12.,	24.nr.;	2009,	1.,	
15.,	21.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	175.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	4.panta	pirmo	daļu	pēc	pirmā	teikuma	ar	tekstu	šādā	redakcijā:	
“Izdevumu	 vai	 izdevumu	 daļas	 summai,	 kura	 nav	 tieši	 saistīta	 ar	 maksātāja	 saimniecisko	

darbību,	un	zaudējumu	summai,	kuru	radījusi	maksātājam	piederošo	vai	tā	lietošanā	esošo	sociālās	
infrastruktūras	 objektu	 uzturēšana,	 apliekamā	 ienākuma	 palielināšanai	 piemēro	 koeficientu	 1,5.	
Koeficientu	1,5	nepiemēro	ziedojumu	summām,	kuras	 ziedotas	 šā	 likuma	20.1 pantā	minētajām	
institūcijām	un	par	kurām	ziedotājs	piemēro	šā	likuma	20.1 pantā	noteikto	uzņēmumu	ienākuma	
nodokļa	atlaidi.”

2.	Aizstāt	6.panta	pirmās	daļas	5.punktā	skaitli	“40”	ar	skaitli	“60”.
3.	13.panta	pirmajā	daļā:
izteikt	9.punktu	šādā	redakcijā:

“9)	 nodokļa	 maksātājs,	 kas	 reģistrēts	 un	 darbojas	 saskaņā	 ar	 Reģionālās	 attīstības	
likumu	 noteiktā	 īpaši	 atbalstāmajā	 teritorijā,	 pamatlīdzekļiem,	 kuri	 iegādāti	 laika	
posmā,	sākot	ar	to	taksācijas	periodu,	kurā	attiecīgajai	teritorijai	ir	īpaši	atbalstāmās	
teritorijas	statuss,	un	kuri	tiek	izmantoti	saimnieciskajā	darbībā	šajā	teritorijā,	iegādes	
vērtību	vai	izveidošanas	vērtību	pirms	attiecīgās	pamatlīdzekļu	kategorijas	taksācijas	
perioda	 kopējās	 nolietojuma	 summas	 aprēķināšanas	 var	 palielināt,	 reizinot	 to	 ar	
šādiem	koeficientiem:
a)	 pirmās	kategorijas	pamatlīdzekļiem	—	1,5,
b)	otrās	 kategorijas	 pamatlīdzekļiem,	 izņemot	 dzelzceļa	 ritošo	 sastāvu	 un	 jūras	 un	

upju	flotes	transportlīdzekļus, —	1,3,
c)	 trešās	kategorijas	pamatlīdzekļiem	—	1,8,
d)	ceturtās	 kategorijas	 pamatlīdzekļiem,	 izņemot	 vieglos	 automobiļus,	 motociklus,	

jūras	un	upes	transporta	līdzekļus	un	gaisa	transporta	līdzekļus,	—	2.”;
papildināt	daļu	ar	10.punktu	šādā	redakcijā:

“10)	 ja	īpaši	atbalstāmajai	teritorijai,	kas	noteikta	saskaņā	ar	Reģionālās	attīstības	likumu,	
ir	 beidzies	 īpaši	 atbalstāmās	 teritorijas	 statuss,	 nodokļa	 maksātājs,	 kas	 pamatlīdzekļa	
nolietojuma	aprēķinam	piemērojis	šā	panta	pirmās	daļas	9.punktā	minēto	koeficientu,	
turpina	aprēķināt	nolietojumu,	nesamazinot	pamatlīdzekļa	atlikušo	vērtību	par	summu,	
kas	radusies,	piemērojot	pamatlīdzekļa	vērtību	palielinošo	koeficientu,	ja	šo	pamatlīdzekli	
turpina	izmantot	attiecīgajā	teritorijā	saimnieciskās	darbības	nodrošināšanai.”

4.	14.pantā:
izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Šā	panta	pirmajā	daļā	minētos	taksācijas	perioda	zaudējumus	nodokļa	maksātājs,	kurš	

reģistrēts	un	darbojas	saskaņā	ar	Reģionālās	attīstības	likumu	noteiktā	īpaši	atbalstāmajā	teritorijā,	
var	segt	hronoloģiskā	secībā	no	nākamo	10 taksācijas	periodu	apliekamā	ienākuma.	Šā	panta	1.1 daļā	
minētos	 taksācijas	 perioda	 zaudējumus	 var	 segt	 hronoloģiskā	 secībā	 no	 nākamo	 sešu	 taksācijas	
periodu	apliekamā	ienākuma.”;
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izteikt	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)	 Šā	 panta	 sestās	 daļas	 noteikumi	 piemērojami	 tikai	 attiecībā	 uz	 to	 taksācijas	 periodu	

zaudējumiem,	kuru	laikā	attiecīgajai	teritorijai	ir	īpaši	atbalstāmās	teritorijas	statuss.”
5.	Izslēgt	22.panta	septītajā	daļā	vārdus	“atbilstoši	Latvijas	Bankas	noteiktajai	refinansēšanas	

likmei	un”.
6.	23.pantā:
izteikt	1.1 daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 ja	maksātājam	ir	būtiski	mainījies	darbības	veids,	ieņēmumu	vai	izdevumu	struktūra,	
vai	 samazinājies	 peļņas	 apjoms,  —	 nodokļa	 avansa	 maksājumus	 par	 taksācijas	
perioda	 atlikušajiem	 mēnešiem	 nosaka	 vienādās	 summās,	 ņemot	 vērā	 maksātāja	
iesniegto	pamatoto	aprēķinu.	Starpību	starp	taksācijas	periodam	aprēķināto	nodokli	
un	 nodokļa	 maksātāja	 uz	 prognozes	 pamata	 veikto	 nodokļa	 avansa	 maksājumu	
apmēru,	kas	pārsniedz	20	procentus	no	aprēķinātās	nodokļa	summas,	palielina	par	
nokavējuma	naudu,	kas	aprēķināta	saskaņā	ar	likumu	“Par	nodokļiem	un	nodevām”.	
Aprēķinātā	 nodokļa	 un	 veikto	 avansa	 maksājumu	 starpības	 pārsnieguma	 daļa	 tiek	
sadalīta	atbilstoši	avansa	maksājumu	veikšanas	termiņiem.”;

izteikt	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8)	Jaunizveidots	nodokļa	maksātājs	avansa	maksājumus	par	pirmo	taksācijas	periodu	un	

laika	posmu	līdz	gada	pārskata	iesniegšanai	var	veikt	labprātīgi.”
7.	Izslēgt	pārejas	noteikumu	39.punktu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

69.	 1113L/9	 Grozījumi	Uzturlīdzekļu	garantiju	fonda	likumā	
Izdarīt	 Uzturlīdzekļu	 garantiju	 fonda	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2004,	14.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	1.pantā:
papildināt	1.punktu	pēc	vārda	“kods”	ar	vārdiem	“kura	pastāvīgi	dzīvo	un	kuras	dzīvesvieta	

ir	deklarēta	Latvijas	Republikā”;
papildināt	2.punktu	pēc	vārda	“izmaksu”	ar	vārdiem	“ja	minētā	persona	pastāvīgi	dzīvo	un	

tai	ir	deklarēta	dzīvesvieta	Latvijas	Republikā”.
2.	5.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:	

“4)	 izsniegt	ziņas	no	valsts	informācijas	sistēmas	Uzturlīdzekļu	garantiju	fonda	iesniedzēju	
un	parādnieku	reģistra	kredītiestādēm,	kredītiestāžu	filiālēm,	kapitālsabiedrībām,	kas	
sniedz	kreditēšanas	un	finanšu	līzinga	pakalpojumus,	apdrošināšanas	sabiedrībām	un	
elektronisko	sakaru	pakalpojumu	sniedzējiem	par	parādnieku,	ar	kuru	tie	dibina	vai	
groza	līgumsaistības.”;

izteikt	otrās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:	
“2)	 piedzīt	 no	 iesniedzēja,	 kas	 sniedzis	 nepatiesas	 ziņas	 (lai	 saņemtu	 uzturlīdzekļus)	

vai	nav	paziņojis	par	apstākļiem,	kuri	ietekmē	tiesības	saņemt	uzturlīdzekļus,	Fonda	
izmaksātos	 uzturlīdzekļus	 un	 likumiskos	 procentus	 par	 nepamatoti	 izmaksātajām	
uzturlīdzekļu	summām;”.

3.	Izteikt	8.panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Ja	parādnieks	nav	deklarējis	savu	dzīvesvietu,	paziņojumu	par	uzturlīdzekļu	izmaksas	

uzsākšanu	publicē	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”	un	Fonda	administrācijas	mājaslapā	internetā.”
4.	9.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 iesniedzējs	 vai	 bērns,	 par	 kuru	 veic	 uzturlīdzekļu	 izmaksas	 no	 Fonda,	 izbrauc	
no	Latvijas	Republikas	uz	pastāvīgu	dzīvi	ārvalstī	vai	šīm	personām	nav	deklarētas	
dzīvesvietas	Latvijas	Republikā;

	5)	iesniedzējs	faktiski	neaprūpē	bērnu.”;
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Šā	panta	pirmās	daļas	2.punktā	minētajā	gadījumā	attiecīgā	bāriņtiesa	nekavējoties,	bet	

ne	vēlāk	kā	divu	darba	dienu	laikā	pēc	tam,	kad	pieņemts	lēmums	par	aprūpes	tiesību	atņemšanu	vai	
saņemts	tiesas	nolēmums	par	aizgādības	tiesību	atņemšanu,	informē	par	to	Fonda	administrāciju.”

5.	11.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“administrācijas	lēmumu”	ar	vārdu	“administrācija”;	
aizstāt	otrajā	daļā	vārdu	“lēmuma”	ar	vārdiem	“šā	panta	pirmajā	daļā	minētā	paziņojuma”.
6.	Papildināt	likumu	ar	11.1 pantu	šādā	redakcijā:
“11.1 pants
(1)	Ja	ir	konstatēts	kāds	no	šā	likuma	5.panta	otrās	daļas	2.punktā	minētajiem	gadījumiem,	

Fonda	 administrācija	 pieņem	 lēmumu	 par	 izmaksāto	 uzturlīdzekļu	 un	 likumisko	 procentu	 par	
nepamatoti	izmaksātajām	uzturlīdzekļu	summām	piedziņu	un	paziņo	to	iesniedzējam.
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(2)	Iesniedzējam	ir	pienākums	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	lēmumu	izpildīt	30	dienu	laikā	
no	lēmuma	saņemšanas	dienas.

(3)	Ja	iesniedzējs	neizpilda	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	lēmumu	noteiktajā	termiņā,	Fonda	
administrācija	sagatavo	brīdinājumu	par	lēmuma	piespiedu	izpildi	un	paziņo	to	iesniedzējam.

(4)	Ja	iesniedzējs	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	lēmumu	labprātīgi	neizpilda	10	dienu	laikā	
pēc	tam,	kad	saņēmis	brīdinājumu	par	lēmuma	piespiedu	izpildi,	Fonda	administrācija	sagatavo	
un	iesniedz	izpildei	zvērinātam	tiesu	izpildītājam	Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā	
izdotu	izpildrīkojumu.”

7.	Papildināt	likumu	ar	13.,	14.	un	15.pantu	šādā	redakcijā:
“13.pants
(1)	 Iesniedzējam	 ir	 pienākums	 informēt	 Fonda	 administrāciju	 par	 apstākļiem,	 kas	 ietekmē	

tiesības	saņemt	uzturlīdzekļus,	ne	vēlāk	kā	triju	darba	dienu	laikā	no	šo	apstākļu	iestāšanās	dienas,	ja:
1)	 bērns	faktiski	neatrodas	iesniedzēja	aprūpē;
2)	 iesniedzējs	 vai	 bērns,	 par	 kuru	 veic	 uzturlīdzekļu	 izmaksas	 no	 Fonda,	 izbrauc	 no	

Latvijas	 Republikas	 uz	 pastāvīgu	 dzīvi	 ārvalstī	 vai	 šīm	 personām	 nav	 deklarētas	
dzīvesvietas	Latvijas	Republikā;

3)	 parādnieks	maksā	uzturlīdzekļus	iesniedzējam.
(2)  Iesniedzējam	 ir	 pienākums	 atmaksāt	 Fondam	 no	 Fonda	 izmaksātos	 uzturlīdzekļus	 un	

likumiskos	procentus	par	nepamatoti	izmaksātajām	uzturlīdzekļu	summām,	ja	iesniedzējs	sniedzis	
nepatiesas	ziņas	(lai	saņemtu	uzturlīdzekļus)	vai	nav	paziņojis	par	apstākļiem,	kas	ietekmē	tiesības	
saņemt	uzturlīdzekļus.

14.pants
Parādniekam	ir	pienākums	atmaksāt	Fondam	šā	likuma	8.pantā	noteiktajā	kārtībā	izmaksātos	

uzturlīdzekļus	un	likumiskos	procentus	par	tiem.
15.pants
(1)	Piemērojot	 šo	 likumu,	uzskatāms,	ka	persona	pastāvīgi	dzīvo	Latvijas	Republikā,	 ja	 tā	

Latvijas	Republikā	uzturas	ne	mazāk	kā	sešus	mēnešus	kalendārā	gada	laikā.	Personas	izbraukšana	
no	Latvijas	Republikas	uz	ārvalstīm,	 ja	 tās	prombūtne	pārsniedz	 sešus	mēnešus	kalendārā	gada	
laikā,	netiek	ņemta	vērā,	ja	izbraukšanas	iemesls	ir	saistīts	ar	medicīniskās	palīdzības	saņemšanu	
ārstniecības	iestādē,	mācībām	akreditētā	izglītības	iestādē	vai	ar	Latvijas	diplomātisko	un	konsulāro	
dienestu	vai	militāro	dienestu	Latvijas	Republikas	Nacionālajos	bruņotajos	spēkos	ārvalstīs.	

(2)	Šaubu	gadījumā	personas	pienākums	ir	pierādīt,	ka	tā	pastāvīgi	dzīvo	Latvijas	Republikā.”
8.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	4. un	5.punktu	šādā	redakcijā:
“4.  Laika	 periodā	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 uzturlīdzekļus	 no	

Fonda	 līdzekļiem	 uzsāktajās	 uzturlīdzekļu	 izmaksas	 lietās	 un	 lietās,	 kas	 uzsāktas	 pēc	 2010.gada	
1.janvāra,	atbilstoši	šā	likuma	8.panta	otrajai	daļai	izmaksā	šādā	apmērā:

1)	 par	katru	bērnu	no	viņa	piedzimšanas	līdz	septiņu	gadu	vecuma	sasniegšanai	—	30	
latus,	bet	ne	vairāk	par	tiesas	nolēmumā	noteikto,	kā	arī	nepārsniedzot	apmēru,	ko	
noteicis	Ministru	kabinets	atbilstoši	Civillikuma	179.panta	piektajai	daļai;	

2)	 par	katru	bērnu	no	septiņu	gadu	vecuma	sasniegšanas	līdz	18	gadu	vecuma	sasniegšanai	
—	35	latus,	bet	ne	vairāk	par	tiesas	nolēmumā	noteikto,	kā	arī	nepārsniedzot	apmēru,	
ko	noteicis	Ministru	kabinets	atbilstoši	Civillikuma	179.panta	piektajai	daļai.
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5.	Ne	vēlāk	kā	līdz	2010.gada	30.jūnijam	Fonda	administrācija	no	Fonda	līdzekļiem	uzsāktajās	
uzturlīdzekļu	 izmaksas	 lietās	 pārbauda	 iesniedzēju	 un	 bērnu,	 par	 kuriem	 veic	 uzturlīdzekļu	
izmaksas	 no	 Fonda,	 deklarētās	 dzīvesvietas	 esamību	 Latvijas	 Republikā,	 kā	 arī	 šaubu	 gadījumā	
pārbauda,	 vai	 viņi	 pastāvīgi	 dzīvo	 Latvijas	 Republikā.	 Konstatējot,	 ka	 iesniedzējs	 vai	 bērns,	 par	
kuru	veic	uzturlīdzekļu	izmaksas	no	Fonda,	izbraukuši	no	Latvijas	Republikas	uz	pastāvīgu	dzīvi	
ārvalstī	 vai	 šīm	 personām	 nav	 deklarētas	 dzīvesvietas	 Latvijas	 Republikā,	 Fonda	 administrācija	
pārtrauc	uzturlīdzekļu	izmaksu	atbilstoši	šā	likuma	9.panta	pirmās	daļas	4.punktam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

70.	 1147L/9	 Grozījumi	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	
amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumā

Izdarīt	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumā	šādus	
grozījumus:

1.	Izteikt	3.panta	piektās	daļas	4.punkta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Šis	punkts	neattiecas	uz	šajā	likumā	noteiktajām	vispārējām	piemaksām,	ikgadējo	apmaksāto	

atvaļinājumu	un	atlaišanas	pabalstu.”
2.	Papildināt	14.panta	otro	daļu	ar		trešo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Amatpersonai	 ar	 speciālo	 dienesta	 pakāpi,	 kura	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 pirmo	 daļu	 saņem	

piemaksu	par	pedagoģisko	darbu	un	vēl	citu	šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	piemaksu,	piemaksu	
kopsumma	nedrīkst	pārsniegt	50 procentus	no	amatpersonai	noteiktās	mēnešalgas.”

3.	Izteikt	14.panta	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(10)  Iekšlietu	ministrijas	 sistēmas	 iestādes	vai	 Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	amatpersonai	

ar	speciālo	dienesta	pakāpi	par	dienesta	pienākumu	pildīšanu	virs	noteiktā	dienesta	pienākumu	
izpildes	 laika	 nosaka	 samaksu	 (ņemot	 vērā	 virsstundu	 skaitu)	 atbilstoši	 tai	 noteiktajai	 stundas	
algas	likmei,	kā	arī	nosaka	piemaksu	100 procentu	apmērā	no	tai	noteiktās	stundas	algas	likmes,	
ja	amatpersonu	iesaista	dienesta	pienākumu	pildīšanā	virs	noteiktā	dienesta	pienākumu	izpildes	
laika:	

1)	 lai	 nodrošinātu	 īpaši	 nozīmīgus	 valsts	 pasākumus,	 novērstu	 katastrofu	 un	 dabas	
stihiju	 sekas,	 nodrošinātu	 sabiedrisko	 kārtību	 un	 drošību	 vai	 veiktu	 citus	 ārkārtas	
uzdevumus,	un	šim	mērķim	saskaņā	ar	īpašu	Ministru	kabineta	lēmumu	ir	piešķirti	
vai	gadskārtējā	valsts	budžeta	likumā	ir	paredzēti	valsts	budžeta	līdzekļi;	

2)	 lai	nodrošinātu	sabiedrisko	kārtību	un	drošību	sabiedriski	nozīmīgos	publiskos	sporta	
vai	 kultūras	 pasākumos,	 ja	 samaksu	 veic	 no	 iestādes	 ieņēmumiem	 par	 sniegtajiem	
maksas	pakalpojumiem.”

4.	 Izslēgt	 17.panta	 trešajā	 daļā	 vārdus	 “vai	 sakarā	 ar	 valsts	 vai	 pašvaldības	 institūcijas	
reorganizāciju”.

5.	Izteikt	19.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Amatpersonas	 (darbinieki),	 izņemot	 karavīrus,	 kuras,	 pildot	 ar	 dzīvības	 vai	 veselības	

apdraudējumu	(risku)	saistītus	amata	(dienesta,	darba)	pienākumus,	ir	cietušas	nelaimes	gadījumā	
un	guvušas	ievainojumu	vai	sakropļojumu	vai	kuru	veselībai	nodarīts	citāds	kaitējums	(izņemot	
arodslimību),	saņem	vienreizēju	pabalstu.	Veselības	bojājumus,	sakarā	ar	kuriem	izmaksā	minēto	
pabalstu,	tā	apmēru,	piešķiršanas	un	izmaksas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.”

6.	Izteikt	27.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Pašvaldības	dome	nosaka	kārtību,	kādā	pašvaldības	amatpersonu	(darbinieku)	nosūta	

paaugstināt	kvalifikāciju	mācību	kursos,	un	ar	pašvaldības	amatpersonas	(darbinieka)	kvalifikācijas	
paaugstināšanu	 saistīto	 izdevumu	 segšanas	 un	 atmaksāšanas	 nosacījumus	 un	 kārtību,	 kā	 arī	
gadījumus,	kad	pašvaldības	amatpersona	(darbinieks)	neatmaksā	ar	tās	kvalifikācijas	paaugstināšanu	
saistītos	izdevumus.”

7.	 Izslēgt	 31.panta	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “kas	 dienesta	 vietā	 nav	 nodrošināts	 ar	 dienesta	
dzīvojamo	telpu”.

8.	Izslēgt	37.panta	ceturtās	daļas	otro	teikumu.
9.	Papildināt	40.pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
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“(4) Karavīram,	kuram	piešķirts	bērna	kopšanas	atvaļinājums,	attiecīgā	atvaļinājuma	laiku	
ieskaita	izdienas	stāžā,	kas	dod	tiesības	uz	izdienas	pensiju,	bet	neieskaita	izdienas	stāžā,	kas	dod	
tiesības	uz	kārtējās	dienesta	pakāpes	piešķiršanu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

71.	 1106L/9	 Grozījums	likumā	“Par	vieglo	automobiļu	un	
motociklu	nodokli”

Izdarīt	likumā	“Par	vieglo	automobiļu	un	motociklu	nodokli”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2003,	23.nr.;	2004,	10.nr.;	2007,	12.nr.)	šādu	grozījumu:

Izteikt	4.pantu	šādā	redakcijā:
“4.pants.	Nodokļa	likmes
(1) Iepriekš	nereģistrētiem	vieglajiem	automobiļiem	un	vieglajiem	automobiļiem,	kuri	pirmo	

reizi	reģistrēti	ārvalstīs	pēc	2009.gada	1.janvāra,	nodokli	aprēķina,	piemērojot	 likmi	atkarībā	no	
automobiļa	radīto	oglekļa	dioksīda	(CO2)	izmešu	daudzuma	uz	vienu	kilometru:	

1)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	(CO2)	izmešu	daudzumu	līdz	120	gramiem	uz	vienu	
kilometru	—	0,3	lati	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru;

2)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	 (CO2)	 izmešu	daudzumu	no	121	grama	 līdz	170	
gramiem	uz	vienu	kilometru	—	1	lats	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru;

3)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	 (CO2)	 izmešu	daudzumu	no	171	grama	 līdz	220	
gramiem	uz	vienu	kilometru	—	1,5	lati	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru;

4)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	 (CO2)	 izmešu	daudzumu	no	221	grama	 līdz	250	
gramiem	uz	vienu	kilometru	—	2,5	lati	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru;

5)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	 (CO2)	 izmešu	daudzumu	no	251	grama	 līdz	300	
gramiem	uz	vienu	kilometru	—	3	lati	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru;

6)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	 (CO2)	 izmešu	daudzumu	no	301	grama	 līdz	350	
gramiem	uz	vienu	kilometru	—	4	lati	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru;

7)	 automobiļiem	ar	oglekļa	dioksīda	(CO2)	izmešu	daudzumu	virs	350	gramiem	uz	vienu	
kilometru	—	5	lati	par	katru	gramu	uz	vienu	kilometru.

(2)  Vieglajiem	 automobiļiem,	 kas	 nav	 minēti	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā,	 nodokli	 aprēķina,	
summējot	lielumus,	kas	iegūti,	piemērojot	šajā	panta	daļā	noteiktās	likmes	atkarībā	no	automobiļa	
vecuma	(skaitot	no	pirmās	reģistrācijas	gada	ārvalstīs)	un	automobiļa	motora	tilpuma:

1)	 ņemot	vērā	vieglā	automobiļa	vecumu,	tiek	noteiktas	šādas	likmes:
a)	 divus	gadus	veciem	automobiļiem	—	150	latu,
b)	 trīs	gadus	veciem	automobiļiem	—	125	lati,
c)	 četrus	gadus	veciem	automobiļiem	—	100	latu,
d)	piecus	līdz	septiņus	gadus	veciem	automobiļiem	—	75	lati,
e)	 astoņus	gadus	veciem	automobiļiem	—	80	latu,
f)	 deviņus	gadus	veciem	automobiļiem	—	85	lati,
g)	 10	gadus	veciem	automobiļiem	—	90	latu,
h)	11	gadus	veciem	automobiļiem	—100	latu,
i)	 12	gadus	veciem	automobiļiem	—	110	latu,
j)	 13	gadus	veciem	automobiļiem	—	130	latu,
k)	14	gadus	veciem	automobiļiem	—	150	latu,
l)	 15	gadus	veciem	automobiļiem	—	170	latu,
m)	16	gadus	veciem	automobiļiem	—	190	latu,
n)	17	gadus	veciem	automobiļiem	—	210	latu,
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o)	18	gadus	veciem	automobiļiem	—	230	latu,
p)	19	līdz	25	gadus	(ieskaitot)	veciem	automobiļiem	—	250	latu;

2)	 vieglajiem	 automobiļiem	 ar	 motora	 tilpumu	 3001	 kubikcentimetrs	 un	 lielāku	 tiek	
noteiktas	šādas	likmes:
a)	 automobiļiem	 ar	 motora	 tilpumu	 no	 3001	 kubikcentimetra	 līdz	 3500	

kubikcentimetriem	—	300	latu,	
b)	automobiļiem	 ar	 motora	 tilpumu	 no	 3501	 kubikcentimetra	 līdz	 4000	

kubikcentimetriem	—	400	latu,
c)	 automobiļiem	 ar	 motora	 tilpumu	 no	 4001	 kubikcentimetra	 līdz	 4500	

kubikcentimetriem	—	500	latu,
d)	automobilim	ar	motora	tilpumu	virs	4500	kubikcentimetriem	—	600	latu.

(3) Iepriekš	nereģistrētiem	motocikliem	un	motocikliem,	kuri	pirmo	reizi	reģistrēti	ārvalstīs	
pēc	2009.gada	1.janvāra,	nodokli	aprēķina	atkarībā	no	motocikla	dzinēja	darba	tilpuma,	piemērojot	
nodokļa	likmi	0,10	latu	par	katru	dzinēja	darba	tilpuma	kubikcentimetru.

(4) Motocikliem,	kas	nav	minēti	šā	panta	trešajā	daļā,	nodokli	aprēķina	atkarībā	no	motocikla	
vecuma	 (skaitot	 no	 pirmās	 reģistrācijas	 gada	 ārvalstīs),	 šā	 panta	 otrās	 daļas	 1.punktā	 noteiktās	
likmes	reizinot	ar	0,25.

(5)  Ja	 nav	 iespējams	 noteikt	 vieglā	 automobiļa	 vai	 motocikla	 pirmās	 reģistrācijas	 gadu	
ārvalstīs,	nodokli	aprēķina	pēc	vieglā	automobiļa	vai	motocikla	vecuma,	skaitot	no	tā	izgatavošanas	
gada.

(6) Šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktā	nodokļa	aprēķinā	vieglajiem	automobiļiem	izmanto	oglekļa	
dioksīda	(CO2)	 izmešu	daudzumu,	kas	norādīts	 transportlīdzekļa	 tipa	apstiprinājuma	sertifikātā	
vai	citu	Eiropas	Savienības	dalībvalstu	izsniegtajos	vieglo	automobiļu	reģistrācijas	dokumentos.

(7) Ja	nav	iesniegti	šā	panta	sestajā	daļā	minētie	dokumenti,	kuros	norādīts	oglekļa	dioksīda	
(CO2)	 izmešu	 daudzums,	 nodokļa	 aprēķinā	 vieglajiem	 automobiļiem	 izmanto	 oglekļa	 dioksīda	
(CO2)	 izmešu	 daudzumu,	 kas	 Ministru	 kabineta	 noteiktajā	 kārtībā	 aprēķināts	 pēc	 formulas,	
izmantojot	dzinēja	maksimālās	jaudas	un	automobiļa	pašmasas	rādītājus.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

72.	 1090L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	sociālo	
apdrošināšanu”

Izdarīt	likumā	“Par	valsts	sociālo	apdrošināšanu”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1997,	22.nr.;	1998,	15.nr.;	1999,	24.nr.;	2001,	15.,	17.nr.;	2002,	14.nr.;	2003,	9.nr.;	
2004,	5.nr.;	2005,	8.,	24.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	3.,	12.,	24.nr.;	2008,	15.nr.;	2009,	3.,	15.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Izteikt	14.panta	septīto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(7)  Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktajā	 obligāto	 iemaksu	 objektā	 netiek	 ietvertas	 darba	

ņēmēja	 labā	 veiktās	 darba	 devēja	 iemaksas	 privātajos	 pensiju	 fondos	 atbilstoši	 licencētajiem	
pensiju	plāniem,	iemaksātās	dzīvības	apdrošināšanas	(ar	līdzekļu	uzkrāšanu)	prēmiju	summas	un	
iemaksātās	 dzīvības,	 veselības	 vai	 nelaimes	 gadījumu	 apdrošināšanas	 (bez	 līdzekļu	 uzkrāšanas)	
prēmiju	summas	saskaņā	ar	likuma	“Par	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli”	noteikumiem.”

2.	Aizstāt	19.panta	otrajā	daļā	vārdus	“par	mēnesi,	par	kuru”	ar	vārdiem	“par	pārskata	mēneša	
dienām,	par	kurām”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.	

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200



142

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

73.	 1114L/9	 Grozījums	likumā	“Par	obligāto	sociālo	
apdrošināšanu	pret	nelaimes	gadījumiem	darbā	un	
arodslimībām”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 obligāto	 sociālo	 apdrošināšanu	 pret	 nelaimes	 gadījumiem	 darbā	 un	
arodslimībām”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1996,	1.nr.;	1997,	3.nr.;	
1998,	21.nr.;	2000,	2.nr.;	2001,	1.nr.;	2005,	2.nr.;	2009,	1.,	15.nr.)	šādu	grozījumu:

Papildināt	 pārejas	 noteikumu	 10.punktu	 pēc	 skaitļa	 un	 vārda	 “2009.gadā”	 ar	 vārdiem	 un	
skaitli	“un	2010.gadā”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

74.	 1112L/9	 Grozījumi	Farmācijas	likumā
Izdarīt	Farmācijas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1997,	

10.nr.;	1998,	9.nr.;	1999,	2.nr.;	2000,	2.,	13.nr.;	2001,	14.nr.;	2003,	9.,	11.nr.;	2004,	10.nr.;	2006,	2.nr.;	
2007,	21.nr.;	2008,	12.,	24.nr.;	2009,	8.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	5.panta	1.punktu	šādā	redakcijā:
“1)	 kārtību,	kādā	 izsniedzamas,	apturamas,	pārreģistrējamas	un	anulējamas	speciālās	

atļaujas	 (licences)	 farmaceitiskajai	 darbībai	 un	 veterinārfarmaceitiskajai	 darbībai,	
farmaceitu	 profesionālās	 kvalifikācijas	 sertifikāti,	 aptieku	 darbības	 uzsākšanas	 un	
darbības	kārtību,	kā	arī	zāļu	un	veterināro	zāļu	lieltirgotavu,	zāļu	un	veterināro	zāļu	
ražošanas	darbības	uzsākšanas,	darbības	un	atbilstības	novērtēšanas	kārtību;”.

2.	Izteikt	8.pantu	šādā	redakcijā:
“8.pants.	Zāļu	valsts	aģentūra	un	Veselības	ekonomikas	centrs	ir	veselības	ministra	padotībā	

esošas	valsts	pārvaldes	iestādes.”
3.	10.pantā:
izslēgt	10.punktu;
izteikt	12.punktu	šādā	redakcijā:

“12)	novērtē	 zāļu	 un	 veterināro	 zāļu	 lieltirgotavu,	 zāļu	 un	 veterināro	 zāļu	 ražotāju	
(arī	 ārvalsts	 ražotāju)	 atbilstību,	 pārbauda	 atbildīgās	 amatpersonas	 kvalifikācijas	
un	 pieredzes	 atbilstību	 normatīvajos	 aktos	 par	 zāļu	 un	 veterināro	 zāļu	 ražošanu	
un	 izplatīšanu	 noteiktajām	 prasībām	 un	 izsniedz	 speciālās	 atļaujas	 (licences)	
farmaceitiskajai	darbībai	un	veterinārfarmaceitiskajai	darbībai;”;

papildināt	pantu	ar	14.,	15.	un	16.punktu	šādā	redakcijā:
“14)	veic	medicīnisko	ierīču	atbilstības	novērtēšanu	un	reģistrāciju,	veido	un	aktualizē	

Latvijas	 medicīnisko	 ierīču	 reģistru,	 izsniedz	 atļaujas	 medicīnisko	 ierīču	 klīnisko	
pētījumu	veikšanai	un	uzrauga	to	norisi,	veic	medicīnisko	ierīču	lietošanas	drošības	
uzraudzību,	veido	un	uztur	datubāzi	par	novērotajām	medicīnisko	ierīču	lietošanas	
izraisītajām	blakusparādībām;

15)	 veic	 audu,	 šūnu	 un	 orgānu	 ieguves	 un	 uzglabāšanas	 centru,	 ārstniecības	 iestāžu	
asins	kabinetu,	asins	sagatavošanas	nodaļu	un	Valsts	asinsdonoru	centra	atbilstības	
novērtēšanu	un	uzraudzību;	

16)	 izvērtē	 iesniegumus,	 kas	 iesniegti,	 lai	 saņemtu	 speciālo	 atļauju	 (licenci)	 vispārēja	
tipa	 aptiekas	 darbībai	 vai	 slēgta	 tipa	 aptiekas	 darbībai,	 ar	 apliecinājumu	 par	 telpu,	
aprīkojuma,	personāla	un	dokumentācijas	atbilstību	normatīvajos	aktos	par	aptieku	
darbību	 un	 zāļu	 izplatīšanu	 noteiktajām	 prasībām	 un	 izsniedz	 speciālās	 atļaujas	
(licences)	vispārēja	tipa	aptiekas	darbībai	vai	slēgta	tipa	aptiekas	darbībai.”
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4.	Izteikt	11.pantu	šādā	redakcijā:
“11.pants.  Veselības	 ekonomikas	 centrs	 veic	 par	 valsts	 budžeta	 līdzekļiem	 apmaksājamo	

zāļu,	medicīnisko	ierīču,	medicīnisko	tehnoloģiju	un	veselības	aprūpes	pakalpojumu	ekonomisko	
novērtēšanu,	 izstrādā	 vadlīnijas	 veselības	 ekonomikas	 jomā,	 kā	 arī	 nodrošina	 ambulatorajai	
ārstēšanai	paredzēto	kompensējamo	zāļu	un	medicīnisko	 ierīču	sarakstu	un	slimnīcās	 lietojamo	
zāļu	sarakstu	izstrādāšanu.”

5. Aizstāt	64.panta	pirmajā	daļā,	otrās	daļas	ievaddaļā	un	trešajā	daļā	vārdus	“Zāļu	cenu	valsts	
aģentūra”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	“Veselības	ekonomikas	centrs”	(attiecīgā	locījumā).

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

75.	 1103L/9	 Grozījums	Ārstniecības	likumā
Izdarīt	 Ārstniecības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1997,	15.nr.;	1998,	7.nr.;	2000,	13.nr.;	2001,	15.nr.;	2004,	9.,	13.nr.;	2005,	14.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	
8.,	21.,	24.nr.;	2008,	13.nr.;	2009,	10.,	15.nr.)	šādu	grozījumu:

Izteikt	4.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Pašvaldību	 iestādēs,	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrībās	 un	 publiski	 privātās	

kapitālsabiedrībās	 nodarbināta	 ārstniecības	 persona,	 kura	 sniedz	 no	 valsts	 budžeta	 apmaksātos	
veselības	aprūpes	pakalpojumus	ārstniecības	 iestādē,	kas	noslēgusi	 līgumu	par	 sniegto	veselības	
aprūpes	 pakalpojumu	 apmaksu,	 saņem	 atlīdzību	 atbilstoši	 Valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	
amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

76.	 1104L/9	 Grozījumi	Darba	likumā
Izdarīt	 Darba	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2001,	

15.nr.;	2003,	2.nr.;	2004,	5.,	10.nr.;	2005,	12.,	22.nr.;	2006,	21.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Papildināt	2.pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Tiem	 valsts	 un	 pašvaldību	 institūciju	 darbiniekiem,	 kuriem	 atlīdzību	 un	 citus	 ar	 to	

saistītos	jautājumus	regulē	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	
likums,	nepiemēro	attiecīgās	šā	likuma	normas.”;

uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
2.	Izslēgt	62.panta	piekto	un	septīto	daļu.
3.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	10.punktu	šādā	redakcijā:
“10. Šajā	likumā	paredzētās	priekšrocības	turpināt	darba	tiesiskās	attiecības	darbinieku	skaita	

samazināšanas	gadījumā	attiecībā	uz	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	
atlīdzības	likumā	minētajiem	darbiniekiem	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	31.decembrim	
nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.	

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

77.	 1117L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	apdrošināšanu	bezdarba	
gadījumam”

Izdarīt	 likumā	“Par	apdrošināšanu	bezdarba	gadījumam”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1999,	24.nr.;	2001,	1.nr.;	2002,	12.,	22.nr.;	2006,	1.,	14.nr.;	2007,	24.nr.;	
2009,	2.,	6.,	15.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	10.pantā:
aizstāt	panta	nosaukumā	vārdu	“pārtraukšana”	ar	vārdu	“izbeigšana”;
aizstāt	trešās	daļas	ievaddaļā	vārdu	“pārtrauc”	ar	vārdu	“izbeidz”;
papildināt	trešo	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 persona	atsakās	no	bezdarbnieka	pabalsta.”
2.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	15.punktu	šādā	redakcijā:
“15. Laika	periodā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	31.decembrim	saskaņā	ar	šo	likumu	

piešķirtā	 bezdarbnieka	 pabalsta	 apmēru	 ierobežo	 atbilstoši	 likumā	 “Par	 valsts	 pensiju	 un	 valsts	
pabalstu	izmaksu	laika	periodā	no	2009.gada	līdz	2012.gadam”	noteiktajam.”	

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.	

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200



148

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

78.	 1118L/9	 Grozījumi	Militārpersonu	izdienas	pensiju	likumā
Izdarīt	 Militārpersonu	 izdienas	 pensiju	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1998,	8.nr.;	2000,	9.nr.;	2001,	1.nr.;	2005,	2.,	14.nr.;	2006,	13.nr.;	2007,	24.nr.;	
2008,	10.nr.;	2009,	14.,	22.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	visā	likumā	vārdus	“amatu	skaita	samazināšanas	dēļ”	ar	vārdiem	“karavīru	skaita	
samazināšanas	vai	vienības	(apakšvienības)	likvidēšanas	vai	reorganizēšanas	dēļ”.

2.	 Aizstāt	 6.panta	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “sakarā	 ar	 amatu	 skaita	 samazināšanu”	 ar	 vārdiem	
“sakarā	ar	karavīru	skaita	samazināšanu	vai	vienības	(apakšvienības)	likvidēšanu	vai	reorganizēšanu”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

79.	 1116L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	maternitātes	un	slimības	
apdrošināšanu”

Izdarīt	 likumā	“Par	maternitātes	un	slimības	apdrošināšanu”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1996,	1.,	4.nr.;	1998,	15.nr.;	2001,	1.nr.;	2002,	22.nr.;	2003,	2.,	23.nr.;	
2004,	5.nr.;	2005,	2.nr.;	2007,	24.nr.;	2009,	2.,	15.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	10.4 panta	pirmo	daļu	pēc	vārdiem	“kopj	bērnu”	ar	vārdiem	“vai	vairākus	vienās	
dzemdībās	dzimušus	bērnus”.

2.	31.pantā:
izteikt	otrās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 un	 šā	 likuma	 32.pantā	 paredzētajā	 vidējās	 apdrošināšanas	
iemaksu	algas	noteikšanas	periodā	apdrošināšanas	iemaksu	alga	nav	bijusi	sakarā	ar	
to,	ka	persona	nav	bijusi	reģistrēta	kā	valsts	sociālās	apdrošināšanas	iemaksu	veicēja,	
tad,	aprēķinot	valsts	sociālās	apdrošināšanas	pabalstu	(izņemot	maternitātes	pabalstu	
un	 paternitātes	 pabalstu),	 vidējo	 apdrošināšanas	 iemaksu	 algu	 par	 minēto	 periodu	
nosaka	40	procentu	apmērā	no	valstī	noteiktās	mēneša	vidējās	apdrošināšanas	iemaksu	
algas.	Aprēķinot	maternitātes	pabalstu	vai	paternitātes	pabalstu,	vidējo	apdrošināšanas	
iemaksu	algu	par	šo	periodu,	kā	arī	par	periodu,	kad	personai	apdrošināšanas	iemaksu	
alga	nav	bijusi	atvaļinājuma	bez	darba	samaksas	saglabāšanas	dēļ,	nosaka	70 procentu	
apmērā	no	valstī	noteiktās	mēneša	vidējās	apdrošināšanas	iemaksu	algas;”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)  Ja	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 un	 šā	 likuma	 32.pantā	 paredzētajā	 vidējās	 apdrošināšanas	

iemaksu	algas	noteikšanas	perioda	daļā	apdrošinātā	persona	nav	bijusi	reģistrēta	kā	valsts	sociālās	
apdrošināšanas	 iemaksu	veicēja,	 tad,	aprēķinot	valsts	sociālās	apdrošināšanas	pabalstu	(izņemot	
maternitātes	pabalstu	un	paternitātes	pabalstu),	vidējo	apdrošināšanas	iemaksu	algu	par	šo	perioda	
daļu	nosaka	40	procentu	apmērā	no	valstī	noteiktās	mēneša	vidējās	apdrošināšanas	iemaksu	algas.	
Aprēķinot	maternitātes	pabalstu	vai	paternitātes	pabalstu,	vidējo	apdrošināšanas	iemaksu	algu	par	
šo	 perioda	 daļu,	 kā	 arī	 par	 perioda	 daļu,	 kad	 personai	 apdrošināšanas	 iemaksu	 alga	 nav	 bijusi	
atvaļinājuma	bez	darba	samaksas	saglabāšanas	dēļ,	nosaka	70	procentu	apmērā	no	valstī	noteiktās	
mēneša	vidējās	apdrošināšanas	iemaksu	algas.”

3.	Pārejas	noteikumā:
aizstāt	vārdus	“Pārejas	noteikums”	ar	vārdiem	“Pārejas	noteikumi”;
aizstāt	 5.punkta	 ievaddaļā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “2009.gada	 31.decembrim”	 ar	 skaitļiem	 un	

vārdiem	“2010.gada	31.oktobrim”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	18.,	19.	un	20.punktu	šādā	redakcijā:
“18. Laika	periodā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	31.decembrim	saskaņā	ar	šo	likumu	

noteikto	 slimības	 pabalstu	 izmaksā	 likumā	 “Par	 valsts	 pensiju	 un	 valsts	 pabalstu	 izmaksu	 laika	
periodā	no	2009.gada	līdz	2012.gadam”	noteiktajā	apmērā.
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19.  Laika	 periodā	 no	 2010.gada	 3.novembra	 līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 saskaņā	 ar	 šo	
likumu	noteikto	maternitātes	pabalstu	un	paternitātes	pabalstu	izmaksā	likumā	“Par	valsts	pensiju	
un	valsts	pabalstu	izmaksu	laika	periodā	no	2009.gada	līdz	2012.gadam”	noteiktajā	apmērā.	

20.	Līdz	2012.gada	31.decembrim	saskaņā	ar	šo	likumu	noteikto	vecāku	pabalstu,	kas	piešķirts	
par	bērnu,	kurš	dzimis	pēc	2010.gada	2.novembra,	 izmaksā	 likumā	“Par	valsts	pensiju	un	valsts	
pabalstu	izmaksu	laika	periodā	no	2009.gada	līdz	2012.gadam”	noteiktajā	apmērā.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

80.	 1100L/9	 Grozījumi	Militārā	dienesta	likumā
Izdarīt	Militārā	dienesta	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

2002,	14.nr.;	2003,	2.,	15.nr.;	2004,	14.nr.;	2005,	8.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	10.nr.;	2008,	3.nr.;	2009,	2.,	
14.,	15.,	21.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	 Aizstāt	 visā	 likumā	 vārdu	 “alga“	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	 vārdu	 “mēnešalga”	 (attiecīgā	
locījumā).

2.	Papildināt	12.panta	trešo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Karavīram	atvaļinājumu	piešķir	vienības	komandieris	(priekšnieks).”
3.	Aizstāt	27.panta	otrajā	daļā	un	30.panta	otrajā	daļā	vārdus	“dienesta	atalgojumu”	ar	vārdiem	

“mēnešalgu	un	piemaksas”.
4.	Izslēgt	VI	nodaļu.
5.	Papildināt	44.pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	 Ja	 karavīru	 atvaļina	 no	 militārā	 dienesta	 šā	 likuma	 42.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktā	

noteiktajā	gadījumā	vai	izbeidzot	profesionālā	dienesta	līgumu	pirms	termiņa	šā	likuma	43.panta	
otrās	daļas	2.,	6.	vai	7.punktā	noteiktajā	gadījumā,	neizmantotā	ikgadējā	atvaļinājuma	kompensāciju	
aprēķina	par	pilnu	gadu.	Ja	karavīru	atvaļina	šā	likuma	43.panta	pirmajā	daļā	vai	otrās	daļas	1.,	4.,	8.	
vai	9.punktā	noteiktajā	gadījumā	pirms	kalendāra	gada	beigām	un	karavīrs	ir	izmantojis	ikgadējo	
atvaļinājumu	 par	 pilnu	 kalendāra	 gadu,	 no	 viņa	 par	 nenodienētajām	 dienām	 ietur	 izmaksāto	
samaksu	par	atvaļinājumu.”

6.	48.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	un	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“48.pants.	Karavīru	atlīdzība
(1)	Profesionālā	dienesta	karavīrs	aktīvā	dienesta	laikā	saņem	atlīdzību,	kuru	nosaka	atbilstoši	

Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”;
izslēgt	trešo,	ceturto,	piekto	un	sesto	daļu.
7.	Izteikt	49.pantu	šādā	redakcijā:
“49.pants.	Karavīru	apgāde
Profesionālā	 dienesta	 karavīrs	 militārā	 dienesta	 laikā	 atrodas	 daļējā	 valsts	 apgādībā.	 Katrs	

karavīrs	 dienesta	 laikā	 saņem	 karavīra	 uzturdevu,	 karavīra	 formas	 tērpu	 un	 nepieciešamo	
dienesta	 inventāru.	 Apgādes	 nosacījumus,	 normas	 un	 kārtību,	 kādā	 karavīrs	 nodrošināms	 ar	
materiāltehniskajiem	 līdzekļiem,	 nosaka	 aizsardzības	 ministrs.	 Karavīrs	 nesaņem	 šajā	 pantā	
noteikto	karavīra	uzturdevu,	ja	viņam	piešķirta	uzturdevas	kompensācija.”

8.	Izslēgt	50.pantu.
9.	Izslēgt	51.panta	pirmo	un	otro	daļu.
10.	Izteikt	52.pantu	šādā	redakcijā:
“52.pants.	Kompensācija	par	darbspēju	zaudējumu	sakarā	ar	obligāto	militāro	dienestu	
Ja	obligātā	militārā	dienesta	karavīram	aktīvā	dienesta	laikā	vai	gada	laikā	pēc	atvaļināšanas	no	

aktīvā	dienesta	noteikta	invaliditāte	ievainojuma	(sakropļojuma,	kontūzijas)	dēļ,	kas	iegūts	dienesta	
laikā,	pildot	dienesta	pienākumus,	vai	slimības	dēļ,	kuras	cēlonis	saistīts	ar	militārā	dienesta	izpildi	
(arodslimība),	viņam	katru	mēnesi	izmaksā	kompensāciju	par	darbspēju	zaudējumu:

1)	 I	grupas	invalīdam	—	300	latu	apmērā;
2)	 II	grupas	invalīdam	—	200	latu	apmērā;
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3)	 III	grupas	invalīdam	—	150	latu	apmērā.
Ja	šajā	pantā	minētajām	personām	maina	invaliditātes	grupu,	atbilstoši	no	jauna	noteiktajai	

invaliditātes	grupai	maināms	arī	noteiktais	kompensācijas	apmērs.”
11.	Izteikt		53.pantu	šādā	redakcijā:
“53.pants.	Citas	ar	aktīvo	dienestu	saistītās	garantijas
Profesionālā	dienesta	karavīram	 ir	 tiesības	ārpus	kārtas	 iekārtot	 savus	bērnus	pirmsskolas	

izglītības	iestādēs.”
12.	Izslēgt	55.panta	ceturto	daļu.
13.	Izslēgt	56.	un	57.pantu.
14.	59.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Atvaļinātais	 karavīrs	 saglabā	 tiesības	 saņemt	 apmaksātu	 veselības	 aprūpi	 tādā	 pašā	

kārtībā	kā	profesionālā	dienesta	karavīrs,	ja:	
viņš	ir	atvaļināts	no	aktīvā	dienesta	invaliditātes,	ievainojuma	(sakropļojuma,	kontūzijas)	

dēļ,	 kas	 iegūts	 dienesta	 laikā,	 pildot	 dienesta	 pienākumus,	 vai	 slimības	 dēļ,	 kuras	
cēlonis	saistīts	ar	militārā	dienesta	izpildi	(arodslimība);	

viņš	ir	atvaļināts	no	aktīvā	dienesta	sakarā	ar	aktīvajam	dienestam	noteiktā	maksimālā	
vecuma	 sasniegšanu	 vai	 pēc	 aktīvajam	 dienestam	 noteiktā	 maksimālā	 vecuma	
sasniegšanas	šā	likuma	41.panta	otrajā,	trešajā	un	ceturtajā	daļā	noteiktajos	gadījumos	
un	viņam	ir	piešķirta	izdienas	pensija.”;

aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“šā	likuma	52.panta	desmitajā	daļā	minētajiem	apstākļiem”	
ar	vārdiem	“viņa	ļaunprātīgu	vai	nepiedienīgu	rīcību”;

aizstāt	ceturtajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“šā	likuma	51.panta	pirmajā	daļā	paredzētās	tiesības”	
ar	vārdiem	“tiesības	saņemt	apmaksātu	veselības	aprūpi	tādā	pašā	kārtībā	kā	profesionālā	dienesta	
karavīrs”.

15.	Izslēgt	61.panta	trešo,	piekto	un	sesto	daļu.
Pārejas	noteikums

Šā	likuma	3.pants	stājas	spēkā	2011.gada	1.janvārī.
Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.
Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

81.	 1105L/9	 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.)	šādus	
grozījumus:

1. Papildināt	1.panta	27.punkta	otro	teikumu	pēc	vārda	“dokumentus”	ar	vārdiem	“izņemot	
muitas	 deklarāciju	 pārbaudes	 saskaņā	 ar	 Padomes	 1992.gada	 12.oktobra	 regulu	 Nr.2913/92	 par	
Kopienas	 Muitas	 kodeksa	 izveidi,	 kuru	 veikšanai	 nodokļu	 administrācija	 ir	 tiesīga	 pieprasīt	 no	
nodokļu	maksātāja	nepieciešamos	dokumentus”.

2.	11.panta	otrajā	daļā:
izslēgt	32.punktu;
papildināt	daļu	ar	95.,	96.,	97.	un	98.punktu	šādā	redakcijā:

“95)	par	atzinuma	par	aizsargjoslas	saskaņošanu	ap	ūdens	ņemšanas	vietām	sagatavošanu;
	96)	 par	atzinuma	par	veselīguma	norādi	uz	pārtikas	produktiem	sagatavošanu;
	97)	 par	tiesību	piešķiršanu	ievest	atkritumus	valsts	teritorijā;
	98)	 par	 apraides	 atļaujas,	 retranslācijas	 atļaujas	 un	 speciālās	 atļaujas	 (licences)	

kabeļtelevīzijas	 un	 kabeļradio	 (radiotranslācijas)	 darbībai	 izsniegšanu	 un	
pārreģistrāciju.”

3.	Izslēgt	15.panta	pirmās	daļas	8.punktu.
4.	18.panta	pirmajā	daļā:
izslēgt	13.punktu;
papildināt	daļu	ar	19.punktu	šādā	redakcijā:

“19)	nodrošināt	 publiski	 pieejamu	 sabiedriskā	 labuma	 organizāciju	 vienoto	 datu	 bāzi	
(reģistru).”

5.	24.pantā:
aizstāt	1.1 daļas	ievaddaļā	skaitļus	un	vārdus	“1.	un	3.punktā”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“1.,	3.	

un	5.punktā,	kā	arī	1.4 daļā”;
papildināt	pantu	ar	1.3	un	1.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(13) Nodokļu	maksātājs	attiecībā	uz	nokavētajiem	valsts	budžetā	un	pašvaldību	budžetos	

ieskaitāmo	 nodokļu	 maksājumiem,	 kuru	 samaksas	 termiņš	 ir	 pagarināts	 vai	 sadalīts	 termiņos	
saskaņā	 ar	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 1.,	 2.	 vai	 5.punktu,	 var	 lūgt	 nodokļu	 administrācijai	 atkārtoti	
sadalīt	termiņos	vai	atlikt	uz	laiku	līdz	sešiem	mēnešiem	nokavēto	nodokļu	maksājumu,	ievērojot	
šādus	nosacījumus:

1)	 nodokļu	 maksātājs	 sniedz	 pierādījumus	 par	 to,	 ka	 atkārtota	 nokavēto	 nodokļu	
maksājumu	sadalīšana	termiņos	vai	atlikšana	uz	laiku	līdz	sešiem	mēnešiem	stabilizēs	
viņa	finansiālo	stāvokli	un	nokavētie	nodokļi	tiks	samaksāti	termiņā,	kāds	tiks	noteikts	
nokavēto	nodokļu	maksājumu	atkārtotai	sadalīšanai	termiņos	vai	atlikšanai	uz	laiku	
līdz	sešiem	mēnešiem;

2)	 saistību	izpilde	attiecībā	uz	nokavēto	nodokļu	samaksu	var	izraisīt	nodokļu	maksātāja	
maksātnespēju;

3)	 nodokļu	 maksātājs,	 izņemot	 personu,	 kas	 nodarbojas	 ar	 patērētāja	 kreditēšanu,	
līdz	 iesnieguma	 iesniegšanas	 dienai	 nav	 izsniedzis	 privātpersonām,	 arī	 savas	



154

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

komercsabiedrības	 akcionāriem	 vai	 dalībniekiem	 un	 vadībai	 aizdevumus,	 kas	 nav	
atmaksāti;

4)	 nodokļu	parāds	ir	saistīts	ar	vienu	no	šādiem	apstākļiem:
a)	 nodokļu	maksātāja	debitoru	(pircēju	un	pasūtītāju)	parādu	summa	ir	vienāda	ar	to	

nokavēto	nodokļu	maksājumu	summu,	attiecībā	uz	kuru	iesniegts	iesniegums,	vai	
arī	pārsniedz	šo	nokavēto	nodokļu	maksājumu	summu,

b)	nodokļu	maksātāja	krājumu	vērtība	ir	vienāda	ar	to	nokavēto	nodokļu	maksājumu	
summu,	 attiecībā	 uz	 kuru	 iesniegts	 iesniegums,	 vai	 arī	 pārsniedz	 šo	 nokavēto	
nodokļu	 maksājumu	 summu	 un	 attiecīgie	 krājumi	 ir	 izveidojušies	 nodokļu	
maksātāja	realizācijas	apjoma	samazināšanās	dēļ,

c)	 nodokļu	maksātājs	noteiktajā	termiņā	nav	saņēmis	vai	saņēmis	daļēju	samaksu	par	
valsts	un	pašvaldību	pasūtījumu	izpildi,

d)	budžeta	finansētām	institūcijām,	kā	arī	valsts	un	pašvaldības	kapitālsabiedrībām,	
kuras	sniedz	no	valsts	budžeta	apmaksātos	pakalpojumus,	piešķirtā	finansējuma	
vai	 no	 valsts	 budžeta	 apmaksāto	 pakalpojumu	 apjoma	 samazinājums	 pārskata	
gadā,	 kurā	 izveidojies	 nodokļu	 parāds,	 pārsniedz	 30  procentus	 salīdzinājumā	 ar	
iepriekšējo	pārskata	gadu.

(14) Nodokļu	maksātājs	motivētu	iesniegumu	par	nokavēto	nodokļu	maksājumu	atkārtotu	
sadalīšanu	termiņos	vai	atlikšanu	uz	laiku	līdz	sešiem	mēnešiem	un	citus	dokumentus,	kas	apliecina	
nodokļu	maksātāja	atbilstību	šā	panta	1.3 daļas	nosacījumiem,	 iesniedz	nodokļu	administrācijai,	
pirms	 beidzies	 nokavētā	 maksājuma	 samaksas	 termiņš.	 Juridiskās	 personas,	 kas	 sastāda	 gada	
pārskatu,	pievieno	bilanci	un	peļņas	vai	zaudējumu	aprēķinu	uz	iesniegšanas	mēneša	pirmo	datumu,	
sagatavojot	to	atbilstoši	attiecīgajiem	gada	pārskatu	sagatavošanu	reglamentējošiem	normatīvajiem	
aktiem.”;

aizstāt	septītās	daļas	pirmajā	teikumā	vārdus	“pirmajā	daļā	minētajos	termiņa	pagarināšanas	
(atlikšanas,	 sadalīšanas)	 gadījumos,	 izņemot	 4.punktā	 noteikto	 gadījumu”	 ar	 vārdiem	 “pirmās	
daļas	1.,	2.,	3.	un	5.punktā,	kā	arī	1.3 daļā	minētajos	termiņa	pagarināšanas	(atlikšanas,	sadalīšanas)	
gadījumos”;

papildināt	astoto	daļu	pēc	vārda	“pagarinājums”	ar	vārdiem	“(atlikšana,	sadalīšana)”.
6.	 Aizstāt	 24.1  panta	 ceturtās	 daļas	 pirmajā	 teikumā	 vārdus	 “Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	

ģenerāldirektors,	viņa	vietnieks	vai	 teritoriālās	 iestādes	direktors”	ar	vārdiem	“Valsts	 ieņēmumu	
dienests”.

7.	Aizstāt	25.2 panta	pirmās	daļas	ievaddaļā	vārdus	“teritoriālās	iestādes	direktors”	ar	vārdiem	
“nodokļu	administrēšanas	struktūrvienības	vadītājs	vai	viņa	vietnieks”.

8.	26.1 pantā:
izteikt	pirmās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“Vienlaikus	ar	nodokļu	administrācijas	kontroles	(pārbaudes,	revīzijas)	rezultātā	pieņemtā	

lēmuma	 paziņošanu,	 kā	 arī	 lēmuma	 par	 nokavēto	 nodokļu	 maksājumu	 piedziņu	 pieņemšanu	
nodokļu	 administrācija	 ir	 tiesīga	 piemērot	 šādus	 minēto	 lēmumu	 izpildes	 nodrošinājuma	
līdzekļus:”;

aizstāt	 trešajā	 daļā	 vārdus	 “pirms	 normatīvajā	 aktā	 vai	 nodokļu	 administrācijas	 kontroles	
(pārbaudes,	revīzijas)	rezultātā	pieņemtajā	lēmumā	noteiktā	maksāšanas	termiņa”	ar	vārdiem	“pirms	
lēmuma	pieņemšanas	par	nodokļu	administrācijas	kontroles	(pārbaudes,	revīzijas)	rezultātiem”.

9.	Papildināt	28.pantu	ar	2.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(22)	Šā	panta	otrajā	daļā	minētās	pārbaudes	veikšana	neierobežo	nodokļu	administrācijas	

tiesības	nodokļu	revīzijas	(audita)	rezultātā	precizēt	pārmaksāto	nodokļu	summas,	kuras	nodokļu	
maksātājam	ir	atmaksātas	vai	novirzītas	nokavēto	vai	kārtējo	nodokļu	maksājumu	segšanai.”

10.	28.1 pantā:
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izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“28.1 pants.	 Nodokļu	un	citu	maksājumu	reģistrēšanas	elektronisko	ierīču	un	iekārtu	

lietošana	nodokļu	un	nodevu	aprēķināšanai”;
izslēgt	trešo	daļu.
11.	Papildināt	30.panta	sestās	daļas	pirmo	teikumu	pēc	vārda	“uzskatāma”	ar	vārdu	“iepirkto”.
12.	Pārejas	noteikumos:
aizstāt	 98.punktā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “2010.gada	 1.janvārī”	 ar	 vārdiem	 un	 skaitļiem	

“2011.gada	1.janvārī”;
aizstāt	 99.punktā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “2011.gada	 1.janvārim”	 ar	 skaitļiem	 un	 vārdiem	

“2012.gada	1.janvārim”;
izslēgt	111.punktu;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	116.,	117.,	118.	un	119.punktu	šādā	redakcijā:
“116.  Šā	 likuma	 11.panta	 otrās	 daļas	 97.punkts	 stājas	 spēkā	 vienlaikus	 ar	 attiecīgiem	

grozījumiem	Atkritumu	apsaimniekošanas	likumā.
117. Grozījumi	šā	likuma	18.panta	pirmajā	daļā	attiecībā	uz	13.punkta	izslēgšanu	stājas	spēkā	

2013.gada	1.janvārī.
118.  Nodokļu	 maksātājiem	 veic	 uz	 2009.gada	 31.decembri	 atlikumā	 esošo	 pavadzīmju	

numuru	 inventarizācija	 un	 ne	 vēlāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 15.janvārim	 iesniedz	 Valsts	 ieņēmumu	
dienestam	pārskatu	par	pavadzīmju	numuru	 izlietojumu,	 ievērojot	Ministru	kabineta	2005.gada	
27.decembra	 noteikumus	 Nr.1038	 “Noteikumi	 par	 pavadzīmēm	 ar	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	
piešķirtiem	numuriem”.	Neizlietotos	pavadzīmju	numurus	anulē.

119.  Šā	 likuma	 18.panta	 pirmās	 daļas	 19.punkts	 stājas	 spēkā	 vienlaikus	 ar	 attiecīgiem	
grozījumiem	Sabiedriskā	labuma	organizāciju	likumā.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

82.	 1108L/9	 Grozījumi	Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	
likumā

Izdarīt	Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2006,	1.nr.;	2008,	7.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1. Izslēgt	1.panta	9.punktā	vārdus	“un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	objekta”.
2. Izslēgt	2.pantā	vārdus	“kā	arī	nekustamā	īpašuma	nodokļa	objektiem	un	maksātājiem”.
3. Izslēgt	3.panta	pirmajā	daļā	vārdus	“nekustamā	īpašuma	nodokļa	objektiem	un	maksātājiem”.
4. Izslēgt	4.pantā	vārdus	“nekustamā	īpašuma	nodokļa	objektiem	un	maksātājiem”.
5.	14.pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Ar	nekustamā	īpašuma	nodokli	apliekamās	inženierbūves	īpašniekam	vai,	ja	tāda	nav,	

—	tiesiskajam	valdītājam,	vai,	 ja	tāda	nav,	—	lietotājam	ir	pienākums	triju	mēnešu	laikā	pēc	tās	
uzbūvēšanas	ierosināt	šīs	būves	noteikšanu.”;

uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
6. 44.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	2.punkta	“c”	apakšpunktu;
izslēgt	 otrās	 daļas	 5.punktā	 vārdus	 “un	 vietējai	 pašvaldībai	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	

administrēšanai”.
7. Izslēgt	47.pantā	vārdus	“Nekustamā	īpašuma	nodokļa	administrēšanai”.
8. 53.pantā:
izslēgt	2.punkta	“b”	un	“d”	apakšpunktu;
izslēgt	3.punkta	“d” apakšpunktā	vārdus	“nekustamā	īpašuma	nodokļa	administrēšanai	un”.
9. Izslēgt	60.panta	6.punktu.
10. Izslēgt	66.panta	pirmajā	daļā	vārdus	“un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	objektu”.
11. Izslēgt	71.panta	2.punktā	vārdus	“un	nekustamā	īpašuma	nodokļa	objektu”.
12.	Izteikt	73.pantu	šādā	redakcijā:
“73.pants.	 (1) Kadastra	objekta	kadastrālā	vērtība	 ir	aktuāla	 līdz	nākamā	gada	1.janvārim	

vai	līdz	šā	likuma	71.panta	2.,	3.	vai	4.punktā	minēto	kadastra	datu	izmaiņu	reģistrācijai	Kadastra	
informācijas	 sistēmā.	 Valsts	 zemes	 dienests	 katra	 kalendārā	 gada	 1.janvārī	 veic	 visu	 Kadastra	
informācijas	sistēmā	reģistrēto	kadastra	objektu	kadastrālo	vērtību	pārrēķinu.

(2) Nekustamā	īpašuma	nodokļa	administrēšanas	vajadzībām	Kadastra	informācijas	sistēmā	
glabā	 kadastra	 objektu	 kadastrālās	 vērtības,	 kādas	 tās	 ir	 taksācijas	 gada	 1.janvārī	 vai	 kadastra	
objekta	reģistrācijas	dienā,	ja	tas	reģistrēts	pēc	1.janvāra.”

13. Izslēgt	74.	un	75.pantu.
14. Izslēgt	VIII	nodaļu.
15. Izslēgt	88.panta	1.punktu.
16.	Papildināt	likumu	ar	99.1 pantu	šādā	redakcijā:
“99.1 pants.	Ja	būves	īpašnieks	vai,	ja	tāda	nav,	—	tiesiskais	valdītājs,	vai,	ja	tāda	nav,	—	lietotājs	

neierosina	 būves	 noteikšanu	 un	 reģistrāciju	 šajā	 likumā	 noteiktajā	 termiņā,	 tad	 būves	 īpašnieks	
vai,	ja	tāda	nav,	—	tiesiskais	valdītājs,	vai,	ja	tāda	nav,	—	lietotājs	ir	atbildīgs	normatīvajos	aktos	
noteiktajā	kārtībā.”



157

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

17.	Pārejas	noteikumos:
izteikt	16.punktu	šādā	redakcijā:
“16. Līdz	šā	likuma	89.pantā	paredzēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	dienai,	

bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūlijam	 ir	 piemērojami	 Ministru	 kabineta	 2007.gada	 6.februāra	
noteikumi	Nr.97	“Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	informācijas	pieprasīšanas	un	izsniegšanas	
kārtība”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.”;

papildināt	pārejas	noteikumus	ar	17.,	18.,	19.,	20.,	21.,	22.,	23.	un	24.punktu	šādā	redakcijā:
“17.	Līdz	šā	likuma	60.pantā	paredzēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	dienai,	

bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūlijam	 ir	 piemērojami	 Ministru	 kabineta	 2006.gada	 1.augusta	
noteikumi	Nr.636	“Kadastra	objekta	reģistrācijas	un	kadastra	datu	aktualizācijas	noteikumi”,	ciktāl	
tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.

18.	Šā	likuma	grozījumi	par	VIII	nodaļas	izslēgšanu	stājas	spēkā	2010.gada	1.jūlijā.
19.	Līdz	2010.gada	1.jūlijam	Valsts	zemes	dienests	šā	likuma	VIII nodaļā	noteiktos	kadastra	

datus	nekustamā	īpašuma	nodokļa	administrēšanai	uztur	un	izsniedz	par	tiem	objektiem,	kas	ar	
nekustamā	īpašuma	nodokli	ir	apliekami	saskaņā	ar	to	likuma	“Par	nekustamā	īpašuma	nodokli”	
1.panta	redakciju,	kura	ir	spēkā	2009.gada	31.decembrī.

20.	Šā	likuma	14.panta	otrajā	daļā	norādītās	un	līdz	2010.gada	1.janvārim	uzbūvētas	Kadastra	
informācijas	 sistēmā	 nereģistrētas	 būves	 īpašniekam	 vai,	 ja	 tāda	 nav,	 —	 tiesiskajam	 valdītājam,	
vai,	 ja	 tāda	nav,	—	lietotājam	ir	pienākums	 līdz	2010.gada	1.augustam	ierosināt	attiecīgās	būves	
noteikšanu.

21.	Valsts	zemes	dienests	šā	likuma	14.panta	otrajā	daļā	minētās	būves	Kadastra	informācijas	
sistēmā	reģistrē	no	2010.gada	1.marta	līdz	2010.gada	1.septembrim.

22.	 Šā	 likuma	 99.1  pantā	 minētajam	 līdz	 2010.gada	 1.janvārim	 uzbūvētas	 un	 Kadastra	
informācijas	 sistēmā	 nereģistrētas	 būves	 īpašniekam,	 vai,	 ja	 tāda	 nav,	 —	 tiesiskajam	 valdītājam,	
vai,	ja	tāda	nav,	—	lietotājam	2010.gadā	ir	pienākums	ierosināt	būves	noteikšanu	līdz	1.augustam.

23.	Ministru	kabinets	līdz	2010.gada	1.janvārim	apstiprina	būvju	klasifikāciju.
24. Ministru	kabinets	līdz	2010.gada	1.martam	apstiprina	inženierbūves	bāzes	vērtību,	ņemot	

vērā	 noteikto	 būvju	 klasifikāciju.	 Apstiprinātās	 bāzes	 vērtības	 inženierbūvju	 kadastrālo	 vērtību	
aprēķinam	stājas	spēkā	2010.gada	1.martā.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

83.	 1109L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	nekustamā	īpašuma	
nodokli”

Izdarīt	likumā	“Par	nekustamā	īpašuma	nodokli”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	1997,	13.,	24.nr.;	1998,	24.nr.;	1999,	4.,	24.nr.;	2001,	1.,	24.nr.;	2003,	2.,	15.nr.;	
2005,	24.nr.;	2007,	21.nr.;	2008,	1.nr.;	2009,	6.,	15.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	1.pantā:	
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Ar	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli	 apliek	 ķermeniskas	 lietas,	 kuras	 atrodas	 Latvijas	

Republikas	teritorijā	un	kuras	nevar	pārvietot	no	vienas	vietas	uz	otru,	tās	ārēji	nebojājot,	—	zemi,	
ēkas,	 tai	 skaitā	 kadastra	 reģistrā	 reģistrētas,	 bet	 ekspluatācijā	 nenodotas	 ēkas,	 un	 inženierbūves	
(turpmāk	—	nekustamais	īpašums),	izņemot	šā	panta	otrajā	daļā	minēto	nekustamo	īpašumu.”;

papildināt	 otrās	 daļas	 1.punktu	 ar	 vārdiem	 “un	 nekustamo	 īpašumu,	 kas	 radīts,	 īstenojot	
privātās	 un	 publiskās	 partnerības	 projektu,	 un	 tiek	 lietots	 pašvaldības	 funkciju	 izpildes	
nodrošināšanai”;

papildināt	otro	daļu	ar	3.1,	3.2	un	3.3 punktu	šādā	redakcijā:
“31)	 šādas	valsts,	pašvaldību,	valsts	vai	pašvaldību	kapitālsabiedrību	un	kapitālsabiedrību,	

kuras	sniedz	regulējamos	sabiedriskos	pakalpojumus,	īpašumā	vai	tiesiskajā	valdījumā	
esošas	inženierbūves:
a)	 dzelzceļus,	pilsētas	sliežu	ceļus,	lidlauku	skrejceļus,
b)	 tiltus,	estakādes,	tuneļus	un	pazemes	ceļus,
c)	 ostas	un	kuģojamos	kanālus,	piestātnes	un	piestātnes	krastmalas,	ostu	akvatoriju	

būves,
d)	dambjus,	akveduktus,	apūdeņošanas	un	kultivācijas	hidrobūves,
e)	 maģistrālos	ūdensapgādes	cauruļvadus,
f)	 maģistrālās	sakaru	līnijas,
g)	 maģistrālās	elektropārvades	līnijas,
h)	gāzes	sadales	sistēmas,
i)	 spēkstaciju	būves,
j)	 sporta	būves,
k)	dūmeņus,
l)	 apgaismes	būves	un	žogus;	

32)	fiziskajām	personām	piederošas	inženierbūves,	kuras	netiek	izmantotas	saimnieciskās	
darbības	veikšanai;

33)	autoceļus,	ielas	un	ceļus,	vietējas	nozīmes	ūdenspiegādes	cauruļvadus,	vietējas	nozīmes	
notekūdeņu	cauruļvadus,	vietējas	nozīmes	elektropārvades	un	sakaru	kabeļus;”;

aizstāt	otrās	daļas	4.punktā	vārdus	“Reliģisko	lietu	pārvaldē”	ar	vārdiem	“reliģisko	organizāciju	
un	to	iestāžu	reģistrā”;

papildināt	 otrās	 daļas	 5.punktu	 pēc	 vārdiem	 “izmantojamās	 ēkas”	 ar	 vārdiem	 “un	
inženierbūves”;

aizstāt	otrās	daļas	6.punktā	vārdus	“zemi	dzīvojamo	māju	uzturēšanai”	ar	vārdiem	“dzīvojamās	
mājas	un	zemi	to	uzturēšanai”;	

izteikt	otrās	daļas	9.punktu	šādā	redakcijā:
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“9)	 vienģimenes	un	divģimeņu	dzīvojamo	māju	un	daudzdzīvokļu	māju	palīgēkas	un	
garāžu	īpašnieku	kooperatīvo	sabiedrību	garāžas,	ja	tās	netiek	izmantotas	saimnieciskās	
darbības	veikšanai;”;

papildināt	otrās	daļas	12.punktu	pēc	vārda	“ēkas”	ar	vārdiem	“un	inženierbūves”;
papildināt	otrās	daļas	14.punktu	pēc	vārdiem	“(telpu	grupas)”	ar	vārdiem	“un	inženierbūves”;
izteikt	otrās	daļas	17.punktu	šādā	redakcijā:

“17)	ēkas	vai	to	daļas	(telpu	grupas)	un	inženierbūves,	kuras	izmanto	vides	aizsardzības	
vajadzībām;”;

aizstāt	otrās	daļas	18.punktā	vārdus	“un	būves”	ar	vārdiem	“un	inženierbūves”.
2.	2.pantā:
aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	“(ēkas	un	būves)”	ar	vārdiem	“(ēkas	un	inženierbūves)”;
aizstāt	trešās	daļas	2.punktā	vārdus	“ēkām	vai	būvēm”	ar	vārdiem	“ēkām	vai	inženierbūvēm”;
aizstāt	piektajā	daļā	vārdus	“zemi	un	ēkām”	ar	vārdiem	“zemi,	ēkām	un	inženierbūvēm”.
3.	3.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Nekustamā	īpašuma	nodokļa	likme	ir:	

1)	 1,5	procenti	no	nekustamā	īpašuma	kadastrālās	vērtības:
a)	 zemei,
b)	ēkām	vai	 to	daļām,	 izņemot	šā	panta	pirmās	daļas	2.punktā	minētās	ēkas	un	 to	

daļas,
c)	 inženierbūvēm;

2)	 vienģimenes	 un	 divģimeņu	 dzīvojamām	 mājām,	 daudzdzīvokļu	 mājām	 (to	 daļām)	
neatkarīgi	no	tā,	vai	tās	ir	vai	nav	sadalītas	dzīvokļu	īpašumos,	nedzīvojamo	ēku	daļām,	
kuru	funkcionālā	izmantošana	ir	dzīvošana	un	kuras	(kuru	daļas)	netiek	izmantotas	
saimnieciskās	darbības	veikšanai:
a)	 0,1 procents	no	kadastrālās	vērtības,	kas	nepārsniedz	40 000	latu,
b)	0,2 procenti	no	kadastrālās	vērtības	daļas,	kas	pārsniedz	40 000	latu,	bet	nepārsniedz	

75 000	latu,
c)	 0,3 procenti	no	kadastrālās	vērtības	daļas,	kas	pārsniedz	75 000	latu.”;

papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	Ar	nekustamā	īpašuma	nodokļa	papildlikmi	1,5 procentu	apmērā	apliek	neapstrādātu	

lauksaimniecībā	 izmantojamo	 zemi,	 izņemot	 zemi,	 kuras	 platība	 nepārsniedz	 vienu	 hektāru	 vai	
kurai	normatīvajos	aktos	ir	noteikti	lauksaimnieciskās	darbības	ierobežojumi.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Nekustamā	 īpašuma	 nodokli	 aprēķina	 no	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 objekta	

kadastrālās	vērtības	pēc	stāvokļa	taksācijas	gada	1.janvārī.	Ja	nekustamā	īpašuma	nodokļa	objekts	
Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	reģistrā	reģistrēts	taksācijas	gada	laikā,	nodokli	aprēķina	no	
kadastrālās	vērtības	objekta	reģistrācijas	brīdī.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	 Minimālais	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksājums	 katram	 nodokļa	 maksātājam	

katrā	pašvaldībā	 ir	5	 lati,	 ja	par	taksācijas	gadu	aprēķinātais	kopējais	nodoklis	pēc	atvieglojumu	
piemērošanas	ir	mazāks	par	5 latiem.	Ja	aprēķinātā	nodokļa	summa	trūcīgām	un	maznodrošinātām	
personām	pēc	atvieglojumu	piešķiršanas	90	procentu	apmērā	ir	mazāka	par	5	latiem,	tad	pašvaldībai	
ir	 tiesības	 maksāšanas	 paziņojumu	 nodokļa	 maksātājam	 nenosūtīt.	 Šādā	 gadījumā	 aprēķinātā	
nodokļa	 summa	 tiek	 uzkrāta	 līdz	 tam	 brīdim,	 kad	 izmaiņu	 rezultātā	 vai	 nodokļa	 aprēķina	 par	
nākamo	taksācijas	gadu	rezultātā	kopējā	aprēķinātā	nodokļa	summa	pārsniedz	5	latus,	un	pašvaldība	
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nosūta	 kopēju	 maksāšanas	 paziņojumu	 par	 visiem	 taksācijas	 gadiem,	 par	 kuriem	 aprēķinātais	
nodoklis	uzkrāts.	Maksāšanas	termiņi	tiek	noteikti	tajā	taksācijas	gadā,	kurā	izsūtīts	maksāšanas	
paziņojums,	saskaņā	ar	šā	likuma	6.panta	trešo	daļu.”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Ja	 taksācijas	 gada	 laikā	 Nekustamā	 īpašuma	 valsts	 kadastra	 reģistrā	 tiek	 reģistrētas	

kadastra	 datu	 izmaiņas,	 aktualizētā	 kadastrālā	 vērtība	 nodokļa	 aprēķinam	 tiek	 piemērota	 ar	
nākamo	taksācijas	gadu.”;

papildināt	pantu	ar	septīto	un	astoto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(7)	 Ministru	 kabinets	 nosaka	 institūcijas,	 kas	 apseko	 neapstrādātās	 lauksaimniecībā	

izmantojamās	zemes	gabalus,	un	kārtību,	kādā	nosakāma	šo	zemes	gabalu	platība,	kā	arī	kārtību,	
kādā	 noteiktās	 institūcijas	 sniedz	 ziņas	 pašvaldībām	 nodokļa	 aprēķināšanai	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	
1.1 daļā	minēto	papildlikmi.

(8)	Šā	likuma	izpratnē	neapstrādāta	lauksaimniecībā	izmantojama	zeme	ir	lauksaimniecības	
zeme,	 kuru	 neizmanto	 lauksaimniecības	 produktu	 ražošanai	 vai	 audzēšanai,	 ieskaitot	 ražas	
novākšanu,	dzīvnieku	ganīšanu	un	turēšanu	lauksaimniecības	nolūkiem,	vai	kura	netiek	uzturēta	
labā	lauksaimniecības	un	vides	stāvoklī.”

4.	Izteikt	4.pantu	šādā	redakcijā:
“4.pants.	Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	reģistra	datu	sniegšana	nekustamā	īpašuma	

nodokļa	administrēšanas	vajadzībām
(1) Nekustamā	īpašuma	kadastrālo	vērtību	nosaka	Valsts	zemes	dienests	atbilstoši	Nekustamā	

īpašuma	valsts	kadastra	likuma	prasībām.
(2)	Ja	ar	nodokli	apliek	daļu	no	zemes	vienības	vai	ēkas	(telpu	grupu)	vai	ja	zemes	vienības	vai	

ēkas	daļām	saskaņā	ar	šā	likuma	3.panta	pirmo	daļu	ir	atšķirīgas	nodokļa	likmes,	nodokļa	aprēķinam	
tiek	izmantota	zemes	vienības	vai	ēkas	kadastrālās	vērtības	daļa	proporcionāli	zemes	vienības	vai	
ēkas	apliekamajai	platībai.	Ministru	kabinets	nosaka	kārtību,	kādā	aprēķināma	kadastrālās	vērtības	
daļa	nodokļa	vajadzībām.

(3)  Ministru	 kabinets	 nosaka	 apjomu,	 kārtību	 un	 termiņus,	 kādos	 Valsts	 zemes	 dienests	
pašvaldībām	sniedz	Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	reģistra	datus	nekustamā	īpašuma	nodokļa	
administrēšanas	vajadzībām.”

5.	5.pantā:
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(11)	Pašvaldība	piešķir	nodokļa	atvieglojumu	nodokļa	maksātājiem,	kuriem	tā	ir	piešķīrusi	

trūcīgas	vai	maznodrošinātas	personas	vai	ģimenes	 statusu,	—	trūcīgām	personām	90	procentu	
apmērā	no	aprēķinātās	nodokļa	summas	un	maznodrošinātām	personām	—	līdz	90	procentiem	
no	 aprēķinātās	 nodokļa	 summas	 par	 to	 periodu,	 kurā	 nodokļa	 maksātājs	 atbilst	 trūcīgas	 vai	
maznodrošinātas	 personas	 statusam,	 attiecībā	 uz	 šā	 likuma	 3.panta	 pirmās	 daļas	 2.punktā	
minētajiem	objektiem.”;

papildināt	otro	daļu	pēc	vārdiem	“individuālo	dzīvojamo	māju	apbūvē	ietilpstošajām	ēkām”	
ar	vārdiem	“vai	dzīvokļa	īpašumu	bez	zemes	domājamās	daļas”.

6.	Papildināt	6.pantu	ar	1.3 daļu	šādā	redakcijā:
“(13)	 Uz	 maksāšanas	 paziņojuma,	 ja	 tas	 tiek	 sagatavots	 elektroniski,	 nav	 nepieciešams	

nodokļu	administrācijas	amatpersonas	paraksts.	Šādā	gadījumā	uz	tā	jābūt	atzīmei:	“Maksāšanas	
paziņojums	sagatavots	elektroniski	un	ir	derīgs	bez	paraksta.”

7.	7.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Nekustamā	īpašuma	nodokli	sāk	maksāt	ar	nākamo	taksācijas	gadu	pēc	īpašuma	tiesību	

vai	valdījuma	tiesību	rašanās	un	ar	nākamo	mēnesi	pēc	valsts	vai	pašvaldības	nekustamā	īpašuma	
lietošanas	vai	nomas	tiesību	rašanās.”
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izteikt	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)	 Nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksātājam	 ir	 pienākums	 līdz	 pirmstaksācijas	 gada	

1.jūlijam	 paziņot	 pašvaldībai	 par	 šā	 likuma	 1.panta	 otrajā	 daļā	 minēto	 apstākļu	 iestāšanos	 un	
izbeigšanos.	Aktualizēta	 informācija	nodokļa	aprēķinam	 iesniedzama	pašvaldībai	 līdz	 taksācijas	
gada	1.janvārim.”;

papildināt	pantu	ar	2.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(22)	 Šā	 likuma	 2.panta	 piektajā	 daļā	 minētie	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksātāji	 par	

1.panta	 otrajā	 daļā	 minēto	 apstākļu	 iestāšanos	 un	 izbeigšanos	 paziņo	 pašvaldībai	 viena	 mēneša	
laikā	no	izmaiņu	rašanās	brīža.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 maksāšanas	 pienākums	 izbeidzas	 ar	 nākamo	 taksācijas	

gadu	pēc	īpašuma	tiesību	vai	valdījuma	tiesību	izbeigšanās	un	ar	nākamo	kalendāro	mēnesi	pēc	
valsts	vai	pašvaldības	nekustamā	īpašuma	lietošanas	vai	nomas	tiesību	izbeigšanās.”

8. 9.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Noteiktajā	 laikā	nenomaksāto	nodokli,	soda	naudu	vai	nokavējuma	naudu	saskaņā	ar	

pašvaldības	lēmumu	piedzen	bezstrīda	kārtībā	atbilstoši	likumam	“Par	nodokļiem	un	nodevām”	
un	 Administratīvā	 procesa	 likumā	 noteiktajai	 administratīvā	 akta	 piespiedu	 izpildes	 kārtībai.	 Ja	
nodokļa	maksātājam	parāda	summa	ir	mazāka	par	150	latiem,	administratīvā	akta	—	maksāšanas	
paziņojuma	piespiedu	izpilde	uzsākama	ne	vēlāk	kā	septiņu	gadu	laikā	no	tā	spēkā	stāšanās.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Ja	 īpašumu	atsavina	vai	dāvina,	zemesgrāmatā	 īpašnieka	maiņu	var	reģistrēt	pēc	tam,	

kad	ir	nomaksāts	nodokļa	pamatparāds,	soda	nauda	un	nokavējuma	nauda,	kā	arī	veikts	nodokļa	
maksājums	par	taksācijas	gadu,	kurā	notiek	īpašnieka	maiņa,	un	zemesgrāmatu	nodaļa	par	to	ir	
pārliecinājusies	tiešsaistes	datu	pārraides	režīmā.”

9.	Izslēgt	10.panta	otrajā	daļā	vārdus	“un	pamatparāda	palielinājuma	naudas”.	
10.	Pārejas	noteikumos:
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	3.1 punktu	šādā	redakcijā:
“3.1	 Par	 ēkām,	 kas	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 2.pantu	 neatrodas	 kādas	 personas	 īpašumā	 vai	

tiesiskajā	valdījumā,	nekustamā	īpašuma	nodokli	maksā	ēkas	lietotājs.”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	22.1	un	22.2 punktu	šādā	redakcijā:
“22.1 Šo	 pārejas	 noteikumu	 22.punktā	 noteikto	 nodokļa	 apmēra	 pieauguma	 ierobežojumu	

nepiemēro,	ja	aprēķinātais	nodoklis	ir	mazāks	par	5	latiem.
22.2 Šo	pārejas	noteikumu	22.punktā	noteiktais	nodokļa	apmēra	pieauguma	 ierobežojums	

neattiecas	uz	nodokļa	aprēķinu	par	neapstrādātu	lauksaimniecības	zemi.”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	24.1 punktu	šādā	redakcijā:
“24.1	 Nodokļa	 maksāšanas	 paziņojuma	 nosūtīšanas	 termiņš	 2010.gadā	 ir	 ne	 vēlāk	 kā	

15.septembris.”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	26.1 punktu	šādā	redakcijā:
“26.1	2010.gadā	nodokļa	maksāšanas	termiņi	tiek	noteikti	saskaņā	ar	šā	likuma	6.panta	trešo	

daļu	—	ar	nosacījumu,	ka	pirmais	maksāšanas	termiņš	tiek	noteikts	ne	agrāk	kā	viens	mēnesis	pēc	
maksāšanas	paziņojuma	nosūtīšanas.”;

izteikt	pārejas	noteikumu	28.punktu	šādā	redakcijā:
“28.  Līdz	 šā	 likuma	 4.panta	 trešajā	 daļā	 paredzēto	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 spēkā	

stāšanās	dienai,	bet	ne	 ilgāk	kā	 līdz	2010.gada	1.jūlijam	ir	piemērojami	Ministru	kabineta	2007.
gada	6.februāra	noteikumi	Nr.97	“Nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	informācijas	pieprasīšanas	
un	izsniegšanas	kārtība”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.”;
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papildināt	pārejas	noteikumus	ar	29.,	30.,	31.,	32.,	33.,	34.	un	35.punktu	šādā	redakcijā:
“29.	 Grozījums	 šā	 likuma	 9.panta	 trešajā	 daļā	 par	 zemesgrāmatu	 nodaļas	 kompetenci	

tiešsaistes	datu	pārraides	režīmā	pārliecināties	par	to,	vai	attiecīgie	maksājumi	ir	veikti,	stājas	spēkā	
2010.gada	1.jūlijā.

30.  Ja	 pēc	 2010.gada	 1.jūlija	 pašvaldība	 nav	 nodrošinājusi	 zemesgrāmatu	 nodaļai	 iespēju	
tiešsaistes	datu	pārraides	režīmā	pārliecināties	par	šā	likuma	9.panta	trešajā	daļā	minēto	maksājumu	
nomaksu,	 zemesgrāmatā	 īpašnieku	 maiņa	 reģistrējama,	 nepārliecinoties	 par	 šo	 maksājumu	
nomaksu.

31.	 Nodokļa	 maksāšanas	 pienākums	 attiecībā	 uz	 tiem	 nodokļa	 objektiem,	 kas	 līdz	 2010.
gada	1.janvārim	uzbūvēti	un	nav	 reģistrēti	kadastra	 reģistra	 informācijas	 sistēmā,	neatkarīgi	no	
reģistrācijas	laika	rodas	ar	2010.gada	1.janvāri.

32. Līdz	2010.gada	1.jūlijam	katrai	pašvaldībai	tiek	nodrošināta	programmatūra	nekustamā	
īpašuma	nodokļa	objekta	kadastrālās	vērtības	aprēķinam	atbilstoši	grozījumiem	šā	likuma	4.pantā,	
kā	 arī	 nodokļa	 aprēķinam	 par	 objektiem,	 kuru	 aplikšana	 ar	 nekustamā	 īpašuma	 nodokli	 tiek	
uzsākta	ar	2010.gada	1.janvāri.

33.	 Valsts	 zemes	 dienests	 līdz	 šo	 pārejas	 noteikumu	 32.punktā	 minētās	 programmatūras	
nodrošināšanai,	bet	ne	vēlāk	kā	līdz	2010.gada	1.jūlijam	sniedz	pašvaldībām	Nekustamā	īpašuma	
valsts	kadastra	reģistra	informāciju	par	nekustamā	īpašuma	nodokļa	maksātājiem	un	ar	nodokli	
apliekamiem	 objektiem	 Ministru	 kabineta	 2007.gada	 6.februāra	 noteikumos	 Nr.97	 “Nekustamā	
īpašuma	valsts	kadastra	informācijas	pieprasīšanas	un	izsniegšanas	kārtība”	noteiktajā	kārtībā	tikai	
attiecībā	uz	tiem	objektiem,	kas	ar	nekustamā	īpašuma	nodokli	ir	apliekami	saskaņā	ar	to	šā	likuma	
1.panta	redakciju,	kura	ir	spēkā	2009.gada	31.decembrī,	un	nodokļa	aprēķinam	piemēro	nodokļa	
objekta	kadastrālo	vērtību,	kas	noteikta	atbilstoši	tai	šā	likuma	redakcijai,	kura	ir	spēkā	2009.gada	
31.decembrī.

34.	 Nekustamā	 īpašuma	 nodoklis	 par	 zemi	 īpaši	 aizsargājamās	 dabas	 teritorijās,	 izņemot	
neitrālās	zonas	un	dabas	pieminekļus,	2010.gadā	nepārsniedz	2009.gadā	noteikto	apmēru.

35.	Šā	likuma	7.panta	2.1 daļā	noteiktie	termiņi	2010.gadā	ir	1.februāris	un	1.jūlijs.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

84.	 1099L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	iedzīvotāju	ienākuma	
nodokli”

Izdarīt	likumā	“Par	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli”	(Latvijas	Republikas	Augstākās	Padomes	
un	Valdības	Ziņotājs,	1993,	22./23.nr.;	Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	
1994,	2.,	23.nr.;	1995,	8.,	14.nr.;	1996,	9.nr.;	1997,	3.,	21.nr.;	1998,	1.nr.;	1999,	24.nr.;	2000,	5.nr.;	
2001,	1.,	24.nr.;	2002,	6.nr.;	2003,	15.nr.;	2004,	2.nr.,	2005,	2.,	8.,	24.nr.;	2006	14.,	22.nr.;	2007,	3.,	12.,	
24.nr.;	2008,	12.nr.;	2009,	1.,	2.,	15.,	16.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	1.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 nodokļa	par	ienākumu	no	kapitāla,	tajā	skaitā	nodokļa	no	kapitāla	pieauguma;
5)	 patentmaksas	par	atsevišķu	veidu	saimnieciskās	darbības	veikšanu.”;
papildināt	 otro	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “fiksētā	 ienākuma	 nodokļa”	 ar	 vārdiem	 “un	

patentmaksas”.
2.	3.pantā:
izslēgt	2.1,	2.2	un	2.3 daļu;
izslēgt	trešās	daļas	6.punktu;
izteikt	trešās	daļas	7.1 punktu	šādā	redakcijā:
“71)	ienākums	no	Latvijas	Republikā	esoša	nekustamā	īpašuma	atsavināšanas	un	citu	kapitāla	

aktīvu	 atsavināšanas	 ienākums	 atbilstoši	 šā	 likuma	 11.9  pantam,	 izņemot	 ienākumu	 no	 finanšu	
instrumentu	atsavināšanas;”;

izteikt	trešās	daļas	9.1 punktu	šādā	redakcijā:
“91)	 ienākums	no	fiziskās	personas	īpašumā	esoša	augoša	meža	atsavināšanas	izciršanai	

un	tajā	iegūto	kokmateriālu	atsavināšanas;”;
izteikt	trešās	daļas	10.	un	11.punktu	šādā	redakcijā:

“10)	dividendes;
		11)	 procentu	 ienākums	 un	 tam	 pielīdzināms	 ienākums,	 arī	 ar	 procentu	 ienākumu	

saistīts	ienākums,	izņemot	procentu	ienākumu	no	Latvijas	vai	citas	Eiropas	Savienības	
dalībvalsts	vai	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valsts	un	pašvaldību	parādzīmēm;”;

papildināt	trešo	daļu	ar	17.,	18.,	19.,	20.,	21.	un	22.punktu	šādā	redakcijā:
“17)	nekustamā	īpašuma	vērtības	pieaugums	vai	tā	daļa,	kura	iegūta,	beidzoties	nomas	

līgumam,	un	kuru	nodrošināja	iznomātajā	īpašumā	nomnieka	veiktie	rekonstrukcijas,	
restaurācijas,	 renovācijas,	 uzlabošanas	 vai	 citi	 kapitālie	 ieguldījumi,	 ja	 minēto	
pieaugumu	vai	tā	daļu	maksātājs	nav	kompensējis	nomniekam;

	18)	 pārpalikuma	 daļa,	 kuru	 saņem	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajiem	 kritērijiem	 par	
atbalsta	 saņemšanu	 lauku	 attīstībai	 atbilstošas	 lauksaimniecības	 pakalpojumu	
kooperatīvās	 sabiedrības	 biedrs,	 atbilstoši	 viņa	 izmantoto	 kooperatīvās	 sabiedrības	
pakalpojumu	apjomam;

	19)	 ienākums	 no	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kooperatīvās	 sabiedrības,	 automašīnu	 garāžu	
īpašnieku	kooperatīvās	sabiedrības,	laivu	garāžu	īpašnieku	kooperatīvās	sabiedrības	
un	dārzkopības	kooperatīvās	sabiedrības	sadalītās	peļņas;

	20)	 ienākums	no	privātajos	pensiju	fondos	veikto	iemaksu	ieguldīšanas;
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	21)	 iznomāta	personāla	ienākums	vai	tam	pielīdzināts	ienākums	neatkarīgi	no	tā,	kas	
fiziskās	personas	labā	saņem	šo	ienākumu;

	22)	 ienākums	no	noslēgtajiem	dzīvības	apdrošināšanas	līgumiem	ar	līdzekļu	uzkrāšanu.”;
izteikt	piekto	daļu	šādā	reakcijā:
“5.	Šā	panta	trešās	daļas	7.1,	10.	un	11.punktā	minēto	ienākumu	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	

11.9 pantu.”
3.	4.pantā:
papildināt	pirmās	daļas	3.punktu	pēc	vārda	“nodokli”	ar	vārdiem	“un	patentmaksu”;
izslēgt	pirmās	daļas	4.	un	5.punktā	vārdus	“saskaņā	ar	Ministru	kabineta	noteikumiem”;
aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“Ministru	kabineta	noteikumiem”	ar	vārdiem	“šā	likuma	18.pantu”.
4.	6.pantā:	
Izslēgt	vārdus	“pēc	personas	dzīvesvietas”;	
papildināt	pantu	pēc	vārda	“kārtību”	ar	vārdiem	“un	tajā	iekļaujamās	ziņas”.
5.	8.pantā:
papildināt	pantu	ar	2.3 daļu	šādā	redakcijā:
“2.3	 Šā	 panta	 otrajā	 un	 2.1  daļā	 minētais	 ienākums	 ietver	 arī	 darbiniekam,	 īpašniekam,	

kapitālsabiedrības	valdes	 loceklim	vai	padomes	 loceklim,	personai,	kas	pilda	pienākumus	vēlētā	
valsts	 pārvaldes	 institūcijā,	 citā	 vēlētā	 amatā	 vai	 amatā,	 kurā	 persona	 iecelta,	 pamatojoties	 uz	
Saeimas,	Ministru	kabineta	vai	pašvaldības	domes	lēmumu,	kā	arī	šo	personu	ģimenes	locekļiem	
(turpmāk	—	labuma	guvējs)	doto	labumu	no	darba	devējam	piederoša	vai	darba	devēja	rīcībā	esoša	
vieglā	pasažieru	automobiļa	izmantošanas	tādiem	uzdevumiem	vai	vajadzībām,	kas	nav	saistītas	ar	
darba	vai	dienesta	pienākumu	vai	darba	devēja	saimnieciskās	darbības	veikšanu,	līdz	150	latiem	
mēnesī.	 Šīs	 panta	 daļas	 izpratnē	 par	 fiziskās	 personas	 ģimenes	 locekļiem	 uzskatāmi	 tās	 vecāki,	
vecvecāki,	laulātais,	bērni	un	mazbērni.	Ministru	kabinets	nosaka	labuma	guvējam	doto	labumu	no	
darba	devējam	piederoša	vai	darba	devēja	rīcībā	esoša	vieglā	pasažieru	automobiļa	izmantošanas,	
kas	tiek	pielīdzināts	algota	darba	ienākumam,	par	kuru	ir	jāmaksā	algas	nodoklis,	un	tā	noteikšanas	
kārtību.”;

izteikt	trešās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 ienākumi	no	personālsabiedrības;”;

papildināt	 trešās	 daļas	 11.punktu	 pēc	 vārda	 “atsavināšanas”	 ar	 vārdiem	 “un	 citu	 kapitāla	
aktīvu	atsavināšanas	ienākums	atbilstoši	šā	likuma	11.9 pantam”;

izteikt	trešās	daļas	12.punktu	šādā	redakcijā:
“12)	dividendes;”;

papildināt	trešo	daļu	ar	13.,	14.,	15.,	16.,	17.,	18.,	19.,	20.	un	21.punktu	šādā	redakcijā:
“13)	procentu	 ienākumi	 un	 tiem	 pielīdzināmie	 ienākumi,	 arī	 ar	 procentu	 ienākumu	

saistītie	ienākumi;
	14)	 nekustamā	īpašuma	vērtības	pieaugums	vai	tā	daļa,	kura	iegūta,	beidzoties	nomas	

līgumam,	un	kuru	nodrošināja	iznomātajā	īpašumā	nomnieka	veiktie	rekonstrukcijas,	
restaurācijas,	 renovācijas,	 uzlabošanas	 vai	 citi	 kapitālie	 ieguldījumi,	 ja	 minēto	
pieaugumu	vai	tā	daļu	maksātājs	nav	kompensējis	nomniekam;

	15)	 ienākumi	no	fiziskās	personas	īpašumā	esoša	augoša	meža	atsavināšanas	izciršanai	
un	tajā	iegūto	kokmateriālu	atsavināšanas;

	16)	 pārpalikuma	 daļa,	 kuru	 saņem	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajiem	 kritērijiem	 par	
atbalsta	 saņemšanu	 lauku	 attīstībai	 atbilstošas	 lauksaimniecības	 pakalpojumu	
kooperatīvās	 sabiedrības	 biedrs,	 atbilstoši	 viņa	 izmantoto	 kooperatīvās	 sabiedrības	
pakalpojumu	apjomam;
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	17)	 ienākumi	 no	 dzīvokļu	 īpašnieku	 kooperatīvās	 sabiedrības,	 automašīnu	 garāžu	
īpašnieku	kooperatīvās	sabiedrības,	laivu	garāžu	īpašnieku	kooperatīvās	sabiedrības	
un	dārzkopības	kooperatīvās	sabiedrības	sadalītās	peļņas;

	18)	 ienākumi	no	privātajos	pensiju	fondos	veikto	iemaksu	ieguldīšanas;
	19)	 iznomāta	personāla	ienākums	vai	tam	pielīdzināts	ienākums	neatkarīgi	no	tā,	kas	

fiziskās	personas	labā	saņem	šo	ienākumu;
	20)	 ienākumi	no	noslēgtajiem	dzīvības	apdrošināšanas	līgumiem	ar	līdzekļu	uzkrāšanu;
	21)	 citi	ienākumi,	kas	nav	minēti	šā	likuma	9.pantā.”;

izslēgt	piektajā	daļā	vārdus	“Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā”;	
aizstāt	piektajā	daļā	skaitli	“20”	ar	skaitli	“10”;
izslēgt	sesto,	septīto,	astoto	un	devīto	daļu;
papildināt	pantu	ar	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“10.	 Šā	 panta	 trešās	 daļas	 3.punktā	 minētie	 ienākumi	 no	 personālsabiedrības	 ir	 uz	

personālsabiedrības	 biedru	 attiecināmā	 personālsabiedrības	 ar	 uzņēmumu	 ienākuma	 nodokli	
apliekamā	ienākuma	daļa.”

6.	9.pantā:
aizstāt	pirmās	daļas	1.punktā	skaitli	“4000”	ar	skaitli	“2000”;
izslēgt	pirmās	daļas	2.	un	3.punktu;
papildināt	pirmās	daļas	7.punktu	pēc	vārdiem	“(paredzēti	budžeta	apropriācijā)	pabalsti”	ar	

vārdiem	un	skaitļiem	“pabalsti,	kas	noteikti	šīs	daļas	37.,	38.,	39.	un	40.punktā”;
izslēgt	pirmās	daļas	9.punktā	vārdus	“un	no	fiziskajām	personām	saņemtais	dāvinājums”;
aizstāt	 pirmās	 daļas	 10.punktā	 skaitli	 “150”	 ar	 skaitli	 “100”	 un	 skaitli	 “3000”	 —	 ar	 skaitli	

“1000”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	16.1 punktu	šādā	redakcijā:

“161)	 komandējuma	 izdevumu	 kompensācijas	 normas	 Ministru	 kabineta	
noteiktajā	apmērā	vai	apmērā,	kas	noteikts	valstī,	kurā	tiek	veikti	darba	vai	dienesta	
pienākumi	(darba	vieta	atrodas	citā	valstī);”;

izslēgt	pirmās	daļas	19.punktu;
papildināt	pirmo	daļu	ar	19.2 punktu	šādā	redakcijā:

“192)	 ienākumi	no	personīgā	īpašuma	(fiziskajai	personai	piederošas	personiskai	
lietošanai	 paredzētas	 tādas	 kustamas	 lietas	 kā	 mēbeles,	 apģērbs	 un	 citas	 kustamas	
lietas)	atsavināšanas,	izņemot	ienākumu	no:
a)	 pārdošanai	 izgatavotas	 vai	 iegādātas	 lietas	 (ķermeniskas	 vai	 bezķermeniskas)	

pārdošanas,
b)	kapitāla	pieauguma	un	pārējā	ienākuma	no	kapitāla;”;

izslēgt	pirmās	daļas	22.,	24.	un	30.punktu;
papildināt	pirmo	daļu	ar	33.,	34.,	35.,	36.,	37.,	38.,	39.	un	40.punktu	šādā	redakcijā:

“33)	ienākums	 no	 nekustamā	 īpašuma	 atsavināšanas,	 kas	 maksātāja	 īpašumā	 (no	
dienas,	 kad	 attiecīgais	 nekustamais	 īpašums	 reģistrēts	 zemesgrāmatā)	 ir	 ilgāk	 par	
60	 mēnešiem	 un	 vismaz	 12	 mēnešus	 līdz	 atsavināšanas	 līguma	 noslēgšanas	 dienai	
ir	personas	deklarētā	dzīvesvieta	(kas	nav	deklarēta	kā	maksātāja	papildu	adrese).	Ja	
nekustamais	īpašums,	kuru	atsavina,	ir	mantots	līgumiskā,	testamentārā	vai	likumiskā	
ceļā	no	laulātā,	šīs	panta	daļas	 izpratnē	uzskatāms,	ka	nekustamais	 īpašums	ir	viņu	
pārdzīvojušā	laulātā	īpašumā	no	dienas,	kad	attiecīgais	nekustamais	īpašums	reģistrēts	
zemesgrāmatā	kā	mantojuma	atstājēja	īpašums;
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	34)	 ienākums	 no	 nekustamā	 īpašuma	 atsavināšanas,	 kas	 radies	 saistībā	 ar	 mantas	
sadali	 laulības	 šķiršanas	gadījumā,	 ja	vismaz	12	mēnešus	 līdz	atsavināšanas	 līguma	
noslēgšanas	dienai	tas	ir	bijis	abu	laulāto	deklarētā	dzīvesvieta	(kas	nav	deklarēta	kā	
papildu	adrese);

	35)	 dāvanas	no	fiziskajām	personām:
a)	 pilnā	apmērā	—	ja	dāvinātāju	ar	maksātāju	saista	laulība	vai	radniecība	līdz	trešajai	

pakāpei	Civillikuma	izpratnē.	Minētā	norma	nav	piemērojama,	ja	dāvanu	dāvina	
saimnieciskās	darbības	ietvaros,

b)	 līdz	1000	latiem	taksācijas	gada	laikā	—	ja	dāvinātājs	ir	šā	punkta	“a”	apakšpunktā	
neminēta	 fiziskā	 persona.	 Šī	 norma	 nav	 piemērojama,	 ja	 dāvanu	 dāvina	 fiziskā	
persona	 savas	 saimnieciskās	 darbības	 ietvaros,	 kā	 arī	 tad,	 ja	 fiziskā	 persona	 ir	
saņēmusi	dāvanu	ar	atlīdzības	raksturu	Civillikuma	izpratnē;

	36)	 uz	tiesas	sprieduma	pamata	no	valsts	budžeta	izmaksājamās	kompensācijas,	kas	nav	
saistītas	ar	darba	attiecībām	vai	to	pārtraukšanu;

	37)	 pabalsts	 likumos	 un	 Ministru	 kabineta	 noteikto	 normu	 ietvaros	 amatpersonas	
(darbinieka),	 karavīra	 ievainojuma,	 sakropļojuma	 vai	 citāda	 veselībai	 nodarīta	
kaitējuma	 gadījumā,	 kā	 arī	 karavīram	 veselības	 traucējuma	 gadījumā,	 ja	 tas	 gūts,	
pildot	amata	(dienesta,	darba)	pienākumus;

	38)	 pabalsts	 likumos	 un	 Ministru	 kabineta	 noteikto	 normu	 ietvaros	 amatpersonas	
(darbinieka)	 nāves	 gadījumā,	 ja	 tā	 gājusi	 bojā,	 pildot	 amata	 (dienesta,	 darba)	
pienākumus,	 kuru	 izpilde	 ir	 saistīta	 ar	 risku,	 vai	 mirusi	 gada	 laikā	 pēc	 nelaimes	
gadījuma	no	tajā	gūtajiem	veselības	traucējumiem;

	39)	 pabalsts	 likumos	 un	 Ministru	 kabineta	 noteikto	 normu	 ietvaros	 karavīra	 nāves	
gadījumā,	 ja	 viņš	 gājis	 bojā,	   pildot	 dienesta	 pienākumus,	 vai	 miris	 gada	 laikā	 pēc	
nelaimes	gadījuma	no	tajā	gūtajiem	veselības	traucējumiem;

	40)	 pabalsti	par	dienestu	ārvalstīs	Ministru	kabineta	noteikto	normu	ietvaros.”;
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“2.	Ja	šā	panta	pirmās	daļas	1.,	10.,	14.,	16.,	16.1,	20.,	25.,	27.punktā,	35.punkta	“b”	apakšpunktā,	

37.,	38.,	39.	un	40.punktā	minētie	ienākumi	pārsniedz	attiecīgās	šajos	punktos	noteiktās	summas	
(normas)	lielumu,	pārsnieguma	summa	tiek	aplikta	ar	nodokli.”;

aizstāt	trešajā	daļā	skaitli	“16.”	ar	skaitļiem	un	vārdu	“16.	un	16.1”;
izslēgt	3.3 daļu;
papildināt	pantu	ar	3.4 daļu	šādā	redakcijā:
“3.4	Šā	panta	pirmās	daļas	4.punktu	nepiemēro	izmaksātajām	apdrošināšanas	atlīdzībām,	ja	

apdrošināšanas	prēmija	ir	bijusi	iekļauta	maksātāja	saimnieciskās	darbības	izdevumos.”
7.	10.pantā:
papildināt	pirmās	daļas	1.punktu	ar	vārdiem	“vai	pēc	būtības	līdzīgi	citu	Eiropas	Savienības	

dalībvalstu	vai	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valstu	normatīvajos	aktos	noteiktie	maksājumi”;
papildināt	pirmās	daļas	2.punktu	pēc	vārdiem	“ģimenes	locekļu”	ar	vārdiem	“(gan	tādu,	kuru	

rezidences	valsts	ir	Latvijas	Republika,	gan	tādu,	kuru	rezidences	valsts	ir	cita	Eiropas	Savienības	
dalībvalsts	vai	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valsts)”;

izteikt	pirmās	daļas	4.punkta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Minēto	izdevumu	veidus,	apmēru	un	piemērošanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets;”;
aizstāt	pirmās	daļas	5.	un	6.punktā	skaitli	“20”	ar	skaitli	“10”;
izslēgt	pirmās	daļas	7.punktu;
aizstāt	1.3 daļā	skaitļus	un	vārdu	“6.	un	7.”	ar	vārdu	un	skaitli	“un	6.”.
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8.	11.pantā:
papildināt	pantu	ar	1.3	un	1.4 daļu	šādā	redakcijā:
“1.3	Fiziskās	personas	darbība	kvalificējama	kā	saimnieciskā	darbība,	ja	tā	atbilst	vienam	no	

šādiem	kritērijiem:
1)	 darījumu	regularitāte	un	sistemātiskums	(trīs	un	vairāk	darījumi	taksācijas	periodā	

vai	pieci	un	vairāk	darījumi	trijos	taksācijas	periodos);
2)	 ieņēmumi	 no	 darījuma	 pārsniedz	 10  000	 un	 vairāk	 latu	 taksācijas	 gadā,	 izņemot	

ienākumus	no	personīgā	īpašuma	atsavināšanas	atbilstoši	šā	likuma	9.panta	pirmās	
daļas	19.2 punktam;

3)	 darbības	 ekonomiskā	 būtība	 vai	 personas	 īpašumā	 esošo	 lietu	 apjoms	 norāda	 uz	
sistemātisku	darbību	ar	mērķi	gūt	atlīdzību.

1.4	Fiziskās	personas	ienākuma	gūšana	no	kapitāla	un	ienākuma	gūšana	no	fiziskās	personas	
īpašumā	esoša	augoša	meža	atsavināšanas	izciršanai	un	tajā	iegūto	kokmateriālu	atsavināšanas	nav	
kvalificējama	par	saimniecisko	darbību,	ja	izdevumi,	kas	saistīti	ar	šā	ienākuma	gūšanu,	nav	atzīti	
par	saimnieciskās	darbības	izdevumiem.”;

papildināt	otro	daļu	ar	2.1 punktu	šādā	redakcijā:
		“21)	pārpalikuma	 daļa,	 kuru	 saņem	 normatīvajos	 aktos	 noteiktajiem	 kritērijiem	 par	

atbalsta	 saņemšanu	 lauku	 attīstībai	 atbilstošas	 lauksaimniecības	 pakalpojumu	
kooperatīvās	 sabiedrības	 biedrs,	 atbilstoši	 viņa	 izmantoto	 kooperatīvās	 sabiedrības	
pakalpojumu	apjomam;”;

aizstāt	trešās	daļas	14.punktā	vārdus	“Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā”	ar	vārdiem	“kuru	
apmēru	un	piemērošanas	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets”;

izteikt	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“8.	Ministru	kabinets	paredz	kārtību,	kādā	nosakāms	apliekamais	ienākums	un	maksājams	

nodoklis	no	kokmateriālu	un	augoša	meža	pārdošanas.”;
izteikt	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“10.	Individuālais	komersants	vai	fiziskās	personas	īpašumā	esošs	individuālais	uzņēmums	

(arī	zemnieka	un	zvejnieka	saimniecība),	kas	reģistrēts	un	veic	saimniecisko	darbību	saskaņā	ar	
Reģionālās	attīstības	 likumu	noteiktā	 īpaši	atbalstāmajā	teritorijā,	šīs	fiziskās	personas	taksācijas	
gada	 saimnieciskās	 darbības	 zaudējumus,	 kas	 radušies	 laikposmā,	 kad	 attiecīgajai	 teritorijai	 ir	
īpaši	 atbalstāmās	 teritorijas	 statuss,	 sedz	 hronoloģiskā	 secībā	 no	 nākamo	 sešu	 taksācijas	 gadu	
saimnieciskās	 darbības	 apliekamā	 ienākuma.	 Ieņēmumu,	 kā	 arī	 izdevumu	 un	 izmaksu	 lielumu	
nosaka	atbilstoši	šā	panta	noteikumiem.”;

izslēgt	vienpadsmito	daļu;
papildināt	divpadsmito	daļu	pēc	vārda	“aprobežojumiem”	ar	vārdiem	“vai	gūstot	ienākumu	

no	kustamas	lietas	atsavināšanas,	kas	atbilst	tikai	šā	panta	1.3 daļas	2.punktam”;
aizstāt	trīspadsmitajā	daļā	skaitli	“4000”	ar	skaitli	“2000”.
9.	Izslēgt	11.1 panta	sesto	un	devīto	daļu.
10.	Papildināt	11.5 panta	astoto	daļu	pēc	vārdiem	“fiksēto	ienākuma	nodokli”	ar	vārdiem	“vai	

patentmaksu”.
11.	Aizstāt	11.6 panta	otrajā	daļā	skaitli	“19.1”	ar	skaitli	“33.”.
12.	Papildināt	likumu	ar	11.9 	un	11.10 pantu	šādā	redakcijā:
“11.9 pants.	Ienākuma	no	kapitāla	noteikšana
1.	 Kapitāla	 pieaugumu	 nosaka	 kā	 kapitāla	 aktīva	 atsavināšanas	 cenas	 un	 iegādes	 vērtības	

starpību,	 arī	 atlīdzības,	 kas	 saņemta	 atbilstoši	 likvidācijas	 kvotai	 Komerclikuma	 izpratnē,	 un	
attiecīgā	ieguldījuma	vērtības	starpību.

2.	Šā	likuma	izpratnē	kapitāla	aktīvi	ir:
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1)	 akcijas,	 kapitāla	 daļas,	 pajas,	 ieguldījumi	 personālsabiedrībā	 un	 citi	 Finanšu	
instrumentu	tirgus	likumā	minētie	finanšu	instrumenti;

2)	 ieguldījumu	fondu	apliecības	un	citi	pārvedami	vērtspapīri,	kas	apliecina	līdzdalību	
ieguldījumu	fondos	vai	tiem	pielīdzināmos	kopējo	ieguldījumu	uzņēmumos;

3)	 parāda	 instrumenti	(parādzīmes,	noguldījumu	sertifikāti,	komercsabiedrību	emitēti	
īstermiņa	 parāda	 instrumenti)	 un	 citi	 naudas	 instrumenti,	 kas	 tiek	 tirgoti	 naudas	
tirgos;

4)	 nekustamais	īpašums	(ieskaitot	nekustamā	īpašuma	iegūšanas	tiesības);
5)	 uzņēmums	Komerclikuma	izpratnē;
6)	 intelektuālā	īpašuma	objekti.

3.	 Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 noteiktais	 ienākums	 no	 kapitāla	 aktīvu	 atsavināšanas	 ietver	 arī	
ienākumus	no	darījumiem,	kas	vērsti	uz	kapitāla	aktīvu	iegūšanas	tiesību	atsavināšanu.	

4.	Ja	kapitāla	aktīvs	iegūts	uz	dāvinājuma	līguma	pamata	vai	mantojuma	ceļā,	par	tā	iegādes	
vērtību	 uzskata	 attiecīgi	 mantojuma	 masā	 ietilpstošā	 vai	 dāvinājuma	 līgumā	 norādītā	 konkrētā	
kapitāla	aktīva	vērtību.

5.	Kapitāla	aktīva	iegādes	vērtībā	tiek	iekļauti	arī	izdevumi,	kas	saistīti	ar	tā	iegūšanu:	valsts	
nodeva	 par	 darījuma	 noformēšanu,	 valsts	 nodeva	 lietā	 par	 apstiprināšanu	 mantojuma	 tiesībās	
vai	lietā	par	pēdējās	gribas	rīkojuma	akta	vai	mantojuma	līguma	stāšanos	likumīgā	spēkā,	valsts	
nodeva	par	īpašuma	tiesību	nostiprināšanu	zemesgrāmatā,	komisijas	nauda,	samaksātie	procentu	
maksājumi	par	kredītu	šā	kapitāla	aktīva	iegādei	un	citi	līdzīgi	izdevumi.	Kapitāla	aktīva	iegādes	
vērtībā	tiek	iekļauti	arī	izdevumi	par	vērtspapīru	iegādi	un	turēšanu.

6.	Ja	pēc	kapitāla	aktīva	pirkuma	vai	cita	atsavināšanas	līguma	noslēgšanas	darījums	nenotiek	
vai	šā	darījuma	kāda	sastāvdaļa	netiek	īstenota,	bet	saskaņā	ar	līguma	noteikumiem	maksātājs	ir	
saņēmis	 ienākumu	(rokasnaudu,	cita	veida	atlīdzību	naudā	vai	citās	 lietās)	un	šis	 ienākums	nav	
jāatmaksā,	tas	ir	uzskatāms	par	ienākumu	no	kapitāla	pieauguma.	Nosakot	apliekamo	ienākumu	
no	 kapitāla	 aktīva	 atsavināšanas	 kā	 nenotikuša	 darījuma,	 minēto	 ienākumu	 samazina	 tikai	 par	
izdevumiem,	kas	maksātājam	radušies	saistībā	ar	nenotikušo	darījumu.

7.	 Ja	nekustamais	 īpašums	 iegūts,	 atjaunojot	 īpašuma	 tiesības,	 tad	par	 iegūšanas	 (iegādes)	
vērtību	uzskata	minētā	nekustamā	īpašuma	kadastrālo	vērtību	(aktuālo).	Ja	nekustamais	īpašums	
iegūts	līdz	2000.gada	31.decembrim,	tad	par	iegūšanas	(iegādes)	vērtību	uzskata	aktuālo	nekustamā	
īpašuma	 kadastrālo	 vērtību	 nekustamā	 īpašuma	 atsavināšanas	 gadā,	 kura	 koriģēta,	 kadastrālo	
vērtību	 dalot	 ar	 Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 noteikto	 katra	 gada	 patēriņa	 cenu	 indeksu	 par	
pēdējiem	10	gadiem	pirms	nekustamā	īpašuma	atsavināšanas.

8.	Taksācijas	gada	kapitāla	pieaugumu	summē,	ja	taksācijas	gadā	ir	atsavināti	vairāki	kapitāla	
aktīvi.	 Ja	 aprēķinātais	 kapitāla	 pieaugums	 vai	 tā	 summa	 ir	 negatīva,	 nodokļa	 aprēķināšanas	
vajadzībām	to	neņem	vērā.

9.	Ja	par	taksācijas	gadu	aprēķinātais	kapitāla	pieaugums	no	viena	kapitāla	aktīva	atsavināšanas	
ir	negatīvs,	bet	no	cita	kapitāla	aktīva	atsavināšanas	—	pozitīvs,	tad	radušos	zaudējumus	attiecībā	
uz	taksācijas	gadu	var	segt	ar	pozitīvo	kapitāla	pieaugumu.

10.	 Ja	 par	 taksācijas	 gadu	 aprēķinātais	 kapitāla	 pieaugums	 vai	 tā	 summa	 ir	 negatīva,	 tad	
radušos	zaudējumus	nevar	segt	no	nākamo	taksācijas	gadu	kapitāla	pieauguma	vai	uz	taksācijas	
gada	cita	veida	ienākumu	rēķina.

11.	Ienākumu	no	kapitāla,	kas	nav	kapitāla	pieaugums,	veido:
1)	 dividendes,	 kas	 ir	 ienākums	 no	 kapitālsabiedrības	 kapitāla	 daļām	 vai	 akcijām	 vai	

kooperatīvās	sabiedrības	pajām,	vai	citām	no	parādu	saistībām	neizrietošām	tiesībām	
piedalīties	šīs	kapitālsabiedrības	vai	kooperatīvās	sabiedrības	peļņas	sadalē,	izņemot	
šā	 likuma	 3.panta	 trešās	 daļas	 18.punktā	 un	 8.panta	 trešās	 daļas	 3.	 un	 16.punktā	
minēto	ienākumu;
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2)	 procentu	ienākums	un	tam	pielīdzināms	ienākums,	arī	ar	procentu	ienākumu	saistīts	
ienākums;

3)	 ienākums	no	privātajos	pensiju	fondos	veikto	iemaksu	ieguldīšanas;
4)	 ienākums	no	noslēgtajiem	dzīvības	apdrošināšanas	līgumiem	ar	līdzekļu	uzkrāšanu.

12.	Nosakot	šā	panta	vienpadsmitās	daļas	1.	un	2.punktā	minēto	ienākumu,	netiek	ņemtas	
vērā	jebkādas	izmaksas,	kas	saistītas	ar	šā	ienākuma	gūšanu.

11.10 pants.	Īpaši	noteikumi	patentmaksas	maksātājiem
1. Patentmaksa	ir	valsts	noteikts	vienots	fiksēts	maksājums,	kas	ietver	iedzīvotāju	ienākuma	

nodokļa	un	valsts	sociālās	apdrošināšanas	iemaksas	par	fiziskās	personas	saimniecisko	darbību.
2.	Maksātājs	iedzīvotāju	ienākuma	nodokļa	un	valsts	sociālās	apdrošināšanas	iemaksu	vietā	

var	 izvēlēties	 maksāt	 patentmaksu,	 ja	 viņa	 ieņēmumi	 pirmstaksācijas	 gadā	 nepārsniedz	 likumā	
“Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	 noteikto	 slieksni,	 kas	 paredz	 pienākumu	 reģistrēties	 Valsts	
ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā,	un	ja	viņš	atbilst	
šā	panta	piektās	daļas	nosacījumiem	attiecībā	uz	šādām	saimnieciskās	darbības	jomām:

1)	 ādas	un	tekstilizstrādājumu	amatniecība;
2)	 apģērbu	un	apavu	izgatavošana	un	labošana,	pulksteņu	un	slēdzeņu	labošana,	kā	arī	

citi	sadzīves	pakalpojumi;
3)	 amatniecības	izstrādājumu	no	koka,	salmiem,	māla,	stikla vai	akmens	izgatavošana;	
4)	 floristika;
5)	 fotografēšanas	pakalpojumi;
6)	 skaistumkopšanas	pakalpojumi;
7)	 privātie	mājsaimniecības	pakalpojumi;
8)	 mājas	aprūpes	pakalpojumi;
9)	 meža	un	pļavu	velšu	vākšana	(sēņošana,	ogošana	vai	 savvaļas	ārstniecības	augu	un	

ziedu	vākšana).
3.	 Maksātājs	 var	 izvēlēties	 maksāt	 patentmaksu,	 ja	 atbilstoši	 paša	 maksātāja	 prognozei	

taksācijas	gada	saimnieciskās	darbības	ieņēmumi	(pārrēķinot	uz	pilnu	taksācijas	gadu)	nepārsniegs	
likumā	 “Par	 pievienotās	 vērtības	 nodokli”	 noteikto	 slieksni,	 kas	 paredz	 pienākumu	 reģistrēties	
Valsts	ieņēmumu	dienesta	ar	pievienotās	vērtības	nodokli	apliekamo	personu	reģistrā.

4.	Maksātājs,	kas	veic	saimniecisko	darbību	un	par	to	maksā	patentmaksu,	vienlaikus	nevar	
būt	fiksētā	nodokļa	maksātājs.

5.	Maksātājs	savā	saimnieciskajā	darbībā,	par	kuru	viņš	maksā	patentmaksu,	nenodarbina	
citas	personas.

6.	Patentmaksu	administrē	Valsts	ieņēmumu	dienests.
7. Kārtību,	kādā	reģistrē	patentmaksas	maksātāju,	maksā	patentmaksu,	kā	arī	saimnieciskās	

darbības	 jomas	 profesijas,	 par	 kurām	 maksā	 patentmaksu,	 patentmaksas	 apmēru	 sadalījumā	 pa	
profesijām	un	darbībām,	kas	saistītas	ar	meža	un	pļavu	velšu	vākšanu,	un	saimnieciskās	darbības	
ierobežojumus	patentmaksas	maksātājam	nosaka	Ministru	kabinets.”

13.	Izteikt	15.pantu	šādā	redakcijā:
“15.pants.	Nodokļa	likmes
1.	Gada	apliekamais	ienākums	tiek	aplikts	ar	nodokli	atbilstoši	šajā	pantā	noteiktajām	likmēm.
2.	Nodokļa	likme,	kas	jāmaksā	no	gada	apliekamā	ienākuma,	ir	26	procenti.	Algas	nodokļa	

maksātājam	nodokļa	likme	26	procentu	apmērā	jāmaksā	no	mēneša	apliekamā	ienākuma.
2.1	Nodokļa	likme,	ko	maksā	no	saimnieciskās	darbības	ienākuma,	ir	26	procenti.	
3.1  Nodokļa	 likme	 ienākumam	 no	 kapitāla,	 kas	 nav	 kapitāla	 pieaugums,	 ir	 10	 procenti.	

Nodokļa	likme	kapitāla	pieaugumam	ir	15	procenti.
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4.	Šā	likuma	3.panta	trešās	daļas	7.1 punktā	minētajam	ienākumam,	ja	šā	ienākuma	izmaksātājs	
atbilstoši	šā	likuma	17.panta	divpadsmitajai	un	12.2 daļai	ietur	nodokli	ienākuma	izmaksas	vietā,	
tiek	piemērota	2	procentu	likme	no	izmaksātās	atlīdzības	apmēra.

5.	Fiksētā	ienākuma	nodokļa	apmēru	nosaka	saskaņā	ar	šā	likuma	pielikumu.
6.	Patentmaksas	apmērs	atkarībā	no	saimnieciskās	darbības	jomas,	par	kurām	maksātājs	var	

veikt	patentmaksu,	ir	no	30	līdz	120	latiem	mēnesī.	
7.	 Šā	 likuma	 3.panta	 trešās	 daļas	 9.1 punktā	 un	 8.panta	 trešās	 daļas	 15.punktā	 minētajam	

ienākumam	tiek	piemērota	10	procentu	likme.”
14.	Papildināt	likumu	ar	16.1 pantu	šādā	redakcijā:
“16.1 pants.	Ienākuma	gūšanas	diena
1.	Par	ienākuma	gūšanas	dienu	uzskatāma	diena,	kad	maksātājs	saņem	naudu	vai	citas	lietas,	

ja	šajā	pantā	nav	noteikts	citādi.
2.	Par	 ienākuma	gūšanas	dienu	no	 ienākuma	no	kapitāla,	kas	nav	kapitāla	pieaugums,	un	

ienākuma	no	personālsabiedrības	uzskata	dienu,	kad	ienākums	aprēķināts.
3.	 Par	 ienākuma	 gūšanas	 dienu	 no	 privātajos	 pensiju	 fondos	 veikto	 iemaksu	 ieguldīšanas	

uzskata	dienu,	kad	papildpensijas	saņēmējs	saņem	maksājumu	no	privātā	pensiju	fonda.
4.	Ministru	kabinets	paredz	kārtību,	kādā	nosakāma	ienākuma	gūšanas	diena,	ja	diena,	kad	

noslēgts	 līgums	 par	 darījumu	 ar	 kapitāla	 aktīviem,	 naudas	 saņemšanas	 diena,	 īpašuma	 tiesību	
pāreja	un	blakus	nosacījumi,	lai	līgums	stātos	spēkā,	nav	vienā	taksācijas	periodā.	

5.	Maksātājam,	kas	finanšu	grāmatvedību	kārto	divkāršā	ieraksta	sistēmā	un	gatavo	bilanci	
un	ieņēmumu	un	izdevumu	pārskatu	saskaņā	ar	likuma	“Par	grāmatvedību”	13.panta	sesto	daļu,	
saimnieciskās	darbības	ienākuma	noteikšanai	darījumus	un	notikumus	atzīst	tajā	taksācijas	periodā,	
kad	tie	notiek,	neatkarīgi	no	tā,	kad	tiek	veikti	norēķini.

6.	Par	ienākuma	gūšanas	dienu	no	šā	likuma	3.panta	trešās	daļas	17.punktā	un	8.panta	trešās	
daļas	14.punktā	minētā	ienākuma	ir	uzskatāma	nomas	līguma	pārtraukšanas	diena.

7.	 Ienākumu	 no	 kapitāla,	 kura	 nominālvērtība	 izteikta	 ārvalstu	 valūtā,	 novērtē	 latos	 pēc	
Latvijas	Bankas	noteiktā	ārvalstu	valūtas	kursa	dienā,	kad	ienākums	no	kapitāla	aprēķināts.

8.	Par	dividenžu	ienākuma	gūšanas	dienu	un	attiecīgi	arī	par	dividenžu	ienākuma	izmaksas	
dienu	šā	 likuma	izpratnē	uzskata	dienu,	kad	dividendes	aprēķinātas.	 Ja	dividendes	aprēķina	par	
publiskajā	apgrozījumā	esošām	akcijām,	tad	par	dividenžu	ienākuma	gūšanas	dienu	un	līdz	ar	to	arī	
dividenžu	ienākuma	izmaksas	dienu	šā	likuma	izpratnē	uzskata	dienu,	kad	dividendes	izmaksātas,	
un	pienākums	ieturēt	nodokli	no	akciju	turētājam	vai	starpniekam	izmaksātajām	dividendēm	par	
publiskajā	apgrozībā	esošām	akcijām	un	ieskaitīt	to	valsts	budžetā	ir	vērtspapīru	konta	turētājam,	
kas	veic	norēķinu	ar	maksātāju.

9.	Par	procentu	ienākuma	gūšanas	dienu	un	attiecīgi	arī	par	procentu	ienākuma	izmaksas	
dienu	šā	likuma	izpratnē	uzskata	dienu,	kad	fiziskajai	personai	rodas	tiesības	neierobežoti	rīkoties	
ar	attiecīgo	ienākumu	saskaņā	ar	noslēgto	līgumu	vai	likumu	un		attiecīgais	ienākums	kļūst	pieejams	
šai	personai	tās	norādītajā	veidā	un	kārtībā.”

15.	17.pantā:
papildināt	piekto	daļu	ar	tekstu	šādā	redakcijā:
“Darba	devējs,	kas	darbiniekam	darba	samaksu	izmaksā	bezskaidras	naudas	norēķinu	veidā,	

algas	 nodokli	 iemaksā	 budžetā	 tajā	 pašā	 dienā,	 kurā	 viņš	 devis	 maksājuma	 uzdevumu	 darba	
samaksas	pārskaitīšanai	no	sava	konta	uz	darbinieka	kontu.	No	steidzamos,	īslaicīgos,	vienreizējos	
darbos	nodarbinātu	darbinieku	darba	samaksas	aprēķināto	un	ieturēto	algas	nodokli	darba	devējs	
iemaksā	budžetā	tajā	pašā	dienā,	kurā	viņš	iemaksā	budžetā	pastāvīgo	darbinieku	algas	nodokli.”;

izteikt	sesto	un	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
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“6.	Gadam	beidzoties,	darba	devējs	ne	vēlāk	kā	15	dienu	laikā	pēc	darbinieka	pieprasījuma	
saņemšanas	 izsniedz	 viņam	 paziņojumu	 par	 fiziskajai	 personai	 izmaksātajām	 summām,	 kā	 arī	
nosūta	Valsts	ieņēmumu	dienestam	paziņojumu	par	fiziskajai	personai	izmaksātajām	summām.

7.	Paziņojums	par	fiziskajai	personai	izmaksātajām	summām	tiek	nosūtīts	Valsts	ieņēmumu	
dienestam	ne	vēlāk	kā	taksācijas	gadam	sekojošā	gada	1.februārī,	ja	darba	attiecības	pastāvējušas	
līdz	gada	beigām.	Paziņojumu	par	fiziskajai	personai	 izmaksātajām	summām	par	to	darbinieku,	
ar	kuru	darba	attiecības	nav	pastāvējušas	līdz	gada	beigām,	darba	devējs	nosūta	Valsts	ieņēmumu	
dienestam	līdz	tā	mēneša	15.	datumam,	kas	seko	darba	attiecību	izbeigšanās	mēnesim	vai	mēnesim,	
kurā	darbinieks	ir	bijis	nodarbināts	steidzamos,	īslaicīgos	vai	vienreizējos	darbos.”;

papildināt	pantu	ar	7.1 daļu	šādā	redakcijā:
“7.1	Valsts	amatpersonai	paziņojumu	par	fiziskajai	personai	 izmaksātajām	summām	darba	

devējs	izsniedz	bez	pieprasījuma	ne	vēlāk	kā	taksācijas	gadam	sekojošā	gada	1.februārī,	 ja	valsts	
civildienesta	 vai	 darba	 attiecības	 pastāvējušas	 līdz	 gada	 beigām.	 Ja	 ar	 valsts	 amatpersonu	 valsts	
civildienesta	vai	darba	attiecības	ir	izbeigušās	pirms	taksācijas	gada	beigām,	darba	devējs	izsniedz	
valsts	 amatpersonai	 paziņojumu	 par	 fiziskajai	 personai	 izmaksātajām	 summām	 šo	 attiecību	
izbeigšanās	dienā.”;

aizstāt	9.1 daļā	vārdus	“kalendārajā	gadā	aprēķināto	un	budžetā	iemaksāto	algas	nodokli”	ar	
vārdiem	“fiziskajai	personai	izmaksātajām	summām”;

papildināt	pantu	ar	9.4 daļu	šādā	redakcijā:
“9.4	Šā	panta	9.2 daļas	1.punktā	minētais	darba	devējs	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	dienestam	

attiecīgās	ārvalsts	administrācijas	apliecinājumu	par	to,	ka	šā	darba	devēja	pastāvīgā	pārstāvniecība	ir	
reģistrēta	attiecīgajā	valstī	saskaņā	ar	tās	normatīvo	aktu	prasībām	un	šajā	pastāvīgajā	pārstāvniecībā	
nodarbināto	algotā	darba	ienākumi	tiek	aplikti	ar	ārvalsts	ienākuma	nodokli.	Darba	devējs	vispārējā	
kārtībā	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	dienestam	informāciju	par	fiziskās	personas	ienākumiem,	kas	uz	
darba	attiecību	pamata	gūti	ārvalstī	esošajā,	darba	devēja	izveidotajā	pastāvīgajā	pārstāvniecībā.”;

izteikt	desmitās	daļas	12.	un	13.punktu	šādā	redakcijā:
“12)	dividendes;
13)	 procentu	ienākums;”;
papildināt	desmito	daļu	ar	16.,	17.,	18.	un	19.punktu	šādā	redakcijā:
“16)	ienākums	no	privātajos	pensiju	fondos	veikto	iemaksu	ieguldīšanas;
17)	 iznomāta	personāla	ienākums	vai	tam	pielīdzināts	ienākums;
18)	 ienākums	no	noslēgtajiem	dzīvības	apdrošināšanas	līgumiem	ar	līdzekļu	uzkrāšanu;
19)	 ienākums	no	fiziskās	personas	īpašumā	esoša	augoša	meža	atsavināšanas	izciršanai	

un	tajā	iegūto	kokmateriālu	atsavināšanas.”;
aizstāt	vienpadsmitās	daļas	ievaddaļā	vārdus	“Valsts	ieņēmumu	dienesta	teritoriālajai	iestādei	

pēc	savas	atrašanās	vietas”	ar	vārdiem	“Valsts	ieņēmumu	dienestam”;
izslēgt	11.3 daļu;
papildināt	pantu	ar	11.4 	un	11.5 daļu	šādā	redakcijā:
“11.4	 Šā	 panta	 vienpadsmitās	 daļas	 2.punkta	 noteikumus	 Valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	

aģentūra	nepiemēro	ar	nodokli	neapliekamam	ienākumam.
11.5	 Šā	 panta	 vienpadsmitās	 daļas	 noteikumus	 par	 paziņojuma	 par	 fiziskajai	 personai	

izmaksātajām	 summām	 izsniegšanu	 maksātājam	 kredītiestāde	 un	 ieguldījumu	 sabiedrība	 var	
nepiemērot	 ienākumam	no	kapitāla,	 tajā	skaitā	no	kapitāla	pieauguma,	 ja	kredītiestāde	 izsniedz	
vai	nosūta	personām	—	nodokļa	maksātājām	—	konta	izrakstu	par	taksācijas	gada	ienākumu	no	
kapitāla.”;

izteikt	12.	un	12.1 daļu	šādā	redakcijā:
“12.	No	šā	likuma	3.panta	trešās	daļas	1.,	2.,	3.,	4.,	7.1,	8.,	9.1,	10.,	11.,	12.,	13.,	14.,	15.,	16.,	19.,	20.,	
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21.	un	22.punktā	minētajiem	ienākumiem	ienākuma	nodoklis	tiek	ieturēts	ienākuma	izmaksas	vietā	
un	iemaksāts	budžetā	ne	vēlāk	kā	ienākuma	izmaksas	mēnesim	sekojošā	mēneša	piektajā	datumā.

12.1	 Komersants,	 individuālais	 uzņēmums	 (arī	 zemnieka	 vai	 zvejnieka	 saimniecība),	
kooperatīvā	 sabiedrība,	 nerezidenta	 pastāvīgā	 pārstāvniecība,	 iestāde,	 organizācija,	 biedrība	 un	
nodibinājums,	kas	izmaksājis	fiziskajai	personai	—	nerezidentam	—	tādus	ienākumus,	no	kuriem	
saskaņā	ar	šo	likumu	nodoklis	ieturams	izmaksas	vietā	vai	aprēķināšanas	brīdī,	izsniedz	nerezidentam	
apliecinājumu	par	Latvijas	Republikā	taksācijas	gadā	no	attiecīgā	ienākumu	izmaksātāja	gūtajiem	
ienākumiem	 un	 par	 tiem	 samaksāto	 iedzīvotāju	 ienākuma	 nodokli.	 Ministru	 kabinets	 nosaka	
veidlapas	paraugu	un	kārtību,	kādā	aizpildāms	apliecinājums	par	Latvijas	Republikā	taksācijas	gadā	
no	attiecīgā	ienākumu	izmaksātāja	gūtajiem	ienākumiem	un	par	šiem	ienākumiem	aprēķināto	un	
samaksāto	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli.”;

papildināt	pantu	ar	12.4 daļu	šādā	redakcijā:	
“12.4 Dzīvokļu	īpašnieku	kooperatīvās	sabiedrības,	automašīnu	garāžu	īpašnieku	kooperatīvās	

sabiedrības,	 laivu	 garāžu	 īpašnieku	 kooperatīvās	 sabiedrības	 un	 dārzkopības	 kooperatīvās	
sabiedrības	aprēķina	nodokli	no	šā	likuma	3.panta	trešās	daļas	19.punktā	minētajiem	ienākumiem,	
kas	ietver	sabiedrības	sadalītās	peļņas	daļu	tās	biedram	—	nerezidentam	—,	un	ieturēto	nodokli	
iemaksā	budžetā	15	dienu	laikā	pēc	tam,	kad	pieņemts	dalībnieku	lēmums	par	peļņas	sadali.”;

papildināt	trīspadsmito	daļu	pēc	vārdiem	“izmaksas	reizē”	ar	vārdiem	“izņemot	ienākumus,	
kas	 minēti	 šā	 panta	 desmitās	 daļas	 12.	 un	 13.punktā	 un	 šā	 likuma	 3.panta	 trešās	 daļas	 10.	 un	
11.punktā”;

aizstāt	septiņpadsmitajā	daļā	skaitli	“23”	ar	skaitli	“26”;
aizstāt	deviņpadsmitajā	daļā	skaitli	“23”	ar	skaitli	“26”;
papildināt	 pantu	 ar	 divdesmito,	 divdesmit	 pirmo,	 divdesmit	 otro	 un	 divdesmit	 trešo	 daļu	

šādā	redakcijā:
“20.  Nodokļa	 ieturēšanas	 diena	 šā	 panta	 divpadsmitās	 un	 septiņpadsmitās	 daļas	 izpratnē	 ir	

diena,	kad	ienākuma	izmaksātājs	veic	faktisko	maksājumu	nerezidentam,	vai	arī	diena,	kad	tiek	izdarīts		
kreditora	—	nerezidenta	—	saistību	samazinājums,	veicot	nodokļa	ienākuma	izmaksātāja	un	nerezidenta	
savstarpējo	norēķinu	ieskaitu,	vai	arī	diena,	kad	notiek	konkrētā	kreditora	saistību	nodošana.

21.	Šā	panta	septiņpadsmitās	daļas	izpratnē	maksājumi	ir	jebkuri	maksājumi,	kas	samazina	šo	
maksājumu	izdarītāja	apliekamo	ienākumu	neatkarīgi	no	tā,	vai	tie	veikti,	izmantojot	bezskaidras	
naudas	norēķinus,	skaidrā	naudā	vai	citās	lietās,	vai	arī	savstarpējo	norēķinu	ieskaita	veidā.

22.	Ja	personai,	kura	atrodas,	ir	izveidota	vai	nodibināta	beznodokļu	vai	zemu	nodokļu	valstī	
vai	teritorijā,	ir	atvērts	konts	Latvijas	Republikā	reģistrētā	kredītiestādē	un	šī	persona	no	minētā	
konta	 veic	 maksājumus,	 kuru	 saņēmēja	 ir	 cita	 persona,	 kas	 atrodas,	 ir	 izveidota	 vai	 nodibināta	
beznodokļu	 vai	 zemu	 nodokļu	 valstī	 vai	 teritorijā,	 un	 šo	 maksājumu	 rezultātā	 tiek	 samazināts	
Latvijas	 nodokļa	 maksātāja	 apliekamais	 ienākums,	 tiek	 uzskatīts,	 ka	 minētos	 maksājumus	 veic	
Latvijas	nodokļa	maksātājs,	un	ir	piemērojama	šā	panta	septiņpadsmitā	daļa.

23.	Atbilstoši	šā	panta	septiņpadsmitajai	daļai	ieturēto	nodokli	ienākuma	izmaksātājs	iemaksā	
budžetā	ne	vēlāk	kā	ienākuma	izmaksas	mēnesim	sekojošā	mēneša	piektajā	datumā.”

16.	Papildināt	likumu	ar	17.1 pantu	šādā	redakcijā:
“17.1 pants.	 Iznomāta	personāla	ienākums	vai	tam	pielīdzināts	ienākums	
1.	 Par	 personālu	 šā	 likuma	 izpratnē	 uzskata	 jebkuru	 fizisko	 personu,	 kuru	 cita	 persona	

(personāla	 iznomātājs)	piesaista,	 lai	veiktu	darbu	personāla	nomnieka	 labā	neatkarīgi	no	 tā,	vai	
starp	personāla	iznomātāju	un	attiecīgo	fizisko	personu	pastāv	darba	tiesiskās	attiecības.

2.	 Par	 personāla	 nomu	 šā	 panta	 izpratnē	 uzskata	 personāla	 iznomātāja,	 kas	 nav	 Latvijas	
rezidents	 vai	 nerezidenta	 pastāvīgā	 pārstāvniecība	 Latvijā,	 personāla	 nosūtīšanu	 apmaiņā	 pret	
atlīdzību	Latvijas	rezidentam	vai	nerezidenta	pastāvīgajai	pārstāvniecībai	Latvijā,	lai	šis	personāls	
veiktu	darbības	saistībā	ar	personāla	nomnieka	saimniecisko	vai	profesionālo	darbību	Latvijā	vai	
ārvalstīs,	ja	tiek	konstatēta	vismaz	viena	no	šādām	pazīmēm:
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1)	 personāla	nomnieks	atbild	par	darba	kopējo	vadību	un	uzraudzību	vai	darba	rezultātu;
2)	 personāla	nomnieks	nosaka	iznomātā	personāla	skaitu	un	kvalifikāciju;
3)	 personāla	integrācija	personāla	nomnieka	uzņēmumā.	Integrācija	uzņēmumā	šā	panta	

izpratnē	ir	darba	vai	atpūtas	vietas	esamība,	pienākums	ievērot	uzņēmuma	iekšējās	
kārtības	noteikumus;

4)	 atlīdzība	par	personāla	nomu	tiek	aprēķināta	atkarībā	no	iznomātā	personāla	darba	
laika,	 paveiktā	 darba	 vai	 citas	 attiecības	 starp	 personāla	 iznomātāja	 atlīdzību	 un	
personāla	darba	samaksu;

5)	 personāla	nomnieks	nodrošina	personālu	ar	lielāko	daļu	pamatlīdzekļu,	darbarīku	un	
materiālu.

3.	Personāla	nomnieks	aprēķina	nodokli	par	iznomātā	personāla	ienākumu,	pamatojoties	uz	
personāla	iznomātāja	iesniegtu	dokumentāri	apliecinātu	informāciju,	kas	ļauj	identificēt	iznomāto	
personālu	 (vārdu,	 uzvārdu,	 dzimšanas	 datumu,	 pastāvīgo	 dzīvesvietu	 vai	 nodokļu	 maksātāja	
reģistrācijas	numuru	vai	citas	ziņas),	darba	samaksu	un	citu	informāciju	par	gūto	ienākumu.	

4.	Ja	personāla	iznomātājs	nevar	personāla	nomniekam	iesniegt	šā	panta	trešajā	daļā	minēto	
informāciju,	par	iznomātā	personāla	ienākumam	pielīdzinātu	ienākumu	tiek	uzskatīts	personāla	
nomnieka	kopējais	maksājums	personāla	iznomātājam.	Nosakot	katras	iznomātā	personāla	ietvaros	
piesaistītās	fiziskās	personas	ar	nodokli	apliekamo	ienākumu,	tiek	uzskatīts,	ka	šīs	fiziskās	personas	
ir	guvušas	ienākumu	vienādās	daļās	no	personāla	iznomātājam	izmaksātās	atlīdzības.”

17.	18.pantā:
izslēgt	pirmajā	daļā	vārdus	“pēc	savas	dzīvesvietas”;
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“2.	Maksātāja	taksācijas	gada	avansa	maksājumu	apmērs	atbilst:

1)	 iedzīvotāju	ienākuma	nodoklim,	kas	aprēķināts	no	pirmstaksācijas	gada	saimnieciskās	
darbības	 apliekamā	 ienākuma,	 ja	 maksātājs	 saimniecisko	 darbību	 uzsācis	 pirms	
pirmstaksācijas	gada	un	veicis	to	pirmstaksācijas	gadā;

2)	 iedzīvotāju	 ienākuma	 nodoklim	 no	 pirmstaksācijas	 gada	 laikā	 gūtā	 saimnieciskās	
darbības	apliekamā	ienākuma,	kas	aprēķināts,	nodokļa	summu	dalot	ar	to	kalendāra	
mēnešu	 skaitu,	 kuros	 gūts	 pirmstaksācijas	 gada	 saimnieciskās	 darbības	 ienākums,	
un	reizinot	ar	12,	ja	maksātājs	saimniecisko	darbību	uzsācis	pirmstaksācijas	gadā	un	
veicis	to	nepilnu	pirmstaksācijas	gadu;

3)	 iedzīvotāju	ienākuma	nodokļa	sagaidāmajam	lielumam	no	paša	maksātāja	prognozētā	
taksācijas	gada	ienākuma,	kas	aprēķināts,	nodokļa	summu	dalot	ar	to	kalendāra	mēnešu	
skaitu,	kuriem	prognozēts	taksācijas	gada	ienākums,	ja	maksātājs	uzsāk	saimniecisko	
darbību	taksācijas	gadā.	Mēnešu	skaitā	tiek	ietverti	taksācijas	gada	mēneši,	sākot	ar	
mēnesi,	kurā	uzsākta	saimnieciskā	darbība,	līdz	taksācijas	gada	beigām.”;

izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“ja	Valsts	ieņēmumu	dienests	nav	noteicis	citādi”;
aizstāt	4.1 daļā	vārdus	“katru	mēnesi	 līdz	piecpadsmitajam	datumam”	ar	vārdiem	“vienreiz	

ceturksnī	 šā	 panta	 trešajā	 daļā	 noteiktajos	 avansa	 maksājumu	 termiņos	 vai,	 ja	 ikmēneša	 avansa	
maksājumi	pirmstaksācijas	gadā	ir	pārsnieguši	500	latus,	katru	mēnesi	līdz	15.datumam”;

papildināt	pantu	ar	4.2 daļu	šādā	redakcijā:
“4.2	 Maksātājs,	 kurš	 pirmstaksācijas	 gadā	 saimnieciskās	 darbības	 ienākumu	 aprēķināja	

saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 11.pantu,	 bet	 taksācijas	 gadā	 grāmatvedības	 kārtošanai	 izvēlas	 divkāršo	
ieraksta	 sistēmu	un	saimnieciskās	darbības	 ienākumu	aprēķina	 saskaņā	ar	 šā	 likuma	11.1 pantu,	
avansa	maksājumus	no	taksācijas	gada	pirmā	mēneša	līdz	mēnesim,	kad	maksātājs	iesniedz	gada	
ienākumu	 deklarāciju,	 veic	 tādā	 apmērā,	 kādā	 saskaņā	 ar	 likumu	 tie	 tika	 veikti	 pirmstaksācijas	
gadā.”;

papildināt	septīto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:



174

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

“Ja	 maksātājs	 saimnieciskās	 darbības	 uzsākšanas	 pirmajā	 gadā	 veic	 avansa	 maksājumus,	
pirmais	maksāšanas	termiņš	ir	šā	panta	trešajā	daļā	norādītais	pirmais	termiņš,	kas	seko	mēnesim,	
kurā	uzsākta	saimnieciskā	darbība.”;

papildināt	pantu	ar	desmito	un	vienpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“10.	 Avansa	 maksājumu	 aprēķina	 veidlapu	 un	 tās	 aizpildīšanas	 kārtību	 nosaka	 Ministru	

kabinets.
11.	 Ja	 maksātājam	 ir	 būtiski	 mainījies	 darbības	 veids,	 ieņēmumu	 vai	 izdevumu	 struktūra	

vai	samazinājies	peļņas	apjoms,	nodokļa	avansa	maksājumus	par	taksācijas	perioda	atlikušajiem	
mēnešiem	nosaka	vienādās	summās,	ņemot	vērā	maksātāja	iesniegto	pamatoto	aprēķinu.	Starpību	
starp	taksācijas	periodam	aprēķināto	nodokli	un	nodokļa	maksātāja	uz	prognozes	pamata	veikto	
nodokļa	avansa	maksājumu	apmēru,	kas	pārsniedz	30	procentus	no	aprēķinātās	nodokļa	summas,	
palielina	par	nokavējuma	naudu,	kas	aprēķināta	saskaņā	ar	likumu	„Par	nodokļiem	un	nodevām”.	
Aprēķinātā	nodokļa	un	veikto	avansa	maksājumu	starpības	pārsnieguma	daļa	tiek	sadalīta	atbilstoši	
avansa	maksājumu	veikšanas	termiņiem.”

18.	19.pantā:
papildināt	pantu	ar	3.2 daļu	šādā	redakcijā:
“3.2	Maksātājs	iemaksā	budžetā	aprēķinātā	nodokļa	summu	ne	vēlāk	kā	15	dienu	laikā	no	šā	

panta	5.2	un	5.3 daļā	noteiktās	deklarācijas	par	ienākumu	no	kapitāla	iesniegšanas	dienas.”;
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“5.	Deklarācija	ar	tai	pievienotajiem	dokumentiem	iesniedzama	Valsts	ieņēmumu	dienestam	

ne	vēlāk	kā	taksācijas	gadam	sekojošā	gada	1.aprīlī.”;
izteikt	5.2 daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	ārvalsts	nodokļa	maksātājs	(nerezidents),	kas	Latvijā	gūst	ienākumu	no	kapitāla	pieauguma,	

neizmanto	 šā	 likuma	 20.panta	 trešajā	 daļā	 minētos	 deklarēšanas	 atvieglojumus,	 nodokli	 no	 šā	
ienākuma	aprēķina	un	deklarāciju	par	ienākumu	no	kapitāla	Valsts	ieņēmumu	dienestam	iesniedz	
līdz	ienākuma	gūšanas	mēnesim	sekojošā	mēneša	15.datumam.”;

papildināt	pantu	ar	5.3 daļu	šādā	redakcijā:
“5.3	 Maksātājs	 (rezidents),	 kurš	 gūst	 ienākumu	 no	 kapitāla	 pieauguma,	 deklarāciju	 par	

ienākumu	 no	 kapitāla	 iesniedz	 līdz	 ienākuma	 gūšanas	 mēnesim	 sekojošā	 mēneša	 15.datumam,	
ja	 ienākumi	no	kapitāla	aktīvu	atsavināšanas	mēnesī	pārsniedz	500	 latus.	Maksātājs	 (rezidents),	
kurš	gūst	ienākumu	no	kapitāla	pieauguma	un	kura	kopējie	ienākumi	no	darījumiem	ar	kapitāla	
aktīviem	 mēnesī	 ir	 līdz	 500	 latiem,	 deklarāciju	 par	 ienākumu	 no	 kapitāla	 par	 ceturksnī	 gūto	
ienākumu	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	dienestam	vienreiz	ceturksnī	līdz	ceturksnim	sekojošā	mēneša	
15.datumam.”;

izslēgt	sestās	daļas	1.punktā	vārdus	“pēc	savas	dzīvesvietas”;
izslēgt	sestās	daļas	3.punktu;
papildināt	pantu	ar	6.1 daļu	šādā	redakcijā:
“6.1	Ministru	kabinets	nosaka	kopā	ar	deklarāciju	iesniedzamo	vai	uzrādāmo	attaisnojuma	

dokumentu	veidus.”;
izslēgt	septīto	daļu.
19.	Papildināt	20.panta	trešās	daļas	2.punktu	pēc	skaitļa	“7.1”	ar	vārdu	un	skaitli	“un	19.”.
20.	Izslēgt	21.panta	ievaddaļā	vārdus	“pēc	maksātāja	dzīvesvietas”.
21.	Papildināt	26.pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“6.	Patentmaksa	tiek	ieskaitīta	budžetā	šādā	sadalījumā:	

1)	 67	procenti	—	valsts	sociālās	apdrošināšanas	speciālajā	budžetā;	
2)	 33	procenti	—	maksātāja	dzīvesvietas	pašvaldības	budžetā.”
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22.	 Izslēgt	 27.pantā	 vārdus	 “grāmatiņu	 izsniegšanu	 savas	 administratīvās	 teritorijas	
iedzīvotājiem,	kā	arī	citus”.

23.	28.pantā:
izslēgt	1.	un	6.punktā	vārdus	“pēc	savas	dzīvesvietas”;
papildināt	pantu	ar	10.punktu	šādā	redakcijā:

	“10)	līdz	pēctaksācijas	gada	1.aprīlim	ziņot	Valsts	 ieņēmumu	dienestam	par	taksācijas	
gadā	 uzsākto,	 bet	 nepabeigto	 darījumu	 ar	 kapitāla	 aktīviem,	 ja	 taksācijas	 gadā	 ir	
īstenota	vismaz	viena	no	šā	darījuma	sastāvdaļām:	līguma	noslēgšanas	diena,	naudas	
vai	avansa	saņemšanas	diena,	īpašuma	tiesību	pāreja	un	blakus	nosacījumi,	lai	līgums	
stātos	spēkā,	un	darījuma	nosacījumu	izpilde	nenotiek	vienā	taksācijas	periodā.”

24.	29.panta	pirmajā	daļā:
izslēgt	2.punktā	vārdus	“pēc	savas	atrašanās	vietas”;
izslēgt	4.punktā	vārdus	“pēc	savas	juridiskās	adreses”.
25.	Izslēgt	30.panta	3.punktā	vārdus	“pēc	savas	dzīvesvietas”;
26.	Papildināt	38.panta	otro	daļu	pēc	vārdiem	“ienākumu	deklarācijas”	ar	vārdiem	“deklarācijas	

par	ienākumu	no	kapitāla”.
27.	Papildināt	39.pantu	ar	5.,	6.,	7.	un	8.punktu	šādā	redakcijā:

“5)	 kārtību,	kādā	algas	nodokli	iemaksā	budžetā	šā	likuma	4.panta	pirmās	daļas	4.	un	
5.punktā	minētajā	gadījumā;

	6)	kārtību,	kādā	 Latvijas	 Republikā	 vai	 citā	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalstī,	 vai	 Eiropas	
Ekonomikas	zonas	valstī	reģistrētajos	privātajos	pensiju	fondos	atbilstoši	licencētajiem	
pensiju	plāniem	veiktās	 iemaksas	un	Latvijas	Republikā	vai	citā	Eiropas	Savienības	
dalībvalstī,	vai	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valstī	reģistrētās	apdrošināšanas	sabiedrībās	
iemaksātās	 apdrošināšanas	 prēmijas	 izslēdz	 no	 apliekamā	 ienākuma	 un	 attiecina	
uz	 taksācijas	 perioda	 attaisnotajiem	 izdevumiem,	 kā	 arī	 kārtību,	 kādā	 apliekamajā	
ienākumā	 ietver	 iemaksas	 privātajos	 pensiju	 fondos	 un	 dzīvības	 apdrošināšanas	
prēmiju	 maksājumus,	 kas	 neatbilst	 šā	 likuma	 8.panta	 piektajā	 daļā	 minētajiem	
kritērijiem	 vai	 tos	 pārsniedz,	 un	 apliekamajā	 ienākumā	 ietver	 minētās	 iemaksas	
privātajos	pensiju	fondos	un	apdrošināšanas	prēmiju	maksājumus,	 ja	 izbeidz	darba	
līgumu	vai	pārjauno	vai	izbeidz	apdrošināšanas	līgumu;

	7)	šā	likuma	12.pantā	noteiktā	neapliekamā	minimuma	un	šā	likuma	13.panta	pirmās	
daļas	1.punktā	noteikto	atvieglojumu	piemērošanas	kārtību;

	8)	kārtību,	 kādā	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 piešķir	 vai	 anulē	 atļauju	 neieturēt	 nodokli	
no	 maksājumiem,	 no	 kuriem	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 17.panta	 septiņpadsmito	 daļu	
ieturams	nodoklis.”

28.	Pārejas	noteikumos:
aizstāt	44.punktā	skaitļus	un	vārdus	“2008.	un	2009.taksācijas	gadā”	ar	vārdiem	un	skaitļiem	

“2008.,	2009.,	2010.,	2011.	un	2012.taksācijas	gadā”;
aizstāt	45.punktā	skaitli	“2011.”	ar	skaitli	“2013.”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	50.,	51.,	52.,	53.,	54.,	55.,	56.,	57.	un	58.punktu	šādā	redakcijā:
“50.	Maksātājam,	kas,	 sākot	ar	2010.gada	1.janvāri,	 atsavina	 līdz	2009.gada	31.decembrim	

iegādātu	 ieguldījumu	fondu	 ieguldījumu	apliecību,	apliekamo	 ienākumu	no	kapitāla	pieauguma	
no	ieguldījumu	fondu	ieguldījumu	apliecības	nosaka,	no	ieguldījumu	fondu	ieguldījumu	apliecības	
atsavināšanas	vērtības	atņemot	ieguldījumu	fondu	ieguldījumu	apliecības	iegādes	vai	ieguldījumu	
vērtību,	dalot	ar	visa	ieguldījumu	fondu	ieguldījumu	apliecības	turēšanas	laika	mēnešu	skaitu	un	
reizinot	ar	mēnešu	skaitu	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	atsavināšanas	mēnesim	ieskaitot.

51.	 Laika	 posmā	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2013.gada	 31.decembrim	 attiecībā	 uz	
ieguldījumu	fondu	ieguldījumu	apliecību	iegādes	izmaksām	piemērojami	tie	šā	likuma	noteikumi,	
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kas	bija	spēkā	2009.gada	31.decembrī,	ja	attiecīgās	izmaksas	veiktas	līdz	2009.gada	31.decembrim	
un	 ieguldījumu	 apliecības	 bija	 fiziskās	 personas	 īpašumā	 vismaz	 60  mēnešus,	 un	 ieguldījumu	
fondi	darbojas	 saskaņā	ar	 Ieguldījumu	pārvaldes	 sabiedrību	 likumu	vai	 ir	 reģistrēti	citā	Eiropas	
Savienības	dalībvalstī	vai	Eiropas	Ekonomikas	zonas	valstī	un	uzskatāmi	par	ieguldījumu	fondiem	
Ieguldījumu	pārvaldes	sabiedrību	likuma	izpratnē,	ja	minētās	izmaksas	nepārsniedz	20	procentus	
no	personas	gada	apliekamā	ienākuma	vai	minētās	izmaksas	kopā	ar	šā	likuma	10.panta	pirmās	
daļas	 3.,	 5.	 un	 6.punktā	 minētajiem	 attaisnotajiem	 izdevumiem	 nepārsniedz	 20  procentus	 no	
maksātāja	apliekamā	ienākuma	lieluma.

52.	No	aplikšanas	ar	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli	atbrīvo	2010.,	2011.	un	2012.taksācijas	gadā	
gūtos	ienākumus	no	Eiropas	Sociālā	fonda	darbības	programmas	“Cilvēkresursi	un	nodarbinātība”,	
kurus	izmaksājusi	pašvaldība,	saņemot	Valsts	nodarbinātības	aģentūras	par	stipendijām	kvalificētos	
Eiropas	Sociālā	fonda	darbības	programmas	“Cilvēkresursi	un	nodarbinātība”	līdzekļus.

53.	Aprēķinot	avansa	maksājumus	par	2010.gadu,	avansa	maksājumiem,	kas	aprēķināti	šajā	
likumā	noteiktajā	kārtībā,	piemēro	koeficientu	1,5.

54.	 Vienoto	 platību	 maksājumu	 summas,	 kas	 piešķirtas	 par	 2009.gadu	 kā	 valsts	 atbalsts	
lauksaimniecībai	vai	Eiropas	Savienības	atbalsts	lauksaimniecībai	un	lauku	attīstībai,	bet	izmaksātas	
pēc	2009.gada	31.decembra,	nav	iekļaujamas	maksātāja	apliekamajā	ienākumā.

55.	Kredītiestādes,	kas	 laika	posmā	no	2010.gada	1.janvāra	 līdz	2010.gada	28.februārim	šā	
likuma	izpratnē	izmaksā	procentu	ienākumu,	ir	tiesīgas	nepiemērot	šā	likuma	17.panta	desmitās	
daļas	13.punktā	un	17.panta	vienpadsmitajā	un	divpadsmitajā	daļā	noteikto	attiecībā	uz	nodokļa	
ieturēšanas	un	paziņošanas	pienākumu.	Ja	kredītiestāde	laika	posmā	no	2010.gada	1.janvāra	līdz	
2010.gada	28.februārim	nav	ieturējusi	nodokli	no	maksātājam	izmaksāto	procentu	ienākuma,	tā	līdz	
2010.gada	15.martam	sniedz	Valsts	ieņēmumu	dienestam	informāciju	par	fizisko	personu	gūtajiem	
procentu	ienākumiem,	norādot	katras	fiziskās	personas	vārdu,	uzvārdu,	personas	kodu	vai,	ja	tāds	
nav	piešķirts,	dzimšanas	vietu	un	datumu,	izmaksas	datumu	un	procentu	ienākuma	summu,	kā	arī	
līdz	2010.gada	15.martam	paziņo	maksātājam,	ka	nodoklis	no	attiecīgajā	laika	posmā	izmaksātā	
procentu	ienākuma	nav	ieturēts	un	nav	iemaksāts	budžetā.

56.	 Maksātājs,	 kurš	 laika	 posmā	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2010.gada	 28.februārim	 šā	
likuma	izpratnē	ir	guvis	procentu	ienākumu,	no	kura	nodoklis	nav	ieturēts	izmaksas	vietā,	nodokļa	
aprēķināšanu	 un	 iemaksāšanu	 budžetā	 veic	 rezumējošā	 kārtībā,	 ja	 nodokļa	 apmērs	 par	 šo	 laika	
posmu	 nepārsniedz	 5	 latus.	 Maksātājs,	 kurš	 laika	 posmā	 no	 2010.gada	 1.janvāra	 līdz	 2010.gada	
28.februārim	 šā	 likuma	 izpratnē	 ir	 guvis	 procentu	 ienākumu,	 no	 kura	 nodoklis	 nav	 ieturēts	
izmaksas	vietā	un	nodokļa	apmērs	par	procentu	ienākumu	par	šo	laika	posmu	pārsniedz	5	latus,	
par	šajā	laika	posmā	gūto	procentu	ienākumu	līdz	2010.gada	31.martam	iesniedz	deklarāciju	par	
ienākumu	no	kapitāla	Valsts	ieņēmumu	dienestam	un	līdz	2010.gada	15.aprīlim	iemaksā	budžetā	
aprēķināto	nodokļa	summu.

57.	Ministru	kabinets	līdz	2010.gada	1.janvārim	nosaka:
1)	 šā	likuma	8.panta	2.3 daļā	paredzēto	labuma	guvējam	doto	labumu	no	darba	devējam	

piederoša	vai	darba	devēja	rīcībā	esoša	vieglā	pasažieru	automobiļa	izmantošanas,	kas	
tiek	pielīdzināts	algota	darba	 ienākumiem,	par	kuru	 jāmaksā	algas	nodoklis,	un	šo	
ienākumu	noteikšanas	kārtību;

2)	 šā	 likuma	 11.10  panta	 septītajā	 daļā	 paredzēto	 kārtību,	 kādā	 reģistrē	 patentmaksas	
maksātāju,	maksā	patentmaksu,	kā	arī	 saimnieciskās	darbības	 jomas	profesijas,	par	
kurām	 maksā	 patentmaksu,	 patentmaksas	 apmēru	 sadalījumā	 pa	 profesijām	 un	
darbībām,	kas	 saistītas	ar	meža	un	pļavu	velšu	vākšanu,	un	saimnieciskās	darbības	
ierobežojumus	patentmaksas	maksātājam;

3)	 šā	 likuma	 16.1  panta	 ceturtajā	 daļā	 paredzēto	 kārtību,	 kādā	 nosakāma	 ienākuma	
gūšanas	 diena,	 ja	 darījuma	 ar	 kapitāla	 aktīviem	 līguma	 noslēgšanas	 diena,	 naudas	
saņemšanas	 diena,	 īpašuma	 tiesību	 pāreja	 un	 blakus	 nosacījumi,	 lai	 līgums	 stātos	
spēkā,	nav	vienā	taksācijas	periodā;	
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4)	 šā	 likuma	 38.panta	 otrajā	 daļā	 paredzētās	 deklarācijas	 par	 ienākumu	 no	 kapitāla	
veidlapu	formu	un	to	aizpildīšanas	kārtību.

58.	Līdz	šā	likuma	39.pantā	paredzēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	dienai,	
bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2010.gada	30.jūnijam	ir	piemērojami	Ministru	kabineta	2006.gada	26.septembra	
noteikumi	Nr.793	“Likuma	“Par	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli”	normu	piemērošanas	noteikumi”,	
ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

85.	 1101L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	Centrālo	vēlēšanu	komisiju”
Izdarīt	likumā	“Par	Centrālo	vēlēšanu	komisiju”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1994,	2.nr.;	1996,	24.nr.;	1998,	12.nr.;	2000,	23.nr.;	2002,	14.nr.;	2004,	6.nr.;	2006,	
10.nr.;	2008,	13.,	16.nr.;	2009,	3.nr.)	šādus	grozījumus:

16.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Centrālās	 vēlēšanu	 komisijas	 locekļu	 un	 darbinieku	 atlīdzību	 (mēneša	 amatalgu,	

piemaksas,	sociālās	garantijas	u.c.)	nosaka	atbilstoši	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	
un	darbinieku	atlīdzības	likumam.”;

izslēgt	otro	daļu.		

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

86.	 1107L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	akcīzes	nodokli”
Izdarīt	 likumā	 “Par	 akcīzes	 nodokli”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2003,	23.nr.;	2004,	8.,	10.nr.;	2005,	2.,	10.,	24.nr.;	2007,	3.,	24.nr.;	2008,	24.nr.;	2009,	2.,	14.,	
21.nr.)	šādus	grozījumus:

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

“1)	 akcīzes	 preces	 —	 alkoholiskie	 dzērieni,	 tabakas	 izstrādājumi,	 naftas	 produkti,	
bezalkoholiskie	dzērieni,	kafija	un	dabasgāze;”;

aizstāt	 3.punktā	 vārdus	 “un	 pārvadāšanu”	 ar	 vārdiem	 “pārvietošanu	 un	 citām	 darbībām	
saskaņā	ar	likumu”;

aizstāt	 5.	 un	 6.punktā	 vārdus	 “importētājs,	 apstiprināts	 tirgotājs,	 neapstiprināts	 tirgotājs,	
noliktavas	turētājs	Latvijas	Republikā	vai	citas	dalībvalsts	noliktavas	turētāja	vai	pārsūtītājtirgotāja	
ieceltais	 nodokļa	 maksātāja	 pārstāvis”	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	 vārdiem	 “akcīzes	 nodokļa	 marku	
saņēmēji”	(attiecīgā	locījumā);

aizstāt	7.punktā	vārdu	“noliktavas”	ar	vārdiem	“apstiprināts	noliktavas”;
izteikt	8.punktu	šādā	redakcijā:

“8)	importētājs	—	persona,	kura	piesaka	muitas	procedūrai	—	laišana	brīvā	apgrozībā	
—	akcīzes	preces,	kas	Latvijas	Republikā	ievestas	no	ārvalsts,	kura	nav	dalībvalsts,	vai	
no	teritorijas,	kura	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1	daļā;”;

aizstāt	9.punktā	vārdu	“noliktavas”	ar	vārdiem	“apstiprināts	noliktavas”;
izteikt	10.,	11.	un	12.punktu	šādā	redakcijā:
“10) reģistrēts	saņēmējs	—	persona,	kurai	nav	apstiprināta	noliktavas	turētāja	statusa,	

bet	kurai	ir	tiesības	saņemt	alkoholiskos	dzērienus,	tabakas	izstrādājumus	vai	naftas	
produktus	no	citas	dalībvalsts	vai	no	reģistrēta	nosūtītāja	un	apstiprināta	noliktavas	
turētāja	Latvijas	Republikā,	piemērojot	tiem	atlikto	nodokļa	maksāšanu;

11)	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	—	persona,	kurai	nav	apstiprināta	noliktavas	turētāja	
statusa,	 bet	 kurai	 ir	 tiesības	 uz	 vienu	 noteiktu	 darbību  —	 uz	 konkrētu	 alkoholisko	
dzērienu,	 tabakas	 izstrādājumu	vai	naftas	produktu	vienreizēju	saņemšanu	no	citas	
dalībvalsts	 vai	 no	 reģistrēta	 nosūtītāja	 un	 apstiprināta	 noliktavas	 turētāja	 Latvijas	
Republikā,	piemērojot	tiem	atlikto	nodokļa	maksāšanu;

12)	 pārsūtītājtirgotājs	 —	 persona,	 kura	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 10.	 un	 26.pantu	 no	
vienas	dalībvalsts	nosūta	akcīzes	preces	uz	citu	dalībvalsti	tādai	personai,	kurai	nav	
apstiprināta	noliktavas	 turētāja,	 reģistrēta	 saņēmēja	vai	 īslaicīgi	 reģistrēta	 saņēmēja	
statusa;”;

izslēgt	13.punktu;
papildināt	daļu	ar	16.punktu	šādā	redakcijā:

“16)	reģistrēts	nosūtītājs	—	persona,	kurai	ir	tiesības	tikai	nosūtīt	alkoholiskos	dzērienus,	
tabakas	izstrādājumus	vai	naftas	produktus,	piemērojot	atlikto	nodokļa	maksāšanu,	
kad	tos	laiž	brīvā	apgrozībā	saskaņā	ar	Padomes	1992.gada	12.oktobra	regulas	(EEK)	
Nr.2913/92	 par	 Kopienas	 Muitas	 kodeksa	 izveidi	 (turpmāk	 —	 Padomes	 regula	
Nr.2913/92)	79.pantu,	akcīzes	preču	noliktavai	Latvijas	Republikā	vai	citā	dalībvalstī,	
reģistrētam	 saņēmējam	 Latvijas	 Republikā	 vai	 citā	 dalībvalstī,	 īslaicīgi	 reģistrētam	
saņēmējam	Latvijas	Republikā	vai	citā	dalībvalstī.”
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2.	2.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Šā	likuma	8.panta	piektā	daļa,	20.panta	otrās	daļas	1.punkta	“a”	apakšpunkts,	25.panta	

pirmā,	otrā,	trešā,	ceturtā,	piektā,	sestā,	septītā,	astotā,	devītā	un	desmitā	daļa,	26.,	31.	un	32.pants	
neattiecas	uz	darbībām	ar	bezalkoholiskajiem	dzērieniem,	kafiju	un	dabasgāzi.”;

papildināt	trešo	daļu	ar	5.punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 Apvienotās	Karalistes	Akrotiri	un	Dhekelia	suverēno	bāzu	teritorijām	(darījumus	ar	

šīm	teritorijām	uzskata	par	darījumiem,	kuri	uzsākti	Kiprā	vai	paredzēti	tai).”;
papildināt	3.1 daļu	ar	5.	un	6.punktu	šādā	redakcijā:

“5)	 Somijas	Republikā	—	uz	Ālandu	salām;
	6)	Lielbritānijas	 un	 Ziemeļīrijas	 Apvienotajā	 Karalistē	 un	 Francijas	 Republikā	 —	 uz	

Normandijas	salām.”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Šā	 likuma	 nosacījumi	 par	 akcīzes	 preču	 uzglabāšanu,	 atlikto	 nodokļa	 maksāšanu,	

pārvietošanu,	 nosūtīšanu,	 saņemšanu,	 ražošanu,	 apstrādi,	 pārstrādi,	 fasēšanu,	 naftas	 produktu	
sajaukšanu,	akcīzes	nodokļa	marku,	speciālās	atļaujas	(licences)	un	nodrošinājuma	nepieciešamību	
neattiecas	 uz	 akcīzes	 precēm,	 kuras	 ieved	 Kopienas	 muitas	 teritorijā	 pagaidu	 glabāšanā,	 brīvās	
zonās	vai	brīvās	noliktavās	vai	kurām	piemēro	Padomes	regulas	Nr.2913/92	84.panta	1.punkta	“a”	
apakšpunktā	minētās	procedūras	vai	režīmus.”;

izslēgt	piekto	daļu;
izteikt	sestās	daļas	1.,	2.	un	3.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 apstiprināta	noliktavas	turētāja	darbībai;
	2)	reģistrēta	saņēmēja	darbībai	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem,	tabakas	izstrādājumiem	

vai	naftas	produktiem;
	3)	reģistrēta	nosūtītāja	darbībai	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem,	tabakas	izstrādājumiem	

vai	naftas	produktiem;”;
papildināt	sesto	daļu	ar	6.punktu	šādā	redakcijā:

“6)	 dabasgāzes	 vairumtirdzniecībai	 un	 mazumtirdzniecībai,	 ja	 dabasgāzi	 paredzēts	
izmantot	par	degvielu.”;

izteikt	septītās	daļas	2.	un	3.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 citas	 prasības	 apstiprināta	 noliktavas	 turētāja,	 reģistrēta	 nosūtītāja	 un	 reģistrēta	

saņēmēja	darbībai;
	3)	prasības	importētāja,	īslaicīgi	reģistrēta	saņēmēja	un	pārsūtītājtirgotāja	darbībai;”.

3.	Izslēgt	5.panta	ceturtajā	daļā	vārdu	“dabasgāzi”.
4.	Papildināt	likumu	ar	6.1 pantu	šādā	redakcijā:
“6.1 pants.	Ar	nodokli	apliekamā	dabasgāze
(1)	 Ar	 nodokli	 apliekama	 dabasgāze,	 kas	 atbilst	 Kombinētās	 nomenklatūras	 kodiem	

2711 11 00	un	2711 21 00.
(2)	Ar	nodokli	neapliek	dabasgāzi,	kuru	izmanto:

1)	 citiem	mērķiem,	nevis	par	degvielu	vai	kurināmo;
2)	 divējādi	atbilstoši	šā	likuma	5.panta	3.1 daļas	nosacījumiem;
3)	 mineraloģiskiem	procesiem.”

5.	Izteikt	7.,	8.	un	9.pantu	šādā	redakcijā:
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“7.pants.	Nodokļa	maksātāju	veidi
Nodokļa	maksātāji	ir:

1)	 importētājs;
2)	 apstiprināts	noliktavas	turētājs	šajā	likumā	noteiktajos	gadījumos;
3)	 reģistrēts	 nosūtītājs,	 reģistrēts	 saņēmējs,	 īslaicīgi	 reģistrēts	 saņēmējs	 vai	

pārsūtītājtirgotājs	šajā	likumā	noteiktajos	gadījumos;
4)	 persona,	kas	Latvijas	Republikā	 ieved	vai	saņem	no	citas	dalībvalsts	akcīzes	preces,	

kuras	jau	laistas	brīvā	apgrozībā	citā	dalībvalstī;
5)	 persona,	kas	ieved	bezalkoholiskos	dzērienus,	kafiju	vai	dabasgāzi	Latvijas	Republikā;
6)	 citas	personas	saskaņā	ar	šo	likumu.

8.pants.	Apstiprināts	noliktavas	turētājs
(1)	 Apstiprināts	 noliktavas	 turētājs	 var	 veikt	 darbības	 ar	 akcīzes	 precēm	 akcīzes	 preču	

noliktavā,	piemērojot	tām	atlikto	nodokļa	maksāšanu.
(2)	 Apstiprināts	 noliktavas	 turētājs	 uzskaita,	 reģistrē	 un	 atbild	 par	 jebkurām	 darbībām	 ar	

akcīzes	precēm	akcīzes	preču	noliktavā.
(3)	 Akcīzes	 precēm,	 kuras	 atrodas	 akcīzes	 preču	 noliktavā,	 piemēro	 atlikto	 nodokļa	

maksāšanu.	 Līdz	 brīdim,	 kad	 par	 akcīzes	 precēm	 ir	 samaksāts	 nodoklis	 vai	 tās	 ir	 atbrīvotas	 no	
nodokļa	maksāšanas	saskaņā	ar	šo	likumu,	iesniedzams	nodrošinājums.	Nodrošinājumu	neiesniedz	
par	bezalkoholiskajiem	dzērieniem,	kafiju	un	dabasgāzi.

(4)	Tikai	akcīzes	preču	noliktavā	atļautas	šādas	darbības:
1)	 akcīzes	preču	ražošana,	apstrāde	un	pārstrāde;
2)	 akcīzes	preču	fasēšana;
3)	 naftas	produktu	sajaukšana	(arī	sajaukšana	ar	citām	vielām)	un	jebkuras	citas	ar	naftas	

produktiem	veiktās	darbības,	kuru	rezultātā	tie	maina	savas	ekspluatācijas,	fizikālās	vai	
ķīmiskās	īpašības	un	kuru	rezultātā	iegūtais	produkts	ir	ar	nodokli	apliekams	objekts;

4)	 akcīzes	preču	uzglabāšana,	piemērojot	akcīzes	precēm	atlikto	nodokļa	maksāšanu;
5)	 citas	 darbības,	 kas	 nav	 minētas	 šīs	 daļas	 1.,	 2.,	 3.	 un	 4.punktā,	 piemērojot	 akcīzes	

precēm	atlikto	nodokļa	maksāšanu.
(5)	Lai	izveidotu	un	turētu	akcīzes	preču	noliktavu,	iesniedzams	šā	likuma	31.pantā	noteiktais	

vispārējais	nodrošinājums.
9.pants.	Reģistrēts	saņēmējs	un	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs
(1)	Reģistrēts	saņēmējs	un	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	var	no	citas	dalībvalsts,	no	reģistrēta	

nosūtītāja	Latvijas	Republikā	un	apstiprināta	noliktavas	turētāja	Latvijas	Republikā	saņemt	akcīzes	
preces,	piemērojot	tām	atlikto	nodokļa	maksāšanu.	Citas	dalībvalsts	apstiprināts	noliktavas	turētājs	
vai	 citas	 dalībvalsts	 reģistrēts	 nosūtītājs	 var	 pilnvarot	 reģistrētu	 saņēmēju	 vai	 īslaicīgi	 reģistrētu	
saņēmēju	 Latvijas	 Republikā	 pasūtīt	 un	 saņemt	 akcīzes	 nodokļa	 markas,	 un	 šajā	 gadījumā	
pilnvarotais	 reģistrētais	 saņēmējs	 vai	 īslaicīgi	 reģistrētais	 saņēmējs	 Latvijas	 Republikā	 atbild	 par	
nodokļa	samaksu.

(2)	Reģistrēts	saņēmējs	un	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	atbild	par	nodokļa	samaksu	saskaņā	
ar	šo	likumu.

(3)	Reģistrētam	saņēmējam	un	īslaicīgi	reģistrētam	saņēmējam	nav	tiesību	uzglabāt,	nosūtīt	
vai	veikt	citas	darbības	ar	akcīzes	precēm,	piemērojot	tām	atlikto	nodokļa	maksāšanu.

(4)	Pirms	reģistrēta	saņēmēja	darbības	uzsākšanas	iesniedzams	šā	likuma	31.pantā	noteiktais	
vispārējais	nodrošinājums.	Lai	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	varētu	veikt	darbības	ar	akcīzes	precēm,	
pirms	tam	iesniedzams	šā	likuma	31.pantā	noteiktais	vienreizējais	nodrošinājums.

(5)	Reģistrēts	saņēmējs	un	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	uzskaita,	reģistrē	un	atbild	par	visām	
akcīzes	precēm,	kuras	tas	saņem.”
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6.	Papildināt	likumu	ar	9.1 pantu	šādā	redakcijā:
“9.1 pants.	Reģistrēts	nosūtītājs
(1)	 Reģistrētam	 nosūtītājam	 atļauts	 tikai	 nosūtīt	 akcīzes	 preces,	 piemērojot	 tām	 atlikto	

nodokļa	maksāšanu,	kad	akcīzes	preces	laiž	brīvā	apgrozībā.
(2)	Reģistrēts	nosūtītājs	atbild	par	nodokļa	samaksu	saskaņā	ar	šo	likumu.
(3)	Reģistrētam	nosūtītājam	nav	tiesību	uzglabāt	vai	veikt	citas	darbības	ar	akcīzes	precēm,	

piemērojot	tām	atlikto	nodokļa	maksāšanu.
(4)	Pirms	reģistrēta	nosūtītāja	darbības	uzsākšanas	iesniedzams	šā	likuma	31.pantā	noteiktais	

vispārējais	nodrošinājums.	
(5)	 Reģistrēts	 nosūtītājs	 uzskaita,	 reģistrē	 un	 atbild	 par	 visām	 akcīzes	 precēm,	 kuras	 tiek	

nosūtītas.”
7.	Izteikt	10.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Citas	 dalībvalsts	 pārsūtītājtirgotāja	 vietā	 par	 nodokļa	 samaksu	 Latvijas	 Republikā	 un	

citām	šajā	 likumā	noteiktām	prasībām	atbild	persona,	kas	saskaņā	ar	šā	 likuma	26.pantu	saņem	
Latvijas	Republikā	akcīzes	preces	no	attiecīgā	citas	dalībvalsts	pārsūtītājtirgotāja.	Citas	dalībvalsts	
pārsūtītājtirgotājs	atbild	par	nodokļa	samaksu	Latvijas	Republikā,	 ja	persona,	kas	saņem	akcīzes	
preces	saskaņā	ar	šā	likuma	26.pantu,	nesamaksā	nodokli	saskaņā	ar	šo	likumu.”

8.	Izslēgt	11.pantu.
9.	12.pantā:
aizstāt	pirmās	daļas	2.	un	3.punktā	skaitli	“40”	ar	skaitli	“45”;
aizstāt	pirmās	daļas	4.punkta	“a”	apakšpunktā	skaitli	“42”	ar	skaitli	“45”.
10.	13.pantā:
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	Summējot	 lielumus,	kas	iegūti,	piemērojot	šā	panta	pirmās	daļas	2.punkta	“a”	un	“b”	

apakšpunktā	cigaretēm	noteiktās	nodokļa	 likmes,	aprēķinātais	nodoklis	nedrīkst	būt	mazāks	kā	
48 lati	par	1000 cigaretēm.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Cigaretēm,	 kuru	 garums	 pārsniedz	 90	 milimetrus	 (neieskaitot	 filtru	 vai	 iemuti),	 bet	

nepārsniedz	 180	 milimetrus	 (neieskaitot	 filtru	 vai	 iemuti),	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 2.punkta	 “a”	
apakšpunktā	noteiktā	likme	ir	jāpiemēro	dubultā	apmērā,	bet	aprēķinātais	nodoklis	nedrīkst	būt	
mazāks	kā	šā	panta	1.1 daļā	noteiktais	nodoklis	dubultā	apmērā.	Cigaretēm,	kuru	garums	pārsniedz	
180 milimetrus	(neieskaitot	filtru	vai	 iemuti),	bet	nepārsniedz	270	milimetrus	(neieskaitot	filtru	
vai	iemuti),	šā	panta	pirmās	daļas	2.punkta	“a”	apakšpunktā	noteiktā	likme	ir	jāpiemēro	trīskāršā	
apmērā,	 bet	 aprēķinātais	 nodoklis	 nedrīkst	 būt	 mazāks	 kā	 šā	 panta	 1.1  daļā	 noteiktais	 nodoklis	
trīskāršā	apmērā.	Cigaretēm,	kuru	garums	pārsniedz	270	milimetrus	(neieskaitot	filtru	vai	iemuti),	
likmes	apmēru	un	mazāko	nodokļa	apmēru	nosaka	pēc	iepriekš	minētā	principa.”

11.	14.pantā:
aizstāt	trešās	daļas	1.punktā	vārdus	“ja	absolūtā”	ar	vārdiem	“ja	pievienotā	absolūtā”;
izteikt	trešās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 nodokli	aprēķina	pēc	likmes	80,7	lati,	ja	pievienotā	absolūtā	spirta	saturs	veido	no	
70	līdz	85	tilpumprocentiem	(ieskaitot)	no	kopējā	produktu	daudzuma;”;

izslēgt	trešās	daļas	3.punktu;
aizstāt	 ceturtās	 daļas	 ievaddaļā	 vārdus	 “attiecīgajiem	 naftas	 produktiem”	 ar	 vārdiem	

“attiecīgajiem	produktiem”;
aizstāt	 ceturtās	 daļas	 1.punktā	 vārdus	 un	 skaitļus	 “ja	 rapšu	 sēklu	 eļļa	 vai	 biodīzeļdegviela	

veido	no	5	līdz	30	(neieskaitot)	tilpumprocentiem	no	kopējā	naftas	produktu	daudzuma”	ar	vārdiem	
un	skaitļiem	“ja	pievienotā	rapšu	sēklu	eļļa	vai	biodīzeļdegviela	veido	no	5	 līdz	30	(neieskaitot)	
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tilpumprocentiem	no	kopējā	produktu	daudzuma”;
aizstāt	 ceturtās	 daļas	 2.punktā	 vārdus	 un	 skaitli	 “ja	 rapšu	 sēklu	 eļļa	 vai	 biodīzeļdegviela	

veido	 vismaz	 30	 tilpumprocentus	 no	 kopējā	 naftas	 produktu	 daudzuma”	 ar	 vārdiem	 un	 skaitli	
“ja	 pievienotā	 rapšu	 sēklu	 eļļa	 vai	 biodīzeļdegviela	 veido	 vismaz	 30	 tilpumprocentus	 no	 kopējā	
produktu	daudzuma”.

12.	Papildināt	likumu	ar	15.1 pantu	šādā	redakcijā:
“15.1 pants.	Nodokļa	likmes	dabasgāzei
Dabasgāzei	nodokli	aprēķina	pēc	šādām	likmēm:

1)	 izmantošanai	par	kurināmo	—	15,6	lati	par	1000	m3;
2)	 izmantošanai	par	degvielu	—	70	lati	par	1000	m3.

13.	Papildināt	18.panta	piektās	daļas	2.punktu	pēc	skaitļa	un	vārda	“100	litrus”	ar	vārdiem	un	
skaitli	“ar	nosacījumu,	ka	pirmajā	pusgadā	ne	vairāk	kā	50	litrus”.

14.	20.pantā:
izteikt	pirmo	un	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Ievērojot	šā	panta	otrās	un	trešās	daļas	nosacījumus,	no	nodokļa	 ir	atbrīvotas	akcīzes	

preces,	kas	tiek	piegādātas:
1)	 diplomātiskajām	 un	 konsulārajām	 pārstāvniecībām	 un	 starptautisko	 organizāciju	

pārstāvniecībām;
2)	 diplomātisko	 un	 konsulāro	 pārstāvniecību	 diplomātiskajiem	 un	 konsulārajiem	

aģentiem,	 administratīvi	 tehniskajam	 personālam	 un	 šajā	 punktā	 minēto	 personu	
ģimenes	 locekļiem,	 ja	 šīs	 personas	 nav	 Latvijas	 pilsoņi	 vai	 pastāvīgie	 iedzīvotāji.	
Administratīvi	tehniskā	personāla	darbiniekiem	un	šo	darbinieku	ģimenes	locekļiem	
—	par	pirmajos	četros	mēnešos	piegādātajām	precēm,	sākot	no	dienas,	kad	Ārlietu	
ministrija	ir	saņēmusi	paziņojumu	par	attiecīgās	personas	ierašanos	Latvijas	Republikā;

3)	 starptautisko	organizāciju	pārstāvniecību	darbiniekiem,	kuriem	Latvijas	Republikas	
teritorijā	ir	diplomātiskais	statuss,	 ja	šīs	personas	nav	Latvijas	pilsoņi	vai	pastāvīgie	
iedzīvotāji;

4)	 Eiropas	 Kopienas	 institūcijām	 saskaņā	 ar	 1965.gada	 8.aprīļa	 Protokolu	 par	 Eiropas	
Kopienas	privilēģijām	un	imunitātēm	(Kopienas	dibināšanas	līguma	E	protokols);

5)	 Ziemeļatlantijas	 līguma	 bruņotajiem	 spēkiem,	 izņemot	 dalībvalsti,	 kurā	 iekasē	
nodokli,	 —	 šo	 bruņoto	 spēku	 patēriņam,	 kā	 arī	 civilpersonālam,	 kas	 šos	 bruņotos	
spēkus	pavada,	vai	šo	bruņoto	spēku	virtuves	vai	ēdnīcu	vajadzībām;

6)	 patēriņam	saskaņā	ar	līgumiem,	kas	noslēgti	ar	ārvalstīm,	kuras	nav	dalībvalstis,	vai	
starptautiskām	organizācijām,	ja	vien	attiecībā	uz	atbrīvojumu	no	pievienotās	vērtības	
nodokļa	šāds	līgums	ir	atļauts	vai	apstiprināts;

7)	 Apvienotās	 Karalistes	 bruņotajiem	 spēkiem,	 kas	 izvietoti	 Kiprā	 saskaņā	 ar	 Kipras	
Republikas	izveides	1960.gada	16.augusta	līgumu,	—	šo	bruņoto	spēku	patēriņam,	kā	
arī	civilpersonālam,	kas	šos	bruņotos	spēkus	pavada,	vai	šo	bruņoto	spēku	virtuves	vai	
ēdnīcu	vajadzībām.

(2)	Šā	panta	pirmajā	daļā	minētajiem	subjektiem	Latvijas	Republikā	ir	atļauts	saņemt	akcīzes	
preces	no:

1)	 citām	 dalībvalstīm,	 piemērojot	 tām	 atlikto	 nodokļa	 maksāšanu,	 ar	 nosacījumu,	 ka	
akcīzes	preču	nosūtītājs	izmanto:
a)	 šā	 likuma	25.panta	devītajā	daļā	minētos	dokumentus,	 izņemot	šā	panta	pirmās	

daļas	5.punktā	minēto	gadījumu,
b)	dokumentu,	kas	noteikts	Komisijas	1996.gada	10.janvāra	regulā	(EK)	Nr.31/96	par	

akcīzes	nodokļa	atbrīvojuma	sertifikātu	(turpmāk	—	Komisijas	regula	Nr.31/96)	un	
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kas	apliecina,	ka	minētās	akcīzes	preces	ir	atbrīvotas	no	nodokļa.	Ministru	kabinets	
nosaka	kārtību,	kādā	apstiprina	Komisijas	regulā	Nr.31/96	noteikto	dokumentu,	un	
kārtību,	kādā	piešķir	vai	atsauc	tiesības	lietot	šo	dokumentu	bez	apstiprināšanas;

2)	 akcīzes	preču	noliktavām	Latvijas	Republikā,	ievērojot	šādus	nosacījumus:
a)	 akcīzes	 preču	 nosūtītājs	 izmanto	 dokumentu,	 kas	 noteikts	 Komisijas	 regulā	

Nr.31/96	un	kas	apliecina,	ka	minētās	akcīzes	preces	ir	atbrīvotas	no	nodokļa,
b)	akcīzes	preču	nosūtītājs	noformē	attaisnojuma	dokumentu	atbilstoši	normatīvajiem	

aktiem	par	akcīzes	preču	apriti,
c)	 par	akcīzes	preču	iegādi	tiek	veikti	bezskaidras	naudas	norēķini,
d)	maksimālā	degvielas	iegāde	bez	nodokļa	ir	250	litri	mēnesī	uz	katru	transportlīdzekli,	

kas	reģistrēts	Latvijas	Republikā	uz	šā	panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	3.,	4.	un	6.punktā	
minēto	subjektu	vārda.”;

aizstāt	 trešajā	 daļā	 vārdus	 “dalībvalstu	 vai	 citu	 ārvalstu	 pārstāvjiem	 vai	 organizācijām”	 ar	
vārdu	“subjektiem”;

izteikt	ceturto	un	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Ja	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētie	 subjekti,	 kas	 atrodas	 Latvijas	 Republikā,	 iegādājas	

akcīzes	preces	Latvijas	Republikā,	nodokli	 atmaksā	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā.	Par	 šā	
likuma	 14.panta	 pirmās	 daļas	 1.punktā	 minēto	 produktu,	 kas	 saskaņā	 ar	 normatīvajiem	 aktiem	
par	benzīna	un	dīzeļdegvielas	atbilstības	novērtēšanu	atbilst	95.markas	benzīnam,	atmaksājamo	
nodokli	aprēķina	pēc	šā	 likuma	14.panta	trešās	daļas	1.punktā	norādītās	nodokļa	 likmes.	Par	šā	
likuma	14.panta	pirmās	daļas	4.punktā	un	ceturtās	daļas	1.punktā	minēto	produktu	atmaksājamo	
nodokli	aprēķina	pēc	šā	likuma	14.panta	ceturtās	daļas	1.punktā	norādītās	nodokļa	likmes.	Nodokli	
par	degvielu	atmaksā	maksimāli	par	250	litriem	mēnesī	uz	katru	transportlīdzekli,	kas	reģistrēts	
Latvijas	Republikā	uz	šā	panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	3.,	4.	un	6.punktā	minēto	subjektu	vārda.

(5)	 No	 nodokļa	 ir	 atbrīvotas	 akcīzes	 preces,	 kas	 šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minēto	 subjektu	
vajadzībām	 tiek	 ievestas	 Latvijas	 Republikā	 laišanai	 brīvā	 apgrozībā	 saskaņā	 ar	 normatīvajiem	
aktiem	muitas	 jomā	no	ārvalsts,	kura	nav	dalībvalsts,	vai	no	šā	 likuma	2.panta	3.1	daļā	minētās	
teritorijas,	ievērojot	šādus	nosacījumus:

1)	 akcīzes	preču	nosūtītājs	izmanto	dokumentu,	kas	noteikts	Komisijas	regulā	Nr.31/96	
un	kas	apliecina,	ka	minētās	akcīzes	preces	ir	atbrīvotas	no	nodokļa;

2)	 par	akcīzes	preču	iegādi	tiek	veikti	bezskaidras	naudas	norēķini;
3)	 maksimālā	degvielas	iegāde	bez	nodokļa	ir	250	litri	mēnesī	uz	katru	transportlīdzekli,	

kas	 reģistrēts	 Latvijas	 Republikā	 uz	 šā	 panta	 pirmās	 daļas	 1.,	 2.,	 3.,	 4.	 un	 6.punktā	
minēto	subjektu	vārda.”

15.	21.pantā:
aizstāt	2.1 daļā	vārdus	“Akcīzes	preču	noliktavas	turētājs”	ar	vārdiem	“Apstiprināts	noliktavas	

turētājs	vai	reģistrēts	nosūtītājs”;
izslēgt	ceturtajā	un	piektajā	daļā	vārdus	“no	Ālandu	salām	vai	Normandijas	salām”;
aizstāt	 ceturtās	 daļas	 4.punktā	 un	 4.1  daļā	 vārdus	 “naftas	 produkti	 (degviela)”	 (attiecīgā	

locījumā)	ar	vārdu	“degviela”	(attiecīgā	locījumā).
16.	22.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	skaitļus	un	vārdu	“14.	un	15.”	ar	skaitļiem	un	vārdu	“14.,	15.	un	15.1”;
izteikt	ceturtās	daļas	1.,	2.	un	3.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 akcīzes	 nodokļa	 marku	 saņēmēju	 iepriekšējā	 kalendāra	 mēnesī	 visbiežāk	
noteikto	 maksimālo	 mazumtirdzniecības	 cenu,	 bet	 ne	 mazāku	 par	 vispieprasītāko	
mazumtirdzniecības	 cenu	 iepriekšējā	 kalendāra	 gadā,	 ja	 nodokli	 maksā	 akcīzes	
nodokļa	marku	saņēmējs;
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2)	 cigarešu	 faktisko	 pārdošanas	 cenu,	 bet	 ne	 mazāku	 par	 vispieprasītāko	
mazumtirdzniecības	cenu	iepriekšējā	kalendāra	gadā,	ja	nodokli	maksā	cita	persona,	
nevis	akcīzes	nodokļa	marku	saņēmējs;

3)	 vispieprasītāko	 mazumtirdzniecības	 cenu	 iepriekšējā	 kalendāra	 gadā,	 ja	 nevar	
noteikt	 šīs	 daļas	 1.	 vai	 2.punktā	 minēto	 cenu	 vai	 ja	 persona	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	
26.pantu	Latvijas	Republikā	no	citas	dalībvalsts	ieved	vai	saņem	cigaretes	personīgam	
patēriņam.”

17.	Izteikt	23.pantu	šādā	redakcijā:
“23.pants.	Nodokļa	maksāšana
(1)	Apstiprinātam	noliktavas	turētājam	un	reģistrētam	saņēmējam	nodokļa	taksācijas	periods	

ir	viens	kalendāra	mēnesis.
(2)	Importētājs	aprēķināto	nodokli	par	akcīzes	precēm,	kuras	piesaka	muitas	procedūrai	—	

laišana	brīvā	apgrozībā —,	samaksā	valsts	budžetā	pirms	muitas	procedūras	pieteikšanas	muitas	
iestādē.	 Fiziskā	 persona,	 kura	 ieved	 akcīzes	 preces	 personīgajā	 bagāžā,	 kas	 pārsniedz	 šā	 likuma	
21.pantā	 noteikto	 daudzumu	 vai	 vērtību,	 nodokli	 maksā	 pirms	 akcīzes	 preču	 laišanas	 brīvā	
apgrozībā.

(3)	 Reģistrēts	 nosūtītājs	 aprēķināto	 nodokli	 par	 akcīzes	 precēm,	 kuras	 piesaka	 muitas	
procedūrai	—	laišana	brīvā	apgrozībā	—	un	kurām	piemēro	atlikto	nodokļa	maksāšanu	saskaņā	
ar	šā	likuma	25.panta	nosacījumiem,	samaksā	valsts	budžetā	saskaņā	ar	šā	likuma	25.panta	trešās	
daļas	nosacījumiem.

(4)	Apstiprināts	noliktavas	turētājs	taksācijas	periodā	aprēķināto	nodokli	par	akcīzes	precēm,	
kuras	taksācijas	periodā	izvestas	no	akcīzes	preču	noliktavas,	samaksā	valsts	budžetā	15	dienu	laikā	
pēc	taksācijas	perioda	beigām,	izņemot	par	tām	akcīzes	precēm	aprēķināto	nodokli,	kurām	piemēro	
atlikto	nodokļa	maksāšanu	saskaņā	ar	šā	likuma	25.panta	nosacījumiem.

(5)	Reģistrēts	saņēmējs	aprēķināto	nodokli	par	akcīzes	precēm,	kuras	tas	saņem	taksācijas	
periodā,	samaksā	valsts	budžetā	15	dienu	laikā	pēc	taksācijas	perioda	beigām.

(6)	 Īslaicīgi	 reģistrēts	 saņēmējs	 aprēķināto	 nodokli	 par	 akcīzes	 precēm,	 kuras	 tas	 saņem,	
samaksā	 valsts	 budžetā	 ne	 vēlāk	 kā	 nākamo	 piecu	 darbdienu	 laikā	 pēc	 attiecīgo	 akcīzes	 preču	
saņemšanas.

(7)	Fiziskā	vai	juridiskā	persona,	kas	Latvijas	Republikā	no	citas	dalībvalsts	ieved	vai	saņem	
akcīzes	preces,	kuras	jau	laistas	brīvā	apgrozībā	vai	nodotas	patēriņam	citā	dalībvalstī,	aprēķināto	
nodokli	 samaksā	 valsts	 budžetā	 ne	 vēlāk	 kā	 nākamo	 piecu	 darbdienu	 laikā	 pēc	 akcīzes	 preču	
ievešanas	vai	saņemšanas	Latvijas	Republikā	vai	pirms	attiecīgo	akcīzes	preču	nosūtīšanas	no	citas	
dalībvalsts,	izņemot	šā	likuma	21.panta	trešajā	daļā	minēto	gadījumu.	Ja	attiecīgā	persona	nodokli	
samaksā	pirms	attiecīgo	akcīzes	preču	nosūtīšanas	no	citas	dalībvalsts,	tā	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	
dienestam	nodokļa	samaksu	apliecinošu	dokumentu.

(8)	Apstiprināts	noliktavas	turētājs	nodokli	par	taksācijas	periodā	konstatēto	akcīzes	preču	
iztrūkumu	 (piemēram,	 izlaupījumu,	 zaudējumu,	 zudumu,	 izņemot	 šā	 likuma	 21.panta	 pirmajā,	
otrajā	un	2.1	daļā	minēto	iztrūkumu),	kas	radies	akcīzes	preču	noliktavā	vai	pārvietojot	attiecīgās	
akcīzes	preces	saskaņā	ar	šā	likuma	25.pantu,	samaksā	valsts	budžetā	15	dienu	laikā	pēc	taksācijas	
perioda	beigām.

(9)	Reģistrēts	nosūtītājs	nodokli	par	Latvijas	Republikā	konstatēto	akcīzes	preču	iztrūkumu	
(piemēram,	 izlaupījumu,	 zaudējumu,	 zudumu,	 izņemot	 šā	 likuma	 21.panta	 pirmajā,	 otrajā	 un	
2.1	daļā	minēto	iztrūkumu),	kas	radies,	pārvietojot	attiecīgās	akcīzes	preces	saskaņā	ar	šā	likuma	
25.pantu,	samaksā	valsts	budžetā	šā	likuma	25.panta	trešās	daļas	1.punktā	noteiktajā	termiņā.

(10)	 Citas	 dalībvalsts	 apstiprināts	 noliktavas	 turētājs	 un	 reģistrēts	 nosūtītājs,	 kas	 Latvijas	
Republikā	ieved	akcīzes	preces	saskaņā	ar	šā	likuma	25.pantu,	par	Latvijas	Republikā	konstatēto	
akcīzes	preču	iztrūkumu	(piemēram,	izlaupījumu,	zaudējumu,	zudumu,	izņemot	šā	likuma	21.panta	
pirmajā,	otrajā	un	2.1	daļā	minēto	iztrūkumu),	kas	radies,	pārvietojot	attiecīgās	akcīzes	preces	uz	
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Latvijas	Republiku	vai	cauri	Latvijas	Republikas	 teritorijai,	 samaksā	nodokli	četru	mēnešu	 laikā	
no	attiecīgo	akcīzes	preču	pārvietošanas	sākuma.	Valsts	ieņēmumu	dienests,	sadarbojoties	ar	citu	
dalībvalstu	kompetentajām	iestādēm,	nodrošina	to,	ka	nodokļa	maksājums	tiek	ieskaitīts	Latvijas	
Republikas	valsts	budžetā.

(11)	 Apstiprināts	 noliktavas	 turētājs	 nodokli	 par	 akcīzes	 precēm,	 kas	 taksācijas	 periodā	
patērētas	akcīzes	preču	noliktavā	(tajā	skaitā	prezentācijās,	izstādēs,	degustācijās,	izņemot	akcīzes	
preču	ražošanu),	samaksā	valsts	budžetā	15	dienu	laikā	pēc	taksācijas	perioda	beigām.

(12)	Persona,	kas	ieved	bezalkoholiskos	dzērienus,	kafiju	vai	dabasgāzi	Latvijas	Republikā,	
izņemot	šā	likuma	21.panta	trešajā	daļā	un	ceturtās	daļas	3.punktā	minēto	gadījumu	vai	gadījumu,	
kad	 piemēro	 atlikto	 nodokļa	 maksāšanu	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 25.panta	 nosacījumiem,	 samaksā	
nodokli	valsts	budžetā:

1)	 saskaņā	ar	šā	panta	otro	daļu,	ja	bezalkoholiskos	dzērienus,	kafiju	vai	dabasgāzi	ieved	
Latvijas	Republikā	no	ārvalsts,	kas	nav	dalībvalsts,	vai	no	teritorijas,	kura	ir	minēta	šā	
likuma	2.panta	3.1 daļā;

2)	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 septīto	 daļu,	 ja	 bezalkoholiskos	 dzērienus,	 kafiju	 vai	 dabasgāzi	
ieved	Latvijas	Republikā	no	dalībvalsts.

(13)	 Nodokļa	 maksātājs	 par	 akcīzes	 precēm,	 kuras	 marķē	 ar	 akcīzes	 nodokļa	 markām,	
samaksā	nodokli	pirms	akcīzes	nodokļa	marku	saņemšanas	atbilstoši	šā	likuma	27.panta	sestajai	
daļai	vai	saskaņā	ar	šā	panta	otro,	trešo,	ceturto,	piekto,	sesto,	septīto,	astoto,	devīto,	vienpadsmito	
vai	septiņpadsmito	daļu.	

(14)	 Ja	 nodokļa	 maksātājs	 par	 akcīzes	 precēm,	 kuras	 marķē	 ar	 akcīzes	 nodokļa	 markām,	
nesamaksā	 nodokli	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 trīspadsmitās	 daļas	 nosacījumiem	 180	 dienu	 laikā	 no	
akcīzes	nodokļa	marku	saņemšanas	dienas,	uzskatāms,	ka	akcīzes	preces	ir	laistas	brīvā	apgrozībā	
vai	nodotas	patēriņam	Latvijas	Republikā	un	nodokli	par	attiecīgajām	akcīzes	precēm	atbilstoši	
saņemtajām	akcīzes	nodokļa	markām	maksā	nodokļa	maksātājs,	kurš	akcīzes	nodokļa	markas	ir	
saņēmis.	Importētājs	un	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs,	kas	saņēmis	akcīzes	nodokļa	markas,	nodokli	
samaksā	 ne	 vēlāk	 kā	 piecu	 darbdienu	 laikā	 pēc	 iepriekš	 minēto	 nosacījumu	 iestāšanās	 dienas.	
Nodokli	nemaksā	par	 tām	akcīzes	precēm,	par	kurām	nodokļa	maksātājs	 atdod	atpakaļ	 akcīzes	
nodokļa	markas	saskaņā	ar	šā	likuma	27.pantu.

(15)	 Ja	 nodoklis	 samaksāts	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 četrpadsmito	 daļu	 atbilstoši	 saņemtajām	
akcīzes	nodokļa	markām,	nodokļa	maksātājs	šā	panta	trīspadsmitajā	daļā	noteiktajā	gadījumā	vairs	
nemaksā	saskaņā	ar	šā	panta	četrpadsmito	daļu	samaksāto	nodokli.

(16)	 Nodokli	 par	 eļļas	 atkritumiem,	 kuri	 ietilpst	 Kombinētās	 nomenklatūras	 2710.preču	
pozīcijā,	 samaksā	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 otro,	 trešo,	 ceturto,	 piekto,	 sesto,	 septīto,	 astoto,	 devīto,	
desmito	vai	vienpadsmito	daļu.

(17)  Persona,	 kurai	 izsniegtā	 speciālā	 atļauja	 (licence)	 apstiprināta	 noliktavas	 turētāja	
darbībai,	 reģistrēta	 nosūtītāja	 vai	 reģistrēta	 saņēmēja	 darbībai	 ir	 zaudējusi	 spēku	 vai	 anulēta,	
par	 attiecīgajiem	 akcīzes	 preču	 atlikumiem,	 izmantojot	 nodrošinājumu,	 samaksā	 nodokli	 valsts	
budžetā	vai	piemēro	nodokļa	atbrīvojumu	45	dienu	 laikā	pēc	 tam,	kad	attiecīgā	speciālā	atļauja	
(licence)	ir	zaudējusi	spēku	vai	atbilstoši	normatīvajiem	aktiem	par	akcīzes	preču	apriti	ir	stājies	
spēkā	lēmums	par	attiecīgās	speciālās	atļaujas	(licences)	anulēšanu.	Persona,	kurai	izsniegtā	speciālā	
atļauja	(licence)	apstiprināta	noliktavas	turētāja	darbībai	ir	zaudējusi	spēku	vai	anulēta,	ir	tiesīga	
nesamaksāt	nodokli	noteiktajā	termiņā,	ja	tā,	izmantojot	nodrošinājumu,	atbilstoši	normatīvajiem	
aktiem	par	akcīzes	preču	apriti	saņemtajai	atļaujai	attiecīgos	akcīzes	preču	atlikumus	pārvieto	uz	
citu	akcīzes	preču	noliktavu	Latvijas	Republikā	vai	 realizē	citai	akcīzes	preču	noliktavai	Latvijas	
Republikā,	vai	izved	uz	valsti,	kas	nav	dalībvalsts,	vai	uz	teritoriju,	kas	ir	minēta	šā	likuma	2.panta	
3.1 daļā,	vai	iznīcina.

(18)	 Persona,	 kas	 akcīzes	 precēm	 piemēro	 muitas	 režīmu	 vai	 muitas	 procedūru	 (izņemot	
laišanu	brīvā	apgrozībā)	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	muitas	jomā,	samaksā	nodokli,	tiklīdz	
rodas	muitas	vai	nodokļa	parāds.
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(19)	Apstiprināts	noliktavas	turētājs	šā	panta	trīspadsmitajā	daļā	noteiktajā	gadījumā	vairs	
nemaksā	nodokli	par	tām	ar	akcīzes	nodokļa	markām	marķētām	akcīzes	precēm,	par	kurām	tas	
nodokli	 samaksājis	 saskaņā	 ar	 šā	 panta	 ceturto	 daļu,	 ja	 konkrētās	 ar	 akcīzes	 nodokļa	 markām	
marķētās	akcīzes	preces	ir	atdotas	atpakaļ	attiecīgajā	akcīzes	preču	noliktavā	un	to	uzglabāšana,	kā	
arī	uzskaite	ir	nodrošināta	atsevišķi	no	to	akcīzes	preču	uzglabāšanas	un	uzskaites,	kurām	piemēro	
atlikto	nodokļa	maksāšanu.”

18.	24.pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“noliktavas	turētājs,	apstiprināts	tirgotājs	vai	nodokļa	maksātāja	

pārstāvis”	ar	vārdiem	“apstiprināts	noliktavas	turētājs	un	reģistrēts	saņēmējs”;
izteikt	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Citas	dalībvalsts	apstiprināts	noliktavas	turētājs	vai	citas	dalībvalsts	reģistrēts	nosūtītājs,	

kas	maksā	nodokli	saskaņā	ar	šā	likuma	23.panta	desmito	daļu,	nodokļa	deklarāciju	neiesniedz.”;
aizstāt	otrajā	daļā	vārdu	“Noliktavas”	ar	vārdiem	“Apstiprināts	noliktavas”.
19.	Izteikt	25.pantu	šādā	redakcijā:
“25.pants.	 Akcīzes	preču	pārvietošana,	piemērojot	atlikto	nodokļa	maksāšanu
(1)	Reģistrēts	nosūtītājs	atlikto	nodokļa	maksāšanu	piemēro	akcīzes	precēm,	kuras:

1)	 pārvieto	uz	akcīzes	preču	noliktavu	Latvijas	Republikā;
2)	 pārvieto	uz	akcīzes	preču	noliktavu	citā	dalībvalstī;
3)	 piegādā	reģistrētam	saņēmējam	vai	īslaicīgi	reģistrētam	saņēmējam	Latvijas	Republikā	

vai	citā	dalībvalstī;
4)	 piegādā	šā	likuma	20.pantā	minētajām	personām	vai	organizācijām	citā	dalībvalstī;
5)	 pārvieto	tālākai	izvešanai	no	Latvijas	Republikas	uz	ārvalsti,	kas	nav	dalībvalsts,	vai	uz	

teritoriju,	kas	ir	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā.
(2)	Reģistrēts	nosūtītājs,	kas	veic	šā	panta	pirmajā	daļā	minētās	darbības,	nemaksā	nodokli,	

ja,	 izmantojot	šā	panta	devītajā	daļā	minēto	elektronisko	administratīvo	dokumentu	datorizētās	
sistēmas	ietvaros,	Valsts	ieņēmumu	dienestam	tiek	apliecināts	vai	iesniegti	pierādījumi,	ka	akcīzes	
preces	atbilst	vienam	no	šādiem	nosacījumiem:

1)	 tās	ir	saņemtas	akcīzes	preču	noliktavā	Latvijas	Republikā	vai	citā	dalībvalstī;
2)	 tās	ir	saņēmis	reģistrēts	saņēmējs	vai	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	Latvijas	Republikā	

vai	citā	dalībvalstī;	
3)	 tās	 ir	 saņēmušas	 šā	 likuma	 20.pantā	 minētās	 organizācijas	 citās	 dalībvalstīs.	 Šajā	

gadījumā	papildus	šā	panta	devītajā	daļā	minētajam	elektroniskajam	administratīvajam	
dokumentam	 izmanto	 dokumentu,	 kas	 apliecina,	 ka	 minētās	 akcīzes	 preces	 ir	
atbrīvotas	no	nodokļa.	Šis	dokuments	noteikts	Komisijas	regulā	Nr.31/96;

4)	 tās	ir	izvestas	no	Latvijas	Republikas	uz	ārvalsti,	kas	nav	dalībvalsts,	vai	uz	teritoriju,	
kas	ir	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā.

(3)	Reģistrēts	nosūtītājs	samaksā	nodokli	atbilstoši	šajā	likumā	noteiktajai	nodokļa	likmei,	
ja	Valsts	ieņēmumu	dienests	nav	saņēmis	apliecinājumu	vai	pierādījumus	par	šā	panta	otrajā	daļā	
minēto	nosacījumu	izpildi	šādā	termiņā:

1)	 15	dienu	laikā	no	pārvietošanas	sākuma	—	par	akcīzes	precēm,	kas	pārvietotas	tikai	
Latvijas	Republikā;

2)	 četru	mēnešu	laikā	no	pārvietošanas	sākuma	—	par	akcīzes	precēm,	kas	pārvietotas	uz	
citām	dalībvalstīm	(arī	caur	citām	dalībvalstīm	izvestas	uz	ārvalsti,	kas	nav	dalībvalsts,	
vai	uz	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā	minēto	teritoriju).

(4)  Apstiprināts	 noliktavas	 turētājs	 atlikto	 nodokļa	 maksāšanu	 piemēro	 akcīzes	 precēm,	
kuras:

1)	 no	akcīzes	preču	noliktavas	Latvijas	Republikā:
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a)	 pārvieto	uz	akcīzes	preču	noliktavu	Latvijas	Republikā,
b)	pārvieto	uz	akcīzes	preču	noliktavu	citā	dalībvalstī,
c)	 piegādā	 reģistrētam	 saņēmējam	 vai	 īslaicīgi	 reģistrētam	 saņēmējam	 Latvijas	

Republikā	vai	citā	dalībvalstī,
d)	piegādā	šā	likuma	20.pantā	minētajām	personām	vai	organizācijām	citā	dalībvalstī;

2)	 izved	 no	 akcīzes	 preču	 noliktavas	 to	 tālākai	 izvešanai	 no	 Latvijas	 Republikas	 uz	
ārvalsti,	kas	nav	dalībvalsts,	vai	uz	teritoriju,	kas	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā.

(5)	Apstiprināts	noliktavas	turētājs,	kas	veic	šā	panta	ceturtajā	daļā	minētās	darbības,	nemaksā	
nodokli,	 ja,	 izmantojot	 šā	 panta	 devītajā	 daļā	 minēto	 elektronisko	 administratīvo	 dokumentu	
datorizētās	sistēmas	ietvaros,	Valsts	ieņēmumu	dienestam	tiek	apliecināts	vai	iesniegti	pierādījumi,	
ka	akcīzes	preces	atbilst	vienam	no	šādiem	nosacījumiem:

1)	 tās	ir	saņemtas	akcīzes	preču	noliktavā	Latvijas	Republikā	vai	citā	dalībvalstī;
2)	 tās	ir	saņēmis	reģistrēts	saņēmējs	vai	īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs	Latvijas	Republikā	

vai	citā	dalībvalstī;
3)	 tās	 ir	 saņēmušas	 šā	 likuma	 20.pantā	 minētās	 organizācijas	 citās	 dalībvalstīs.	 Šajā	

gadījumā	papildus	šā	panta	devītajā	daļā	minētajam	elektroniskajam	administratīvajam	
dokumentam	 izmanto	 dokumentu,	 kas	 apliecina,	 ka	 minētās	 akcīzes	 preces	 ir	
atbrīvotas	no	nodokļa.	Šis	dokuments	noteikts	Komisijas	regulā	Nr.31/96;

4)	 tās	ir	izvestas	no	Latvijas	Republikas	uz	ārvalsti,	kas	nav	dalībvalsts,	vai	uz	teritoriju,	
kas	ir	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā.

(6)	Apstiprināts	noliktavas	turētājs	samaksā	nodokli	atbilstoši	šajā	likumā	noteiktajai	nodokļa	
likmei,	 ja	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 nav	 saņēmis	 apliecinājumu	 vai	 pierādījumus	 par	 šā	 panta	
piektajā	daļā	minēto	nosacījumu	izpildi	šādā	termiņā:

1)	 15	dienu	laikā	pēc	taksācijas	perioda	beigām	—	par	akcīzes	precēm,	kas	pārvietotas	
tikai	Latvijas	Republikā;

2)	 četru	mēnešu	laikā	no	pārvietošanas	sākuma	—	par	akcīzes	precēm,	kas	pārvietotas	uz	
citām	dalībvalstīm	(arī	caur	citām	dalībvalstīm	izvestas	uz	ārvalsti,	kas	nav	dalībvalsts,	
vai	uz	teritoriju,	kas	ir	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1	daļā).

(7)	Ja	šā	panta	otrajā	un	piektajā	daļā	minētie	nosacījumi	izpildās	pēc	noteiktā	termiņa,	bet	
ne	vēlāk	kā	triju	gadu	laikā	no	pārvietošanas	sākuma,	samaksāto	nodokli	pārskaita	turpmākajiem	
nodokļa	 maksājumiem	 vai	 atmaksā	 30	 dienu	 laikā	 pēc	 attiecīgā	 nodokļa	 maksātāja	 rakstveida	
pieprasījuma	saņemšanas.

(8)	Reģistrēts	 saņēmējs	vai	 īslaicīgi	 reģistrēts	 saņēmējs	akcīzes	preču	saņemšanu	apliecina	
ar	ziņojumu	par	attiecīgo	akcīzes	preču	 saņemšanu,	kuru	 iesniedz	Valsts	 ieņēmumu	dienestam,	
izmantojot	datorizēto	sistēmu.	

(9)	 Šā	 panta	 pirmajā,	 otrajā,	 ceturtajā,	 piektajā	 un	 astotajā	 daļā	 noteiktajos	 gadījumos	
izmanto	dokumentus,	kas	noteikti	Eiropas	Komisijas	2009.gada	24.jūlija	regulā	(EK)	Nr.684/2009,	
ar	ko	īsteno	Padomes	direktīvu	2008/118/EK	attiecībā	uz	datorizētām	procedūrām	akcīzes	preču	
pārvietošanai	 atliktās	 nodokļa	 maksāšanas	 režīmā	 (turpmāk  —	 Komisijas	 regula	 Nr.684/2009).	
Datorizētās	sistēmas	izmantošanas	nosacījumus,	Komisijas	regulā	Nr.684/2009	noteikto	dokumentu	
aprites	un	kontroles	kārtību,	tajā	skaitā	datorizētās	sistēmas	nepieejamības	gadījumos,	kā	arī	citus	
nosacījumus	šajā	pantā	minētajai	akcīzes	preču	pārvietošanai	paredz	Ministru	kabinets.

(10)	Piemērojot	atlikto	nodokļa	maksāšanu,	ārpus	datorizētās	sistēmas	var	saņemt	vīnu	no	
maziem	 vīna	 ražotājiem	 citās	 dalībvalstīs	 saskaņā	 ar	 Komisijas	 2001.gada	 24.aprīļa	 regulā	 (EK)	
Nr.884/2001,	ar	ko	nosaka	sīki	 izstrādātus	piemērošanas	noteikumus	attiecībā	uz	vīna	produktu	
pārvadājumu	 pavaddokumentiem	 un	 vīna	 nozarē	 veicamo	 uzskaites	 reģistrāciju	 (turpmāk	 —	
Komisijas	regula	Nr.884/2001),	norādītajiem	nosacījumiem.

(11)  Apstiprinātam	 noliktavas	 turētājam	 atļauts	 atlikto	 nodokļa	 maksāšanu	 piemērot	
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bezalkoholiskajiem	dzērieniem,	kafijai	un	dabasgāzei,	ja	šīs	preces:
1)	 no	akcīzes	preču	noliktavas	Latvijas	Republikā:

a)	 pārvieto	uz	citu	akcīzes	preču	noliktavu	Latvijas	Republikā,
b)	pārvieto	uz	ārvalsti	(arī	dalībvalsti)	vai	teritoriju,	kura	minēta	šā	likuma	2.panta	

3.1 daļā,
c)	 piegādā	šā	likuma	20.pantā	minētajām	personām	vai	organizācijām	citā	dalībvalstī;

2)	 ieved	 Latvijas	 Republikā	 no	 citas	 ārvalsts	 (arī	 dalībvalsts)	 vai	 no	 teritorijas,	 kura	
minēta	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā,	pārvietošanai	uz	akcīzes	preču	noliktavu	Latvijas	
Republikā.

(12) Apstiprināts	noliktavas	turētājs,	kas	veic	šā	panta	vienpadsmitajā	daļā	minētās	darbības,	
nemaksā	 nodokli,	 ja	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 tiek	 iesniegti	 dokumenti,	 kas	 apliecina,	 ka	
bezalkoholiskie	dzērieni,	kafija	un	dabasgāze	atbilst	vienam	no	šādiem	nosacījumiem:

1)	 šīs	preces	saņemtas	akcīzes	preču	noliktavā	Latvijas	Republikā;
2)	 šīs	preces	izvestas	no	Latvijas	Republikas	uz	citu	dalībvalsti;
3)	 šīs	 preces	 izvestas	 no	 Latvijas	 Republikas	 uz	 ārvalsti,	 kas	 nav	 dalībvalsts,	 vai	 uz	

teritoriju,	kura	minēta	šā	likuma	2.panta	3.1 daļā;
4)	 šīs	preces	ir	saņēmušas	šā	likuma	20.pantā	minētās	organizācijas	citā	dalībvalstī.

(13)	Ja	par	bezalkoholiskajiem	dzērieniem,	kafiju	un	dabasgāzi,	ko	taksācijas	periodā	pārvieto	
saskaņā	 ar	 šā	 panta	 vienpadsmito	 daļu,	 piecpadsmit	 dienu	 laikā	 pēc	 taksācijas	 perioda	 beigām	
Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 netiek	 iesniegti	 šā	 panta	 divpadsmitajā	 daļā	 minētie	 dokumenti,	
apstiprināts	noliktavas	turētājs	samaksā	nodokli	atbilstoši	šajā	likumā	noteiktajai	nodokļa	likmei.	
Ja	 attiecīgos	 dokumentus	 iesniedz	 pēc	 noteiktā	 termiņa,	 bet	 ne	 vēlāk	 kā	 triju	 gadu	 laikā	 pēc	 šā	
termiņa,	 samaksāto	 nodokli	 pārskaita	 turpmākajiem	 nodokļa	 maksājumiem	 vai	 pēc	 attiecīgā	
nodokļa	maksātāja	rakstveida	pieprasījuma	atmaksā	30	dienu	laikā	pēc	pieprasījuma	saņemšanas.”

20.	26.pantā:
aizstāt	panta	nosaukumā	vārdus	“laistas	brīvā	apgrozījumā”	ar	vārdiem	“nodotas	patēriņam”;
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Fiziskā	persona,	izņemot	šā	likuma	21.panta	trešajā	daļā	minēto	gadījumu,	un	juridiskā	

persona,	kas	Latvijas	Republikā	no	citas	dalībvalsts	ieved	vai	saņem	akcīzes	preces,	kuras	jau	nodotas	
patēriņam	citā	dalībvalstī,	pirms	akcīzes	preču	nosūtīšanas	no	attiecīgās	dalībvalsts	iesniedz	Valsts	
ieņēmumu	dienestam	informāciju	un	samaksā	nodokli	vai	iesniedz	atbilstošu	nodrošinājumu.	Ja	
dalībvalsts	 pārsūtītājtirgotājs	 ir	 pieprasījis	 nodokļa	 samaksu	 apliecinošu	 dokumentu,	 tad	 Valsts	
ieņēmumu	 dienests	 attiecīgajam	 nodokļa	 maksātājam	 to	 izsniedz	 pēc	 tam,	 kad	 nodoklis	 par	
informācijā	norādītajām	akcīzes	precēm	ir	samaksāts	Latvijas	Republikā.”;

papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	Šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	gadījumā,	ievedot	Latvijas	Republikā	ar	akcīzes	nodokļa	

markām	marķējamās	akcīzes	preces,	 tām	jābūt	marķētām	ar	akcīzes	nodokļa	markām	ievešanas	
brīdī	atbilstoši	šā	likuma	27.panta	nosacījumiem.”;

aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“laistas	brīvā	apgrozījumā”	ar	vārdiem	“nodotas	patēriņam”;
papildināt	pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	 Neizmantojot	 šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 noteiktos	 dokumentus,	 Latvijas	 Republikā	 var	

saņemt	vīnu	no	maziem	vīna	ražotājiem	citās	dalībvalstīs	saskaņā	ar	Komisijas	regulā	Nr.884/2001	
norādītajiem	nosacījumiem.”

21.	27.pantā:
izslēgt	trešās	daļas	3.punktā	vārdus	un	skaitli	“vai	kuriem	piemēro	šā	likuma	2.panta	ceturtās	

daļas	nosacījumus”;
papildināt	trešās	daļas	4.punktu	ar	vārdiem	un	skaitli:
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“vai	kurus	fiziskā	persona	saskaņā	ar	šā	likuma	26.pantu	Latvijas	Republikā	no	citas	dalībvalsts	
ieved	vai	saņem	personīgam	patēriņam.”;

izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Akcīzes	nodokļa	markas	saņem:

1)	 importētājs;
2)	 apstiprināts	noliktavas	turētājs	Latvijas	Republikā;
3)	 persona,	 kas	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 26.pantu	 Latvijas	 Republikā	 no	 citas	 dalībvalsts	

ieved	vai	saņem	ar	akcīzes	nodokļa	markām	marķējamās	akcīzes	preces;
4)	 reģistrēts	saņēmējs;
5)	 īslaicīgi	reģistrēts	saņēmējs;
6)	 reģistrēts	nosūtītājs.”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Saņemot	 akcīzes	 nodokļa	 markas,	 attiecīgie	 nodokļa	 maksātāji	 saskaņā	 ar	 šo	 likumu	

iesniedz	 nodokļa	 samaksas	 apliecinājumu,	 izņemot	 apstiprinātu	 noliktavas	 turētāju,	 reģistrētu	
nosūtītāju,	reģistrētu	saņēmēju	vai	 īslaicīgi	reģistrētu	saņēmēju,	vai	nodrošinājumu	par	nodokļa	
apmēru,	kas	atbilst	izsniegto	akcīzes	nodokļa	marku	daudzumam.”;

aizstāt	astotajā	daļā	vārdu	“apgrozījumā”	ar	vārdiem	“apgrozībā	vai	nodotām	patēriņā”;
izslēgt	vienpadsmitās	daļas	trešo	un	ceturto	teikumu;
aizstāt	12.1 daļā	vārdu	“apgrozījumā”	ar	vārdu	“apgrozībā	vai	nodotām	patēriņā”.
22.	Izteikt	29.panta	pirmo	un	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Akcīzes	 nodokļa	 marku	 saņēmēji	 realizējamām	 cigaretēm	 nosaka	 maksimālo	

mazumtirdzniecības	 cenu	 un	 informē	 par	 to	 nodokļa	 administrāciju,	 pasūtot	 akcīzes	 nodokļa	
markas.	Persona,	kas	saskaņā	ar	šā	likuma	26.pantu	Latvijas	Republikā	no	citas	dalībvalsts	ieved	vai	
saņem	cigaretes	personīgam	patēriņam,	pasūtot	akcīzes	nodokļa	markas,	norāda	vispieprasītāko	
mazumtirdzniecības	cenu.

(2)	Maksimālo	mazumtirdzniecības	cenu	nenosaka	cigaretēm,	kuras	pārvieto	saskaņā	ar	šā	
likuma	25.pantu.”

23.	30.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Nosakot	 vispieprasītāko	 mazumtirdzniecības	 cenu,	 neņem	 vērā	 tās	 akcīzes	 nodokļa	

markas,	kuras	attiecīgajā	laikposmā	ir	atdotas	atpakaļ	Valsts	ieņēmumu	dienestam	vai	iznīcinātas	
saskaņā	ar	šo	likumu.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(4)	 Nosakot	 vispieprasītāko	 mazumtirdzniecības	 cenu,	 visas	 akcīzes	 nodokļa	 marku	

saņēmēju	noteiktās	maksimālās	mazumtirdzniecības	cenas	izsaka	latos	par	1000	cigaretēm.”
24.	32.pantā:
aizstāt	trešās	daļas	1.punktā	vārdus	“attiecīgās	akcīzes	preču	noliktavas”	ar	vārdiem	“attiecīgs	

apstiprināts	noliktavas”;
aizstāt	trešās	daļas	2.punktā	vārdus	“astoto	daļu”	ar	vārdiem	un	skaitli	“septīto	daļu	vai	kad	

par	akcīzes	precēm,	kas	marķētas	ar	akcīzes	nodokļa	markām,	ir	iesniegts	nodrošinājums,	saņemot	
akcīzes	nodokļa	markas	saskaņā	ar	šā	likuma	27.panta	sesto	daļu”;

papildināt	pantu		ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(41)	 Pārvietojot	 akcīzes	 preces	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 25.pantu,	 nodrošinājums	 ir	 derīgs	

teritorijās,	 uz	 kurām	 attiecas	 šā	 likuma	 noteikumi	 par	 akcīzes	 preču	 pārvietošanu	 no	 citām	
dalībvalstīm	vai	uz	citām	dalībvalstīm.”;

papildināt	pantu	ar	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
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“(7)	Lai	nodrošinātu	nodokļa	nomaksu	šā	 likuma	23.panta	astoņpadsmitajā	daļā	minētajā	
gadījumā,	akcīzes	precēm	piemērojot	muitas	režīmu	vai	muitas	procedūru	(izņemot	laišanu	brīvā	
apgrozībā)	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	muitas	jomā,	Ministru	kabinets:

1)	 paredz	 gadījumus,	 kad	 galvojums	 nav	 jāiesniedz,	 un	 nosacījumus,	 kuru	 izpildes	
gadījumā	nodokļa	maksātājam	var	samazināt	galvojuma	lielumu;

2)	 nosaka	kārtību,	kādā	iesniedz,	administrē	un	dzēš	galvojumus.”
25.	Papildināt	34.panta	otro	daļu	pēc	vārdiem	“uz	citu	dalībvalsti”	ar	vārdiem	“vai	no	citas	

dalībvalsts	uz	Latvijas	Republiku”.
26.	Pārejas	noteikumos:
aizstāt	12.1 punktā	vārdus	“naftas	produkti”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	“naftas	produkti	

vai	dabasgāze”	(attiecīgā	locījumā);
izteikt	12.1 punkta	1.apakšpunkta	“a”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:

“a)	reģistrēts	saņēmējs,”;
aizstāt	12.1 punkta	2.apakšpunkta	ievaddaļā	vārdu	“trīspadsmito”	ar	vārdu	“četrpadsmito”;
izteikt	12.1	punkta	2.apakšpunkta	“a”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:	

“a)	apstiprināts	noliktavas	turētājs,”;
aizstāt	 12.1  punkta	 2.apakšpunkta	 “b”	 apakšpunktā	 vārdu	 “importētājs”	 ar	 vārdiem	

“importētājs	un	reģistrēts	nosūtītājs”;
aizstāt	 12.1  punkta	 2.apakšpunkta	 “c”	 apakšpunktā	 vārdus	 “nodokļa	 maksātāja	 pārstāvis,	

apstiprināts	 tirgotājs	 un	 neapstiprināts	 tirgotājs”	 ar	 vārdiem	 “reģistrēts	 saņēmējs	 un	 īslaicīgi	
reģistrēts	saņēmējs”;

papildināt	12.1 punktu	ar	3.apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“3)	 apstiprināts	noliktavas	turētājs	akcīzes	preču	noliktavā	uzskaitē	esošo	alkoholisko	

dzērienu	 un	 tabakas	 izstrādājumu	 krājumus,	 ja	 par	 attiecīgajām	 akcīzes	 precēm	
nodoklis	samaksāts	saskaņā	ar	šā	likuma	23.panta	trīspadsmito	daļu	un	tās	ir	atdotas	
atpakaļ	 attiecīgajā	 akcīzes	 preču	 noliktavā,	 ar	 nosacījumu,	 ka,	 ievērojot	 šā	 likuma	
23.panta	deviņpadsmito	daļu,	to	uzglabāšana,	kā	arī	uzskaite	ir	nodrošināta	atsevišķi	
no	 to	 akcīzes	 preču	 uzglabāšanas	 un	 uzskaites,	 kurām	 piemēro	 atlikto	 nodokļa	
maksāšanu.”;

aizstāt	26.punktā	skaitli	un	vārdu	“1.janvārim”	ar	skaitli	un	vārdu	“1.aprīlim”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	28.,	29.	30.,	31.,	32.,	33.,	34.,	35.,	36.,	37.,	38.,	39.,	40.,	41.	un	

42.punktu	šādā	redakcijā:
“28.	Ar	2010.gada	1.aprīli	spēku	zaudē	speciālās	atļaujas	(licences)	un	vispārējā	nodrošinājuma	

apliecības	 akcīzes	 nodokļa	 maksātāja	 pārstāvja	 darbībai	 un	 vispārējā	 nodrošinājuma	 apliecības	
importētāja	darbībai.

29.	 Speciālās	 atļaujas	 (licences)	 apstiprināta	 tirgotāja	 darbībai,	 kuras	 nav	 pārreģistrētas	 šo	
pārejas	 noteikumu	 30.	 un	 31.punktā	 noteiktajā	 kārtībā	 līdz	 2010.gada	 31.martam,	 zaudē	 spēku	
2010.gada	1.aprīlī.

30.	 Komersanti,	 kam	 izsniegta	 speciālā	 atļauja	 (licence)	 apstiprināta	 tirgotāja	 darbībai	 ar	
kafiju	 vai	 bezalkoholiskajiem	 dzērieniem,	 laikposmā	 no	 2010.gada	 1.februāra	 līdz	 2010.gada	
28.februārim	ir	tiesīgi	iesniegt	iesniegumu	minētās	speciālās	atļaujas	(licences)	pārreģistrācijai	par	
speciālo	 atļauju	 (licenci)	 apstiprināta	 akcīzes	 preču	 noliktavas	 turētāja	 darbībai	 ar	 attiecīgajiem	
akcīzes	preču	veidiem,	nemaksājot	valsts	nodevu.

31.	 Komersanti,	 kam	 izsniegta	 speciālā	 atļauja	 (licence)	 apstiprināta	 tirgotāja	 darbībai	 ar	
alkoholiskajiem	dzērieniem,	 tabakas	 izstrādājumiem	vai	naftas	produktiem,	 laikposmā	no	2010.
gada	1.februāra	līdz	2010.gada	28.februārim	ir	tiesīgi	iesniegt	iesniegumu	minētās	speciālās	atļaujas	
(licences)	pārreģistrācijai	par	speciālo	atļauju	(licenci)	reģistrēta	saņēmēja	darbībai	ar	attiecīgajiem	
akcīzes	preču	veidiem,	nemaksājot	valsts	nodevu.	
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32.	 Komersanti,	 kam	 izsniegta	 speciālā	 atļauja	 (licence)	 akcīzes	 preču	 noliktavas	 turētāja	
darbībai	ar	alkoholiskajiem	dzērieniem,	tabakas	izstrādājumiem	vai	naftas	produktiem,	laikposmā	
no	 2010.gada	 1.februāra	 līdz	 2010.gada	 28.februārim	 ir	 tiesīgi	 iesniegt	 iesniegumu,	 lai	 saņemtu	
speciālo	 atļauju	 (licenci)	 reģistrēta	 nosūtītāja	 darbībai	 ar	 attiecīgajiem	 akcīzes	 preču	 veidiem,	
nemaksājot	valsts	nodevu.	

33.	Speciālās	atļaujas	(licences)	akcīzes	preču	noliktavas	 turētāja	darbībai,	kuras	 izsniegtas	
līdz	 2010.gada	 31.martam,	 ir	 derīgas	 apstiprināta	 akcīzes	 preču	 noliktavas	 turētāja	 darbībai	 ar	
attiecīgajiem	akcīzes	preču	veidiem	bez	pārreģistrācijas.

34.	Līdz	2010.gada	31.martam	izsniegtās	vispārējā	nodrošinājuma	apliecības	akcīzes	preču	
noliktavas	 turētāja	 darbībai	 ir	 derīgas	 apstiprināta	 akcīzes	 preču	 noliktavas	 turētāja	 darbībai	 ar	
attiecīgajiem	akcīzes	preču	veidiem	līdz	to	derīguma	termiņa	beigām,	bet	ne	 ilgāk	kā	 līdz	2010.
gada	1.oktobrim.

35.	 Līdz	 2010.gada	 31.martam	 izsniegtās	 vispārējā	 nodrošinājuma	 apliecības	 apstiprināta	
tirgotāja	darbībai	ir	derīgas	reģistrēta	saņēmēja	darbībai	ar	attiecīgajiem	akcīzes	preču	veidiem	līdz	
to	derīguma	termiņa	beigām,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2010.gada	1.oktobrim.

36.	Līdz	2010.gada	31.martam	izsniegtās	vienreizējā	nodrošinājuma	apliecības	ir	derīgas	līdz	
to	derīguma	termiņa	beigām.

37.	 Laikposmā	 no	 2010.gada	 1.februāra	 līdz	 2010.gada	 31.martam	 grozījumi	 šā	 likuma	
2.panta	sestās	daļas	1.,	2.	un	3.punktā	un	septītās	daļas	2.	un	3.punktā	attiecībā	uz	apstiprinātu	
noliktavas	turētāju,	reģistrētu	saņēmēju	un	reģistrētu	nosūtītāju	ir	piemērojami,	lai	realizētu	pāreju	
uz	 šā	 likuma	 prasībām	 atbilstošām	 speciālajām	 atļaujām	 (licencēm)	 un	 nodrošinātu	 to	 spēkā	
esamību	no	2010.gada	1.aprīļa.

38.	Lai	realizētu	pāreju	uz	šā	likuma	prasībām	par	elektronisko	administratīvo	dokumentu	
izmantošanu	 datorizētās	 sistēmas	 ietvaros,	 piemērojot	 atlikto	 nodokļa	 maksāšanu	 atbilstoši	 šā	
likuma	25.pantam	alkoholisko	dzērienu,	tabakas	izstrādājumu	un	naftas	produktu	pārvietošanai,	
kas	uzsākta	līdz	2010.gada	31.decembrim,	var	izmantot	dokumentus,	kas	noteikti	Eiropas	Komisijas	
1992.gada	 11.septembra	 regulā	 (EK)	 Nr.2719/92	 par	 administratīviem	 pavaddokumentiem	
akcīzes	precēm,	transportējot	tās	akcīzes	nodokļu	atlikšanas	režīmā	(turpmāk	—	Komisijas	regula	
Nr.2719/92).	Komisijas	regulā	Nr.2719/92	noteiktos	dokumentus	izmanto	arī	tajā	gadījumā,	ja	akcīzes	
preču	nosūtītāja	dalībvalstī	turpina	izmantot	minētos	dokumentus	līdz	2010.gada	31.decembrim	
alkoholisko	 dzērienu,	 tabakas	 izstrādājumu	 un	 naftas	 produktu	 nosūtīšanai,	 piemērojot	 atlikto	
nodokļa	maksāšanu.

39.	 Šo	 pārejas	 noteikumu	 38.punktā	 minēto	 dokumentu	 apriti	 veic	 saskaņā	 ar	 Ministru	
kabineta	 2004.gada	 30.marta	 noteikumiem	 Nr.215	 “Akcīzes	 preču	 pavaddokumentu	 aprites	 un	
kontroles	kārtība”.	Lai	nodrošinātu	šo	pārejas	noteikumu	38.punkta	izpildi,	Ministru	kabineta	2004.
gada	30.marta	noteikumi	Nr.215	“Akcīzes	preču	pavaddokumentu	aprites	un	kontroles	kārtība”	ir	
piemērojami	līdz	2011.gada	1.maijam.

40.	 Grozījumi	 šā	 likuma	 12.panta	 pirmās	 daļas	 2.	 un	 3.punktā	 attiecībā	 uz	 skaitļa	 “40”	
aizstāšanu	ar	skaitli	“45”	un	4.punkta	“a”	apakšpunktā	attiecībā	uz	skaitļa	“42”	aizstāšanu	ar	skaitli	
“45”	stājas	spēkā	2010.gada	1.februārī.

41.	 Grozījumi	 attiecībā	 uz	 šā	 likuma	 1.	 un	 2.pantu,	 7.,	 8.	 un	 9.panta	 izteikšanu	 jaunā	
redakcijā,	papildināšanu	ar	9.1 pantu,	10.panta	pirmās	daļas	 izteikšanu	 jaunā	redakcijā,	11.panta	
izslēgšanu,	20.	un	21.pantu,	22.panta	ceturtās	daļas	1.,	2.	un	3.punkta	izteikšanu	jaunā	redakcijā,	
23.panta	 izteikšanu	 jaunā	 redakcijā,	 24.pantu,	 25.panta	 izteikšanu	 jaunā	 redakcijā,	 26.,	 27.,	 29.,	
30.	 un	 32.pantu,	 pārejas	 noteikumu	 12.1	punkta	 1.apakšpunkta	 “a”	 apakšpunkta	 un	 12.1 punkta	
2.apakšpunkta	“a”	apakšpunkta	 izteikšanu	 jaunā	redakcijā,	12.1 punkta	2.apakšpunkta	“b”	un	“c”	
apakšpunktu	un	papildināšanu	ar	pārejas	noteikumu	12.1 punkta	3.apakšpunktu	stājas	spēkā	2010.
gada	1.aprīlī.

42.	Grozījumi	attiecībā	uz	šā	likuma	1.panta	otrās	daļas	1.punkta	izteikšanu	jaunā	redakcijā,	
2.panta	otro	daļu	par	dabasgāzi,	2.panta	sestās	daļas	papildināšanu	ar	6.punktu,	5.panta	ceturto	
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daļu,	papildināšanu	ar	6.1 pantu,	7.panta	5.punktu	par	dabasgāzi,	8.panta	trešo	daļu	par	dabasgāzi,	
papildināšanu	ar	15.1 pantu,	22.panta	pirmo	daļu,	23.panta	divpadsmito	daļu	par	dabasgāzi,	25.panta	
vienpadsmito,	divpadsmito	un	trīspadsmito	daļu	par	dabasgāzi,	pārejas	noteikumu	12.1 punktu	par	
dabasgāzi	stājas	spēkā	2010.gada	1.maijā.”

27.	 Papildināt	 informatīvo	 atsauci	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 ar	 10.punktu	 šādā	
redakcijā:

“10)	Padomes	 2008.gada	 16.decembra	 direktīva	 2008/118/EK	 par	 akcīzes	 nodokļa	
piemērošanas	vispārēju	režīmu,	ar	ko	atceļ	direktīvu	92/12/EEK.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

87.	 1094L/9	 Grozījumi	Likumā	par	budžetu	un	finanšu	vadību
Izdarīt	 Likumā	 par	 budžetu	 un	 finanšu	 vadību	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	1994,	8.nr.;	1996,	24.nr.;	1997,	21.nr.;	1998,	9.nr.;	1999,	24.nr.;	2001,	1.nr.;	2002,	
23.nr.;	 2003,	 2.,	 23.nr.;	 2005,	 2.,	 24.nr.;	 2007,	 3.nr.;	 2008,	 1.,	 24.nr.;	 2009,	 13.,	 15.,	 20.nr.)	 šādus	
grozījumus:

1. I	nodaļā:
aizstāt	termina	“Asignējumu	aizkavēšana”	skaidrojumā	vārdu	“ceturksnim”	ar	vārdu	“mēnesim”;
aizstāt	termina	“Asignējumu	samazināšana”	skaidrojumā	vārdu	“ceturkšņu”	ar	vārdu	“mēnešu”;
papildināt	 nodaļu	 pēc	 termina	 “Budžeta	 finansētas	 institūcijas”	 ar	 terminu	 “Budžeta	

nefinansētas	iestādes”	un	tā	skaidrojumu	šādā	redakcijā:
“Budžeta	nefinansētas	 iestādes	—	Ministru	kabineta	 locekļa	padotībā	esošas	 tiešās	valsts	

pārvaldes	iestādes,	kuras	pilda	noteiktas	valsts	pārvaldes	funkcijas	vai	uzdevumus	un	kuru	darbība	
pilnībā,	izņemot	šajā	likumā	paredzēto	gadījumu,	tiek	finansēta	no	to	ieņēmumiem	par	sniegtajiem	
maksas	 pakalpojumiem	 un	 citiem	 pašu	 ieņēmumiem,	 dāvinājumiem,	 ziedojumiem	 un	 ārvalstu	
finanšu	palīdzības.”;

izslēgt	termina	“Budžeta	iestāde”	skaidrojumā	pēc	vārdiem	“kā	arī”	vārdus	“valsts	vai”;
izteikt	terminu	“Konsolidētais	kopbudžets”	un	tā	skaidrojumu	šādā	redakcijā:
“Konsolidētais	 kopbudžets	 —	 valsts	 pamatbudžeta,	 valsts	 speciālā	 budžeta,	 pašvaldību	

pamatbudžetu,	 pašvaldību	 speciālo	 budžetu,	 no	 valsts	 vai	 pašvaldības	 budžeta	 daļēji	 finansētu	
atvasinātu	publisku	personu	budžetu	un	budžeta	nefinansētu	 iestāžu	budžetu	 summa,	no	kuras	
atskaitīti	transferti.”;

izslēgt	terminu	“Pastāvīga	apropriācija”	un	tā	skaidrojumu.
2. Papildināt	2.panta	otro	daļu	pēc	vārda	“pašvaldību”	ar	vārdiem	“un	budžeta	nefinansētu	

iestāžu”.
3. Izslēgt	3.panta	trešajā	daļā	vārdus	“valsts	budžeta	un	pašvaldību	budžetu	kopsavilkumu”.
4. Papildināt	likumu	ar	6.1 pantu	šādā	redakcijā:
“6.1pants.	Budžeta	nefinansētu	iestāžu	budžeti
(1)  Budžeta	 nefinansētu	 iestāžu	 ieņēmumus	 veido	 šo	 iestāžu	 ieņēmumi	 par	 sniegtajiem	

maksas	pakalpojumiem	un	citi	pašu	ieņēmumi,	dāvinājumi	un	ziedojumi,	kā	arī	ārvalstu	finanšu	
palīdzība.

(2)  Ja,	 pieņemot	 likumu	 vai	 Ministru	 kabineta	 lēmumu,	 budžeta	 nefinansētai	 iestādei	
tiek	 noteikts	 pārvaldes	 uzdevums,	 kura	 finansēšanai	 nav	 paredzēti	 ieņēmumi	 par	 sniegtajiem	
maksas	pakalpojumiem	vai	citi	pašu	ieņēmumi,	šāda	uzdevuma	izpildes	nodrošināšanai	budžeta	
nefinansēta	iestāde	atbilstoši	gadskārtējā	valsts	budžeta	likumam	var	saņemt	dotāciju	no	vispārējiem	
ieņēmumiem.	

(3) Budžeta	nefinansētas	iestādes	var	piedalīties	Eiropas	Savienības	politiku	instrumentu	un	
pārējās	ārvalstu	finanšu	palīdzības	projektos,	nesaņemot	valsts	budžeta	līdzfinansējumu.

(4)  Budžeta	 nefinansētas	 iestādes	 drīkst	 uzņemties	 ilgtermiņa	 saistības,	 ja	 šīs	 saistības	 ir	
saskaņotas	 ar	 ministriju	 (pārraudzības	 institūciju).	 Ilgtermiņa	 saistību	 izpildes	 termiņš	 nedrīkst	
pārsniegt	 10	 gadus,	 un	 maksimāli	 pieļaujamais	 apmērs	 ilgtermiņa	 saistībām,	 kurām	 iestājies	
izpildes	 termiņš	attiecīgajā	saimnieciskajā	gadā,	nedrīkst	pārsniegt	20	procentus	no	plānotajiem	
budžeta	nefinansētas	iestādes	kārtējā	saimnieciskā	gada	ieņēmumiem.
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(5) Budžeta	nefinansētu	iestāžu	kārtējā	gada	līdzekļu	atlikumu	var	izmantot	nākamajā	gadā	
izdevumu	finansēšanai.”

5. 9.pantā:
izslēgt	piekto,	sesto,	septīto,	astoto,	devīto,	desmito,	vienpadsmito	un	divpadsmito	daļu;
papildināt	pantu	ar	trīspadsmito,	četrpadsmito	un	piecpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(13)	Finanšu	ministram	ir	tiesības	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā,	informējot	par	to	

Saeimu,	veikt	šādas	apropriāciju	pārdales:
1)	 ministrijai	 vai	 citai	 centrālajai	 valsts	 iestādei	 gadskārtējā	 valsts	 budžeta	 likumā	

noteiktās	apropriācijas	ietvaros	starp	programmām,	apakšprogrammām	un	izdevumu	
kodiem	 atbilstoši	 ekonomiskajām	 kategorijām.	 Gadskārtējais	 valsts	 budžeta	 likums	
ietver	nosacījumus,	ko	finanšu	ministrs	ievēro,	lemjot	par	apropriācijas	pārdali;

2)	 no	atsevišķā	budžeta	programmā	plānotās	apropriācijas	nesadalītajam	finansējumam	
Eiropas	 Savienības	 politiku	 instrumentiem	 un	 pārējās	 ārvalstu	 finanšu	 palīdzības	
projektu	un	pasākumu	īstenošanai,	kas	netiek	plānota	ministrijas	vai	citas	centrālās	
valsts	iestādes	budžetā,	uz	ministrijām	un	citām	centrālajām	valsts	iestādēm,	kā	arī	
apropriācijas	no	ministrijām	un	citām	centrālajām	valsts	iestādēm	Eiropas	Savienības	
politiku	 instrumentu	 un	 citu	 ārvalstu	 finanšu	 palīdzības	 projektu	 un	 pasākumu	
īstenošanai	 uz	 atsevišķo	 budžeta	 programmu,	 kurā	 tiek	 plānotas	 apropriācijas	
nesadalītam	 finansējumam	 Eiropas	 Savienības	 politiku	 instrumentiem	 un	 pārējās	
ārvalstu	finanšu	palīdzības	projektu	un	pasākumu	īstenošanai.		

(14)  Finanšu	 ministram	 ir	 tiesības	 palielināt	 gadskārtējā	 valsts	 budžeta	 likumā	 noteikto	
apropriāciju,	 ja	 Saeimas	 Budžeta	 un	 finanšu	 (nodokļu)	 komisija	 piecu	 dienu	 laikā	 no	 attiecīgās	
informācijas	 saņemšanas	 ir	 izskatījusi	 to	 un	 nav	 iebildusi	 pret	 apropriācijas	 palielinājumu,	 tikai	
šādiem	mērķiem:

1)	 valsts	budžeta	iestāžu	ieņēmumu	par	sniegtajiem	maksas	pakalpojumiem	un	citu	pašu	
ieņēmumu,	 ārvalstu	 finanšu	 palīdzības	 līdzekļu,	 gadskārtējā	 valsts	 budžeta	 izpildes	
procesā	 veikto	 transfertu,	 kā	 arī	 šā	 likuma	 27.pantā	 noteiktajā	 kārtībā	 aprēķināto	
ieņēmumu	atlikumu	saimnieciskā	gada	sākumā	izmantošanai;

2)	 Eiropas	Kopienas	pašu	resursu	palielināšanai	un	norēķiniem	ar	Eiropas	Savienību;
3)	 starptautisko	tiesu	un	Satversmes	tiesas	spriedumu	izpildei;
4)	 valsts	parāda	saistību	dzēšanai;	
5)	 Eiropas	Savienības	politiku	instrumentu	un	citas	ārvalstu	finanšu	palīdzības	projektu	

un	pasākumu	īstenošanai;
6)	 normatīvajos	 aktos	 noteikto	 sociālās	 apdrošināšanas	 speciālā	 budžeta	 izdevumu	

segšanai;
7)	 likumā	noteikto	garantēto	atlīdzību	izmaksai	Noguldījumu	garantiju	fondā	trūkstošo	

līdzekļu	nodrošināšanai.
(15)  Finanšu	 ministram	 ir	 tiesības	 veikt	 apropriācijas	 pārdali	 starp	 ministrijām	 un	 citām	

centrālajām	valsts	iestādēm,	tai	skaitā	funkciju	pārdales	vai	strukturālo	reformu	gadījumos,	ja	ir	
pieņemts	Ministru	kabineta	lēmums	un	Saeima	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	ir	piekritusi	
šādai	pārdalei.”

6. Izslēgt	9.1 panta	trešo	daļu.
7. Izteikt	12.panta	pirmo	un	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Līdzekļus	 neparedzētiem	 gadījumiem	 un	 valstiski	 īpaši	 nozīmīgiem	 pasākumiem	

nosaka	gadskārtējā	valsts	budžeta	likumā	atsevišķā	budžeta	programmā	“Līdzekļi	neparedzētiem	
gadījumiem”,	kas	plānota	atsevišķi	no	ministriju	vai	citu	centrālo	valsts	iestāžu	budžetiem.

(2) Kārtību,	kādā	ministrijas,	citas	centrālās	valsts	iestādes	un	pašvaldības	sagatavo	atsevišķā	
budžeta	 programmā	 “Līdzekļi	 neparedzētiem	 gadījumiem”	 paredzēto	 līdzekļu	 pieprasījumu,	 šā	
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pieprasījuma	izskatīšanas	kārtību,	līdzekļu	piešķiršanas	kritērijus,	šo	līdzekļu	izlietojuma,	uzskaites,	
kontroles	 un	 pārskatu	 sniegšanas	 kārtību,	 kā	 arī	 īpašus	 nosacījumus	 pašvaldībām	 reglamentē	
Ministru	kabinets.”

8. Izteikt	14.panta	otro	un	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes	mēneša	laikā	pēc	gadskārtējā	valsts	budžeta	

likuma	izsludināšanas	publicē	valsts	pamatbudžetā	tām	apstiprinātos	resursus	izdevumu	segšanai	
un	 izdevumus,	 kā	 arī	 to	 paskaidrojumus	 savā	 mājaslapā	 internetā.	 Pašvaldības	 budžetam	 jābūt	
sabiedrībai	pieejamam	katrā	attiecīgajā	pašvaldībā.

(3)  Lai	 informētu	 sabiedrību	 par	 iestādes	 darbības	 mērķiem	 un	 rezultātiem,	 kā	 arī	 par	
piešķirto	valsts	budžeta	līdzekļu	izlietošanu	iepriekšējā	gadā,	ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	
iestādes,	visas	to	padotībā	esošās	budžeta	finansētās	institūcijas,	budžeta	nefinansētas	iestādes	un	
pašvaldības	 līdz	 pārskata	 gadam	 sekojošā	 gada	 1.jūlijam	 sagatavo	 gada	 publiskos	 pārskatus	 un	
mēneša	laikā	pēc	sagatavošanas	publicē	tos	savā	mājaslapā	internetā.	Pašvaldības	gada	publiskos	
pārskatus	iesniedz	Reģionālās	attīstības	un	pašvaldību	lietu	ministrijai	publicēšanai	tās	mājaslapā	
internetā.	Pašvaldības	gada	publiskajam	pārskatam	jābūt	sabiedrībai	pieejamam	katrā	attiecīgajā	
pašvaldībā.	Ministru	kabinets	nosaka	gada	publiskā	pārskata	saturu	un	sagatavošanas	kārtību.”

9. Papildināt	16.1 pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Ja	attiecīgajiem	nākamajiem	saimnieciskajiem	gadiem	netiek	prognozēti	līdzekļi	jauno	

politikas	iniciatīvu	finansēšanai,	tad	netiek	izstrādāts	šā panta	pirmajā	daļā	minētais	normatīvā	akta	
projekts	par	vidēja	termiņa	budžeta	mērķiem	un	prioritārajiem	attīstības	virzieniem	nākamajiem	
trim	saimnieciskajiem	gadiem.”

10. Izslēgt	16.2	panta	otrās	daļas	5.punktu.
11.	Papildināt	likumu	ar	19.1 pantu	šādā	redakcijā:
“19.1 pants.	 Valsts	 vārdā	 sniegto	 galvojumu	 iekļaušana	 gadskārtējā	 valsts	 budžeta	

likumprojektā
Kārtību,	kādā	ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes	iekļauj	gadskārtējā	valsts	budžeta	

likumprojektā	pieprasījumus	valsts	vārdā	sniedzamajiem	galvojumiem,	nosaka	Ministru	kabinets.”
12. 21.panta	otrajā	daļā:
izslēgt	11.punktā	vārdus	“kas	ietver	valsts	budžeta	projekta	un	pašvaldību	budžetu	projektu	

kopsavilkuma	prognozes”;
papildināt	daļu	ar	16.punktu	šādā	redakcijā:

“16)	informāciju	 par	 ministriju	 padotībā	 esošām	 no	 valsts	 budžeta	 daļēji	 finansētām	
atvasinātām	publiskām	personām	un	budžeta	nefinansētām	iestādēm.”

13.	25.pantā:
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	Kārtību,	kādā	veidā	veicami	maksājumi	valsts	budžetā,	kā	arī	kārtību,	kādā	maksājumi	

atzīstami	 par	 saņemtiem	 valsts	 budžetā,	 un	 prasības	 tiešsaistes	 maksājumu	 pakalpojumu	
izmantošanai	norēķinos	ar	valsts	budžetu	nosaka	Ministru	kabinets.”;

papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes	nodrošina	to,	ka	ieņēmumi	par	valsts	nodevu	

un	 citi	 nenodokļu	 ieņēmumi	 no	 valsts	 institūciju	 veiktās	 darbības	 tiek	 ieskaitīti	 pamatbudžeta	
ieņēmumu	kontos	gadskārtējā	valsts	budžeta	likumā	plānotajā	apjomā.”

14. 27.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“Kontu	atvēršana,	slēgšana	un	maksājumu	izpilde”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Budžeta	nefinansētas	iestādes	atver	norēķinu	kontus	tikai	Valsts	kasē.”;
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aizstāt	2.1 daļā	vārdus	“atvērtajos	pamatbudžeta”	ar	vārdu	“atvērtajos”;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Pašvaldības	un	no	valsts	budžeta	daļēji	finansētas	atvasinātas	publiskas	personas,	kā	arī	

kapitālsabiedrības,	kurās	ieguldīta	valsts	vai	pašvaldību	kapitāla	daļa,	var	atvērt	kontus	Valsts	kasē.”;
papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Kārtību,	kādā	budžeta	finansētas	institūcijas,	pašvaldības,	budžeta	nefinansētas	iestādes,	

kā	arī	kapitālsabiedrības,	kurās	ieguldīta	valsts	vai	pašvaldību	kapitāla	daļa,	atver	un	lieto	kontus	
Valsts	kasē,	kā	arī	iesniedz	maksājumus	un	Valsts	kase	tos	izpilda,	nosaka	Ministru	kabinets.”

15.	Papildināt	likumu	ar	28.2 pantu	šādā	redakcijā:
“28.2 pants.	 Ziņojums	 par	 neatbilstoši	 veiktajiem	 izdevumiem	 Eiropas	 Savienības	

politikas	instrumentu,	Eiropas	Kopienas	iniciatīvu,	Pirmsiestāšanās	fondu	un	Pārejas	perioda	
palīdzības	ietvaros

(1) Ministrijas,	kas	nodrošina	vadošās	 iestādes	 funkciju	veikšanu	vai	nacionālās	atbildīgās	
amatpersonas	 pienākumu	 izpildi,	 līdz	 kārtējā	 gada	 1.martam	 un	 līdz	 1.septembrim	 iesniedz	
Eiropas	 Kopienas	 finanšu	 interešu	 aizsardzības	 koordinācijas	 padomei	 kopsavilkumu	 par	
iepriekšējā	pusgadā	neatbilstoši	veiktajiem	izdevumiem	Eiropas	Savienības	politikas	instrumentu,	
Eiropas	Kopienas	iniciatīvu,	Pirmsiestāšanās	fondu	un	Pārejas	perioda	palīdzības	ietvaros,	kuru	tās	
administrē.

(2)  Finanšu	 ministrija	 divu	 mēnešu	 laikā	 pēc	 saskaņošanas	 ar	 Eiropas	 Kopienas	 finanšu	
interešu	aizsardzības	koordinācijas	padomi	iesniedz	Ministru	kabinetam	informatīvo	ziņojumu	par	
neatbilstoši	 veiktajiem	 izdevumiem	 Eiropas	 Savienības	 politikas	 instrumentu,	 Eiropas	 Kopienas	
iniciatīvu,	Pirmsiestāšanās	fondu	un	Pārejas	perioda	palīdzības	ietvaros	kopā	ar	Eiropas	Kopienas	
finanšu	interešu	aizsardzības	koordinācijas	padomes	atzinumu.”

16. 29.pantā:
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārdiem	“atvasinātas	publiskas	personas”	ar	vārdiem	“un	budžeta	

nefinansētas	iestādes”;
papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Budžeta	iestādes,	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	daļēji	finansētas	atvasinātas	publiskas	

personas	 un	 budžeta	 nefinansētas	 iestādes	 nodrošina	 saistību	 reģistrāciju	 Ministru	 kabineta	
noteiktajā	kārtībā	un	apjomā.”

17. 30.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Budžeta	iestādes,	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	daļēji	finansētas	atvasinātas	publiskas	

personas	un	budžeta	nefinansētas	iestādes	sagatavo	un	iesniedz	gada	pārskatu	Ministru	kabineta	
noteiktajā	kārtībā	un	apjomā.”;

izslēgt	otro	daļu;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes,	kā	arī	pašvaldības	konsolidēto	gada	pārskatu	

iesniedz	Valsts	kasei	līdz	pārskata	gadam	sekojošā	saimnieciskā	gada	1.maijam.	Ministrijas	un	citas	
centrālās	 valsts	 iestādes	 gada	 pārskatam	 pievieno	 Valsts	 kontroles	 atzinumu	 par	 gada	 pārskata	
sastādīšanas	pareizību.	Pašvaldības	gada	pārskatam	pievieno	zvērināta	revidenta	ziņojumu.	Valsts	
kontrole	gada	pārskatam	pievieno	zvērināta	revidenta	vai	zvērinātu	revidentu	komercsabiedrības	
ziņojumu.”;

izteikt	sesto,	septīto,	astoto	un	devīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) Budžeta	iestādes,	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	daļēji	finansētas	atvasinātas	publiskas	

personas	 un	 budžeta	 nefinansētas	 iestādes	 sagatavo	 un	 iesniedz	 Valsts	 kasei	 mēneša	 pārskatu	
Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā	un	apjomā.
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(7) Budžeta	iestādes,	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	daļēji	finansētas	atvasinātas	publiskas	
personas	 un	 budžeta	 nefinansētas	 iestādes	 sagatavo	 un	 iesniedz	 Valsts	 kasei	 ceturkšņa	 pārskatu	
Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā	un	apjomā.

(8)	Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	 iestādes,	kā	arī	pašvaldības	konsolidēto	mēneša	un	
ceturkšņa	pārskatu	iesniedz	Valsts	kasei	Ministru	kabineta	noteiktajā	termiņā.

(9)	Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes	iesniedz	Valsts	kasei	konsolidētos	pārskatus	
par	to	padotībā	esošām	no	valsts	budžeta	daļēji	finansētām	atvasinātām	publiskām	personām	un	
budžeta	nefinansētām	iestādēm.”

18. Papildināt	likumu	ar	30.1 pantu	šādā	redakcijā:
“30.1 pants.	Informatīvie	ziņojumi	Ministru	kabinetam
(1) Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes,	kuras	ir	kapitāla	daļu	turētājas,	līdz	kārtējā	

gada	30.decembrim	 iesniedz	Ministru	kabinetam	 informatīvo	ziņojumu	par	nākamajam	gadam	
plānotajiem	 finansiālajiem	 rādītājiem,	 prognozētajiem	 rezultātiem	 un	 rezultatīvajiem	 rādītājiem	
par	 valsts	 budžeta	 subsīdijām	 un	 dotācijām,	 kuras	 plānots	 piešķirt	 kapitālsabiedrībām,	 kurās	
ieguldīta	valsts	kapitāla	daļa.

(2) Ministrijas	un	citas	centrālās	valsts	iestādes,	kuras	ir	kapitāla	daļu	turētājas,	līdz	kārtējā	
gada	 1.septembrim	 iesniedz	 Ministru	 kabinetam	 informatīvo	 ziņojumu	 par	 pārskata	 gada	
finansiālo	rādītāju	izpildi,	sasniegtajiem	rezultātiem	un	rezultatīvajiem	rādītājiem	par	valsts	budžeta	
subsīdijām	un	dotācijām,	kuras	piešķirtas	kapitālsabiedrībām,	kurās	ieguldīta	valsts	kapitāla	daļa.”

19. Izteikt	31.panta	otrās	daļas	8.1 punktu	šādā	redakcijā:
“81)	 no	 valsts	 budžeta	 daļēji	 finansētu	 atvasinātu	 publisku	 personu	 un	 budžeta	

nefinansētu	iestāžu	budžetu	izpildes	kopsavilkumu;”.
20.  Papildināt	 34.panta	 trešo	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “valsts	 kapitālsabiedrībām”	 ar	 vārdiem	

“budžeta	nefinansētām	iestādēm”.
21. 36.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 pārstāv	valsti	visos	aizņēmuma,	aizdevuma	un	aizdevuma	nodrošinājuma	līgumos	
vai	pilnvaro	citu	personu	parakstīt	šos	līgumus;”;

izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Valsts	 budžeta	 iestādēm	 un	 budžeta	 nefinansētām	 iestādēm	 nav	 tiesību	 slēgt	 finanšu	

līzinga	līgumus	un	ņemt	aizņēmumus.”;
papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)  Valsts	 aizdevumus	 var	 izsniegt	 ostu	 pārvaldēm	 Eiropas	 Savienības	 fondu	 projektu	

īstenošanai.”
22. 37.pantā:	
izteikt	pirmās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“(1) Tikai	finanšu	ministram	ir	tiesības	sniegt	valsts	vārdā	galvojumus	par	saistībām	latos	vai	

citā	valūtā	saskaņā	ar	gadskārtējo	valsts	budžeta	likumu,	ievērojot	noteikumu,	ka:”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	galvojums	tiek	izsniegts	par	pastāvošajām	saistībām,	kas	izriet	no	noslēgtajiem	līgumiem.”;
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Galvojumus	valsts	vārdā	sniedz	tikai	studiju	un	studējošo	kreditēšanas	un	komercdarbības	

atbalsta	programmu	īstenošanai,	kā	arī	valsts	investīciju	projektu	realizācijas	nodrošināšanai.”;
papildināt	pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51) Ja	tiek	pārkreditēts	jau	izsniegtais	aizdevums,	par	kuru	valsts	vārdā	sniegts	galvojums,	

un	galvojuma	apjoms	nepalielinās,	valsts	vārdā	sniegtais	galvojums	nav	jāiekļauj	gadskārtējā	valsts	
budžeta	likumā.”
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23. Izteikt	VIII	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“VIII.	No	valsts	budžeta	daļēji	finansētu	atvasinātu	publisku	personu,	budžeta	nefinansētu	

iestāžu	un	pašvaldību	budžetu	tiesības	un	procedūras”.
24. Papildināt	41.pantu	ar	1.1	un	1.2 daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Budžeta	nefinansētu	iestāžu	nākamā	gada	budžetu	projektus	apstiprināšanai	Ministru	

kabinetā	iesniedz	ministrijas	(pārraudzības	institūcijas)	līdz	kārtējā	gada	1.septembrim,	un	Ministru	
kabinets	tos	apstiprina	līdz	kārtējā	gada	15.septembrim.

(12)  Budžeta	 nefinansētu	 iestāžu	 veiktos	 budžetu	 grozījumus	 apstiprināšanai	 Ministru	
kabinetā	iesniedz	ministrijas	(pārraudzības	institūcijas).”

25. 43.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“No	 valsts	 budžeta	 daļēji	 finansētu	 atvasinātu	 publisku	 personu,	 budžeta	 nefinansētu	

iestāžu	un	pašvaldību	finanšu	uzskaite”;
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārdiem	“publiskas	personas”	ar	vārdiem	“un	budžeta	nefinansētas	

iestādes”.
26. 46.pantā:
aizstāt	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “Budžeta	 finansētu	 institūciju	 vadītāji”	 ar	 vārdiem	 “Budžeta	

finansētu	 institūciju,	 budžeta	 nefinansētu	 iestāžu	 un	 pašvaldību,	 kā	 arī	 kapitālsabiedrību,	 kurās	
ieguldīta	valsts	vai	pašvaldību	kapitāla	daļa,	vadītāji”;

papildināt	piekto	daļu	pēc	vārdiem	“izlietojuma	kontroli”	ar	vārdiem	“atbilstoši	paredzētajiem	
mērķiem”.

27. Izteikt	47.panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Ja	budžeta	finansētas	 institūcijas,	budžeta	nefinansētas	 iestādes	un	pašvaldības,	kā	arī	

kapitālsabiedrības,	kurās	ir	ieguldīta	valsts	vai	pašvaldību	kapitāla	daļa,	ir	pārkāpušas	šajā	likumā	
paredzētos	finanšu	vadības	noteikumus,	finanšu	ministrs,	Valsts	kases	pārvaldnieks,	ministriju	un	
citu	centrālo	valsts	iestāžu	vadītāji	atbilstoši	savai	kompetencei	var	veikt	šādus	pasākumus:

1)	 uz	laiku	atņemt	pilnvarojumu	asignēt	vai	rīkot	budžeta	ieņēmumus	vai	izdevumus;
2)	 noteikt	kontu	lietošanas	ierobežojumus;
3)	 atsaukt	vai	apturēt	asignējumus,	lai	tiktu	atlīdzināti	nelikumīgi	izlietotie	līdzekļi,	vai	

arī	pieprasīt	nelikumīgi	izlietoto	līdzekļu	atmaksāšanu;
4)	 iesniegt	 tiesā	 civilprasību	 vai	 nodot	 materiālus	 kompetentajām	 amatpersonām	

jautājuma	par	kriminālprocesa	uzsākšanu	izlemšanai;
5)	 atsaukt	vai	apturēt	maksājumus.”

28. Pārejas	noteikumos:
aizstāt	37.punktā	vārdus	un	skaitļus	“līdz	2009.gada	31.decembrim”	ar	vārdiem	un	skaitļiem	

“līdz	2010.gada	31.decembrim”;
papildināt	 pārejas	 noteikumus	 ar	 41.,	 42.,	 43.,	 44.,	 45.,	 46.,	 47.,	 48.,	 49.,	 50.,	 51.,	 52.	 un	

53.punktu	šādā	redakcijā:
“41.  Grozījumi	 šā	 likuma	 1.pantā	 attiecībā	 uz	 vārdu	 “valsts	 vai	 pašvaldības	 aģentūra”	

aizstāšanu	ar	vārdiem	“pašvaldības	aģentūra”	termina	“Budžeta	iestāde”	skaidrojumā	stājas	spēkā	
2013.gada	1.janvārī.

42.  Līdz	 šā	 likuma	 9.panta	 trīspadsmitās	 daļas	 1.punktā	 paredzēto	 Ministru	 kabineta	
noteikumu	 spēkā	 stāšanās	 dienai,	 bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūnijam	 piemēro	 Ministru	
kabineta	 2007.gada	 28.augusta	 noteikumus	 Nr.584	 “Kārtība,	 kādā	 ministrijas	 un	 citas	 centrālās	
valsts	iestādes	izstrādā	un	Finanšu	ministrija	izvērtē	pieprasījumus	par	apropriācijas	pārdali	starp	
programmām,	apakšprogrammām	un	izdevumu	ekonomiskās	klasifikācijas	kodiem”,	ciktāl	tie	nav	
pretrunā	ar	šo	likumu.
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43.  Līdz	 šā	 likuma	 9.panta	 trīspadsmitās	 daļas	 2.punktā	 paredzēto	 Ministru	 kabineta	
noteikumu	 spēkā	 stāšanās	 dienai,	 bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūnijam	 piemēro	 Ministru	
kabineta	 2008.gada	 10.jūnija	 noteikumus	 Nr.430	 “Noteikumi	 par	 Finanšu	 ministrijas	 budžeta	
apakšprogrammas	 “Finansējums	 Eiropas	 Savienības	 politiku	 instrumentu	 un	 pārējās	 ārvalstu	
finanšu	palīdzības	līdzfinansēto	projektu	un	pasākumu	īstenošanai”	līdzekļu	pārdali”,	ciktāl	tie	nav	
pretrunā	ar	šo	likumu.

44.  Līdz	 šā	 likuma	 12.panta	 otrajā	 daļā	 paredzēto	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 spēkā	
stāšanās	 dienai,	 bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūnijam	 piemēro	 Ministru	 kabineta	 2009.gada	
20.janvāra	noteikumus	Nr.62	“Kārtība,	kādā	pieprasa	un	izlieto	Finanšu	ministrijas	pamatbudžeta	
apakšprogrammā	 “Līdzekļi	 neparedzētiem	 gadījumiem”	 apstiprinātos	 līdzekļus”,	 ciktāl	 tie	 nav	
pretrunā	ar	šo	likumu.

45. Līdz	šā	likuma	14.panta	trešajā	daļā	paredzēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	
dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2010.gada	1.aprīlim	piemēro	Ministru	kabineta	2002.gada	19.februāra	
noteikumus	 Nr.69	 “Noteikumi	 par	 valsts	 aģentūras	 un	 pašvaldības	 aģentūras	 gada	 publiskajiem	
pārskatiem”	un	Ministru	kabineta	2006.gada	17.janvāra	noteikumus	Nr.44	“Noteikumi	par	gada	
publisko	pārskatu	saturu	un	to	sagatavošanas	kārtību”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.

46. Ar	2010.gada	1.janvāri	šā	likuma	izpratnē	kā	budžeta	nefinansēta	iestāde	sāk	darboties	
valsts	 aģentūra	 “Civilās	 aviācijas	 aģentūra”,	 Valsts	 dzelzceļa	 tehniskā	 inspekcija,	 Valsts	 dzelzceļa	
administrācija,	Transporta	nelaimes	gadījumu	un	incidentu	izmeklēšanas	birojs,	kuru	budžeti	no	
2010.gada	vairs	netiek	plānoti	valsts	budžetā.

47.  Šā	 likuma	 19.1  pantā	 minētos	 noteikumus	 Ministru	 kabinets	 izdod	 līdz	 2010.gada	
1.jūnijam.

48. Šā	likuma	25.panta	1.1 daļā	minētos	noteikumus	Ministru	kabinets	izdod	līdz	2010.gada	
1.jūnijam.

49. Šā	likuma	29.panta	ceturtā	daļa	stājas	spēkā	2011.gada	1.janvārī.
50. Līdz	šā	likuma	30.panta	pirmajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	

dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2010.gada	1.decembrim	piemēro	Ministru	kabineta	2009.gada	20.oktobra	
noteikumus	Nr.1193	“Gada	pārskatu	sagatavošanas	kārtība”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	likumu.

51. Līdz	šā	likuma	30.panta	sestajā	un	astotajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	
stāšanās	dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2011.gada	1.janvārim	budžeta	nefinansētas	iestādes	iesniedz	
Valsts	kasei	pārskatus	Ministru	kabineta	2009.gada	22.septembra	noteikumos	Nr.1071	“Noteikumi	
par	mēneša	pārskatu	apjomu,	sagatavošanas	un	iesniegšanas	kārtību”	paredzētajā	kārtībā.

52. Līdz	šā	likuma	30.panta	septītajā	un	astotajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	
spēkā	 stāšanās	 dienai,	 bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūnijam	 budžeta	 nefinansētas	 iestādes	
iesniedz	Valsts	kasei	pārskatus	Ministru	kabineta	2009.gada	10.marta	noteikumos	Nr.224	“Kārtība,	
kādā	valsts	budžeta	iestādes,	pašvaldības	un	no	valsts	budžeta	daļēji	finansētas	atvasinātas	publiskas	
personas	sagatavo	un	iesniedz	ceturkšņa	finanšu	pārskatus”	paredzētajā	kārtībā.

53. Šā	likuma	36.panta	5.1 daļa	ir	spēkā	līdz	2012.gada	31.decembrim.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	1.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	21.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	21.12.2009.,	Nr.	200
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

88.	 1127L/9	 Grozījums	Latvijas	Sodu	izpildes	kodeksā	
Izdarīt	Latvijas	Sodu	izpildes	kodeksā	šādu	grozījumu:	
Izteikt	119.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Maznodrošinātas	 personas,	 kuras	 atbrīvotas	 no	 soda	 izciešanas,	 novada	 vai	 republikas	

pilsētas	dome	nodrošina	ar	dzīvojamo	platību	likumā	“Par	palīdzību	dzīvokļa	jautājumu	risināšanā”	
noteiktajā	kārtībā.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

89.	 1132L/9	 Grozījumi	Bāriņtiesu	likumā	
Izdarīt	Bāriņtiesu	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2006,	

15.nr.;	2007,	3.nr.;	2009,	2.,	13.,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	193.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	5.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	un	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“5.pants.	Bāriņtiesu	darbības	uzraudzība	un	metodiskā	palīdzība
(1)  Valsts	 bērnu	 tiesību	 aizsardzības	 inspekcija	 uzrauga	 bāriņtiesu	 darbību	 bērna	 un	 citas	

rīcībnespējīgas	personas	tiesību	un	interešu	aizsardzībā	un	sniedz	tām	metodisko	palīdzību.”;
izslēgt	trešo	daļu.
2.	13.pantā:
papildināt	 trešo	 daļu	 ar	 vārdiem	 “vai,	 ja	 to	 pieprasa	 Valsts	 bērnu	 tiesību	 aizsardzības	

inspekcija”;
papildināt	pantu	ar	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)  Lēmumu	 par	 bāriņtiesas	 priekšsēdētāja,	 bāriņtiesas	 priekšsēdētāja	 vietnieka	 vai	

bāriņtiesas	 locekļa	 atstādināšanu	 no	 amata	 var	 pārsūdzēt	 tiesā	 Administratīvā	 procesa	 likumā	
noteiktajā	kārtībā.	Lēmuma	pārsūdzēšana	neaptur	tā	darbību.”

3.	14.pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Lēmumu	 par	 bāriņtiesas	 priekšsēdētāja,	 bāriņtiesas	 priekšsēdētāja	 vietnieka	 vai	

bāriņtiesas	locekļa	atcelšanu	no	amata	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	
kārtībā.	Lēmuma	pārsūdzēšana	neaptur	tā	darbību.”;

uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
4.	Izslēgt	30.pantu.
5.	Izteikt	36.panta	pirmās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 pārbauda	 ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	rehabilitācijas	 institūcijā	 ievietota	
bērna	aprūpi;”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

90.	 1141L/9	 Grozījumi	Civilprocesa	likumā
Izdarīt	 Civilprocesa	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	

1998,	23.nr.;	2001,	15.nr.;	2002,	24.nr.;	2003,	15.nr.;	2004,	6.,	10.,	14.,	20.nr.;	2005,	7.,	14.nr.;	2006,	1.,	
13.,	20.,	24.nr.;	2007,	3.,	24.nr.;	2008,	13.nr.;	2009,	2.,	6.,	14.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	595.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	3.punktu;
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Vēršot	 piedziņu	 uz	 valsts	 pensijām,	 valsts	 sociālās	 apdrošināšanas	 pabalstiem	 un	

atlīdzībām,	piemērojami	noteikumi	par	piedziņas	vēršanu	uz	darba	samaksu,	nodrošinot,	ka	pēc	
ieturējumu	 veikšanas	 mēnesī	 izmaksājamā	 summa	 katram	 maksājumam	 nav	 mazāka	 par	 valsts	
sociālā	nodrošinājuma	pabalsta	apmēru,	ja	citos	likumos	nav	noteikti	citi	ieturējumu	ierobežojumi.”

2.	596.pantā:
izteikt	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 atlaišanas	pabalstu,	apbedīšanas	pabalstu,	vienreizēju	pabalstu	mirušā	 laulātajam,	
valsts	sociālajiem	pabalstiem,	valsts	atbalstu	ar	celiakiju	slimam	bērnam,	kuram	nav	
noteikta	 invaliditāte,	 apgādnieka	 zaudējuma	 pensiju	 un	 atlīdzību	 par	 apgādnieka	
zaudējumu;”;

papildināt	pantu	ar	5.punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 bērna	 uzturlīdzekļiem	 Ministru	 kabineta	 noteikto	 minimālo	 bērna	 uzturlīdzekļu	

apmērā,	kurus,	pamatojoties	uz	tiesas	nolēmumu,	maksā	viens	no	vecākiem,	kā	arī	uz	
Uzturlīdzekļu	garantiju	fonda	izmaksājamiem	bērna	uzturlīdzekļiem.”

3.	Izteikt	606.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Nekustamā	īpašuma	izsoli,	ja	šā	likuma	604.pantā	noteiktajā	termiņā	nav	iesniegts	lūgums	

par	nekustamā	īpašuma	jaunu	novērtēšanu	vai	tas	ir	noraidīts,	tiesu	izpildītājs	izziņo	vismaz	vienu	
mēnesi	pirms	izsoles.	Pēc	piedzinēja	lūguma	izsoli	var	izziņot	vismaz	divus	mēnešus	pirms	izsoles,	
bet	ne	vēlāk	kā	vienu	mēnesi	pirms	izsoles.”

4.	611.pantā:
papildināt	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Par	visas	summas	samaksu	uzskatāma	arī	tiesu	izpildītājam	iesniegta	bankas	pieprasījuma	

garantijas	vēstule,	kurā	norādīts	garantijas	priekšmets,	summa	un	termiņš,	kas	nevar	būt	īsāks	par	
trijiem	mēnešiem,	skaitot	no	izsoles	akta	apstiprināšanas	dienas,	ja	šādai	pieprasījuma	garantijas	
vēstules	izmantošanai	piekritis	piedzinējs	un	hipotekārais	kreditors.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31) Pēc	tam,	kad	tiesu	izpildītājs	iesniedz	bankai	tiesas	lēmuma	norakstu	par	izsoles	akta	

apstiprināšanu,	banka	triju	dienu	laikā	ieskaita	tiesu	izpildītāja	depozītu	kontā	bankas	pieprasījuma	
garantijas	vēstulē	norādīto	summu.”

5.	Papildināt	613.pantu	ar	5.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(51)	 Pēc	 tās	 bankas	 lūguma,	 kuras	 izsniegtā	 pieprasījuma	 garantijas	 vēstule	 izmantota	

pirkuma	 summas	 samaksai,	 tiesa	 lemj	 par	 ķīlas	 tiesības	 nodibināšanu	 uz	 pārdoto	 nekustamo	
īpašumu.”

6.	Izslēgt	615.panta	trešās	daļas	pēdējo	teikumu.
7.	616.pantā:	
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izslēgt	panta	nosaukumā	vārdus	“un	trešā”;
izslēgt	otro	daļu;
aizstāt	trešajā	daļā	vārdus	“Ja	piedzinējs	nav	lūdzis	rīkot	trešo	izsoli	vai	ja	arī	trešā	izsole	nav	

notikusi”	ar	vārdiem	“Ja	otrā	izsole	nav	notikusi”.
8.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	43.,	44.	un	45.punktu	šādā	redakcijā:
“43.  Ja	 nekustamā	 īpašuma	 izsole	 izsludināta	 līdz	 2010.gada	 31.janvārim,	 tā	 rīkojama	 pēc	

izziņotajiem	noteikumiem.	Ja	izziņotā	otrā	izsole	nav	notikusi	un	neviens	nevēlas	paturēt	nekustamo	
īpašumu	sev	(615.pants),	pēc	piedzinēja	lūguma	pēc	viena	mēneša	no	sludinājuma	publicēšanas	
dienas	tiesu	izpildītājs	rīko	trešo	izsoli,	ievērojot	pirmās	izsoles	noteikumus,	bet	solīšana	sākas	no	
summas,	kas	atbilst	60 procentiem	no	sākumcenas	pirmajā	izsolē.	

44.  Laika	 periodā	 no	 2010.gada	 1.februāra	 līdz	 2012.gada	 31.decembrim	 hipotekārajam	
kreditoram,	kuram	par	labu	nostiprināta	pirmā	hipotēka,	ja	vien	tas	nav	arī	piedzinējs,	papildus	šā	
likuma	600.panta	trešajā	daļā	noteiktajam	vienlaikus	tiek	pieprasīts	informēt	tiesu	izpildītāju,	vai	
tas	piekrīt	nekustamā	īpašuma	pārdošanai,	izņemot	gadījumus,	kad	piedziņa	tiek	izdarīta	par	labu	
šādiem	prasījumiem:

1)	 par	uzturlīdzekļu	piedziņu;
2)	 par	darba	samaksas	piedziņu;
3)	 par	 personisku	 aizskārumu,	 kura	 rezultātā	 radies	 sakropļojums	 vai	 cits	 veselības	

bojājums	vai	iestājusies	personas	nāve;
4)	 par	nodokļu	un	nenodokļu	maksājumiem	budžetā;
5)	 par	tādu	zaudējumu	atlīdzināšanu,	kuri	nodarīti	fizisko	personu	mantai	ar	noziedzīgu	

nodarījumu	vai	administratīvu	pārkāpumu;
6)	 par	parāda	piedziņu	maksātnespējas	subjekta	labā.

45.  Ja	 hipotekārais	 kreditors,	 kuram	 par	 labu	 nostiprināta	 pirmā	 hipotēka,	 iebilst	 pret	
nekustamā	īpašuma	pārdošanu	(pārejas	noteikumu	44.punkts),	tiesu	izpildītājs	uz	vienu	gadu,	bet	
ne	ilgāk	kā	līdz	2012.gada	31.decembrim	atliek	piedziņas	vēršanu	uz	nekustamo	īpašumu.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.februārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

91.	 1126L/9	 Grozījumi	Satversmes	tiesas	likumā	
Izdarīt	Satversmes	tiesas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

1996,	 14.nr.;	 1997,	 20.nr.;	 2001,	 2.nr.;	 2003,	 15.nr.;	 2004,	 4.nr.;	 2008,	 8.nr.;	 2009,	 2.nr.;	 Latvijas	
Vēstnesis,	2009,	194.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	4.pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Par	Satversmes	tiesas	tiesnesi	var	apstiprināt	personu:

1)	 kura	ir	Latvijas	Republikas	pilsonis;
2)	 kurai	ir	nevainojama	reputācija;
3)	 kura	 dienā,	 kad	 Saeimas	 Prezidijam	 iesniegts	 priekšlikums	 par	 Satversmes	 tiesas	

tiesneša	apstiprināšanu,	ir	sasniegusi	40	gadu	vecumu;	
4)	 kura	ir	ieguvusi	augstāko	profesionālo	vai	akadēmisko	izglītību	(izņemot	pirmā	līmeņa	

profesionālo	 izglītību)	 tiesību	 zinātnē	 un	 arī	 maģistra	 (tostarp	 augstāko	 juridisko	
izglītību,	kas	tiesību	ziņā	pielīdzināma	maģistra	grādam)	vai	doktora	grādu;

5)	 kurai	 ir	 vismaz	 10	 gadus	 ilgs	 darba	 stāžs	 juridiskajā	 specialitātē	 vai	 zinātniski	
pedagoģiskajā	darbā	tieslietu	specialitātē	zinātniskajā	institūcijā	vai	augstākās	izglītības	
iestādē	pēc	augstākās	profesionālās	vai	akadēmiskās	izglītības	(izņemot	pirmā	līmeņa	
profesionālo	izglītību)	tiesību	zinātnē	iegūšanas.”;

papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(21) Par	Satversmes	tiesas	tiesnesi	nedrīkst	apstiprināt	personu,	kura	nevar	būt	par	tiesneša	

amata	kandidātu	saskaņā	ar	likuma	„Par	tiesu	varu”	55.pantu.”
2.	Papildināt	7.panta	pirmo	daļu	ar	vārdiem	“izņemot	šā	likuma	11.panta	trešajā	un	ceturtajā	

daļā	paredzētos	gadījumus”.
3.	Papildināt	likumu	ar	19.3 pantu	šādā	redakcijā:
“19.3 pants.	Pieteikuma	iesniegšanas	termiņš	atsevišķās	lietās
(1) Pieteikumu	par	lietas	ierosināšanu	attiecībā	uz	likumu	par	konkrēta	nekustamā	īpašuma	

piespiedu	atsavināšanu	sabiedrības	vajadzībām	Satversmes	tiesai	var	iesniegt	sešu	mēnešu	laikā	pēc	
attiecīgā	likuma	spēkā	stāšanās	dienas.

(2) Pieteikumu	par	lietas	ierosināšanu	attiecībā	uz	vietējās	pašvaldības	teritorijas	plānojumu	
(arī	 detālplānojumu)	 Satversmes	 tiesai	 var	 iesniegt	 sešu	 mēnešu	 laikā	 pēc	 attiecīgo	 saistošo	
noteikumu	spēkā	stāšanās	dienas.

(3) Šā	panta	pirmā	un	otrā	daļa	neattiecas	uz	gadījumu,	kad	pieteikumu	iesniedz	šā	likuma	
19.1 pantā	noteiktajā	kārtībā.”

4.	20.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Pieteikumu	izskata	un	par	lietas	ierosināšanu	vai	atteikšanos	ierosināt	lietu	lemj	kolēģija	

triju	tiesnešu	sastāvā,	izņemot	šā	panta	7.1 daļā	noteikto	gadījumu.”;
izslēgt	septītajā	daļā	vārdu	“kolēģija”;
papildināt	pantu	ar	7.1	daļu	šādā	redakcijā:
“(71)	Ja	kolēģija	lemj	par	atteikšanos	ierosināt	lietu	un	tiesnesis	—	kolēģijas	loceklis	—	balso	

pret	 šādu	 kolēģijas	 nolēmumu,	 turklāt	 viņam	 ir	 motivēti	 iebildumi,	 pieteikuma	 izskatīšanu	 un	
lēmuma	pieņemšanu	nodod	rīcības	sēdei	pilnā	tiesas	sastāvā.”;

izteikt	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
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“(8)	Lēmums	par	lietas	ierosināšanu	vai	par	atteikšanos	ierosināt	lietu	nav	pārsūdzams.”;
aizstāt	devītās	daļas	3.punktā	vārdus	“vienu	mēnesi”	ar	vārdiem	“diviem	mēnešiem”.
5.	Aizstāt	22.panta	septītās	daļas	pirmajā	teikumā	vārdu	“triju”	ar	vārdu	“piecu”.
6.	Papildināt	23.pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)  Ja	 konstitucionālo	 sūdzību	 kopīgi	 iesniedz	 vairāk	 nekā	 piecas	 personas,	 šīs	 personas	

uzskatāmas	 par	 vienu	 procesuālo	 personu.	 Procesuālās	 darbības	 tās	 var	 izdarīt	 tikai	 ar	 viena	
pilnvarotā	 pārstāvja	 starpniecību.	 Pirmais,	 kas	 parakstījis	 pieteikumu,	 uzskatāms	 par	 pilnvaroto	
pārstāvi,	ja	pieteikumā	vai	tam	pievienotajā	pilnvarojumā	šīs	personas	nav	vienojušās	citādi.”

7.	Izteikt	32.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Satversmes	 tiesas	spriedums	un	tajā	sniegtā	attiecīgās	 tiesību	normas	 interpretācija	 ir	

obligāta	visām	valsts	un	pašvaldību	institūcijām	(arī	tiesām)	un	amatpersonām,	kā	arī	fiziskajām	
un	juridiskajām	personām.”

8.	Izteikt	33.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Satversmes	tiesas	spriedumu	ne	vēlāk	kā	piecu	dienu	laikā	pēc	tā	pieņemšanas	publicē	

laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”,	kā	arī	atbilstoši	Satversmes	tiesas	reglamentam	nosūta	vai	izsniedz	
lietas	 dalībniekiem.	 Ja	 lietai	 tiek	 pievienotas	 tiesneša	 atsevišķās	 domas,	 tās	 publicē	 laikrakstā	
“Latvijas	Vēstnesis”	ne	vēlāk	kā	divu	mēnešu	laikā	pēc	Satversmes	tiesas	sprieduma	pieņemšanas.”

9.	40.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	 Satversmes	 tiesas	 priekšsēdētājs	 budžeta	 ietvaros	 nosaka	 Satversmes	 tiesas	 iekšējo	

struktūru,	amatpersonu	un	darbinieku	amatu	sarakstu,	kā	arī	amatpersonu,	kas	nodrošina	tiesas	
administratīvo	darbu	(lietvedības	organizēšana,	personālvadība,	finanšu	vadība,	materiāltehniskais	
nodrošinājums	u.tml.)	un	atbild	par	to.”;

papildināt	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Satversmes	tiesas	tiesneša	palīgu	pieņem	darbā	uz	Satversmes	tiesas	tiesneša	pilnvaru	laiku,	

bet	Satversmes	tiesas	priekšsēdētāja	padomnieku	un	palīgu	—	uz	Satversmes	tiesas	priekšsēdētāja	
pilnvaru	laiku.”

10.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	8.,	9.	un	10.punktu	šādā	redakcijā:
“8.	Šā	likuma	4.panta	otrās	daļas	jaunā	redakcija,	kas	nosaka	prasības	personai,	kura	pretendē	

uz	Satversmes	tiesas	tiesneša	amatu,	neattiecas	uz	personu,	kura	apstiprināta	par	Satversmes	tiesas	
tiesnesi	līdz	šo	prasību	spēkā	stāšanās	dienai.

9.	 Šā	 likuma	 19.3  pants	 neattiecas	 uz	 pieteikumiem,	 kas	 Satversmes	 tiesai	 iesniegti	 līdz	 šā	
panta	spēkā	stāšanās	dienai.	Attiecībā	uz	šā	likuma	19.3 pantā	minētajiem	normatīvajiem	aktiem,	
kas	 stājušies	 spēkā	 pirms	 minētā	 panta	 spēkā	 stāšanās,	 pieteikumu	 par	 lietas	 ierosināšanu	 var	
iesniegt	sešu	mēnešu	laikā	no	šā	panta	spēkā	stāšanās	dienas.

10.	Šā	likuma	normas,	kas	paredz,	ka	lieta	sagatavojama	piecu	mēnešu	laikā	un	atbildes	raksta	
iesniegšanas	termiņš	ir	vismaz	divi	mēneši,	neattiecas	uz	lietām,	kuras	ierosinātas	līdz	šo	normu	
spēkā	stāšanās	dienai.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

92.	 1123L/9	 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.)	šādus	
grozījumus:

1.	Aizstāt	visā	likumā	vārdu	“eiro”	ar	vārdu	“euro”.
2.	Papildināt	1.panta	pirmo	daļu	ar	41.punktu	šādā	redakcijā:
“41) kritiskās	situācijas	analīze	—	analīze,	ko	veic	apdrošināšanas	sabiedrība	vai	nedalībvalsts	

apdrošinātāja	filiāle,	lai	noteiktu	un	izvērtētu	dažādu	ārkārtēju,	bet	iespējami	nelabvēlīgu	notikumu	
vai	tirgus	nosacījumu	izmaiņu	iespējamo	ietekmi	uz	apdrošināšanas	sabiedrības	vai	nedalībvalsts	
apdrošinātāja	 filiāles	 spēju	 pilnībā	 izpildīt	 no	 apdrošināšanas	 un	 pārapdrošināšanas	 līgumiem	
izrietošās	saistības	un	nodrošināt	finansiālās	darbības	stabilitāti.”

3.	Papildināt	8.1 pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Reklamējot	apdrošināšanu	saistībā	ar	tirgum	piesaistīto	dzīvības	apdrošināšanas	līgumu,	

reklāmā	nedrīkst	ietvert	informāciju	par	nākotnē	garantētu	peļņu	vai	ienesīguma	līmeni.	Norādot	
uz	 apdrošināšanas	 ienesīgumu	 saistībā	 ar	 tirgum	 piesaistīto	 dzīvības	 apdrošināšanas	 līgumu,	
reklāmā	ietverama	informācija,	ka	līdzšinējais	ienesīgums	negarantē	līdzīgu	ienesīgumu	nākotnē.”

4.	Papildināt	8.2 pantu	ar	ceturto,	piekto,	sesto	un	septīto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(4) Pamatojoties	uz	klienta	sniegto	informāciju,	apdrošinātājs	pirms	apdrošināšanas	līguma	

noslēgšanas	atbilstoši	apdrošināšanas	līguma	sarežģītībai	noskaidro	klienta	prasības.	
(5)  Apdrošinātāja	 pienākums	 pirms	 līguma	 noslēgšanas	 ir	 izskaidrot	 klientam	 pašriska,	

virsapdrošināšanas	vai	zemapdrošināšanas	būtību,	ja	tas	var	ietekmēt	klienta	intereses.
(6)  Pirms	 tirgum	 piesaistītā	 dzīvības	 apdrošināšanas	 līguma	 noslēgšanas	 apdrošinātāja	

pienākums	ir	sniegt	klientam	informāciju	par	visiem	atskaitījumiem,	kuri	tiks	ieturēti	no	klienta	
tirgum	piesaistītā	dzīvības	apdrošināšanas	līguma	darbības	laikā.

(7) Gadījumā,	kad	apdrošinātājam	pēc	apdrošināšanas	līguma	noslēgšanas	ar	fizisko	personu	
radies	strīds,	apdrošinātājam	ir	pienākums	pierādīt	šā	panta	ceturtās,	piektās	un	sestās	daļas	prasību	
izpildi.	Apdrošinājuma	ņēmēja	paraksts	uz	apdrošināšanas	pieteikuma	vai	apdrošinājuma	ņēmēja	
apstiprinājums	 apdrošināšanas	 līguma	 noslēgšanai	 citā	 apdrošinājuma	 ņēmēja	 un	 apdrošinātāja	
saskaņotā	 veidā	 ir	 pietiekams	 apliecinājums	 šā	 panta	 ceturtās,	 piektās	 un	 sestās	 daļas	 prasību	
izpildei,	izņemot	gadījumus,	kad	apdrošinājuma	ņēmējs	pierāda	pretējo.”

5.	Izteikt	10.panta	trešās	daļas	6.punkta	“g”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“g)	pārskata	 projektu,	 kas	 atspoguļo	 finanšu	 stāvokli	 pārskata	 perioda	 beigās,	 un	

pārskata	projektu	par	finansiālās	darbības	rezultātiem	pārskata	periodā,”.
6.	Izteikt	13.panta	pirmās	daļas	9.punkta	“f ”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:

“f)	pārskata	 projektu,	 kas	 atspoguļo	 finanšu	 stāvokli	 pārskata	 perioda	 beigās,	 un	
pārskata	projektu	par	finansiālās	darbības	rezultātiem	pārskata	periodā;”.

7.	Izslēgt	26.panta	piektajā	daļā	vārdus	“vai	papildu	informācijas”.
8.	32.panta	1.1 daļā:
izteikt	1.	un	2.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 komercsabiedrībām,	kuras	veic	apdrošināšanu	šā	likuma	12.panta	pirmās	daļas	10.,	
11.,	12.,	13.,	14.,	15.	un	19.punktā	minētajos	apdrošināšanas	veidos,	 ir	3,5	miljonu	
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euro	ekvivalents,	kas	pārrēķināts	latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa,	bet	pārējām	
komercsabiedrībām	—	2,3	miljonu	euro	ekvivalents,	kas	pārrēķināts	latos	pēc	Latvijas	
Bankas	noteiktā	kursa;

2)	 savstarpējās	 apdrošināšanas	 kooperatīvajām	 biedrībām,	 kuras	 veic	 apdrošināšanu	
šā	 likuma	 12.panta	 pirmās	 daļas	 10.,	 11.,	 12.,	 13.,	 14.,	 15.	 un	 19.punktā	 minētajos	
apdrošināšanas	veidos,	ir	2,7	miljonu	euro	ekvivalents,	kas	pārrēķināts	latos	pēc	Latvijas	
Bankas	 noteiktā	 kursa,	 bet	 pārējām	 savstarpējās	 apdrošināšanas	 kooperatīvajām	
biedrībām	—	1,8	miljonu	euro	ekvivalents,	kas	pārrēķināts	latos	pēc	Latvijas	Bankas	
noteiktā	kursa;”;

aizstāt	4.punkta	ievaddaļā	vārdus	“trīs	miljoni	eiro”	ar	skaitli	un	vārdiem	“3,2	miljonu	euro”.
9.	Papildināt	likumu	ar	50.1 pantu	šādā	redakcijā:
“50.1  pants.	 (1)  Apdrošināšanas	 sabiedrība	 vai	 nedalībvalsts	 apdrošinātāja	 filiāle	 vismaz	

reizi	 gadā	 veic	 kritiskās	 situācijas	 analīzi,	 kurā	 izvērtē	 un	 dokumentē	 iespējamos	 attīstības	
scenārijus.	 Kritiskās	 situācijas	 analīzei	 izmanto	 jutīguma	 un	 scenāriju	 testus.	 Jutīguma	 testus	
veic,	lai	noteiktu	atsevišķa	riska	faktora	nelabvēlīgu	izmaiņu	ietekmi,	un	scenāriju	testus	veic,	lai	
noteiktu	vairāku	riska	 faktoru	vienlaicīgu	nelabvēlīgu	 izmaiņu	 ietekmi,	novērtējot	ārkārtēju,	bet	
iespējami	nelabvēlīgu	notikumu	vai	tirgus	nosacījumu	izmaiņu	cēloni.	Apdrošināšanas	sabiedrības	
vai	nedalībvalsts	apdrošinātāja	filiāles	vadība,	ņemot	vērā	būtiskos	riskus	un	tiem	atbilstošos	riska	
faktorus,	izstrādā	un	apstiprina	kritiskās	situācijas	analīzes	veikšanas	kārtību	un	ir	atbildīga	par	šīs	
kārtības	ievērošanu.	

(2)  Apdrošināšanas	 sabiedrības	 vai	 nedalībvalsts	 apdrošinātāja	 filiāles	 vadība	 apstiprina	
kritiskās	 situācijas	 analīzes	 rezultātus	 un	 pieņem	 lēmumu	 par	 veicamajām	 darbībām	 kritiskās	
situācijas	 analīzē	 minēto	 notikumu	 vai	 tirgus	 nosacījumu	 izmaiņu	 iestāšanās	 gadījumā.	
Apdrošināšanas	 sabiedrība	 vai	 nedalībvalsts	 apdrošinātāja	 filiāle	 kritiskās	 situācijas	 analīzes	
rezultātus	un	lēmumu	par	veicamajām	darbībām	iesniedz	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	10	
dienu	laikā	pēc	šā	lēmuma	pieņemšanas.	

(3) Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	ir	tiesības	noteikt	papildu	prasības	kritiskās	situācijas	
analīzes	veikšanai	un	šīs	analīzes	veikšanas	kārtību.

(4) Papildus	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajam	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	ir	tiesības	
pieprasīt,	lai	apdrošināšanas	sabiedrība	vai	nedalībvalsts	apdrošinātāja	filiāle	veic	kritiskās	situācijas	
analīzi,	un	noteikt	testējamos	faktorus	un	scenārijus.”

10.	Izteikt	57.panta	otrās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Vismaz	pārskatu,	kas	atspoguļo	finanšu	stāvokli	pārskata	perioda	beigās,	un	pārskatu	par	

finansiālās	 darbības	 rezultātiem	 pārskata	 periodā,	 kā	 arī	 zvērināta	 revidenta	 atzinumu	 publisko	
tulkotu	latviešu	valodā.”

11.	Izteikt	59.panta	trešās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	pārskata	projektu,	kas	atspoguļo	finanšu	stāvokli	pārskata	perioda	beigās,	un	pārskata	

projektu	par	finansiālās	darbības	rezultātiem	pārskata	periodā;”.
12.	74.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Uzsākot	likvidācijas	procesu,	apdrošināšanas	sabiedrība	vai	nedalībvalsts	apdrošinātāja	

filiāle	 sagatavo	 pārskatu,	 kas	 atspoguļo	 finanšu	 stāvokli	 līdz	 likvidācijas	 sākuma	 dienai.	 Šo	
pārskatu	sagatavo	atbilstoši	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	normatīvajiem	noteikumiem	par	
gada	pārskata	sagatavošanu	un	 tam	pievieno	valdes	un	padomes	ziņojumus	par	apdrošināšanas	
sabiedrības	vai	nedalībvalsts	apdrošinātāja	filiāles	mantas	un	saistību	stāvokli	un	prognozējamiem	
likvidācijas	rezultātiem.”;	

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
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“(3) Likvidācijas	procesu	beidzot,	tiek	sagatavots	likvidācijas	slēguma	pārskats,	kas	atspoguļo	
finanšu	stāvokli	pārskata	perioda	beigās.”

13.	Aizstāt	93.panta	pirmās	daļas	1.punktā	skaitli	“2000”	ar	skaitli	“10 000”.
14.	Papildināt	99.pantu	ar	4.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(41)	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	uzraudzības	procesā	pirms	lēmumu	pieņemšanas,	

balstoties	uz	tās	rīcībā	esošo	 informāciju,	 izvērtē	 lēmumu	iespējamo	ietekmi	uz	citas	dalībvalsts	
finanšu	sistēmas	stabilitāti.”

15.	Papildināt	105.pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)  Apdrošināšanas	 sabiedrībai	 vai	 nedalībvalsts	 apdrošinātāja	 filiālei	 ir	 pienākums	

sadarboties	ar	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	pārstāvi,	viņam	veicot	šā	panta	pirmajā	daļā	
minētās	darbības.”

16.	Izteikt	109.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Ja	 netiek	 pildītas	 šā	 likuma	 6.1	 un	 7.panta,	 8.2 panta	 ceturtās,	 piektās	 un	 sestās	 daļas,	

18.panta	otrās	un	trešās	daļas,	24.,	29.2,	35.1,	41.,	42.,	42.1,	43.,	46.,	47.,	49.,	50.,	50.1,	56.,	57.,	60.,	60.1,	
63.	un	104.panta,	105.panta	otrās	daļas,	likuma	“Par	apdrošināšanas	līgumu”	6.panta	otrās	daļas,	
24.1	un	55.panta	un	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	un	terorisma	finansēšanas	novēršanas	
likuma	prasības,	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	ir	tiesīga	uzlikt	apdrošinātājam	soda	naudu	
līdz	10 000	latu.”

17.	Izteikt	118.panta	6.punktu	šādā	redakcijā:
“6)	 prasījumiem,	 kuri	 iegrāmatoti	 apdrošināšanas	 sabiedrības	 vai	 nedalībvalsts	

apdrošinātāja	pārskata,	kas	atspoguļo	finanšu	stāvokli	pārskata	perioda	beigās,	pasīvā	saistībā	ar	tā	
filiāles	Latvijas	Republikā	darījumiem,	un	darbībām	ar	prasījumiem,	kuri	konstatēti	pēc	likvidācijas	
uzsākšanas;”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

93.	 1129L/9	 Grozījumi	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	
un	terorisma	finansēšanas	novēršanas	likumā

Izdarīt	Noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	un	terorisma	finansēšanas	novēršanas	likumā	
(Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2008,	 16.nr.;	 2009,	 2.nr.;	 Latvijas	
Vēstnesis,	2009,	196.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	4.panta	pirmās	daļas	1.punktā	vārdus	“izdarot	noziedzīgu	nodarījumu”	ar	vārdiem	
“noziedzīga	nodarījuma	rezultātā”.

2.	Papildināt	26.panta	ceturto	daļu	pēc	vārdiem	“trešo	valstu”	ar	vārdiem	“un	teritoriju”.
3.	Izteikt	30.panta	pirmās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 septiņu	 darbdienu	 laikā	 pēc	 tam,	 kad	 saņemts	 Kontroles	 dienesta	 rakstveida	
pieprasījums,	kas	izriet	no	likuma	subjekta	ziņojuma	vai	šā	likuma	62.pantā	minētās	
iestādes	un	institūcijas	sniegtās	informācijas,	sniegt	tam	šajā	likumā	paredzēto	funkciju	
veikšanai	nepieciešamo	likuma	subjekta	rīcībā	esošo	informāciju	un	dokumentus	par	
tādu	klientu	vai	tā	darījumu,	līdzekļu	izcelsmi	un	to	tālāku	kustību,	ko	likuma	subjekts	
ir	ieguvis,	izpildot	šā	likuma	prasības.	Par	pārējiem	šā	klienta	darījumiem	informācija	
un	dokumenti	Kontroles	dienestam	pēc	pieprasījuma	izsniedzami	ar	ģenerālprokurora	
vai	 īpaši	 pilnvarota	 prokurora	 piekrišanu.	 Ņemot	 vērā	 sniedzamās	 informācijas	 un	
dokumentu	 apjomu,	 pēc	 saskaņošanas	 ar	 Kontroles	 dienestu	 pieprasījuma	 izpildes	
termiņu	var	pagarināt.”

4.	32.pantā:
papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21) Ne	vēlāk	kā	piecu	darbdienu	laikā	pēc	tam,	kad	no	likuma	subjekta	saņemts	ziņojums	par	

atturēšanos	veikt	darījumu	vai	par	atturēšanos	no	noteikta	veida	debeta	operācijām	klienta	kontā,	
Kontroles	dienests	izvērtē,	vai	likuma	subjekts	pieņēmis	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzēto	lēmumu	
atbilstoši	 šā	 likuma	 noteikumiem	 un	 vai	 konkrētajai	 personai	 noteiktais	 tiesību	 ierobežojums	
ir	 samērīgs,	un	 izdod	rīkojumu	turpināt	vai	 izbeigt	atturēšanos	no	viena	vai	vairāku	savstarpēji	
saistītu	 darījumu	 veikšanas	 vai	 no	 noteikta	 veida	 debeta	 operācijām	 klienta	 kontā.	 Kontroles	
dienesta	rīkojumu,	pamatojoties	uz	kuru	likuma	subjekts	izbeidz	atturēšanos	no	viena	vai	vairāku	
savstarpēji	 saistītu	darījumu	veikšanas	vai	no	noteikta	veida	debeta	operācijām	klienta	kontā,	 ir	
nepieciešams	pamatot.”;

izteikt	trešās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“(3) Ne	vēlāk	kā	40	dienu	laikā	pēc	tam,	kad	saņemts	ziņojums	par	atturēšanos	veikt	darījumu	

vai	par	atturēšanos	no	noteikta	veida	debeta	operācijām	klienta	kontā,	bet	 izņēmuma	gadījumā	
ģenerālprokurora	vai	viņa	 īpaši	pilnvarota	prokurora	noteiktajā	papildu	termiņā	—	ne	ilgākā	kā	
40 dienas,	kas	nepieciešams	būtiskas	pieprasītās	informācijas	saņemšanai,	tai	skaitā	no	ārvalstīm,	
Kontroles	dienests	veic	vienu	no	šādām	darbībām:”;

izteikt	trešās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 rakstveidā	 paziņo	 šā	 likuma	 subjektam,	 ka	 turpmāka	 atturēšanās	 no	 darījuma	

veikšanas	vai	no	noteikta	veida	debeta	operācijām	klienta	kontā	ir	izbeidzama,	jo	šā	
panta	trešās	daļas	1.punktā	minētā	rīkojuma	izdošanai	nav	pamata;”;

aizstāt	trešās	daļas	3.punktā	vārdu	“sešdesmitajā”	ar	vārdu	“četrdesmitajā”;
papildināt	astoto	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 ir	saņēmis	šā	panta	2.1 daļā	minēto	Kontroles	dienesta	rīkojumu	izbeigt	atturēšanos	
no	darījumu	veikšanas	vai	no	noteikta	veida	debeta	operācijām	klienta	kontā.”
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5.	Papildināt	likumu	ar	33.1,	33.2	un	33.3 pantu	šādā	redakcijā:
“33.1 pants.	 Objekti,	uz	kuriem	attiecināmi	Kontroles	dienesta	rīkojumi
(1)  Rīkojumi,	 kurus	 Kontroles	 dienests	 izdod	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 32.panta	 trešās	 daļas	

1.punktu	 un	 33.panta	 pirmo	 daļu,	 attiecināmi	 uz	 noziedzīgi	 iegūtiem	 līdzekļiem,	 tai	 skaitā	 uz	
mantu,	kas	radusies,	pārvēršot	noziedzīgi	iegūtus	līdzekļus	citās	vērtībās.	

(2) Ja	noziedzīgi	iegūti	līdzekļi	pilnībā	vai	daļēji	ir	pievienoti	no	likumīgiem	avotiem	iegūtiem	
līdzekļiem,	Kontroles	dienesta	rīkojumi	attiecas	uz	noziedzīgi	 iegūtu	līdzekļu	un	no	likumīgiem	
avotiem	iegūtu	līdzekļu	kopējo	masu,	nepārsniedzot	noziedzīgi	iegūto	līdzekļu	vērtību.

(3) Ja	no	līdzekļiem,	uz	kuriem	saskaņā	ar	šā	panta	pirmo	un	otro	daļu	attiecina	Kontroles	
dienesta	 rīkojumus,	 tiek	 gūti	 augļi,	 tad	 Kontroles	 dienesta	 rīkojumi	 attiecas	 arī	 uz	 iegūtajiem	
augļiem	vai	to	daļu,	kas	atbilst	no	noziedzīgi	iegūtajiem	līdzekļiem	gūto	augļu	vērtībai.

33.2 pants.	Rīkojums	par	darījumu	pārraudzību	
Kontroles	 dienests,	 ja	 tam,	 pamatojoties	 uz	 savā	 rīcībā	 esošo	 informāciju,	 kas	 saņemta	

no	 likuma	 subjekta	 vai	 informācijas	 apmaiņas	 ceļā	 ar	 šā	 likuma	 62.pantā	 minētajām	 iestādēm	
un	 institūcijām,	 rodas	 pamatotas	 aizdomas,	 ka	 ir	 noticis	 vai	 notiek	 noziedzīgs	 nodarījums,	 tajā	
skaitā	noziedzīgi	iegūtu	līdzekļu	legalizācija,	terorisma	finansēšana	vai	šo	darbību	mēģinājums,	ar	
ģenerālprokurora	vai	viņa	īpaši	pilnvarota	prokurora	akceptu	izdod	rīkojumu	likuma	subjektam	
veikt	darījumu	pārraudzību	 tā	klienta	kontā	—	uz	 laiku	 līdz	vienam	mēnesim.	 Ja	nepieciešams,	
šo	termiņu	uz	laiku	līdz	vienam	mēnesim	var	pagarināt	ģenerālprokurors	vai	viņa	īpaši	pilnvarots	
prokurors.

33.3 pants.	Rīkojuma	paziņošana	zemesgrāmatu	nodaļai
(1) Kontroles	dienesta	saskaņā	ar	šā	likuma	32.panta	trešās	daļas	1.punktu	izdoto	rīkojumu,	

ja	 tas	 satur	 zemesgrāmatu	 kompetencē	 esošu	 jautājumu,	 paziņo	 zemesgrāmatu	 nodaļai.	 Ja	
zemesgrāmatu	 nodaļā	 līdz	 rīkojuma	 saņemšanai	 vai	 rīkojumā	 noteiktā	 termiņa	 laikā	 saņemts	
nostiprinājuma	 lūgums	 par	 labprātīgu	 tiesību	 nostiprinājumu	 uz	 Kontroles	 dienesta	 rīkojumā	
norādīto	nekustamo	īpašumu,	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesis	pieņem	lēmumu	par	nostiprinājuma	
lūguma	izskatīšanas	apturēšanu	uz	rīkojumā	noteikto	termiņu.	Pieņemto	lēmumu	zemesgrāmatu	
nodaļa	nosūta	Kontroles	dienestam.

(2)  Pēc	 šā	 likuma	 32.panta	 trešās	 daļas	 1.punktā	 minētā	 Kontroles	 dienesta	 rīkojuma	
saņemšanas	zemesgrāmatu	nodaļa	rakstveidā	informē	par	to	personu,	uz	kuru	tas	attiecas,	nosūtot	
rīkojuma	kopiju,	kurā	izskaidrota	tā	apstrīdēšanas	kārtība.”

6.	34.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārda	“pārzinim”	ar	vārdiem	“vai	zemesgrāmatu	nodaļai”;
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Saskaņā	ar	šā	likuma	32.panta	2.1 daļu	izdotos	Kontroles	dienesta	rīkojumus	personas,	

attiecībā	uz	kuru	darījumiem	vai	noteikta	veida	debeta	operācijām	atturēšanās	ir	turpināma,	vai	šo	
personu	pilnvaroti	pārstāvji,	kā	arī	šā	likuma	subjekti	var	apstrīdēt	īpaši	pilnvarotam	prokuroram	šajā	
likumā	noteiktajos	termiņos.”;

papildināt	otro	daļu	pēc	vārda	“pirmajā”	ar	vārdu	un	skaitli	“un	1.1”.
7.	 Papildināt	 39.panta	 pirmo	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “Kontroles	 dienestam”	 ar	 vārdiem	 un	

skaitļiem	“kā	arī	 informēt	klientu	par	Kontroles	dienesta	saskaņā	ar	 šā	 likuma	32.panta	2.1 daļu	
izdoto	rīkojumu”.

8.	45.pantā:
izslēgt	ievaddaļā	vārdus	“uzraudzības	un	kontroles”;
izslēgt	pirmās	daļas	9.punktu;
papildināt	pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Darījumus	ar	Valsts	kultūras	pieminekļu	sarakstā	iekļautajiem	kultūras	pieminekļiem	

uzrauga	un	kontrolē	Valsts	kultūras	pieminekļu	aizsardzības	inspekcija.”
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9.	 Papildināt	 48.panta	 pirmo	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “ziņas	 par	 klientu”	 ar	 vārdiem	 “darījumu	
pārraudzību	klienta	kontā”.

10.	Papildināt	51.panta	otrās	daļas	2.punktu	pēc	vārda	“pārzinim”	ar	vārdiem	“vai	vērsties	
zemesgrāmatu	nodaļā	ar	lūgumu”.

11.	Aizstāt	56.panta	pirmās	daļas	ievaddaļā	vārdus	“ja	par	noziedzīgiem	nodarījumiem,	kas	
paredzēti	šā	likuma	5.pantā”	ar	vārdiem	“ja	par	noziedzīgu	nodarījumu”.

12.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	8.punktu	šādā	redakcijā:	
“8.	 Šā	 likuma	 32.panta	 2.1  daļa,	 grozījumi	 32.panta	 trešās	 daļas	 ievaddaļā	 un	 trešās	 daļas	

3.punktā	 attiecībā	 uz	 40	 dienu	 termiņa	 noteikšanu,	 32.panta	 astotās	 daļas	 4.punkts,	 34.panta	
1.1 daļa,	grozījumi	34.panta	otrajā	daļā,	kā	arī	grozījumi	39.panta	pirmajā	daļā	attiecībā	uz	klienta	
informēšanu	par	Kontroles	dienesta	saskaņā	ar	šā	likuma	32.panta	2.1 daļu	izdoto	rīkojumu	nav	
piemērojami	 likuma	 subjekta	 ziņojumiem,	 kas	 Kontroles	 dienestam	 iesniegti	 līdz	 2009.gada	
31.decembrim.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

94.	 1130L/9	 Grozījumi	Operatīvās	darbības	likumā
Izdarīt	 Operatīvās	 darbības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1994,	1.nr.;	1995,	18.nr.;	1997,	15.nr.;	2002,	16.nr.;	2005,	14.,	22.nr.;	2007,	22.nr.;	2009,	
9.nr.)	šādus	grozījumus:	

1.	Izteikt	6.panta	pirmās	daļas	10.punktu	šādā	redakcijā:
“10)	operatīvā	 personas	 paustās	 vai	 uzglabātās	 informācijas	 satura	 iegūšana	 no	

tehniskajiem	līdzekļiem;”.
2.	7.pantā:
papildināt	otrās	daļas	otro	teikumu	ar	vārdiem	“ja	šajā	likumā	nav	paredzēts	citādi”;
aizstāt	ceturtās	daļas	pirmajā	teikumā	vārdus	“operatīvā	informācijas	iegūšana	no	tehniskajiem	

līdzekļiem”	ar	vārdiem	“operatīvā	personas	paustās	vai	uzglabātās	informācijas	satura	iegūšana	no	
tehniskajiem	līdzekļiem”.

3.	9.pantā:
izslēgt	 panta	 nosaukumā	 vārdus	 “(operatīvā	 aptauja,	 operatīvā	 uzziņa,	 operatīvā	

noskaidrošana)”;
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Operatīvā	izzināšana	ir	operatīvās	darbības	subjektu	amatpersonu	atklāta	vai	maskēta	

darbība,	 kuras	 gaitā	 ar	 operatīvās	 aptaujas,	 operatīvās	 uzziņas,	 operatīvās	 datu	 iegūšanas	 no	
elektroniskās	informācijas	sistēmām,	operatīvās	noskaidrošanas	un	operatīvās	ziņu	iegūšanas	no	
kredītiestādēm	vai	finanšu	iestādēm	palīdzību	tiek	iegūta	informācija	par	faktiem,	personām	un	
lietām.”;	

papildināt	pantu	ar	piekto	un	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)  Operatīvo	 datu	 iegūšanu	 no	 elektroniskās	 informācijas		

sistēmām	—	tas	ir,	tādu	datu	iegūšanu,	kuru	saglabāšana	noteikta	likumā	un	kuri	neatklāj	personas	
paustās	vai	uzglabātās	informācijas	saturu,	—	veic	ar	operatīvās	darbības	subjekta	iestādes	vadītāja	
(priekšnieka)	 vai	 viņa	 pilnvarotas	 amatpersonas	 akceptu,	 pieprasot	 datus	 no	 fiziskajām	 vai	
juridiskām	personām,	kuras,	izmantojot	elektroniskās	informācijas	sistēmas,	tos	apstrādā,	uzglabā	
vai	pārraida.

(6)  Operatīvo	 ziņu	 iegūšanu	 no	 kredītiestādēm	 vai	 finanšu		
iestādēm	—	tas	ir,	kredītiestāžu	vai	finanšu	iestāžu	rīcībā	esošo	neizpaužamo	ziņu	vai	dokumentu,	kuri	
satur	šādas	ziņas,	pieprasīšanu	un	iegūšanu	vai	darījuma	pārraudzības	pieprasīšanu	kredītiestādes	
vai	finanšu	iestādes	klienta	kontā	uz	noteiktu	laiku	—	veic	ar	Augstākās	tiesas	priekšsēdētāja	vai	
viņa	 īpaši	 pilnvarota	 Augstākās	 tiesas	 tiesneša	 akceptu.	 Pārraudzīt	 darījumu	 kredītiestādes	 vai	
finanšu	iestādes	klienta	kontā	var	uz	laiku	līdz	trim	mēnešiem,	bet,	 ja	nepieciešams,	šo	termiņu	
uz	laiku	līdz	trim	mēnešiem	var	pagarināt	Augstākās	tiesas	priekšsēdētājs	vai	viņa	īpaši	pilnvarots	
Augstākās	tiesas	tiesnesis.”

4. 17.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
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“17.pants.	Operatīvā	korespondences	kontrole,	operatīvā	personas	paustās	vai	uzglabātās	
informācijas	satura	iegūšana	no	tehniskajiem	līdzekļiem	un	operatīvā	sarunu	noklausīšanās”;

izteikt	2.punktu	šādā	redakcijā:
“2)	 operatīvā	 personas	 paustās	 vai	 uzglabātās	 informācijas	 satura	 iegūšana	 no	

tehniskajiem	līdzekļiem	—	tas	ir,	informācijas	noņemšana	vai	kopēšana	no	personu	
īpašumā	 vai	 rīcībā	 esošajām	 elektroniskajām	 un	 cita	 veida	 informācijas	 glabāšanas	
ierīcēm	un	informācijas	kanāliem;”.

5.	 Aizstāt	 20.panta	 otrās	 daļas	 pirmajā	 teikumā	 skaitli	 “9.”	 ar	 skaitli	 un	 vārdiem	 “9.pantā	
(izņemot	tā	sestajā	daļā	minētos	pasākumus)”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

95.	 1120L/9	 Grozījums	likumā	“Par	valsts	noslēpumu”
Izdarīt	 likumā	“Par	valsts	noslēpumu”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	1996,	22.nr.;	1997,	10.nr.;	1998,	1.,	14.nr.;	1999,	8.nr.;	2000,	14.nr.;	2002,	2.,	24.nr.;	2004,	2.,	
7.,	13.nr.;	2005,	8.nr.;	2006,	12.nr.;	2007,	6.,	9.nr.;	2008,	13.nr.)	šādu	grozījumu:	

Papildināt	7.pantu	ar	devīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(9)	 Militārās	 izlūkošanas	 un	 drošības	 dienests	 kā	 Latvijas	 Republikas	 nacionālā	 signālu	

izlūkošanas	 iestāde	 veic	 un	 kontrolē	 signālu	 izlūkošanas	 informācijas	 apmaiņu	 ar	 ārvalstu	
institūcijām,	 starptautiskajām	 organizācijām	 un	 to	 institūcijām,	 kā	 arī	 veic	 šīs	 informācijas	
aizsardzības	pasākumus.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

96.	 1121L/9	 Grozījumi	Valsts	drošības	iestāžu	likumā
Izdarīt	 Valsts	 drošības	 iestāžu	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1994,	11.nr.;	1995,	18.nr.;	1996,	23.nr.;	1998,	12.nr.;	1999,	14.nr.;	2000,	15.nr.;	2002,	2.,	
16.nr.;	2004,	9.nr.;	2005,	14.,	22.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	9.,	16.nr.;	2009,	2.,	15.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	
2009,	182.,	196.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	10.panta	pirmo	daļu	ar	10.punktu	šādā	redakcijā:
“10)	tām	noteiktās	kompetences	 ietvaros	klasificētās	 informācijas	 apmaiņa	ar	 ārvalstu	

institūcijām,	starptautiskajām	organizācijām	un	to	institūcijām.”
2.	14.pantā:
izteikt	otrās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 iegūst	 un	 nodrošina	 Aizsardzības	 ministriju,	 tās	 padotībā	 esošās	 iestādes,	 citas	
valsts	 varu	 un	 pārvaldi	 realizējošās	 institūcijas	 un	 to	 atbildīgās	 amatpersonas,	 kā	
arī	 Nacionālos	 bruņotos	 spēkus	 ar	 to	 darbībai	 nepieciešamo	 pretizlūkošanas	 un	
izlūkošanas	informāciju;”;

papildināt	pantu	ar	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)	 Militārās	 izlūkošanas	 un	 drošības	 dienests	 ir	 Latvijas	 Republikas	 nacionālā	 signālu	

izlūkošanas	 iestāde,	 kas	 veic	 un	 kontrolē	 signālu	 izlūkošanu	 un	 nodrošina	 iegūtās	 informācijas	
aizsardzību.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

97.	 1148L/9	 Grozījumi	Ministru	kabineta	iekārtas	likumā
Izdarīt	Ministru	kabineta	iekārtas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	

Ziņotājs,	2008,	13.nr.;	2009,	2.,	13.,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	193.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izslēgt	34.panta	trešo	un	ceturto	daļu.
2.	Izslēgt	36.panta	otro,	piekto	un	sesto	daļu.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

98.	 1105L/9	 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.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	11.panta	otrajā	daļā:
izteikt	66.	un	67.punktu	šādā	redakcijā:

“66)	par	 personas	 reģistrāciju	 un	 izmaiņu	 veikšanu	 Kultūraugu	 uzraudzības	 valsts	
informācijas	sistēmas	Sēklaudzētāju	un	sēklu	tirgotāju	reģistrā;

	67)	 par	 šķirnes	 iekļaušanu,	 šķirnes	 uzturēšanu	 un	 uzturēšanas	 termiņa	 pagarināšanu	
Latvijas	augu	šķirņu	katalogā;”;

izslēgt	71.punktu;
papildināt	daļu	ar	99.,	100.,	101.,	102.,	103.,	104.,	105.	un	106.punktu	šādā	redakcijā:

“99)	par	ģeogrāfiskās	izcelsmes	norādes	reģistrāciju,	par	iebilduma	paziņojuma	lēmuma	
izsniegšanu	un	par	ģeogrāfiskās	izcelsmes	norādes	grozījuma	reģistrāciju;

100)	par	 nacionālās	 pārtikas	 kvalitātes	 shēmas	 kontroles	 institūcijas	 apstiprināšanas	
apliecības	izsniegšanu;

101)	par	pārtikas	uzņēmuma	atzīšanas	apliecības	izsniegšanu;
102)	par	pārtikas	uzņēmuma	reģistrācijas	apliecības	izsniegšanu;
103)	par	uztura	bagātinātāju	reģistrāciju;	
104)	par	diētiskās	pārtikas	un	zīdaiņiem	paredzēto	mākslīgo	maisījumu	reģistrāciju;
105)	par	atļaujas	izsniegšanu	dabīgā	minerālūdens	izplatīšanai	tirgū;
106)	par	atļaujas	izsniegšanu	komersantam	tirdzniecībai	ar	mājas	(istabas)	dzīvniekiem.”

2.	Izslēgt	30.panta	1.2	un	1.3 daļu.
3.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	120.punktu	šādā	redakcijā:
“120.	Šā	likuma	11.panta	otrās	daļas	99.,	100.,	101.,	102.,	103.,	104.	un	105.punkts	stājas	spēkā	

vienlaikus	ar	atbilstošiem	grozījumiem	Pārtikas	aprites	uzraudzības	likumā.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

99.	 1122L/9	 Grozījumi	Pārapdrošināšanas	likumā
Izdarīt	 Pārapdrošināšanas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	2008,	15.nr.;	2009,	7.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Aizstāt	visā	likumā	vārdu	“eiro”	ar	vārdu	“euro”.
2.	Papildināt	1.pantu	ar	31.punktu	šādā	redakcijā:

“31)   kritiskās	situācijas	analīze	—	analīze,	ko	veic	pārapdrošināšanas	 sabiedrība	vai	
nedalībvalsts	pārapdrošinātāja	filiāle,	lai	noteiktu	un	izvērtētu	dažādu	ārkārtēju,	bet	
iespējami	nelabvēlīgu	notikumu	vai	tirgus	nosacījumu	izmaiņu	iespējamo	ietekmi	uz	
pārapdrošināšanas	sabiedrības	vai	nedalībvalsts	pārapdrošinātāja	filiāles	spēju	pilnībā	
izpildīt	no	pārapdrošināšanas	līgumiem	izrietošās	saistības	un	nodrošināt	finansiālās	
darbības	stabilitāti.”

3. Izteikt	15.panta	pirmās	daļas	8.punkta	“k”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“k)	 pārskata	 projektu,	 kas	 atspoguļo	 finanšu	 stāvokli	 pārskata	 perioda	 beigās,	 un	

pārskata	projektu	par	finansiālās	darbības	rezultātiem	pārskata	periodā;”.
4.	Papildināt	likumu	ar	26.1 pantu	šādā	redakcijā:
“26.1  pants.	 (1)	 Pārapdrošināšanas	 sabiedrība	 vai	 nedalībvalsts	 pārapdrošinātāja	 filiāle	

vismaz	reizi	gadā	veic	kritiskās	situācijas	analīzi,	kurā	izvērtē	un	dokumentē	iespējamos	attīstības	
scenārijus.	Kritiskās	situācijas	analīzei	izmanto	jutīguma	un	scenāriju	testus.	Jutīguma	testus	veic,	
lai	noteiktu	atsevišķa	riska	faktora	nelabvēlīgu	izmaiņu	ietekmi,	un	scenāriju	testus	veic,	lai	noteiktu	
vairāku	riska	faktoru	vienlaicīgu	nelabvēlīgu	izmaiņu	ietekmi,	novērtējot	ārkārtēju,	bet	iespējami	
nelabvēlīgu	 notikumu	 vai	 tirgus	 nosacījumu	 izmaiņu	 cēloni.	 Pārapdrošināšanas	 sabiedrības	 vai	
nedalībvalsts	pārapdrošinātāja	filiāles	vadība,	ņemot	vērā	būtiskos	riskus	un	tiem	atbilstošos	riska	
faktorus,	izstrādā	un	apstiprina	kritiskās	situācijas	analīzes	veikšanas	kārtību	un	ir	atbildīga	par	šīs	
kārtības	ievērošanu.	

(2)	 Pārapdrošināšanas	 sabiedrības	 vai	 nedalībvalsts	 pārapdrošinātāja	 filiāles	 vadība	
apstiprina	 kritiskās	 situācijas	 analīzes	 rezultātus	 un	 pieņem	 lēmumu	 par	 veicamajām	 darbībām	
kritiskās	situācijas	analīzē	minēto	notikumu	vai	tirgus	nosacījumu	izmaiņu	iestāšanās	gadījumā.	
Pārapdrošināšanas	sabiedrība	vai	nedalībvalsts	pārapdrošinātāja	filiāle	kritiskās	situācijas	analīzes	
rezultātus	un	lēmumu	par	veicamajām	darbībām	iesniedz	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	10	
dienu	laikā	pēc	šā	lēmuma	pieņemšanas.	

(3)	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	ir	tiesības	noteikt	papildu	prasības	kritiskās	situācijas	
analīzes	veikšanai	un	šīs	analīzes	veikšanas	kārtību.

(4)	Papildus	šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktajam	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijai	ir	tiesības	
pieprasīt,	lai	pārapdrošināšanas	sabiedrība	vai	nedalībvalsts	pārapdrošinātāja	filiāle	veic	kritiskās	
situācijas	analīzi,	un	noteikt	testējamos	faktorus	un	scenārijus.”

5.	Izslēgt	32.panta	piektajā	daļā	vārdus	“vai	papildu	informācijas”.
6.	Izteikt	49.panta	otrās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Vismaz	pārskatu,	kas	atspoguļo	finanšu	stāvokli	pārskata	perioda	beigās,	un	pārskatu	par	

finansiālās	 darbības	 rezultātiem	 pārskata	 periodā,	 kā	 arī	 zvērināta	 revidenta	 atzinumu	 publisko	
tulkotu	latviešu	valodā.”

7.	Izteikt	60.panta	otrās	daļas	1.	un	2.punktu	šādā	redakcijā:
“1)	 pārapdrošināšanas	 sabiedrībām	 un	 nedalībvalstu	 pārapdrošinātāju	 filiālēm	 ir	 3,2	

miljonu	euro	ekvivalents,	kas	pārrēķināts	latos	pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa;
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	2)	kaptīviem	pārapdrošinātājiem	 ir	1,1	miljona	euro	 ekvivalents,	kas	pārrēķināts	 latos	
pēc	Latvijas	Bankas	noteiktā	kursa.”

8.	Izteikt	66.panta	trešās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 pārskata	 projektu,	 kas	 atspoguļo	 finanšu	 stāvokli	 pārskata	 perioda	 beigās,	 un	

pārskata	projektu	par	finansiālās	darbības	rezultātiem	pārskata	periodā;”.
9.	Papildināt	74.pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisija	uzraudzības	procesā	pirms	lēmumu	pieņemšanas,	

balstoties	uz	tās	rīcībā	esošo	 informāciju,	 izvērtē	 lēmumu	iespējamo	ietekmi	uz	citas	dalībvalsts	
finanšu	sistēmas	stabilitāti.”

10.	Papildināt	78.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Pārapdrošināšanas	 sabiedrībai	vai	nedalībvalsts	pārapdrošinātāja	filiālei	 ir	pienākums	

sadarboties	ar	Finanšu	un	kapitāla	tirgus	komisijas	pārstāvi,	viņam	veicot	šā	panta	pirmajā	daļā	
minētās	darbības.”

11.	Izteikt	90.panta	otrās	daļas	5.punktu	šādā	redakcijā:
“5)	 pārapdrošināšanas	un	retrocesijas	darījumi;”.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

100.	 1146L/9	 Par	Konvencijas	par	cilvēktiesību	un	cieņas	
aizsardzību	bioloģijā	un	medicīnā	Papildprotokolu	
par	cilvēku	klonēšanas	aizliegumu

1.pants.	 Konvencijas	 par	 cilvēktiesību	 un	 cieņas	 aizsardzību	 bioloģijā	 un	 medicīnā	
Papildprotokols	par	cilvēku	klonēšanas	aizliegumu	(turpmāk	—	Papildprotokols)	ar	šo	likumu	tiek	
pieņemts	un	apstiprināts.

2.pants.	Veselības	ministrija	koordinē	Papildprotokolā	paredzēto	saistību	izpildi.
3.pants.	 Papildprotokols	 stājas	 spēkā	 tā	 5.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	

Papildprotokols	angļu	valodā	un	tā	tulkojums	latviešu	valodā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	un	pielikums	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

101.	 1133L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	prakses	ārstiem”
Izdarīt	 likumā	 “Par	 prakses	 ārstiem”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1997,	11.nr.;	2000,	10.nr.;	2004,	9.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izteikt	1.panta	4.punktu	šādā	redakcijā:
“4) rezidents	—	ārsts,	kas	apgūst	akreditēto	profesionālās	rezidentūras	izglītības	programmu	

medicīnā	specialitātes	iegūšanai	un	ir	darba	tiesiskajās	attiecībās	ar	izglītības	programmu	īstenojošu	
ārstniecības	iestādi.”

2. Izteikt	3.pantu	šādā	redakcijā:
“3.pants	
Par	 prakses	 ārstu	 var	 būt	 Latvijas	 pilsoņi,	 nepilsoņi	 un	 ārzemnieki,	 kuriem	 ir	 pastāvīgās	

uzturēšanās	 atļauja,	 kuri	 ir	 saņēmuši	 Latvijas	 Ārstu	 biedrības	 izsniegtu	 ārsta	 sertifikātu	 un	
reģistrējuši	ārsta	praksi	šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā.”

3.	4.	pantā:	
izslēgt	5.punktu;
papildināt	pantu	ar	6.punktu	šādā	redakcijā:	

“6)	 personas,	pār	kurām	nodibināta	aizgādnība.”
4.	Aizstāt	8.pantā	vārdu	“norīkot”	ar	vārdu	“nosūtīt”.
5.	Izslēgt	9.panta	otro,	trešo	un	ceturto	teikumu.
6.	Izteikt	12.pantu	šādā	redakcijā:
“12.pants
Medicīnisko	dokumentu	lietvedību	prakses	ārsts	kārto	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem	par	

medicīnisko	dokumentu	lietvedības	kārtību.”
7.	Izteikt	14.panta	pirmās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Prakses	ārsta	ieņēmumus	veido	pacientu,	valsts,	pašvaldību,	apdrošināšanas	sabiedrību	un	

citu	fizisko	vai	juridisko	personu	maksājumi	par	veselības	aprūpes	pakalpojumiem	un	apmācību.”
8.	Izslēgt	15.	un	16.pantu.
9.	Izteikt	19.pantu	šādā	redakcijā:
“19.pants
Par	prakses	ārsta	darbības	uzsākšanu	vai	par	prakses	vietas	maiņu	prakses	ārstam	ir	pienākums	

septiņu	 dienu	 laikā	 paziņot	 attiecīgajai	 pašvaldībai,	 Veselības	 inspekcijai	 kā	 ārstniecības	 iestāžu	
reģistra	turētājam	(turpmāk	—	ārstniecības	iestāžu	reģistrs)	un	Valsts	ieņēmumu	dienestam.”

10.	Izteikt	21.panta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Prakses	ārsta	pienākums	ir	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	paziņot	par	viņa	praksē	

novērotu	nelabvēlīgu	zāļu	iedarbību.”
11.	Izslēgt	24.	un	25.pantu.	
12.	Aizstāt	26.pantā	vārdus	“medicīniskās	dokumentācijas”	ar	vārdiem	“medicīnisko	dokumentu”.
13.	Izteikt	27.,	28.	un	29.pantu	šādā	redakcijā:
“27.	pants
Ja	pacients	maina	savu	prakses	ārstu,	tad	prakses	ārsta	pienākums	ir	triju	darbdienu	laikā	pēc	

pacienta	iesnieguma	saņemšanas	nodot	pacientam	vai	pacienta	izraudzītajam	prakses	ārstam,	vai	
ārstniecības	iestādei	medicīnisko	dokumentu	kopijas,	norakstus	un	izrakstus	no	šiem	dokumentiem.
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28.pants
Prakses	ārstu	drīkst	aizstāt	tikai	tās	pašas	specialitātes	ārsts.
29.pants
(1) Prakses	ārsta	pienākums	ir	atrast	sev	aizstājēju,	ja	viņa	prombūtne	no	savas	prakses	vietas	

ir	ilgāka	par	piecām	dienām.	Par	aizstājēju	prakses	ārsts	informē	ārstniecības	iestāžu	reģistru.	
(2) Ja	prakses	ārsts	nevar	atrast	aizstājēju,	viņš	par	to	paziņo	ārstniecības	iestāžu	reģistram	

un	nodrošina,	ka	viņa	prakses	vietā	ir	publiski	pieejama	informācija	par	iespējām	saņemt	veselības	
aprūpi	citās	ārstniecības	iestādēs.

(3)	Prakses	ārstu	var	aizstāt	uz	laiku	līdz	diviem	gadiem.”
14.	Izteikt	VII	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:

“VII nodaļa	
Prakses	ārsta	darbības	izbeigšana	un	apturēšana”.

15.	30.pantā:	
aizstāt	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “Ārstu	 prakses	 reģistram”	 ar	 vārdiem	 “ārstniecības	 iestāžu	

reģistram”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Izbeidzot	 savu	 darbību,	 prakses	 ārsts	 nodod	 medicīniskos	 dokumentus	 arhīvā	 vai	 —	

pēc	pacienta	iesnieguma	—	citam	prakses	ārstam	vai	ārstniecības	iestādei,	sastādot	pieņemšanas–
nodošanas	aktu	un	paziņojot	par	to	arhīvam.”

16.	Izteikt	31.pantu	šādā	redakcijā:
“31.pants
Ārstniecības	iestāžu	reģistrs	ir	tiesīgs	izslēgt	prakses	ārstu	no	reģistra:	

1)	 ja	uz	prakses	ārstu	attiecas	kāds	no	šā	likuma	4.panta	ierobežojumiem;	
2)	 ja	prakses	ārsts	sniedz	reģistram	nepatiesas	ziņas;
3)	 ja	prakses	ārsts	ilgāk	par	diviem	gadiem	bez	pārtraukuma	neveic	prakses	ārsta	darbību;
4)	 sakarā	ar	prakses	ārsta	nāvi.”

17.	Papildināt	likumu	ar	31.1 pantu	šādā	redakcijā:
“31.1 pants
(1)	Prakses	darbību	aptur:

1)	 Ārstniecības	likumā	noteiktajos	gadījumos;
2)	 prakses	ārsts	pēc	paša	iniciatīvas,	ja	viņa	prombūtne	ir	ilgāka	par	trim	mēnešiem	un	

viņam	nav	aizstājēja.
(2)  Prakses	 ārsts	 informē	 ārstniecības	 iestāžu	 reģistru	 par	 prakses	 darbības	 apturēšanu	 šā	

panta	pirmās	daļas	2.punktā		noteiktajā	gadījumā	un	nodrošina,	ka	viņa	prakses	vietā	ir	publiski	
pieejama	informācija	par	prakses	darbības	apturēšanu	un	iespējām	saņemt	veselības	aprūpi	citās	
ārstniecības	iestādēs.

(3) Prakses	ārsts	nodrošina,	ka	laikā,	kad	apturēta	prakses	darbība,	pacientiem	ir	pieejami	
viņu	medicīniskie	dokumenti.

(4) Prakses	ārsts	var	apturēt	prakses	darbību	uz	laiku	līdz		diviem	gadiem.”
18.	Izteikt	37.pantu	šādā	redakcijā:
“37.pants	
(1) Ārsta	praksi	reģistrē	ārstniecības	iestāžu	reģistrā.	
(2) Ārsta	prakses	darbības	apturēšanas	un	prakses	ārsta	aizstāšanas	kārtību	nosaka	Ministru	

kabinets.”
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19.	Izslēgt	38.pantu.
20.	Papildināt	likumu	ar	desmito	nodaļu	šādā	redakcijā:

“X	nodaļa
Nobeiguma	noteikumi

39.pants
Ārstniecības	 iestāžu	 reģistra	 izdoto	 administratīvo	 aktu	 vai	 faktisko	 rīcību	 var	 apstrīdēt	

Veselības	ministrijā.	
40.pants
Veselības	 ministrijas	 izdoto	 administratīvo	 aktu	 vai	 faktisko	 rīcību,	 kā	 arī	 lēmumu	 par	

apstrīdēto	 administratīvo	 aktu	 vai	 faktisko	 rīcību	 var	 pārsūdzēt	 tiesā	 Administratīvā	 procesa	
likumā	noteiktajā	kārtībā.”

21.	Pārejas	noteikumā:
aizstāt	vārdus	“Pārejas	noteikums”	ar	vārdiem	“Pārejas	noteikumi”;
uzskatīt	līdzšinējo	pārejas	noteikuma	tekstu	par	pārejas	noteikumu	1.punktu;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	2.punktu	šādā	redakcijā:	
“2.	Grozījumi	šā	likuma	9.pantā	par	otrā,	trešā	un	ceturtā	teikuma	izslēgšanu,	grozījumi	par	

15.,	16.,	24.	un	25.panta	izslēgšanu	stājas	spēkā	2010.gada	1.martā.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

102.	 1124L/9	 Grozījumi	Ārstniecības	likumā
Izdarīt	 Ārstniecības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 kabineta	 Ziņotājs,	

1997,	15.nr.;	1998,	7.nr.;	2000,	13.nr.;	2001,	15.nr.;	2004,	9.,	13.nr.;	2005,	14.nr.;	2006,	14.nr.;	2007,	
8.,	21.,	24.nr.;	2008,	13.nr.;	2009,	10.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	visā	likumā	vārdus	“medicīniskā	dokumentācija”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	
“medicīniskie	dokumenti”	(attiecīgā	locījumā).

2.	1.pantā:
izteikt	1.punktu	šādā	redakcijā:	
“1) ārstniecība	—	profesionāla	un	individuāla	slimību	profilakse,	diagnostika	un	ārstēšana,	

medicīniskā	rehabilitācija	un	pacientu	aprūpe;”;
izteikt	11.punktu	šādā	redakcijā:
“11) pacients	—	persona,	kas	saņem	veselības	aprūpes	pakalpojumus	vai	vēršas	pēc	tiem;”.
3.	Izteikt	3.panta	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Veselības	aprūpe	ir	veselības	aprūpes	pakalpojumu	sniedzēju	īstenots	pasākumu	komplekss	

pacienta	veselības	nodrošināšanai,	uzturēšanai	un	atjaunošanai.”
4. Izslēgt	6.,	20.,	21.,	22.,	23.,	24.,	25.,	41.,	49.,	50.	un	51.pantu.
5.	 Aizstāt	 56.panta	 trešajā	 daļā	 vārdus	 “līgumus	 ar	 slimokasēm”	 ar	 vārdiem	 “līgumu	 ar	

Veselības	norēķinu	centru”.	

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.martā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.	

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

103.	 1134L/9	 Par	Konvenciju	par	cilvēktiesību	un	cieņas	
aizsardzību	bioloģijā	un	medicīnā:	Konvenciju	par	
cilvēktiesībām	un	biomedicīnu

1.pants.	Konvencija	par	cilvēktiesību	un	cieņas	aizsardzību	bioloģijā	un	medicīnā:	Konvencija	
par	 cilvēktiesībām	 un	 biomedicīnu	 (turpmāk	 —	 Konvencija)	 ar	 šo	 likumu	 tiek	 pieņemta	 un	
apstiprināta.

2.pants.	Veselības	ministrija	koordinē	Konvencijā	paredzēto	saistību	izpildi.
3.pants.	Konvencija	stājas	spēkā	tās	33.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	izsludināma	

Konvencija	angļu	valodā	un	tās	tulkojums	latviešu	valodā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	un	Konvencija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

104.	 1135L/9	 Pacientu	tiesību	likums
1.pants. Likumā	lietotie	termini
(1) Likumā	lietotie	termini	atbilst	Ārstniecības	likumā	lietotajiem	terminiem,	ja	šajā	likumā	

nav	noteikts	citādi.	
(2)	Likumā	ir	lietoti	arī		šādi	termini:	

1) ārstējošais	ārsts	—	ārstniecības	persona,	kura	vada	pacienta	ārstniecību,	pieņem	ar	
pacienta	ārstniecību	saistītus	lēmumus,	kopumā	atbild	par	visas	pacienta	ārstniecības	
pamatotību,	mērķtiecību,	nepārtrauktību,	kvalitāti	un	rezultātiem;

2) informētā	piekrišana	—	pacienta	piekrišana	ārstniecībai,	kuru	viņš	dod	mutvārdos,	
rakstveidā	 vai	 ar	 tādām	 darbībām,	 kas	 nepārprotami	 apliecina	 piekrišanu,	 turklāt	
dod	to	brīvi,	pamatojoties	uz	ārstniecības	personas	savlaicīgi	sniegto	informāciju	par	
ārstniecības	mērķi,	risku,	sekām	un	izmantojamām	metodēm;

3)  klīniskā	 apmācība	 —	 atbilstoši	 valsts	 akreditētai	 izglītības	 programmai	 veikta	
medicīnisko	 izglītību	 vai	 kvalifikāciju	 iegūstošas	 personas	 apmācība	 ārstniecības	
iestādē,	kurai	attiecīgas	tiesības	piešķirtas	saskaņā	ar	normatīvajiem	aktiem;		

4)  medicīniskie	 dokumenti	 —	 jebkuras	 rakstveidā,	 radiodiagnostiskās	 filmās	 vai	
elektroniskā	 formā	 fiksētas	 ziņas	 par	 pacientu,	 viņa	 veselības	 stāvokli,	 slimības	
diagnozi	un	prognozi,	lietotajām	profilakses,	diagnostikas	un	ārstēšanas	metodēm,	kā	
arī	diagnostikas	un	ārstniecības	rezultātiem;

5)  veselības	 aprūpes	 pakalpojums	 —	 pakalpojums,	 kuru	 veselības	 aprūpes	 ietvaros	
pacientam	sniedz	ārstniecības	persona	noteikta	ārstniecības	mērķa	sasniegšanai.

2.pants.	Likuma	mērķis
Likuma	mērķis	ir	veicināt	labvēlīgas	attiecības	starp	pacientu	un	veselības	aprūpes	pakalpojumu	

sniedzēju,	 sekmējot	 pacienta	 aktīvu	 līdzdalību	 savas	 veselības	 aprūpē,	 kā	 arī	 nodrošināt	 viņam	
iespēju	īstenot	un	aizstāvēt	savas	tiesības	un	intereses.	

3.pants.	Vispārīgie	noteikumi
(1) Pacientu	tiesības	īstenojamas	saskaņā	ar	šo	likumu,	ciktāl	citos	likumos	nav	noteikts	citādi.	
(2)  Nodrošinot	 pacienta	 tiesības,	 aizliegta	 atšķirīga	 attieksme	 atkarībā	 no	 personas	 rases,	

etniskās	 izcelsmes,	 ādas	 krāsas,	 dzimuma,	 vecuma,	 invaliditātes,	 veselības	 stāvokļa,	 reliģiskās,	
politiskās	vai	citas	pārliecības,	nacionālās	vai	sociālās	izcelsmes,	mantiskā	vai	ģimenes	stāvokļa	vai	
citiem	apstākļiem.	Atšķirīga	attieksme	ietver	personas	tiešu	vai	netiešu	diskrimināciju,	personas	
aizskaršanu	vai	norādījumu	to	diskriminēt.

(3)	 Atšķirīga	 attieksme	 saistībā	 ar	 kādu	 no	 šā	 panta	 otrajā	 daļā	 minētajiem	 apstākļiem	
pieļaujama	 tikai	 tādā	 gadījumā,	 ja	 tā	 ir	 objektīvi	 pamatota	 ar	 tiesisku	 mērķi,	 kura	 sasniegšanai	
izraudzītie	līdzekļi	ir	samērīgi.

(4)	Aizliegts	sodīt	pacientu	vai	citādi	tieši	vai	netieši	radīt	viņam	nelabvēlīgus	apstākļus,	ja	
pacients	aizstāv	savas	tiesības.

(5) Pacientam	un	viņa	tuviniekiem	ir	tiesības	saņemt	garīgo	aprūpi,	kuru	saskaņā	ar	kapelānu	
dienestu	un	reliģisko	organizāciju	darbību	regulējošiem	normatīvajiem	aktiem	sniedz	ārstniecības	
iestādes	kapelāns.

(6)	Veselības	aprūpe	pret	pacienta	gribu	nav	pieļaujama,	ja	likumā	nav	noteikts	citādi.
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4.pants.	Tiesības	uz	informāciju
(1)  Pacientam	 ir	 tiesības	 uz	 informāciju	 par	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumu	 saņemšanas	

iespējām	un	veselības	aprūpes	pakalpojumu	apmaksas	kārtību.	Šī	informācija	ir	publiski	pieejama.
(2)  Pacientam	 ir	 tiesības	 zināt	 ārstējošo	 ārstu	 un	 citu	 veselības	 aprūpes	 procesā	 iesaistīto	

ārstniecības	personu	vārdu,	uzvārdu,	amatu,	profesiju,	specialitāti	un	kvalifikāciju.	
(3)	Pacientam	ir	tiesības	saņemt	no	ārstējošā	ārsta	informāciju	par	savu	veselības	stāvokli,	tajā	

skaitā	par	slimības	diagnozi,	ārstēšanas,	izmeklēšanas	un	rehabilitācijas	plānu,	prognozi	un	sekām,	
arī	slimības	radītajiem	funkcionēšanas	 ierobežojumiem,	profilakses	 iespējām,	kā	arī	 tiesības	pēc	
ārstniecības	ietvaros	veiktas	izmeklēšanas	un	ķirurģiskās	vai	cita	veida	invazīvās	iejaukšanās	saņemt	
informāciju	par	ārstniecības	rezultātiem,	par	iepriekš	neparedzētu	iznākumu	un	tā	iemesliem.

(4) Pacientam	ir	 tiesības	saņemt	 informāciju	par	ārstniecību	arī	no	citām	viņa	ārstniecībā	
iesaistītām	ārstniecības	personām	atbilstoši	to	kompetencei.

(5) Informācija	sniedzama	pacientam	saprotamā	formā,	izskaidrojot	medicīniskos	terminus	
un	ņemot	vērā	pacienta	vecumu,	briedumu	un	pieredzi.

(6) Pacientam	ir	tiesības	pēc	ārstniecības	vai	kāda	tās	posma	pabeigšanas	(piemēram,	izrakstoties	
no	ārstniecības	iestādes)	saņemt	informāciju	par	viņam	sniegtajiem	ārstniecības	pakalpojumiem	un	
ārstniecības	 pabeigšanas	 pamatojumu,	 kā	 arī	 veikto	 diagnostisko	 izmeklējumu	 un	 funkcionēšanas	
novērtējumu	rezultātus	(izrakstus,	norakstus	un	kopijas),	norādījumus	un	rekomendācijas	attiecībā	
uz	turpmāko	ārstniecību	un	sociālajiem	pakalpojumiem	un,	 ja	 tas	nepieciešams	pacienta	veselības	
stāvokļa	dēļ,	saņemt	nosūtījumu	uz	citu	ārstniecības	iestādi	ārstniecības	turpināšanai.

(7) Pacientam	informāciju	var	nesniegt	tikai	tādā	gadījumā,	ja	ārsta	rīcībā	ir	ziņas	vai	fakti,	ka	
informācijas	saņemšana	būtiski	apdraud	pacienta	vai	citu	personu	dzīvību	vai	veselību.	

(8) Pacientam	ir	tiesības	atteikties	saņemt	šajā	pantā	minēto	informāciju.	Savu	atteikšanos	
viņš	izsaka	mutvārdos,	rakstveidā	vai	ar	tādām	darbībām,	kas	nepārprotami	apliecina	to.	

5.pants.	Tiesības	uz	ārstniecību
(1)  Katrai	 personai	 Ārstniecības	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā	 	 ir	 tiesības	 saņemt	 veselības	

stāvoklim	atbilstošu	ārstniecību.
(2) Pacientam	ir	tiesības	uz	laipnu	attieksmi,	kvalitatīvu	un	kvalificētu	ārstniecību	neatkarīgi	

no	viņa	slimības	rakstura	un	smaguma.	
(3) Pacientam	ir	tiesības	uz	savas	ģimenes	un	citu	personu	atbalstu	ārstniecības	laikā.	
(4)  Pacientam	 ir	 tiesības	 uz	 savlaicīgu	 ārstniecību.	 Ārstniecības	 iestāde,	 kurā	 pacients	

vērsies,	sniedz	informāciju	par	ārstniecības	saņemšanas	iespējām	un	termiņiem,	kā	arī	par	citām	
ārstniecības	iestādēm,	kur	var	saņemt	atbilstošu	ārstniecību.	

(5) Pacientam	ir	tiesības	saņemt	no	visām	viņa	ārstniecībā	iesaistītajām	ārstniecības	iestādēm	
pēctecīgu	ārstniecību.

(6) Ja	ārstniecības	iespējas	ir	ierobežotas	vai	pieļaujama	vairāku	veidu	ārstniecība,	pacientam	
ir	tiesības	uz	ārsta	profesionāli	izdarītu	izvēli,	kuras	pamatā	ir	uz	pierādījumiem	balstīti	medicīniskie	
kritēriji.

(7)	Pacientam	ir	tiesības	uz	tādu	ārstniecību,	kas	tiek	veikta	tikai	to	personu	klātbūtnē,	kuras	
ir	 tieši	 iesaistītas	 ārstniecībā.	 Pacients	 var	 piekrist	 citu	 personu	 klātbūtnei	 ārstniecības	 laikā	 vai	
pieaicināt	citas	personas,	ja	tas	netraucē	ārstniecību.	

(8)  Ja	 pacients	 ir	 pārtraucis	 ārstniecību	 un	 atstājis	 ārstniecības	 iestādi,	 par	 savu	 rīcību	
neinformējot	ārstējošo	ārstu	vai	ārstniecības	iestādi,	to	norāda	viņa	medicīniskajos	dokumentos.	Ja	
pacients	ir	nepilngadīga	persona	vai	persona,	kura	sava	veselības	stāvokļa	vai	vecuma	dēļ	nav	spējīga	
pati	par	sevi	parūpēties,	ārstniecības	iestāde	nekavējoties	informē	pacienta	likumisko	pārstāvi,	bet,	
ja	tāda	nav, —	laulāto	vai	tuvāko	radinieku,	bet,	ja	arī	tādu	nav,	—	bāriņtiesu.	Ārstniecības	iestāde	
nekavējoties	 informē	 kompetentās	 iestādes,	 ja	 pacients	 sava	 veselības	 stāvokļa	 dēļ	 apdraud	 citu	
personu	drošību	vai	veselību.
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(9)	Pacientam	ir	tiesības	uz	ārstniecību	mājās,	ja	viņa	veselības	stāvoklis	un	dzīves	apstākļi	to	
ļauj.

6.pants.	Piekrišana	ārstniecībai	vai	atteikšanās	no	tās
(1) Ārstniecība	ir	pieļaujama,	ja	pacients	devis	tai	informēto	piekrišanu.	Pacientam	ir	tiesības	

pirms	informētās	piekrišanas	došanas	uzdot	jautājumus	un	saņemt	atbildes.		
(2) Informēto	piekrišanu	noformē	rakstveidā,	ja	to	pieprasa	pacients	vai	ārstējošais	ārsts.
(3) Ja	informētā	piekrišana	dota	rakstveidā,	pacients	apstiprina	to	ar	savu	parakstu,	norādot	

datumu	un	laiku.	Rakstveida	piekrišanu	pievieno	viņa	medicīniskajam	dokumentam.
(4)  Pacientam	 ir	 tiesības	 atteikties	 no	 ārstniecības	 pirms	 tās	 uzsākšanas,	 no	 ārstniecībā	

izmantojamās	metodes,	neatsakoties	no	ārstniecības	kopumā,	vai	atteikties	no	ārstniecības	tās	laikā.	
(5) Ārstējošais	ārsts	informē	pacientu	par	šā	panta	ceturtajā	daļā	minētā	lēmuma	iespējamām	

sekām.	 Pēc	 ārstējošā	 ārsta	 sniegtās	 informācijas	 saņemšanas	 pacients	 ar	 savu	 parakstu	 apstiprina	
lēmumu	par	atteikšanos	no	ārstniecības	vai	par	tās	pārtraukšanu,	vai	par	atteikšanos	no	ārstniecībā	
izmantojamās	 metodes,	 norādot,	 ka	 ir	 saņēmis	 attiecīgo	 informāciju.	 Ja	 pacients	 savu	 lēmumu	
nemaina,	ārstējošā	ārsta	pienākums	ir	mudināt	viņu	apmeklēt	citu	ārstu.

(6)	 Ja	 pacients	 atsakās	 rakstveidā	 apliecināt	 atteikšanos,	 ārstējošais	 ārsts	 pieaicina	 divus	
pilngadīgus	un	rīcībspējīgus	lieciniekus,	kuri	ar	savu	parakstu	apliecina,	ka	pacients	ir	pieņēmis	šā	
panta	ceturtajā	daļā	minēto	lēmumu.	

(7) Ja	pacients	pilnvarojis	citu	personu	(turpmāk	—	pacienta	pilnvarotā	persona)	viņa	vietā	
piekrist	ārstniecībai	kopumā	vai	ārstniecībā	 izmantojamai	metodei	vai	atteikties	no	ārstniecības	
kopumā	vai	ārstniecībā	 izmantojamās	metodes,	kā	arī	 saņemt	 informāciju	saskaņā	ar	 šā	 likuma	
4.pantā	noteikto,	pacients	informē	ārstniecības	iestādi	par	šādu	pilnvarojumu.	

7.pants.	 Citu	personu	tiesības	piekrist	ātsniecībai	vai	atteikties	no	tās
(1) Ja	pacients	sava	veselības	stāvokļa	vai	vecuma	dēļ	pats	nespēj	pieņemt	lēmumu	par	ārstniecību,	

tiesības	pieņemt	lēmumu	par	piekrišanu	ārstniecībai	kopumā	vai	ārstniecībā	izmantojamai	metodei	vai	
atteikšanos	no	ārstniecības	kopumā	vai	ārstniecībā	izmantojamās	metodes	ir	pacienta	laulātajam,	bet,	
ja	tāda	nav,	—	pilngadīgam	un	rīcībspējīgam	tuvākajam	radiniekam	šādā	secībā:	pacienta	bērniem,	
pacienta	vecākiem,	pacienta	brālim	vai	māsai,	pacienta	vecvecākiem,	pacienta	mazbērniem.

(2)  Pacienta	 laulātais,	 tuvākais	 radinieks	 vai	 pacienta	 pilnvarotā	 persona,	 kā	 arī	 pacienta	
likumiskais	 pārstāvis,	 ja	 pacients	 atrodas	 aizbildnībā	 vai	 aizgādnībā	 (turpmāk	 —	 persona,	 kas	
pārstāv	pacientu),	pieņemot	lēmumu	par	ārstniecību	vai	atteikšanos	no	tās,	ievēro	pacienta	iepriekš	
izteikto	gribu	attiecībā	uz	ārstniecību.

(3)  Ja	 pacienta	 tuvākie	 radinieki,	 kuriem	 ir	 vienādas	 tiesības	 pieņemt	 lēmumu	 pacienta	
vietā,	nevar	vienoties	par	piekrišanu	ārstniecībai,	tad	lēmumu	par	ārstniecību,	kura	vislabvēlīgāk	
ietekmētu	pacienta	veselības	stāvokli,	pieņem	ārstu	konsilijs.

(4) Ārstējošais	ārsts	izskaidro	personai,	kas	pārstāv	pacientu,	kādas	sekas	var	izraisīt	lēmums	
par	atteikšanos	no	ārstniecības.	Pēc	informācijas	saņemšanas	persona,	kas	pārstāv	pacientu,	ar	savu	
parakstu	medicīniskajā	dokumentā	apstiprina	lēmumu	par	atteikšanos	no	ārstniecības	vai	par	tās	
pārtraukšanu,	vai	par	atteikšanos	no	ārstniecībā	izmantojamās	metodes,	norādot,	ka	ir	saņēmusi	
attiecīgo	informāciju.	

(5)	 Ja	 persona,	 kas	 pārstāv	 pacientu,	 atsakās	 pieņemt	 lēmumu	 par	 pacienta	 ārstēšanu,	 bet	
ārsts	uzskata,	ka	ārstēšana	ir	pacienta	interesēs,	tad	lēmumu	par	ārstniecību	pieņem	ārstu	konsilijs.

(6)	Ja	persona,	kas	pārstāv	pacientu,	atsakās	rakstveidā	apliecināt	atteikšanos,	ārstējošais	ārsts	
pieaicina	divus	pilngadīgus	un	rīcībspējīgus	lieciniekus,	kuri	ar	savu	parakstu	apliecina,	ka	persona,	
kas	pārstāv	pacientu,	ir	pieņēmusi	minēto	lēmumu.	Atteikšanos	pievieno	pacienta	medicīniskajiem	
dokumentiem.

(7) Ja	pacients	nav	norādījis	personu,	kura	ir	tiesīga	viņa	vietā	piekrist	ārstniecībai	vai	atteikties	
no	tās,	un	pacientam	nav	laulātā,	tuvāko	radinieku	vai	likumiskā	pārstāvja	vai	pacients	rakstveidā	
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aizliedzis	 laulātajam	 vai	 tuvākajiem	 radiniekiem	 viņa	 vietā	 pieņemt	 lēmumu,	 tad	 lēmumu	 par	
ārstniecību,	kas	vislabvēlīgāk	ietekmētu	pacienta	veselības	stāvokli,	pieņem	ārstu	konsilijs.	

(8)	 Gadījumos,	 kad	 vilcināšanās	 apdraud	 pacienta	 dzīvību	 un	 nav	 iespējams	 saņemt	 paša	
pacienta	vai	personas,	kas	pārstāv	pacientu,	piekrišanu,	ārstniecības	persona	savas	kompetences	
ietvaros	veic	neatliekamus	pasākumus	—	izmeklēšanu,	ārstēšanu,	tajā	skaitā	ķirurģisku	vai	cita	veida	
invazīvu	 iejaukšanos.	Šādos	gadījumos	 izmeklēšanas	un	ārstēšanas	plānu	apstiprina	un	 lēmumu	
pieņem	 ārstu	 konsilijs,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	 sniedzama	 	 pirmā	 vai	 neatliekamā	 medicīniskā	
palīdzība.	

(9) Ķirurģiskās	vai	cita	veida	 invazīvās	 iejaukšanās	 laikā	ārstējošajam	ārstam	bez	pacienta	
piekrišanas	 ir	 tiesības	 veikt	 iepriekš	 neplānotu	 ārstēšanu,	 ja	 pacientam	 sniedzama	 neatliekamā	
medicīniskā	palīdzība	vai	ja	neveiktās	ārstēšanas	dēļ	radīsies	nesalīdzināmi	lielāks	kaitējums	viņa	
veselībai.

8.pants.	Tiesības	izvēlēties	ārstu	un	ārstniecības	iestādi
Pacientam	ir	tiesības	izvēlēties	ārstu	un	ārstniecības	iestādi.
9.pants.	Tiesības	iepazīties	ar	medicīniskajiem	dokumentiem
(1) Pacientam	ir	tiesības	iepazīties	ar	saviem	medicīniskajiem	dokumentiem.	Viņam	ir	tiesības	

pieprasīt	un	saņemt	izrakstus,	norakstus	un	kopijas	atbilstoši	ārstniecības	iestādē	apstiprinātajam	
cenrādim,	 izņemot	 Fizisko	 personu	 datu	 aizsardzības	 likumā	 noteikto.	 	 Izrakstus,	 norakstus	 un	
kopijas	pacients	saņem	triju	darbdienu	laikā	no	attiecīgā	pieprasījuma	iesniegšanas	dienas.	

(2)  Pacientam	 ir	 tiesības	 saņemt	 informāciju	 par	 viņa	 medicīniskajos	 dokumentos	 iekļautās	
informācijas	izmantošanu	saskaņā	ar	šajā	likumā	un	Fizisko	personu	datu	aizsardzības	likumā	noteikto.

(3)  Pacients	 var	 pieprasīt,	 lai	 ārstējošais	 ārsts	 izdara	 papildinājumus	 vai	 labojumus	
medicīniskajos	 dokumentos,	 ja	 viņš	 pamatoti	 uzskata,	 ka	 informācija	 ir	 neprecīza	 vai	 kļūdaina.	
Izdarot	 labojumus	 medicīniskajos	 dokumentos,	 ārstniecības	 persona	 nodrošina	 kļūdainās	
informācijas	saglabāšanu,	attiecīgi	to	precizējot	vai	papildinot	un	par	to	informējot	ārstējošo	ārstu.

(4)  Ja	pacienta	medicīniskajos	dokumentos	 ir	 informācija	par	citas	personas	sensitīvajiem	
datiem	vai	informācija,	kuru	sniegusi	trešā	persona,	bet	 lūgusi	to	neizpaust	pacientam,	pacienta	
tiesības	 iepazīties	 ar	 medicīniskajiem	 dokumentiem	 nodrošina	 tiktāl,	 ciktāl	 tas	 neskar	 trešās	
personas	tiesības.

10.pants.	Pacienta	datu	aizsardzība
(1)  Informācija,	 kas	 attiecas	 uz	 identificētu	 vai	 identificējamu	 pacientu,	 ir	 aizsargājama	

saskaņā	ar	fizisko	personu	datu	aizsardzību	regulējošiem	normatīvajiem	aktiem.
(2) Informāciju	par	pacientu	drīkst	izpaust	tikai	ar	viņa	rakstveida	piekrišanu	vai	gadījumos,	

kas	noteikti	šajā	likumā.		
(3) Šā	panta	pirmajā	daļā	minētā	informācija	nav	izpaužama	arī	pēc	pacienta	nāves.
(4) Informāciju	par	pacientu	pēc	viņa	nāves	drīkst	 izpaust	šā	 likuma	7.panta	pirmajā	daļā	

minētajām	personām,	ja:
1)	 informācijas	sniegšana	var	ietekmēt	minēto	personu	dzīvību	vai	veselību	vai	atvieglot	

veselības	aprūpes	pakalpojumu	sniegšanu	tām;
2)	 informācija	ir	saistīta	ar	pacienta	nāves	cēloni	vai	ārstniecību	laikā	pirms	viņa	nāves.

(5)  Pēc	 rakstveida	 pieprasījuma	 un	 ārstniecības	 iestādes	 vadītāja	 rakstveida	 atļaujas	
saņemšanas	informāciju	par	pacientu	ne	vēlāk	kā	10	darbdienu	laikā	pēc	pieprasījuma	saņemšanas	
sniedz	šādām	personām	un	institūcijām:

1)	 ārstniecības	iestādēm	—	ārstniecības	mērķu	sasniegšanai;
2)	 Datu	 valsts	 inspekcijai	 —	 nolūkā	 pārbaudīt	 personas	 datu	 apstrādes	 atbilstību	

normatīvo	aktu	prasībām;	
3)	 Valsts	darba	inspekcijai	—	nelaimes	gadījumu	darbā	un	arodslimību	izmeklēšanai	un	

uzskaitei;
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4)	 Veselības	inspekcijai	—	veselības	aprūpes	un	darbspējas	ekspertīzes	kvalitātes	kontrolei;
5)	 Veselības	un	darbspēju	ekspertīzes	ārstu	valsts	komisijai	—	invaliditātes	ekspertīzes	

veikšanai;
6)	 tiesai,	 prokuratūrai,	 policijai,	 valsts	 bērnu	 tiesību	 aizsardzības	 inspektoriem,	

bāriņtiesai,	Valsts	probācijas	dienestam,	tiesībsargam,	kā	arī	pirmstiesas	izmeklēšanas	
iestādei	—	likumā	noteikto	funkciju	veikšanai;

7)	 Veselības	 ekonomikas	 centram	 —	 sabiedrības	 veselības	 un	 veselības	 aprūpes	
statistiskās	informācijas	iegūšanai	un	analizēšanai;

8)	 Veselības	norēķinu	centram	—	veselības	aprūpes	pakalpojumu	administrēšanai;
9)	 Nacionālo	bruņoto	spēku	rezerves	uzskaites		struktūrvienībām	—	rezerves	karavīru	

un	rezervistu	veselības	stāvokļa	izvērtēšanai;
10)	 biedrībai	“Latvijas	Transportlīdzekļu	birojs”,	apdrošināšanas	sabiedrībām,	kuras	veic	

sauszemes	transportlīdzekļu	īpašnieku	civiltiesiskās	atbildības	obligāto	apdrošināšanu,	
—	ceļu	satiksmes	negadījumā	cietušai	personai	nodarīto	zaudējumu	atlīdzināšanai.

(6)  Nepilngadīga	 pacienta	 likumiskajam	 pārstāvim	 ir	 tiesības	 saņemt	 informāciju	 par	
šā	 pacienta	 veselības	 stāvokli,	 izņemot	 šā	 likuma	 13.pantā	 noteikto.	 Nepilngadīga	 pacienta	
likumiskajam	pārstāvim	informāciju	nesniedz,	ja	šādas	informācijas	izpaušana	var	kaitēt	attiecīgā	
pacienta	 interesēm.	 Ārsts	 pieņemto	 lēmumu	 ieraksta	 pacienta	 medicīniskajos	 dokumentos	 un	
informē	par	to	bāriņtiesu.

(7)  Medicīniskajos	 dokumentos	 fiksētos	 pacienta	 datus	 var	 izmantot	 pētījumā,	 pastāvot	
vienam	no	šādiem	nosacījumiem:

1)	 pēc	analizējamās	informācijas	nevar	tieši	vai	netieši	identificēt	pacientu;
2)	 pacients	rakstveidā	piekritis,	ka	informācija	par	viņu	tiek	izmantota	konkrētā	pētījumā.

(8)	Medicīniskajos	dokumentos	fiksētos	pacienta	datus	var	izmantot	pētījumā,	arī	neievērojot	
šā	panta	septītajā	daļā	minētos	nosacījumus,	ja	vienlaikus	pastāv	šādi	nosacījumi:

1)	 pētījums	tiek	veikts	sabiedrības	interesēs;
2)	 kompetenta	valsts	pārvaldes	 iestāde	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā	ir	atļāvusi	

izmantot	pacienta	datus	konkrētā	pētījumā;
3)	 pacients	iepriekš		rakstveidā	nav	aizliedzis		viņa	datu	nodošanu	pētniekam;
4)	 ar	samērīgiem	līdzekļiem		nav	iespējams	iegūt	pacienta	piekrišanu;
5)	 pētījuma	 ieguvums	 sabiedrības	 veselības	 labā	 ir	 samērojams	 ar	 tiesību	 uz	 privātās	

dzīves	neaizskaramību	ierobežojumu.
(9)  Šā	 panta	 septītajā	 un	 astotajā	 daļā	 minēto	 informāciju	 ārstniecības	 iestāde	 pētījuma	

vajadzībām	sniedz,	izdarot	par	to	atzīmi	medicīniskajos	dokumentos.	
11.pants.	Pacienta	līdzdalība	klīniskajā	pētījumā	
(1)  Pacientu	 iesaista	 klīniskajā	 pētījumā,	 kas	 apstiprināts	 atbilstoši	 kārtībai,	 kāda	 noteikta	

normatīvajos	aktos	par	klīniskajiem	pētījumiem,	ja	ir	saņemta	viņa	rakstveida	informētā	piekrišana	
un	klīnisko	pētījumu	veic,	vienlaikus	pastāvot	šādiem	nosacījumiem:

1)	 paredzamais	risks	ir	izvērtēts	attiecībā	uz	prognozējamo	pacienta,	kā	arī	citu	esošo	vai	
nākamo	pacientu	ieguvumu;

2)	 nepastāv	alternatīva,	ka	salīdzināmu	efektu	varētu	iegūt	citādā	veidā;	
3)	 ārstnieciskais	ieguvums,	kā	arī	ieguvums	sabiedrības	veselības	labā	attaisno	risku,	kas	

varētu	draudēt	pacientam.	
(2) Ja	pacients	nespēj	paust	savu	gribu,	tiesības	piekrist	viņa	iesaistīšanai	klīniskajā	pētījumā	

ir	 pacienta	 laulātajam	 vai	 tuvākajiem	 radiniekiem,	 kas	 savu	 piekrišanu	 apstiprina	 rakstveidā	 šā	
likuma	7.panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	kārtībā,	vienlaikus	pastāvot	šā	panta	pirmās	daļas	2.punktā	
noteiktajam	un	šādiem	nosacījumiem:
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1)	 klīniskā	pētījuma	rezultāti	var	dot	reālu	un	tiešu	labumu	pacienta	veselībai;
2)	 nav	 iespējams	 ar	 pacientiem,	 kuri	 spēj	 paust	 savu	 gribu,	 veikt	 pētījumu,	 kas	 dotu	

salīdzināmu	efektu;
3)	 pacients	nav	izteicis	iebildumus	pret	viņa	iesaistīšanu	klīniskajā	pētījumā.

(3)  Ja	 pacients	 atrodas	 aizbildnībā	 vai	 aizgādnībā,	 rakstveida	 piekrišanu	 viņa	 iesaistīšanai	
klīniskajā	pētījumā,	vienlaikus	pastāvot	šā	panta	pirmās	daļas	2.punktā	un	otrās	daļas	1.	un	2.punktā	
minētajiem	 nosacījumiem,	 dod	 pacienta	 likumiskais	 pārstāvis,	 ievērojot	 viņa	 gribu.	 Piekrišana	
nepilngadīga	 pacienta	 iesaistīšanai	 klīniskajā	 pētījumā	 iegūstama	 šā	 likuma	 13.pantā	 norādītajā	
kārtībā.	

(4)  Pirms	 iesaistīšanas	 klīniskajā	 pētījumā	 pacientam	 sniedz	 informāciju	 par	 attiecīgo	
klīnisko	pētījumu,	tā	mērķi,	metodēm,	ilgumu,	paredzamo	ieguvumu,	risku	un	klīniskā	pētījuma	
veikšanas	nosacījumiem,	kā	arī	par	tiesībām	jebkurā	laikā	atteikties	no	dalības	klīniskajā	pētījumā	
un	par	citām	tiesībām.	

(5) Ja	pacients	nespēj	paust	savu	gribu,	tad	šā	panta	ceturtajā	daļā	minēto	informāciju	sniedz	
personai,	kas	devusi	piekrišanu	pacienta	iesaistīšanai	klīniskajā	pētījumā.

(6) Pacientam	vai,	ja	viņš	nespēj	paust	savu	gribu,	personai,	kas	devusi	piekrišanu	pacienta	
iesaistīšanai	 pētījumā,	 ir	 tiesības	 atteikties	 no	 pacienta	 piedalīšanās	 klīniskajā	 pētījumā,	 kā	 arī	
jebkurā	 laikā	 pārtraukt	 piedalīšanos	 tajā.	 Atteikšanās	 piedalīties	 vai	 piedalīšanās	 pārtraukšana	
nedrīkst	nelabvēlīgi	ietekmēt	ārstniecības	personu	attieksmi	pret	pacienta	turpmāko	ārstniecību.

(7) Klīniskajos	pētījumos	iegūtās	ziņas	par	pacientu	atļauts	izmantot,	ja	no	pacienta	vai,	ja	
viņš	nespēj	paust	savu	gribu,	no	personas,	kas	devusi	piekrišanu	pacienta	iesaistīšanai	pētījumā,	
saņemta	attiecīga	piekrišana	un	tiek	garantēta	pacienta	anonimitāte.

12.pants.	Pacienta	līdzdalība	klīniskās	apmācības	procesā	
(1)  Ja	 ārstniecības	 iestāde	 vai	 ārstniecības	 persona,	 kas	 nodrošina	 pacienta	 ārstniecību,	 ir	

iesaistīta	klīniskās	apmācības	procesā,	pacientu	par	to	informē.	
(2) Pacientam	vai,	ja	viņš	nespēj	paust	savu	gribu,	personai,	kas	devusi	piekrišanu	pacienta	

ārstniecībai,	 ir	 tiesības	 atteikties	 no	 piedalīšanās	 klīniskās	 apmācības	 procesā,	 kā	 arī	 jebkurā	
laikā	 pārtraukt	 piedalīšanos	 tajā.	 Atteikšanās	 piedalīties	 vai	 piedalīšanās	 pārtraukšana	 nedrīkst	
nelabvēlīgi	ietekmēt	ārstniecības	personu	attieksmi	pret	pacienta	turpmāko	ārstniecību.

(3) Klīniskās	apmācības	procesā	iegūtās	ziņas	par	pacientu	atļauts	izmantot,	ja	no	pacienta	vai,	
ja	viņš	nespēj	paust	savu	gribu,	no	personas,	kas	devusi	piekrišanu	pacienta	iesaistīšanai	apmācībā,	
saņemta	attiecīga	piekrišana	un	tiek	garantēta	pacienta	datu	aizsardzība	vai	viņa	anonimitāte.

13.pants.	Nepilngadīga	pacienta	tiesības
(1) Nepilngadīga	pacienta	(līdz	14	gadu	vecumam)	ārstniecība	pieļaujama,	ja	viņa	likumiskais	

pārstāvis	par	 to	 ir	 informēts	un	devis	savu	piekrišanu.	Nepilngadīgam	pacientam	ir	 tiesības	 tikt	
uzklausītam	un	atbilstoši	savam	vecumam	un	briedumam	piedalīties	ar	ārstniecību	saistītā	lēmuma	
pieņemšanā.

(2) Nepilngadīga	pacienta	(no	14	gadu	vecuma)	ārstniecība	ir	pieļaujama,	ja	saņemta	viņa	
piekrišana,	izņemot	šā	likuma	7.panta	astotajā	daļā	noteikto.	

(3) Ja	nepilngadīgs	pacients	(no	14	gadu	vecuma)	atsakās	dot	savu	piekrišanu	ārstniecībai,	
bet	ārsts	uzskata,	ka	ārstniecība	ir	šā	pacienta	interesēs,	piekrišanu	ārstniecībai	dod	nepilngadīgā	
pacienta	likumiskais	pārstāvis.

(4) Nepilngadīgam	pacientam	ir	tiesības	saņemt	no	ārstniecības	personas	savam	vecumam	
un	briedumam	saprotamu	informāciju.

14.pants.	Bāriņtiesas	piekritība
(1)  Ja	nepilngadīga	pacienta	 likumiskais	pārstāvis	atsakās	dot	savu	piekrišanu	ārstniecības	

uzsākšanai	 vai	 likumiskie	 pārstāvji	 nespēj	 vienoties	 par	 ārstniecības	 uzsākšanu,	 vai	 ārstam	 nav	
zināma	nepilngadīgā	pacienta	likumisko	pārstāvju	atrašanās	vieta,	bet	viņš	uzskata,	ka	ārstniecības	
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uzsākšana	ir	šā	pacienta	interesēs,	atļauju	ārstniecībai,	pamatojoties	uz	ārsta	motivētu	iesniegumu,	
triju	darbdienu	laikā	pēc	šā	ārsta	motivēta	iesnieguma	saņemšanas	var	dot	bāriņtiesa,	izņemot	šā	
panta	otrajā	daļā	minēto	gadījumu.

(2)  Ja	 ārsts	 uzskata,	 ka	 nepilngadīga	 pacienta	 interesēs	 nepieciešams	 nekavējoties	 uzsākt	
ārstniecību,	bet	šā	pacienta	likumiskais	pārstāvis	atsakās	dot	savu	piekrišanu	vai	likumiskie	pārstāvji	
nespēj	vienoties	par	ārstniecības	uzsākšanu,	vai	ārstam	nav	zināma	nepilngadīgā	pacienta	likumisko	
pārstāvju	atrašanās	vieta,	lēmumu	par	ārstniecības	uzsākšanu	pieņem	ārstu	konsilijs.	Ārstu	konsilijs	
triju	darbdienu	laikā	par	pieņemto	lēmumu	informē	bāriņtiesu	pēc	šajā	pantā	noteiktās	piekritības.

(3) Atļauju	nepilngadīga	pacienta	ārstniecībai	dod	tās	pašvaldības	bāriņtiesa,	kuras	darbības	
teritorijā	deklarēta	šā	pacienta	abu	vecāku	vai	aizbildņa	dzīvesvieta.

(4) Ja	nepilngadīga	pacienta	vecāku	dzīvesvieta	deklarēta	dažādu	pašvaldību	administratīvajā	
teritorijā,	 atļauju	viņa	ārstniecībai	dod	bāriņtiesa,	kuras	darbības	 teritorijā	deklarēta	dzīvesvieta	
tam	vecākam,	pie	kura	šis	pacients	dzīvo.

(5)	Ja	nepilngadīga	pacienta	vecākiem	vai	aizbildnim	nav	deklarētas	dzīvesvietas,	atļauju	viņa	
ārstēšanai	dod	tās	pašvaldības	bāriņtiesa,	kuras	darbības	teritorijā	šā	pacienta	vecāki	vai	aizbildnis	
faktiski	dzīvo.

(6)	 Ja	 nepilngadīgam	 pacientam	 nodibināta	 viena	 vecāka	 atsevišķa	 aizgādība,	 atļauju	 viņa	
ārstniecībai	 dod	 bāriņtiesa,	 kuras	 darbības	 teritorijā	 deklarēta	 dzīvesvieta	 tam	 vecākam,	 kura	
atsevišķā	aizgādībā	šis	pacients	atrodas.

(7)  Ja	 nepilngadīga	 pacienta	 vecāki	 nav	 zināmi	 vai	 šis	 pacients	 ir	 atradenis,	 atļauju	 viņa	
ārstniecībai	dod	bāriņtiesa,	kuras	darbības	teritorijā	attiecīgais	pacients	ir	atrasts.

15.pants.	Pacienta	pienākumi
(1) Pacientam	ir	pienākums	rūpēties	par	savu	veselību.
(2) Ja	pacienta	veselības	stāvoklis	to	pieļauj,	viņam	ir	pienākums	aktīvi	iesaistīties	ārstniecībā	

un	savu	iespēju	un	zināšanu	robežās	sniegt	ārstējošam	ārstam	informāciju:
1)	 kas	nepieciešama	ārstniecības	nodrošināšanai;	
2)	 par	savām	slimībām,	kas	var	apdraudēt	citu	personu	dzīvību	vai	veselību;
3)	 par	iepriekš	dotajām	piekrišanām	un	atteikumiem	attiecībā	uz	ārstniecību;
4)	 par	ārstniecības	laikā	notikušajām	veselības	stāvokļa	izmaiņām.

(3)  Pacientam	 ir	 saistoši	 ārstniecības	 iestādes	 iekšējās	 kārtības	 noteikumi	 un	 ārstniecības	
personas	norādījumi.

(4)  Persona,	 reģistrējoties	 ārstniecības	 iestādē	 vai	 saņemot	 ārstniecību,	 pēc	 ārstniecības	
personas	pieprasījuma	uzrāda	personu	apliecinošu	dokumentu,	izņemot	gadījumu,	kad	pacientam	
sniedz	neatliekamo	medicīnisko	palīdzību	un	viņš	sava	veselības	stāvokļa	dēļ	nespēj	uzrādīt	šādu	
dokumentu.	Pacients	personu	apliecinošu	dokumentu	uzrāda,	tiklīdz	tas	ir	iespējams.

(5)  Pacientam	 ir	 pienākums	 samaksāt	 par	 saņemtajiem	 veselības	 aprūpes	 pakalpojumiem	
kārtībā,	kāda	noteikta	normatīvajos	aktos	par	veselības	aprūpes	organizēšanu	un	finansēšanu.

(6) Īstenojot	savas	tiesības,	pacientam	un	personai,	kas	pārstāv	pacientu,	ir	pienākums	cienīt	
citu	pacientu	tiesības.

(7) Šā	panta	ceturtā	daļa	neattiecas	uz	apcietinātu	vai	notiesātu	pacientu.	 Ministru	kabinets	
nosaka	kārtību,	kādā	ieslodzījuma	vieta	informē	ārstniecības	iestādi,	kas	atrodas	ārpus	ieslodzījuma	
vietas,	par	tāda	apcietināta	vai	notiesāta	pacienta	personas	datiem,	kurš	ievietots	šajā	ārstniecības	
iestādē,	kā	arī	par	ieslodzījuma	vietā	veikto	ārstniecību.	

16.pants.	Tiesības	uz	atlīdzību					
(1)	Pacientam	ir	tiesības	uz	atlīdzību	par	viņa	dzīvībai	vai	veselībai	nodarīto	kaitējumu,	kā	

arī	par	morālo	kaitējumu,	kuru	ar	 savu	darbību	vai	bezdarbību	nodarījušas	 ārstniecības	 iestādē	
strādājošās	ārstniecības	personas	ārstniecības	laikā.			
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(2)	No	Ārstniecības	riska	fonda	pacientam	ir	tiesības	saņemt	atlīdzību	par:
1)	 viņa	dzīvībai	vai	veselībai	nodarīto	kaitējumu	—	nodarītā	kaitējuma	apmērā,	bet	ne	

vairāk	kā	100 000	latu;
2)	 viņam	 nodarīto	 morālo	 kaitējumu	 —	 nodarītā	 kaitējuma	 apmērā,	 bet	 ne	 vairāk	 kā	

5000	latu.
(3) Ministru	kabinets	nosaka	kārtību,	kādā	pieprasa	atlīdzību	no	Ārstniecības	riska	fonda	par	

pacienta	dzīvībai	vai	veselībai	nodarīto	kaitējumu,	kā	arī	par	morālo	kaitējumu	un	kārtību,	kādā	
novērtē	pacientam	radītā	kaitējuma	apmēru,	pieņem	lēmumu	par	atlīdzības	izmaksu	un	izmaksā	
atlīdzību	no	Ārstniecības	riska	fonda.	

(4) Pacientam	ir	tiesības	saņemt	atlīdzību	no	Ārstniecības	riska	fonda	par	viņa	dzīvībai	vai	
veselībai	nodarīto	kaitējumu,	kā	arī	par	morālo	kaitējumu	neatkarīgi	no	tā,	vai	ārstniecības	iestāde	
ir	veikusi	ārstniecības	riska	maksājuma	iemaksu.	

(5)  Pacients	 par	 viņa	 dzīvībai	 vai	 veselībai	 nodarīto	 kaitējumu,	 kā	 arī	 morālo	 kaitējumu	
atlīdzību	no	Ārstniecības	riska	fonda	pieprasa	ne	vēlāk	kā	divu	gadu	laikā	no	kaitējuma	atklāšanas	
dienas,	taču	ne	vēlāk	kā	triju	gadu	laikā	no	tā	nodarīšanas	dienas.	

17.pants.	Ārstniecības	riska	fonds
(1) Ārstniecības	riska	fonda	līdzekļus	veido	ārstniecības	riska	maksājumi	un	regresa	kārtībā	

atgūtie	 fonda	 līdzekļi.	 Ārstniecības	 riska	 fonda	 izveidošanas,	 uzkrāšanas	 un	 administrēšanas	
kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.

(2)  Ārstniecības	 riska	 fonda	 līdzekļu	 turētājs	 un	 rīkotājs	 ir	 Veselības	 norēķinu	 centrs.	
Veselības	norēķinu	centra	 lēmumu	un	 faktisko	rīcību	attiecībā	uz	šā	 likuma	16.pantā	paredzēto	
no	Ārstniecības	riska	 fonda	pacientam	izmaksājamo	atlīdzību	var	apstrīdēt	Veselības	ministrijā.	
Veselības	ministrijas	lēmumu	var	pārsūdzēt	tiesā	Administratīvā	procesa	likumā	noteiktajā	kārtībā.

(3)  Ārstniecības	 riska	 maksājumu	 katru	 gadu	 veic	 ārstniecības	 iestādes.	 Ārstniecības	
riska	 maksājuma	 apmēru	 un	 maksāšanas	 kārtību	 nosaka	 Ministru	 kabinets.	 Ārstniecības	 riska	
fonda	 ieņēmumus	 un	 izdevumus	 iekļauj	 gadskārtējā	 valsts	 budžetā	 atsevišķā	 pamatbudžeta	
apakšprogrammā.	

(4) Ārstniecības	riska	fonda	līdzekļus	izlieto	tikai	pacientu	prasījumu	apmierināšanai	par	viņa	
dzīvībai	vai	veselībai	nodarīto	kaitējumu,	kā	arī	par	morālo	kaitējumu.	Šā	fonda	līdzekļu	atlikumu	
izlieto	atlīdzību	izmaksai	pacientiem	nākamajos	saimnieciskajos	gados.

(5)  Ja	 ārstniecības	 iestāde	 nav	 veikusi	 ārstniecības	 riska	 maksājuma	 iemaksu,	 Veselības	
norēķinu	centram	ir	tiesības	no	šīs	ārstniecības	iestādes	piedzīt	visu	pacientam	izmaksāto	atlīdzību.

18.pants.	Tiesību	un	likumisko	interešu	aizstāvēšana
(1)  Šajā	 likumā	 noteikto	 tiesību	 vai	 no	 tām	 izrietošo	 interešu	 aizstāvēšanai	 persona	 var	

izmantot	visus	likumos	paredzētos	tiesību	aizsardzības	mehānismus,	tai	skaitā	vērsties	tiesā	likumā	
noteiktajā	kārtībā.

(2)	 Ja	 tiesību	 vai	 interešu	 aizstāvēšana	 notiek	 administratīvā	 procesa	 ietvaros,	 attiecīgos	
administratīvos	aktus	un	faktisko	rīcību,	ja	šajā	likumā	nav	noteikts	citādi,	var	apstrīdēt	Veselības	
inspekcijā.	Veselības	inspekcijas	lēmumu	var	pārsūdzēt	tiesā.

(3)	 Šajā	 likumā	 noteikto	 tiesību	 vai	 no	 tām	 izrietošo	 ar	 ārstniecību	 saistīto	 interešu	
aizstāvēšanai	persona	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā		ne	vēlāk	kā	divu	gadu	laikā	no	tiesību	
vai	interešu	aizskāruma	dienas	ir	tiesīga	iesniegt	sūdzību	Veselības	inspekcijā	normatīvajos	aktos	
noteikto	un	nepieciešamo	darbību	veikšanai.	Atbilde	uz	 sūdzību	 sniedzama	 Iesniegumu	 likumā	
noteiktajā	 termiņā	 vai	 —	 gadījumā,	 ja	 tiek	 uzsākts	 administratīvais	 process,	 —	 vienlaikus	 ar	
lēmuma	 pieņemšanu	 šajā	 procesā.	 Personu,	 kas	 iesniegusi	 sūdzību,	 informē	 par	 administratīvā	
procesa	uzsākšanu.	
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Pārejas	noteikums
Šā	likuma	16.panta	otrā,	trešā,	ceturtā,	piektā	daļa	un	17.pants	stājas	spēkā	2012.gada	1.janvārī.	

Šā	likuma	16.panta	otrajā	daļā	paredzēto	atlīdzību	izmaksā	no	2012.gada	1.jūlija	par	kaitējumu,	kas	
nodarīts	pacientam	pēc	2012.gada	1.janvāra.	

Informatīva	atsauce	uz	Eiropas	Savienības	direktīvu
Likumā	 iekļautas	 tiesību	 normas,	 kas	 izriet	 no	 Padomes	 2000.gada	 29.jūnija	 direktīvas	

2000/43/EK,	ar	ko	ievieš	vienādas	attieksmes	principu	pret	personām	neatkarīgi	no	rasu	vai	etniskās	
piederības.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.martā.	

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

105.	 1138L/9	 Grozījums	likumā	“Par	Latvijas	Republikas	
starptautiskajiem	līgumiem”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 Latvijas	 Republikas	 starptautiskajiem	 līgumiem”	 (Latvijas	 Republikas	
Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1994,	3.nr.,	2004,	7.nr.)	šādu	grozījumu:

Aizstāt	 16.pantā	 vārdus	 “valdības	 oficiālajā	 izdevumā	 un	 “Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājā””	ar	vārdiem	“laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis””.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

106.	 1140L/9	 Par	Konvencijas	par	kravu	starptautisko	
autopārvadājumu	līgumu	(CMR)	Papildprotokolu	
par	elektronisko	pavadzīmi

1.pants.	 2008.gada	 27.maijā	 parakstītais	 1956.gada	 19.maija	 Konvencijas	 par	 kravu	
starptautisko	 autopārvadājumu	 līgumu	 (CMR)	 Papildprotokols	 par	 elektronisko	 pavadzīmi	
(turpmāk	—	Papildprotokols)	ar	šo	likumu	tiek	pieņemts	un	apstiprināts.

2.pants.	Papildprotokolā	paredzēto	saistību	izpildi	koordinē	Satiksmes	ministrija.
3.pants.	 Papildprotokols	 stājas	 spēkā	 tā	 8.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	

Papildprotokols	angļu	valodā	un	tā	tulkojums	latviešu	valodā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	un	pielikums	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

107.	 1142L/9	 Par	Eiropas	Padomes	konvenciju	par	noziedzīgi	
iegūtu	līdzekļu	legalizācijas	un	terorisma	
finansēšanas	novēršanu,	kā	arī	šo	līdzekļu	
meklēšanu,	izņemšanu	un	konfiskāciju

1.pants.	 2005.gada	 16.maija	 Eiropas	 Padomes	 konvencija	 par	 noziedzīgi	 iegūtu	 līdzekļu	
legalizācijas	 un	 terorisma	 finansēšanas	 novēršanu,	 kā	 arī	 šo	 līdzekļu	 meklēšanu,	 izņemšanu	 un	
konfiskāciju	(turpmāk	—	Konvencija)	ar	šo	likumu	tiek	pieņemta	un	apstiprināta.

2.pants.	 Saskaņā	 ar	 Konvencijas	 24.panta	 trešo	 punktu	 noteikt,	 ka	 Konvencijas	 24.panta	
otrā	 daļa	 ir	 piemērojama	 tikai	 saskaņā	 ar	 Latvijas	 Republikas	 konstitucionālajiem	 principiem	
un	 tiesiskās	 sistēmas	 pamatnostādnēm,	 un	 par	 to	 Ārlietu	 ministrija	 paziņo	 Eiropas	 Padomes	
ģenerālsekretāram.	

3.pants.	 Saskaņā	 ar	 Konvencijas	 31.panta	 otro	 punktu	 noteikt,	 ka	 Latvijas	 Republikā	
tiesas	 dokumentu	 oficiālo	 izsniegšanu	 pirmstiesas	 kriminālprocesā	 veic	 Ģenerālprokuratūra	 un	
lietas	 izskatīšanā	 —	 Tieslietu	 ministrija,	 un	 par	 to	 Ārlietu	 ministrija	 paziņo	 Eiropas	 Padomes	
ģenerālsekretāram.	

4.pants.	Saskaņā	ar	Konvencijas	33.panta	otro	punktu	noteikt,	ka	Konvencijā	paredzētajai	
starptautiskajai	sadarbībai	Latvijas	Republikas	pilnvarotās	institūcijas,	par	kurām	Ārlietu	ministrija	
paziņo	Eiropas	Padomes	ģenerālsekretāram,	ir:

1)	 Valsts	policija	—	pirmstiesas	kriminālprocesā	līdz	kriminālvajāšanas	uzsākšanai;
2)	 Ģenerālprokuratūra	—	pirmstiesas	kriminālprocesā	līdz	lietas	nodošanai	tiesai;
3)	 Tieslietu	ministrija	—	lietas	izskatīšanā.	

5.pants.	 Saskaņā	 ar	 Konvencijas	 35.panta	 trešo	 punktu	 noteikt,	 ka	 lūgumiem	 un	 tiem	
pievienotajiem	dokumentiem	nodrošināms	tulkojums	latviešu	vai	angļu	valodā,	un	par	to	Ārlietu	
ministrija	paziņo	Eiropas	Padomes	ģenerālsekretāram.	

6.pants.	 Saskaņā	 ar	 Konvencijas	 42.panta	 otro	 punktu	 noteikt,	 ka	 pieprasītājas	 puses	
institūcijas	bez	Latvijas	Republikas	pilnvaroto	institūciju	iepriekšējas	piekrišanas	nedrīkst	izmantot	
vai	nodot	tām	sniegto	informāciju	vai	pierādījumus	tādu	lietu	izmeklēšanai	vai	tiesvedībai,	kas	nav	
minētas	lūgumā,	un	par	to	Ārlietu	ministrija	paziņo	Eiropas	Padomes	ģenerālsekretāram.	

7.pants.	Konvencija	stājas	spēkā	tās	49.pantā	noteiktajā	laikā	un	kārtībā,	un	Ārlietu	ministrija	
par	to	paziņo	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”.

8.pants. Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.	Līdz	ar	likumu	izsludināma	
Konvencija	angļu	valodā	un	tās	tulkojums	latviešu	valodā.

Likums	pieņemts	Saeimā	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	un	Konvencija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

108.	 1131L/9	 Par	Konvenciju	par	centralizētu	muitošanu	attiecībā	
uz	tādu	valsts	iekasēšanas	izmaksu	piešķiršanu,	
ko	patur,	nododot	tradicionālos	pašu	resursus	ES	
budžetā

1.pants. 2009.gada	10.martā	parakstītā	Konvencija	par	centralizētu	muitošanu	attiecībā	uz	
tādu	valsts	iekasēšanas	izmaksu	piešķiršanu,	ko	patur,	nododot	tradicionālos	pašu	resursus	ES	
budžetā	(turpmāk	—	Konvencija),	ar	šo	likumu	tiek	pieņemta	un	apstiprināta.		

2.pants. Konvencijā	paredzēto	saistību	izpildi	koordinē	Finanšu	ministrija.
3.pants. Saskaņā	ar	Konvencijas	7.panta	 trešo	daļu	Latvijas	Republika	paziņo,	ka	piemēro	

Konvenciju	attiecībās	ar	dalībvalstīm,	kas	ir	sniegušas	tāda	paša	veida	paziņojumu.
4.pants. Konvencija	stājas	spēkā	tās	7.pantā	noteiktajā	laikā	un	kārtībā,	un	Ārlietu	ministrija	

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

Konvencija	latviešu	valodā.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	un	Konvencija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

109.	 1125L/9	 Grozījumi	Tūrisma	likumā
Izdarīt	Tūrisma	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1998,	

21.nr.;	1999,	22.nr.;	2002,	4.nr.;	2003,	6.nr.;	2006,	7.nr.;	2009,	14.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	1.pantā:
izteikt	5.punktu	šādā	redakcijā:

“5)  komplekss	 tūrisma	 pakalpojums	 —	 tūrisma	 pakalpojumu	 apvienojums,	 kurš	
sagatavots	iepriekš	vai	pēc	klienta	pieprasījuma,	attiecas	uz	periodu,	kas	ir	garāks	par	
24	stundām,	un	 ietver	diennakts	 izmitināšanu	vai	vismaz	divus	no	šādiem	tūrisma	
pakalpojumiem:
a)	 transportu,	
b)	 izmitināšanu;
c)	 citu	tūrisma	pakalpojumu,	kas	nav	transporta	vai	izmitināšanas	palīgpakalpojums	

un	aizņem	proporcionāli	lielāko	daļu	no	tūrisma	pakalpojumu	apvienojuma;”;
izslēgt	6.punktu;
izteikt	14.punktu	šādā	redakcijā:

“14) tūrisma	aģents	—	komersants,	kas	tūrisma	operatora	vārdā	uz	pilnvarojuma	vai	cita	
civiltiesiska	līguma	pamata	piedāvā	vai	pārdod	tūrisma	operatora	sagatavotos	tūrisma	
pakalpojumus;”;

izteikt	19.punktu	šādā	redakcijā:
“19)  tūrisma	 operators	 —	 komersants,	 kas	 organizē	 tūrisma	 pakalpojumu	 sniegšanu	

Latvijā	 vai	 ārvalstīs	 un	 šos	 pakalpojumus	 piedāvā	 vai	 pārdod	 klientiem	 tieši	 vai	 ar	
tūrisma	aģenta	starpniecību;”;

izslēgt	25.punktu.
2.	Izslēgt	10.pantu.
3.	11.pantā:	
izteikt	otrās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:

“2)	 tūrisma	aģents;”;
izslēgt	otrās	daļas	3.punktu;
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5) Ministru	kabinets	nosaka	kompleksā	tūrisma	pakalpojuma	sagatavošanas	un	īstenošanas	

kārtību,	klientam	sniedzamo	informāciju,	tūrisma	operatoru,	tūrisma	aģentu	un	klientu	tiesības	un	
pienākumus,	tūrisma	aģentu	un	tūrisma	operatoru	reģistrēšanās	kārtību	tūrisma	aģentu	un	tūrisma	
operatoru	datubāzē.”;

papildināt	pantu	ar	5.1,	5.2		un	5.3 daļu	šādā	redakcijā:
“(51) Tūrisma	aģentu	un	tūrisma	operatoru	reģistrāciju	un	attiecīgās	datubāzes	uzturēšanu	

nodrošina	Ekonomikas	ministrija.
(52) Ekonomikas	ministrija	šā	panta	5.1 daļā	noteikto	valsts	pārvaldes	funkciju	drīkst	deleģēt	

citai	personai,	arī	privāto	tiesību	subjektam.
(53) Tūrisma	aģenta	un	tūrisma	operatora	pakalpojumus	Latvijā	drīkst	sniegt	komersants,	kas	

normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	reģistrēts	tūrisma	aģentu	un	tūrisma	operatoru	datubāzē.”;
izslēgt	sesto	daļu.
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4.	Papildināt	likumu	ar	15.1 pantu	šādā	redakcijā:
“15.1 pants.	Tūristu	gids	kā	tūrisma	pakalpojuma	sniedzējs
(1)  Tūristu	 gids	 ir	 profesionāli	 sagatavota	 persona,	 kas	 sniedz	 vispusīgu	 informāciju	 par	

tūrisma	objektiem,	kā	arī	vada	vietējo	vai	ārvalstu	tūristu	ekskursiju	iepriekš	izstrādātos	tūrisma	
maršrutos.	

(2) Vietējai	pašvaldībai	ir	tiesības	savas	administratīvās	teritorijas	publiskajā	ārtelpā	noteikt	
tos	 tūrisma	 objektus,	 kā	 arī	 tās	 tūrisma	 maršrutos	 iekļautās	 apskates	 vietas	 (vēsturiskie	 centri,	
kultūrvēsturiskie	 objekti,	 kultūras	 pieminekļi,	 ievērojamu	 personu	 darbības	 vietas	 u.tml.),	 par	
kurām	 vispusīgu	 informāciju	 var	 sniegt	 tāds	 tūristu	 gids,	 kurš	 ir	 apliecinājis	 savu	 profesionālo	
kvalifikāciju.	

(3)  Vietējai	 pašvaldībai	 ir	 tiesības	 izdot	 savus	 saistošos	 noteikumus,	 kuros	 tā	 reglamentē	
kārtību,	 kādā	 tūristu	 gids	 apliecina	 savu	 profesionālo	 kvalifikāciju,	 kā	 arī	 tos	 tūrisma	 objektus	
un	 apskates	 vietas,	 par	 kurām	 informāciju	 drīkst	 sniegt	 tūristu	 gids	 ar	 atbilstošu	 profesionālo	
kvalifikāciju.”

5.	16.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Tūrisma	 operatoram,	 kas	 organizē	 kompleksos	 tūrisma	 pakalpojumus,	 obligāti	

nepieciešama	klienta	iemaksātās	naudas	drošības	garantija.”;
aizstāt	otrajā	daļā	vārdu	“komersants”	ar	vārdiem	“tūrisma	operators”.
6.	Papildināt	17.panta	otro	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 pārdodot	 kompleksos	 tūrisma	 pakalpojumus,	 informēt	 klientu	 par	 tūrisma	
operatora	veikto	iemaksātās	naudas	drošības	garantiju,	kā	arī	ar	to	saistītajām	klienta,	
komersanta	un	garantijas	sniedzēja	tiesībām	un	pienākumiem.”

7.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	5.	un	6.punktu	šādā	redakcijā:
“5.	Šā	 likuma	11.panta	piektās	daļas	 jaunā	redakcija,	kā	arī	5.1,	5.2	un	5.3 daļa	stājas	spēkā	

2010.gada	1.martā.
6.	Ministru	kabinets	ne	vēlāk	kā	līdz	2010.gada	1.martam	izdod	šā	likuma	11.panta	piektajā	

daļā	minētos	noteikumus.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

110.	 1137L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	likumu	un	citu	Saeimas,	
Valsts	prezidenta	un	Ministru	kabineta	pieņemto	
aktu	izsludināšanas,	publicēšanas,	spēkā	stāšanās	
kārtību	un	spēkā	esamību”

Izdarīt	likumā	“Par	likumu	un	citu	Saeimas,	Valsts	prezidenta	un	Ministru	kabineta	pieņemto	
aktu	izsludināšanas,	publicēšanas,	spēkā	stāšanās	kārtību	un	spēkā	esamību”	(Latvijas	Republikas	
Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1994,	13.nr.;	2003,	8.nr.)	šādus	grozījumus:

2.pantā:
izslēgt	otro	daļu;
izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“un	“Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājā””.

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

111.	 1149L/9	 Grozījumi	Saeimas	kārtības	rullī
Izdarīt	Saeimas	kārtības	rullī	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

1994,	17.,	24.nr.;	1995,	10.,	24.nr.;	1996,	13.,	22.nr.;	1997,	12.,	21.nr.;	1998,	22.nr.;	2000,	2.nr.;	2001,	
5.,	10.nr.;	2002,	12.,	22.nr.;	2004,	23.nr.;	2005,	14.nr.;	2006,	8.,	14.,	24.nr.;	2008,	3.,	13.nr.;	2009,	2.,	6.,	
12.,	15.,	17.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	23.panta	pirmās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:
“1)	 nosaka	 Saeimas	 ēkas	 apmeklēšanas	 kārtību	 un	 kārtību	 attiecībā	 uz	 uzturēšanos	

tajā,	 kā	 arī	 iekšējo	 kārtību	 un	 darba	 gaitu	 Saeimas	 Kancelejā	 un	 citās	 Saeimas	
struktūrvienībās;”.

2.	Papildināt	likumu	ar	23.2 pantu	šādā	redakcijā:
“23.2	Privātpersona,	kas	vēlas	apmeklēt	Saeimas	ēku	vai	uzturēties	tajā,	ievēro	caurlaižu	un	

Saeimas	ēkas	apmeklēšanas	noteikumus,	drošības,	kārtības,	tikumības	un	sabiedrībā	vispārpieņemtas	
uzvedības	 noteikumus,	 kā	 arī	 neapdraud	 demokrātisko	 valsts	 iekārtu	 un	 citu	 personu	 tiesības,	
netraucē	Saeimas,	Saeimas	Kancelejas	un	citu	Saeimas	struktūrvienību	funkciju	pildīšanu.	Tiesību	
aktos	noteiktajām	amatpersonām	ir	tiesības	veikt	nepieciešamos	pasākumus,	lai	šīs	prasības	tiktu	
ievērotas.”

3.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	12.punktu	šādā	redakcijā:	
“12.	No	2010.gada	1.janvāra	 līdz	2010.gada	31.decembrim,	piemērojot	 šā	 likuma	12.panta	

pirmās	daļas	otro	un	trešo	teikumu,	otro,	trešo	un	ceturto	daļu,	13.panta	trešo	daļu,	kā	arī	14.panta	
otro	daļu,	atlīdzība	izmaksājama	tādā	pašā	apmērā,	kāds	bija	spēkā	2009.gada	31.decembrī.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

112.	 1139L/9	 Grozījumi	Sabiedriskā	labuma	organizāciju	likumā
Izdarīt	 Sabiedriskā	 labuma	 organizāciju	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2004,	14.,	21.nr.;	2008,	16.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	4.pantā:
aizstāt	panta	nosaukumā	vārdu	“organizāciju”	ar	vārdu	“organizācijas”;
aizstāt	 pirmajā	 daļā	 vārdu	 “organizācijām”	 ar	 vārdu	 “organizācijai”	 un	 vārdu	 “tām”	 —	 ar	

vārdu	“tai”.
2.	Izteikt	5.pantu	šādā	redakcijā:	
“5.pants.	Sabiedriskā	labuma	organizāciju	reģistrs
Sabiedriskā	 labuma	 organizāciju	 reģistru	 ved	 un	 savā	 mājaslapā	 internetā	 publicē	 Valsts	

ieņēmumu	dienests.	Reģistrā	ieraksta	šādas	ziņas:
1)	 lēmuma	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	 piešķiršanu	 un	 lēmuma	 par	

sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	 atņemšanu	 pieņemšanas	 un	 publicēšanas	
datums,	piešķirtais	numurs;

2)	 lēmumā	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	piešķiršanu	norādītās	sabiedriskā	
labuma	darbības	jomas;

3)	 sabiedriskā	labuma	organizācijas	iepriekšējo	gadu	darbības	pārskati	(sākot	ar	tā	gada	
darbības	pārskatu,	kurā	piešķirts	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statuss);

4)	 sabiedriskā	labuma	organizācijas	turpmākās	darbības	plāns.”
3.	Aizstāt	6.panta	otrajā	un	trešajā	daļā	vārdus	“Finanšu	ministrija”	(attiecīgā	 locījumā)	ar	

vārdiem	“Valsts	ieņēmumu	dienests”	(attiecīgā	locījumā).
4.	Izteikt	7.pantu	šādā	redakcijā:
“7.pants.	 Sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	piešķiršanas	kārtība
(1)  Biedrība,	 nodibinājums	 vai	 reliģiskā	 organizācija,	 kas	 vēlas	 iegūt	 sabiedriskā	 labuma	

organizācijas	 statusu,	 iesniedz	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 iesniegumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	
organizācijas	 statusa	 piešķiršanu,	 iesniegumā	 norādot	 sev	 vēlamo	 veidu,	 kādā	 Valsts	 ieņēmumu	
dienests	paziņos	lēmumu	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	piešķiršanu.

(2) Biedrība,	nodibinājums	vai	reliģiskā	organizācija	iesniegumam	pievieno	savu	iepriekšējā	
gada	darbības	pārskatu	un	turpmākās	darbības	plānu	atbilstoši	veidlapai,	kuru	apstiprina	Ministru	
kabinets.

(3) Lai	varētu	pieņemt	lēmumu	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	piešķiršanu,	tiek	
izvērtēti	šādi	dokumenti	un	ziņas:

1)	 Uzņēmumu	 reģistra	 lēmums	 par	 ierakstīšanu	 attiecīgajā	 reģistrā	 un	 tajā	 iekļautās	
ziņas;

2)	 tikai	 attiecībā	 uz	 biedrībām	 un	 nodibinājumiem	 —	 lēmums	 par	 biedrības	 vai	
nodibinājuma	dibināšanu	vai	—	testamentārā	nodibinājuma	gadījumā	—	testaments;

3)	 tikai	 attiecībā	 uz	 reliģiskajām	 organizācijām	 —	 ziņas	 par	 reliģiskās	 organizācijas	
amatpersonām	 (vadības	 un	 revīzijas	 komisijas	 locekļiem),	 identificējot	 to	 vārdu,	
uzvārdu,	personas	kodu	un	amatu;

4)	 statūti,	satversme	vai	nolikums;
5)	 gada	 pārskats,	 ja	 atbilstoši	 normatīvo	 aktu	 prasībām	 biedrībai,	 nodibinājumam	 vai	

reliģiskajai	organizācijai	ir	pienākums	to	sagatavot;
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6)	 nekustamā	īpašuma	nodokļa	administrācijas	izziņa	par	šā	nodokļa	samaksu;
7)	 komisijas	motivēts	atzinums.

(4) Valsts	ieņēmumu	dienests	pieņem	lēmumu	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	
piešķiršanu	biedrībai,	nodibinājumam	vai	reliģiskajai	organizācijai,	ja	ir	izpildīti	šādi	nosacījumi:

1)	 biedrības,	nodibinājuma	vai	reliģiskās	organizācijas	statūtos,	satversmē	vai	nolikumā	
norādītais	 mērķis	 ir	 sabiedriskā	 labuma	 darbība	 un	 biedrība,	 nodibinājums	 vai	
reliģiskā	organizācija	veic	sabiedriskā	labuma	darbību;

2)	 biedrībai,	nodibinājumam	vai	reliģiskajai	organizācijai	nav	nodokļu	parādu.
(5)  Lēmumā	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	 piešķiršanu	 norāda	 attiecīgo	

sabiedriskā	labuma	darbības	jomu.
(6) Ja	šā	panta	otrajā	un	trešajā	daļā	minētie	dokumenti	un	ziņas	nesniedz	pilnīgu	priekšstatu	

par	biedrības,	nodibinājuma	vai	reliģiskās	organizācijas	darbību,	kā	arī	mantas	un	finanšu	līdzekļu	
izlietojumu,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 ir	 tiesības	 no	 attiecīgās	 valsts	 vai	 pašvaldības	 iestādes	
un	 biedrības,	 nodibinājuma	 vai	 reliģiskās	 organizācijas	 pieprasīt	 papildu	 ziņas	 un	 dokumentus.	
Pieprasot	papildu	ziņas	un	dokumentus,	Valsts	ieņēmumu	dienests	norāda	to	iesniegšanas	termiņu.

(7)  Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 lēmumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	
piešķiršanu	 pieņem	 mēneša	 laikā	 no	 iesnieguma	 saņemšanas	 dienas.	 Ja	 tiek	 pieprasītas	 papildu	
ziņas	 un	 dokumenti,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 lēmumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	
statusa	piešķiršanu	pieņem	mēneša	laikā	no	papildu	ziņu	un	dokumentu	saņemšanas	dienas.

(8)  Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 lēmumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	
piešķiršanu	paziņo,	to	nosūtot	pa	pastu	vai	informāciju	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	
piešķiršanu	publicējot	savā	mājaslapā	internetā.

(9)  Ja	 lēmumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	 piešķiršanu	 Valsts	 ieņēmumu	
dienests	publicē	savā	mājaslapā	internetā,	tad	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statuss	tiek	uzskatīts	
par	piešķirtu	septītajā	dienā	pēc	šā	lēmuma	publicēšanas.

(10) Ja	lēmumu	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	piešķiršanu	Valsts	ieņēmumu	
dienests	nosūta	pa	pastu,	tad	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statuss	tiek	uzskatīts	par	piešķirtu	
septītajā	dienā	pēc	šā	lēmuma	nodošanas	pastā.”

5.	8.pantā:
aizstāt	 pirmās	 daļas	 ievaddaļā	 vārdus	 “Finanšu	 ministrija”	 ar	 vārdiem	 “Valsts	 ieņēmumu	

dienests”;	
aizstāt	pirmās	daļas	2.punktā	vārdus	“dienesta	teritoriālā	iestāde”	ar	vārdu	“dienests”;
aizstāt	 pirmās	 daļas	 4.punktā	 vārdus	 “Finanšu	 ministrijas”	 ar	 vārdiem	 “Valsts	 ieņēmumu	

dienesta”	un	vārdus	“otrajā	un	piektajā	daļā”	—	ar	vārdiem	“pirmajā,	otrajā	un	sestajā	daļā”;
izslēgt	otro	daļu;
papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3)  Lēmumu	 par	 atteikumu	 piešķirt	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusu	 paziņo,	 to	

nosūtot	pa	pastu.	Lēmums	par	atteikumu	piešķirt	sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusu	stājas	
spēkā	septītajā	dienā	pēc	šā	lēmuma	nodošanas	pastā.”

6.	Aizstāt	10.panta	otrajā	daļā	vārdus	“kura	izlietojuma	mērķi	līgumā	nav	noteikti”	ar	vārdiem	
“kuram	nav	noteikts	izlietojuma	mērķis	vai	par	kura	nodošanu	nav	noslēgts	rakstveida	līgums”.

7.	11.pantā:	
aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	“taksācijas	periodā	(kalendārajā	gadā)”	ar	vārdiem	“kalendārajā	gadā”;	
aizstāt	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “tām	 sabiedriskā	 labuma	 darbībām,	 kuras	 minētas	 Finanšu	

ministrijas	lēmumā”	ar	vārdiem	“tai	sabiedriskā	labuma	darbības	jomai,	kura	minēta	lēmumā”;
aizstāt	 sestās	 daļas	 1.punktā	 vārdu	 “izlietošanas”	 ar	 vārdu	 “izlietojuma”	 un	 izslēgt	 vārdus	

“Finanšu	ministrijas”.
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8.	13.pantā:
izslēgt	otro	daļu;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Komisija	katru	gadu	izskata	sabiedriskā	labuma	organizācijas	gada	pārskatu,	iepriekšējā	

gada	 darbības	 pārskatu,	 kā	 arī	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 informāciju	 par	 nodokļu	 samaksu	
un	 pašvaldības	 izziņu	 par	 nekustamā	 īpašuma	 nodokļa	 samaksu,	 izvērtē	 sabiedriskā	 labuma	
organizācijas	darbības	atbilstību	sabiedriskā	labuma	darbības	būtībai.	Ja	komisijai	rodas	pamatotas	
šaubas	par	sabiedriskā	labuma	organizācijas	saņemto	ziedojumu	izlietojuma	atbilstību	šā	likuma	
prasībām,	Valsts	ieņēmumu	dienests	atbilstoši	savai	kompetencei	veic	attiecīgu	pārbaudi	un	sniedz	
komisijai	informāciju	par	pārbaudes	rezultātiem.”;

izslēgt	ceturto	daļu;
aizstāt	piektajā	daļā	vārdus	“Finanšu	ministrija”	ar	vārdiem	“Valsts	ieņēmumu	dienests”	un	

izslēgt	vārdus	“Finanšu	ministrijas”.
9.	14.pantā:
aizstāt	pirmās	daļas	ievaddaļā	un	7.punktā	vārdus	“Finanšu	ministrija”	(attiecīgā	locījumā)	ar	

vārdiem	“Valsts	ieņēmumu	dienests”	(attiecīgā	locījumā);
aizstāt	 pirmās	 daļas	 1.punktā	 vārdus	 “darbībām,	 kuras	 minētas	 Finanšu	 ministrijas”	 ar	

vārdiem	“darbības	jomai,	kura	minēta”;
aizstāt	pirmās	daļas	2.punktā	vārdus	“dienesta	teritoriālā	iestāde”	ar	vārdu	“dienests”;
aizstāt	 pirmās	 daļas	 6.punktā	 vārdus	 un	 skaitli	 “Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	 izziņu	 un	

informāciju	par	pārbaudes	rezultātiem	šā	likuma	13.panta	trešajā	daļā	minētajā	gadījumā	un”	ar	
vārdiem	un	skaitli	“Valsts	ieņēmumu	dienesta	informāciju	par	nodokļu	samaksu	un	pašvaldības	
izziņu	par	nekustamā	īpašuma	nodokļa	samaksu,	kā	arī	informāciju	par	pārbaudes	rezultātiem	šā	
likuma	13.panta	trešajā	daļā	minētajā	gadījumā”;

aizstāt	 otrajā,	 trešajā	 un	 ceturtajā	 daļā	 vārdus	 “Finanšu	 ministrija”	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	
vārdiem	“Valsts	ieņēmumu	dienests”	(attiecīgā	locījumā);

izslēgt	piektajā	daļā	vārdus	“Finanšu	ministrijas”;
papildināt	pantu	ar	sesto	un	septīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)  Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 informāciju	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	

atņemšanu	 publicē	 savā	 mājaslapā	 internetā	 un	 lēmumu	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	
statusa	 atņemšanu	 nosūta	 pa	 pastu.	 Sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statuss	 tiek	 uzskatīts	 par	
atņemtu	septītajā	dienā	pēc	šā	lēmuma	nodošanas	pastā.

(7)  Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 informāciju	 par	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 statusa	
atņemšanu	 publicē	 savā	 mājaslapā	 internetā	 vienas	 darbdienas	 laikā	 pēc	 tam,	 kad	 lēmums	 par	
sabiedriskā	labuma	organizācijas	statusa	atņemšanu	nodots	pastā.”

10.	15.pantā:
izslēgt	trešajā	daļā	pirmo	teikumu	un	vārdus	“Finanšu	ministrijas”;
aizstāt	ceturtajā	daļā	vārdus	“Finanšu	ministrijas”	ar	vārdiem	“Valsts	ieņēmumu	dienesta”.
11.	Izteikt	17.pantu	šādā	redakcijā:
“17.pants.	 Likvidējamās	sabiedriskā	labuma	organizācijas	mantas	sadale
(1)  Likvidējamās	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 likvidators	 informē	 Valsts	 ieņēmumu	

dienestu	par	likvidācijas	procesa	uzsākšanu	un	pirms	tās	atlikušās	mantas	sadales,	kas	palikusi	pēc	
kreditoru	prasījumu	apmierināšanas	un	likvidācijas	izdevumu	segšanas,	iesniedz	Valsts	ieņēmumu	
dienestam	likvidējamās	sabiedriskā	labuma	organizācijas	slēguma	finanšu	pārskatu.

(2) Valsts	ieņēmumu	dienests,	pamatojoties	uz	komisijas	motivētu	atzinumu,	pieņem	lēmumu	
par	likvidējamās	sabiedriskā	labuma	organizācijas	atlikušās	mantas	nodošanu	sabiedriskā	labuma	
organizācijai,	 kurai	 ir	 līdzīgs	 darbības	 mērķis.	 Kritērijus,	 pēc	 kādiem	 tiek	 noteikta	 sabiedriskā	
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labuma	 organizācija,	 kurai	 nodod	 likvidējamās	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 vai	 šā	 panta	
piektajā	 daļā	 minēto	 organizāciju	 mantu,	 kā	 arī	 šīs	 mantas	 nodošanas	 kārtību	 nosaka	 Ministru	
kabinets.

(3) Ja	likvidējamās	sabiedriskā	labuma	organizācijas	mantu	nevar	nodot	saskaņā	ar	šā	panta	
otro	daļu,	tā	piekrīt	valstij	un	valsts	to	iespēju	robežās	izmanto	sabiedriskā	labuma	organizācijas	
statūtos	norādītajiem	mērķiem.

(4)  Likvidators	 nodrošina	 likvidējamās	 sabiedriskā	 labuma	 organizācijas	 atlikušās	 mantas	
nodošanu	Valsts	ieņēmumu	dienesta	lēmumā	noteiktai	sabiedriskā	labuma	organizācijai	vai	valstij.

(5)  Šā	 panta	 pirmās,	 otrās,	 trešās	 un	 ceturtās	 daļas	 noteikumi	 piemērojami	 arī	 tādai	
likvidējamai	 biedrībai,	 nodibinājumam	 vai	 reliģiskajai	 organizācijai,	 kurai	 atņemts	 sabiedriskā	
labuma	organizācijas	statuss	un	kura	iepriekšējā	kalendārajā	gadā	kā	sabiedriskā	labuma	organizācija	
ir	saņēmusi	ziedojumus.

(6) Šā	panta	noteikumi	ir	attiecināmi	tikai	uz	tām	reliģiskajām	organizācijām,	kuras	nepieder	
pie	likumā	noteiktajā	kārtībā	reģistrētām	reliģiskajām	savienībām	(baznīcām).”

12.	Pārejas	noteikumos:
papildināt	2.punktu	pēc	skaitļa	un	vārdiem	“7.panta	piektajā	daļā”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	

“(2004.gada	17.jūnija	redakcijā)”;
izslēgt	4.punktu;
papildināt	5.punktu	pēc	vārdiem	un	skaitļa	“Grozījums	šā	likuma	11.panta	trešajā	daļā”	ar	

skaitļiem	un	vārdiem	“(2008.gada	17.jūlija	redakcijā)”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	6.,	7.	un	8.punktu	šādā	redakcijā:
“6.	Līdz	šā	likuma	7.panta	otrajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	

dienai,	 bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūlijam	 ir	 piemērojami	 Ministru	 kabineta	 2008.gada	
22.decembra	noteikumi	Nr.1110	“Noteikumi	par	biedrības,	nodibinājuma,	reliģiskās	organizācijas	
vai	tās	iestādes	iepriekšējā	gada	darbības	pārskata	un	turpmākās	darbības	plāna	veidlapas	paraugu”,	
ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.

7.	Šā	likuma	grozījums	par	17.panta	izteikšanu	jaunā	redakcijā	stājas	spēkā	2010.gada	1.jūlijā.	
Līdz	šā	grozījuma	spēkā	stāšanās	dienai	Ministru	kabinets	 izdod	tam	atbilstošus	17.panta	otrajā	
daļā	(jaunajā	redakcijā)	minētos	noteikumus.

8.	Tādu	sabiedriskā	labuma	organizāciju	likvidācija,	kuru	likvidācijas	process	uzsākts	pirms	
šo	pārejas	noteikumu	7.punktā	minētā	grozījuma	spēkā	stāšanās	dienas,	pabeidzama	saskaņā	ar	
normatīvajiem	aktiem,	kas	bija	spēkā	līdz	šā	grozījuma	spēkā	stāšanās	dienai.”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

113.	 1144L/9	 Grozījumi	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	
likumā

Izdarīt	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1997,	22.nr.;	2001,	17.nr.;	2005,	5.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	1.panta	1.punktā	vārdus	“Griškānu	pagasta	un	Verēmu	pagasta”	ar	vārdiem	“un	
Rēzeknes	novada”.

2.	Aizstāt	1.panta	2.	un	3.punktā,	4.pantā,	5.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā,	13.panta	pirmajā	un	
otrajā	daļā,	14.pantā,	20.pantā,	21.panta	pirmajā	daļā,	23.panta	1.punktā,	24.panta	pirmajā,	otrajā	
un	trešajā	daļā,	25.pantā,	27.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā,	46.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā,	47.panta	
pirmajā	un	trešajā	daļā,	48.panta	pirmajā	daļā,	49.pantā,	50.pantā,	55.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā,	
56.pantā	vārdus	“pārvaldīšanas	akciju	sabiedrība”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdu	“pārvalde”	attiecīgā	
locījumā.

3.	Papildināt	3.panta	otro	daļu	pēc	vārdiem	“ir	 jāveicina	Rēzeknes”	ar	vārdiem	“Rēzeknes	
novada”.

4.	Izteikt	6.pantu	šādā	redakcijā:
“6.pants.	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	 teritorija	 ir	noteikta	saskaņā	ar	Rēzeknes	

speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijas	plānu	(1.pielikums),	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	
teritorijas	robežu	aprakstu	(2.pielikums)	un	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijas	plāna	
nogabalu	robežu	apraksta	shēmu	(3.pielikums).”

5.	Izteikt	II	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:

“Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvalde”.
6.	Izteikt	8.,	9.	un	10.pantu	šādā	redakcijā:
“8.pants.	(1) Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	pārraudzību	īsteno	pašvaldību	

kopīgi	izveidota	iestāde	—	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvalde	saskaņā	ar	šajā	likumā	
noteiktajām	funkcijām	un	apstiprināto	nolikumu.

(2)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldes	 funkcijas	 veic	 Rēzeknes	 speciālās	
ekonomiskās	zonas	uzraudzības	padome	un	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	izpildaparāts,	
kuru	vada	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldnieks.

9.pants.  (1)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 augstākā	 kolektīvā	 uzraudzības	 un	
pārvaldes	institūcija	ir	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	uzraudzības	padome.

(2) Darbam	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	uzraudzības	padomes	sastāvā	
tiek	deleģēti	šo	padomi	veidojošo	pašvaldību	domju	priekšsēdētāju	vietnieki	vai	citas	amatpersonas.	
Minimālais	uzraudzības	padomes	locekļu	skaits	ir	trīs	locekļi.

(3)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldes	 uzraudzības	 padomes	 darbu	 vada	
uzraudzības	padomes	priekšsēdētājs.	Uzraudzības	padomes	priekšsēdētāja	pienākumus	pilda	pēc	
iedzīvotāju	 skaita	 lielākās	 pašvaldības	 domes	 priekšsēdētāja	 vietnieks,	 ja	 pašvaldības	 nevienojas	
citādi.

10.pants.	 (1)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldes	 uzraudzības	 padome	 veic	
šādas	funkcijas:

1)	 apstiprina	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 attīstības	 plānu	 saskaņā	 ar	 šo	
likumu,	 valsts,	 pašvaldību	 un	 sabiedrības	 interesēm,	 kā	 arī	 apstiprina	 Rēzeknes	
speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	darbības	plānu	un	gada	budžetu;
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2)	 slēdz	 līgumus	 ar	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 ieguldītājiem	 par	
ieguldījumiem	un	komercsabiedrību	darbību	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	
teritorijā;

3)	 slēdz	 līgumus	ar	Rēzeknes	 speciālās	ekonomiskās	zonas	komercsabiedrībām	par	 to	
komercdarbību	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijā;

4)	 izsniedz	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 komercsabiedrībām	 atļauju	 par	
tiesībām	 piemērot	 likumā	 “Par	 nodokļu	 piemērošanu	 brīvostās	 un	 speciālajās	
ekonomiskajās	zonās”	paredzētos	nodokļu	atvieglojumus;

5)	 nosaka	brīvās	zonas	un	to	robežas,	saskaņojot	ar	Valsts	ieņēmumu	dienestu	šo	zonu	
atbilstību	brīvās	zonas	režīma	ieviešanai;

6)	 slēdz	 līgumus	 par	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 teritorijā	 esošās	 zemes	
iznomāšanu	vai	atsavināšanu,	izņemot	šajā	likumā	minētos	gadījumus,	kad	zemes	un	
cita	nekustamā	īpašuma	privatizāciju	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijā	
veic	citas	institūcijas;

7)	 slēdz	 līgumus	 ar	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 komercsabiedrībām	 par	
atsevišķu	 saimniecisko	 funkciju	 nodošanu	 tām	 atsevišķās	 Rēzeknes	 speciālās	
ekonomiskās	zonas	apkalpošanas	jomās	vai	atsevišķās	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	
zonas	teritorijas	daļās;

8)	 kontrolē	noslēgto	līgumu	izpildi;
9)	 novērtē	kopīgās	iestādes	darbības	rezultātus;
10)	 veic	 normatīvajos	 aktos	 noteiktos	 brīvās	 zonas	 administrācijas	 pienākumus	

Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijā;
11)	 pārvalda	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	komercdarbības	atbalsta	fondu;
12)	 vada	 un	 kontrolē	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldes	 izpildaparāta	

darbību.
(2)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldes	 uzraudzības	 padome	 izlemj	 arī	 citus	

jautājumus,	kuri	 ietilpst	 tās	kompetencē	 saskaņā	ar	 šo	 likumu,	Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	
zonas	pārvaldes	nolikumu	un	citiem	spēkā	esošajiem	normatīvajiem	aktiem.

(3) Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	uzraudzības	padome	var	pārņemt	savā	
kompetencē	 jebkuru	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 izpildaparāta	 kompetencē	 nodoto	
jautājumu.”

7.	Papildināt	likumu	ar	11.1 pantu	šādā	redakcijā:
“11.1 pants. (1) Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	izpildaparāts	veic	šādas	funkcijas:

1)	 izstrādā	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	attīstības	plānu	saskaņā	ar	šo	likumu,	
valsts,	pašvaldību	un	sabiedrības	interesēm;	

2)	 Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	nolikumā	noteiktajā	kārtībā	izstrādā	
finanšu	 līdzekļu	 izlietojuma	 budžeta	 projektu	 nākamajam	 kalendārajam	 gadam	 un	
turpmākajiem	gadiem	un,	ja	nepieciešams,	precizējumus	iepriekšējā	gadā	iesniegtajā	
perspektīvajā	finanšu	līdzekļu	izlietojuma	budžetā;

3)	 organizē	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 izpēti	 un	 izvērtējumu,	 izplata	
informāciju	un	veic	tirgus	izpēti	ieguldītāju	piesaistei;

4)	 pašu	spēkiem	organizē	ieguldītāju	piesaisti,	slēdzot	līgumus	ar	speciālām	aģentūrām	
un	komercsabiedrībām;

5)	 nodrošina	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	attīstības	plāna	izpildi;	
6)	 organizē	 infrastruktūras	 izveidošanu	 un	 komunikāciju	 izbūvi	 Rēzeknes	 speciālās	

ekonomiskās	 zonas	 teritorijā	 atbilstoši	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	
attīstības	plānam;
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7)	 piedalās	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijas	infrastruktūras	attīstībā;
8)	 nodrošina	 pakalpojumu	 kompleksu	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	

ieguldītājiem	un	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	komercsabiedrībām;
9)	 veic	citas	funkcijas,	izņemot	tās,	kas	noteiktas	šā	likuma	10.pantā.”

8.	Izteikt	12.pantu	šādā	redakcijā:
“12.pants.	 (1)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 izpildaparāts	 ir	 Rēzeknes	 speciālās	

ekonomiskās	zonas	pārvaldes	izpildu	un	pārstāvības	institūcija.
(2)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldnieku	 amatā	 ieceļ	 Rēzeknes	 speciālās	

ekonomiskās	zonas	pārvaldes	uzraudzības	padome.
(3)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 izpildaparātu	 ieceļ	 un	 vada	 Rēzeknes	 speciālās	

ekonomiskās	zonas	pārvaldnieks.
(4)  Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 izpildaparāta	 un	 pārvaldnieka	 tiesības	 un	

pienākumus	nosaka	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	nolikums.”
9.	Izteikt	16.pantu	šādā	redakcijā:
“16.pants.	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	komercdarbības	atbalsta	fonda	turētāja	un	

pārvaldītāja	ir	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvalde.”
10.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	4.,	5.,	6.	un	7.punktu	šādā	redakcijā:
“4.	 Līdz	 2010.gada	 1.jūnijam	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvaldīšanas	 akciju	

sabiedrību	likvidē	un	izveido	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldi	kā	iestādi.
5.	Līdz	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldes	 izveidošanai,	bet	ne	 ilgāk	kā	 līdz	

2010.gada	1.jūnijam	šajā	likumā	noteiktās	pārvaldes	funkcijas	veic	Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	
zonas	pārvaldīšanas	akciju	sabiedrība.

6.	 Rēzeknes	 speciālās	 ekonomiskās	 zonas	 pārvalde	 pārņem	 visas	 Rēzeknes	 speciālās	
ekonomiskās	zonas	pārvaldīšanas	akciju	sabiedrības	tiesības	un	pienākumus.

7.	 Rēzeknes	 pilsētas	 pašvaldība	 ne	 vēlāk	 kā	 līdz	 2010.gada	 1.jūnijam	 veic	 nepieciešamās	
darbības,	lai	nodrošinātu	to,	ka	zeme	un	citi	nekustamie	īpašumi,	kas	atbilstoši	šā	likuma	pārejas	
noteikumu	1.punktam	ir	reģistrēti	zemesgrāmatās	uz	Rēzeknes	pilsētas	pašvaldības	vārda	Rēzeknes	
speciālās	ekonomiskās	zonas	pārvaldīšanas	akciju	sabiedrības	personā,	tiktu	reģistrēti	uz		Rēzeknes	
pilsētas	pašvaldības	vai	Rēzeknes	novada	pašvaldības	vārda.”

11.	Izteikt		šā	likuma	pielikumus	šādā	redakcijā:
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Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	likuma
1.pielikums

Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	(RSEZ)	teritorijas	plāns
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Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	likuma	
2.pielikums

Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	teritorijas	robežu	apraksts
1.nogabals

1—2
Pa	valsts	galvenā	autoceļa	A12	Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas	robeža	
(Terehova)	nodalījuma	joslas	malu	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78960070103	robežai

2—3 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960070042	rietumu	robežu	līdz	
Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	9.autoceļam	Lejas	Ančupāni—Meļņova

3—4
Pa	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	9.autoceļu	Lejas	Ančupāni—Meļņova	līdz	
krustojumam	ar	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	7.autoceļu	Skudra—Meļņova—
Rēzekne

4—5 Pa	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	7.autoceļu	Skudra—Meļņova—Rēzekne	līdz	
Rēzeknes	pilsētas	robežai

5—6 Pa	Rēzeknes	pilsētas	un	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	teritorijas	robežu	līdz	
Rēzeknes	pilsētas	Atbrīvošanas	alejai

6—7

Pa	Rēzeknes	pilsētas	Atbrīvošanas	aleju	līdz	Rēzeknes	pilsētas	robežai	un	pa	valsts	
galvenā	autoceļa	A13	Krievijas	robeža	(Grebņeva)—Rēzekne—Daugavpils—Lietuvas	
robeža	(Medumi)	nodalījuma	joslas	malu	līdz	krustojumam	ar	valsts	galveno	
autoceļu	A12	Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas	robeža	(Terehova)

7—8 Pa	valsts	galveno	autoceļu	A12	Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas	robeža	
(Terehova)	līdz	krustojumam	ar	dzelzceļu	Sanktpēterburga—Varšava

8—9 Pa	dzelzceļa	Sanktpēterburga—Varšava	malu	uz	dienvidiem	līdz	zemes	vienībai	ar	
kadastra	apzīmējumu	Nr.78960050277

9—10
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960050277,	Nr.78960050014,	
Nr.78960050019	ziemeļu	robežu	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78960050523	robežas	ziemeļu	stūrim

10—11 Pa	garāžu	kooperatīva	robežu	līdz	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	51.autoceļam	
Lejas	Ančupāni	(dārzkopības	biedrības	ceļi)

11—12 Pa	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	51.autoceļu	Lejas	Ančupāni	(dārzkopības	
biedrības	ceļi)	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960050019	robežai

12—13
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960050041,	Nr.78960050206,	
Nr.78960050524	robežu	uz	dienvidrietumiem	līdz	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	
pašvaldības	autoceļam	Stučeva—Kolna	Ančupāni

13—14 Pa	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	pašvaldības	autoceļu	Stučeva—Kolna	
Ančupāni	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960050018	robežai

14—15
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.8960050018,	Nr.78960050565,	
Nr.78960050046	robežu	uz	dienvidrietumiem	līdz	Rēzeknes	pilsētas	robežai	ar	
Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	teritoriju

15—16 Pa	Rēzeknes	pilsētas	robežu	ar	Rēzeknes	novada	Verēmu	pagasta	teritoriju	līdz	
dzelzceļam	Sanktpēterburga—Varšava	

16—17 Pa	dzelzceļu	Sanktpēterburga—Varšava	dienvidu	virzienā	līdz	dzelzceļu	
Sanktpēterburga—Varšava	un	Rīga—Maskava	krustojumam

17—18 Pa	dzelzceļa	Rīga—Maskava	nodalījuma	joslu	līdz	iedomājamam	krustojumam	ar	
Rēzeknes	pilsētas	Stacijas	ielu	

18—19 Pa	Stacijas	ielu	līdz	Rēzeknes	pilsētas	Upes	ielas	un	Jupatovkas	ielas	krustojumam

19—20 No	Upes	ielas	un	Jupatovkas	ielas	krustojuma	pa	Jupatovkas	ielu	līdz	Rēzeknes	
pilsētas	un	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	robežai

20—21 Pa	Rēzeknes	pilsētas	un	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	robežu	dienvidu	virzienā	
līdz	Rēzeknes	upei
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21—22 No	Rēzeknes	upes	dienvidu	virzienā	līdz	Rēzeknes	pilsētas	Zilupes	ielai

22—23 Pa	Zilupes	ielu	dienvidrietumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.21000100527	dienvidu	robežai

23—24 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.21000100527	dienvidu	robežu	līdz	
Rēzeknes	pilsētas	Parka	ielai

24—25 Pa	Parka	ielu	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.21000100517	robežai

25—26 Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.21000100527	ziemeļaustrumu	virzienā	
līdz	Rēzeknes	pilsētas	un	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	robežai

26—27 Pa	Rēzeknes	pilsētas	un	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	robežu	līdz	Zilupes	ielai

27—28 Pa	Zilupes	ielu	līdz	krustojumam	ar	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	28.autoceļu	
Rēzekne—Jupatovka

28—29
Pa	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	28.autoceļu	Rēzekne—Jupatovka	līdz	
krustojumam	ar	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	27.autoceļu	Litavnieki—
Jupatovka

29—30 Pa	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	27.autoceļu	Litavnieki—Jupatovka	līdz	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78560010132	robežai

30—31 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78560010132	robežu	uz	ziemeļiem	
līdz	dzelzceļam	Rīga—Maskava

31—1 Pa	dzelzceļa	Rīga—Maskava	nodalījuma	joslu	līdz	krustojumam	ar	valsts	galveno	
autoceļu	A12	Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas	robeža	(Terehova)

Izņemot	teritoriju:

A—B No	Rēzeknes	pilsētas	Atbrīvošanas	alejas	un	Maskavas	ielas	krustojuma	līdz	
Rēzeknes	pilsētas	Noliktavu	ielai

B—C No	Noliktavu	ielas	sākuma	uz	dienvidiem	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	
apzīmējumu	Nr.1000030410	robežai

C—D
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.21000030410,	Nr.21000030450,	
Nr.21000030408,	Nr.21000030402	ziemeļrietumu	robežu	uz	dienvidrietumiem	līdz	
Rēzeknes	pilsētas	Blaumaņa	ielai

D—E Pa	Blaumaņa	ielu	uz	dienvidiem	līdz	krustojumam	ar	Rēzeknes	pilsētas	Varoņu	ielu	
E—F Pa	Varoņu	ielu	uz	rietumiem	līdz	Atbrīvošanas	alejai
F—A Pa	Atbrīvošanas	aleju	līdz	krustojumam	ar	Maskavas	ielu

2.nogabals

1—2 Gar	dzelzceļa	līnijas	Rīga—Maskava	nodalījuma	joslu	dienvidu	virzienā	līdz	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030118	dienvidaustrumu	punktam

2—3 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030188	dienvidu	robežu	
rietumu	virzienā	līdz	šīs	zemes	vienības	dienvidrietumu	punktam

3—4
Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.7896000245	austrumu	robežu	
dienvidu	virzienā	un	pa	šīs	zemes	vienības	dienvidu	un	dienvidrietumu	robežu	līdz	
zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030162	austrumu	punktam	

4—5	 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030162	dienvidu	robežu	
rietumu	virzienā	līdz	valsts	vietējam	autoceļam	V562	Greivuļi—Ilzeskalns

5—6
Gar	valsts	vietējā	autoceļa	V562	Greivuļi—Ilzeskalns	nodalījuma	joslu	
ziemeļaustrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78960030162	ziemeļu	punktam

6—7
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030162,	Nr.78960030245	
ziemeļrietumu	robežu	dienvidaustrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	
apzīmējumu	Nr.78960030233	dienvidu	punktam
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7—8
Gar	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030243,	Nr.78960030154,	
Nr.78960030213,	Nr.78960030010	rietumu	robežu	ziemeļu	virzienā	līdz	valsts	
vietējam	autoceļam	V574	pievedceļš		Burzavas	ABR

8—9	
Gar	valsts	vietējā	autoceļa	V574	pievedceļš	Burzavas	ABR	nodalījuma	
joslu	ziemeļaustrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78960030138	rietumu	malai

9—10	 Gar	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030277	ziemeļrietumu	robežu	
ziemeļrietumu	virzienā	līdz	šīs	zemes	vienības	dienvidrietumu	punktam

10—11	
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030117,	Nr.78960030005,	
Nr.78960030126	dienvidaustrumu	robežu	ziemeļaustrumu	virzienā	līdz	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030126	dienvidaustrumu	punktam

11—12	
Gar	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030126,	Nr.78960030122,	
Nr.78960030125,	Nr.78960030121,	Nr.78960030194,	Nr.78960030128,	Nr.78960018	
dienvidaustrumu	robežu	ziemeļu	virzienā

12—13	
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030120,	Nr.78960030127	
dienvidu	robežu	rietumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78960030127	dienvidrietumu	punktam

13—14	 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030166	robežu	līdz	šīs	zemes	
vienības	ziemeļu	punktam

14—15	
Gar	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030184	dienvidu	robežu	
austrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030270	
dienvidu	punktam

15—16	
Gar	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030270,	Nr.78960030171	
dienvidaustrumu	robežu	ziemeļaustrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	
apzīmējumu	Nr.78960030171	austrumu	punktam

16—17 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030172	robežu	līdz	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030150	austrumu	punktam

17—18 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030150	ziemeļaustrumu	robežu	
ziemeļrietumu	virzienā	līdz	šīs	zemes	vienības	ziemeļu	punktam

18—19
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78960030176,	Nr.78960030178	
dienvidaustrumu	robežu	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78960030178	dienvidaustrumu	punktam

19—20 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030188	dienvidrietumu	robežu	
līdz	šīs	zemes	vienības	rietumu	punktam	

20—21	 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030266	rietumu	robežu	līdz	
Rēzeknes	novada	Ilzeskalna	pagasta	robežai

21—22 Pa	Rēzeknes	novada	Verēmu	un	Ilzeskalna	pagastu	robežu	ziemeļaustrumu	virzienā	
līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030266	ziemeļu	punktam

22—23	 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78960030266	ziemeļaustrumu	robežu	
līdz	šīs	zemes	vienības	dienvidaustrumu	punktam

23—1	 Dienvidaustrumu	virzienā	līdz	dzelzceļa	līnijai	Rīga—Maskava

3.nogabals

1—2	 Pa	Rēzeknes	pilsētas	un	Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	robežu	dienvidu	virzienā	
līdz	Rēzeknes	pilsētas	Meža	ielai

2—3	 Pa	Meža	ielu	ziemeļrietumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.21000101808	ziemeļrietumu	punktam

3—4	
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.21000150601,	Nr.21000150604,	
Nr.21000150605,	Nr.21000150606	dienvidu	robežu	rietumu	virzienā	līdz	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.21000150606	dienvidrietumu	punktam
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4—5	 Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.2100150606,	Nr.21000150509,	
Nr.21000150605	rietumu	robežu	ziemeļu	virzienā	līdz	Rēzeknes	pilsētas	Rēznas	ielai	

5—6	 Pa	Rēznas	ielas	malu	austrumu	virzienā	līdz	Rēzeknes	pilsētas	Meža	ielai

6—7	 Pa	Meža	ielas	malu	dienvidu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.21000150601	austrumu	robežai

7—8	 Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.21000101801,	Nr.21000101830	
dienvidu	robežu	austrumu	virzienā

8—9	 Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.21000101830,	Nr.21000101806	
austrumu	robežu	ziemeļu	virzienā	līdz	Rēzeknes	pilsētas	Rēznas	ielas	malai

9—10	 Pa	Rēznas	ielu	austrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.21000101805	ziemeļu	malai

10—1	 Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.21000101805	ziemeļu	robežu	līdz	
Rēzeknes	novada	Griškānu	pagasta	robežai

4.nogabals

1—2	
Pa	valsts	galvenā	autoceļa	A13	Krievijas	robeža	(Grebņeva)—Rēzekne—
Daugavpils—Lietuvas	robeža	(Medumi)	nodalījuma	joslas	malu	līdz	zemes	vienības	
ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78760011220	ziemeļaustrumu	punktam

2—3	
Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78760011220	ziemeļaustrumu	robežu	
un	pa	šīs	zemes	vienības	ziemeļrietumu	malu	ziemeļrietumu	virzienā	līdz	zemes	
vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78760012436	dienvidu	punktam

3—4	
Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78760012436,	Nr.78760012466,	
Nr.78760012519,	Nr.78760012293	dienvidrietumu	robežu	ziemeļrietumu	virzienā	
līdz	dzelzceļa	līnijas	Sanktpēterburga—Varšava	nodalījuma	joslai

4—5		
Pa	dzelzceļa	Sanktpēterburga—Varšava	nodalījuma	joslas	malu	ziemeļaustrumu	
virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78760011046	ziemeļu	
punktam

5—6	

Pa	zemes	vienību	ar	kadastra	apzīmējumiem	Nr.78760011046,	Nr.78760011039,	
Nr.78760012423,	Nr.78760012479,	Nr.78760012430	ziemeļaustrumu	robežu	
dienvidaustrumu	virzienā	līdz	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	
Nr.78760012430	ziemeļaustrumu	punktam

6—1
Pa	zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78760012430	austrumu	robežu	un	pa	
zemes	vienības	ar	kadastra	apzīmējumu	Nr.78760012353	ziemeļu	robežu	dienvidu	
virzienā	līdz	šīs	zemes	vienības	ziemeļaustrumu	punktam
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Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	likuma	
3.pielikums

Rēzeknes	speciālās	ekonomiskās	zonas	(RSEZ)	
teritorijas	plāna	nogabalu	robežu	apraksta	shēma

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

114.	 1145L/9	 Ģeotelpiskās	informācijas	likums
I	nodaļa

Vispārīgie	noteikumi
1.pants. Likumā	lietotie	termini
Likumā	ir	lietoti	šādi	termini:
1)  ģeodēzija  —  zinātnes	 un	 ražošanas	 nozare,	 kas	 pēta	 Zemes	 formu	 un	 lielumu,	 kā	 arī	

nosaka	dabas	elementu	un	cilvēku	radītu	objektu	savstarpējo	stāvokli	uz	Zemes	virsmas	kādā	ar	
Zemi	saistītā	koordinātu	sistēmā.	Ģeodēzijā	izmanto	Zemes	gravitācijas	lauka,	magnētiskā	lauka	
un	citus	ģeofizikālos	mērījumus;

2) ģeodēziskais	punkts — apvidū	nostiprināta	zīme,	kurai	ir	pastāvīgs	centrs	un	kurai	tiek	
nodrošināta	uzturēšana,	kā	arī	ir	noteikts	vismaz	viens	no	šādiem	raksturlielumiem:	koordinātas,	
augstums,	Zemes	gravimetriskā	lauka	vērtība	vai	Zemes	ģeomagnētiskā	lauka	vērtība;

3) ģeodēziskais	tīkls — ģeodēzisko	punktu	kopums	ar	viena	veida	raksturlielumiem;
4)  ģeodēziskā	 atskaites	 sistēma	 —	 teorētisks,	 tehnoloģisks	 un	 administratīvs	 ietvars	

ģeodēzisko	darbību	veikšanai;	
5) ģeotelpiskā	informācija — jebkura	informācija,	kas	tieši	vai	netieši	norāda	uz	konkrētu	

atrašanās	vietu	vai	ģeogrāfisko	apgabalu,	kurā	atrodas	ģeotelpiskais	objekts;
6)  ģeotelpiskās	 informācijas	 aprite  —  ģeotelpiskās	 informācijas	 iegūšana,	 sagatavošana,	

apstrāde,	uzturēšana,	piegāde	lietotājiem	un	izmantošana;
7)  ģeotelpiskās	 informācijas	 atkalizmantošana  —  iestādes	 rīcībā	 esošās	 ģeotelpiskās	

informācijas	izmantošana,	ko	veic	fiziskās	vai	juridiskās	personas	komerciāliem	vai	nekomerciāliem	
mērķiem,	kas	nav	 izmantošanas	sākotnējs	mērķis,	kuram	ģeotelpiskā	 informācija	 tika	 iegūta	un	
sagatavota,	pildot	iestādes	uzdevumus.	Ģeotelpiskās	informācijas	apmaiņa	starp	iestādēm,	īstenojot	
to	pārvaldes	funkcijas	un	uzdevumus,	nav	ģeotelpiskās	informācijas	atkalizmantošana;

8)  ģeotelpiskās	 informācijas	 infrastruktūra  —  normatīvajos	 aktos	 noteiktas	 ģeotelpisko	
datu	 kopas,	 to	 metadati,	 ģeotelpiskās	 informācijas	 kopīgas	 izmantošanas	 un	 atkalizmantošanas	
nosacījumi,	ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumi,	informācijas	un	telekomunikācijas	tehnoloģijas,	
ar	 kurām	 nodrošina	 ģeotelpiskās	 informācijas	 apriti	 un	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pakalpojumu	
sniegšanu,	un	kārtība,	kādā	tiek	koordinēta	un	uzraudzīta	iesaistīto	institūciju	darbība;

9) ģeotelpiskās	informācijas	kopīga	izmantošana	—	ģeotelpiskās	informācijas	aprite	starp	
iestādēm,	īstenojot	to	pārvaldes	funkcijas	un	uzdevumus;

10) ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumi — ģeotelpiskās	informācijas	tehniska	apstrāde	
un	citas	darbības	šīs	informācijas	aprites	nodrošināšanai;

11)  ģeotelpiskās	 informācijas	 portāls  (turpmāk  —  ģeoportāls)	 —tīmekļa	 vietne	 vai	
tai	 pielīdzināms	 līdzeklis,	 kas	 nodrošina	 pieeju	 ģeotelpisko	 datu	 kopām,	 pakalpojumiem	 un	
metadatiem;

12)  ģeotelpiskās	 informācijas	 turētājs  —  fiziskā	 vai	 juridiskā	 persona,	 kura	 ir	 attiecīgās	
ģeotelpiskās	 informācijas	 veidotājs,	 pasūtītājs	 vai	 kuras	 rīcībā	 ir	 iestādei	 noteikto	 funkciju	
nodrošinājumam	nepieciešamā	ģeotelpiskā	informācija,	kas	var	būt	sakārtota	datubāzē,	tai	skaitā	
ģeotelpisko	datu	kopas	turētājs;

13)  ģeotelpisko	 datu	 kopa  —  ar	 noteiktu	 izmantošanas	 mērķi	 izveidota	 identificējama	
ģeotelpiskās	 informācijas	 datubāze,	 kurai	 ir	 noteikts	 turētājs	 un	 kura	 ietver	 atsevišķas	 nozares	
ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatus;
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14)  ģeotelpisko	 datu	 kopas	 turētājs  —  normatīvajos	 aktos	 noteikta	 atbildīgā	 institūcija	
ģeotelpisko	datu	kopas	izveidošanai	un	uzturēšanai;

15)  ģeotelpisko	 datu	 kopu	 un	 pakalpojumu	 sadarbspēja  —  spēja	 apvienot	 ģeotelpisko	
datu	 kopas	 un,	 nelietojot	 atkārtotu	 manuālu	 iejaukšanos,	 nodrošināt	 ģeotelpiskās	 informācijas	
pakalpojumu	 mijiedarbību	 tādā	 veidā,	 ka	 tiek	 panākts	 saskanīgs	 rezultāts	 un	 paaugstināta	
ģeotelpisko	datu	kopu	un	pakalpojumu	pievienotā	vērtība;

16) ģeotelpisks	objekts — abstrakts	reālās	pasaules	atspoguļojums,	kas	saistīts	ar	konkrētu	
atrašanās	vietu	vai	ģeogrāfisko	apgabalu;

17) kartogrāfija — zinātnes	un	ražošanas	nozare	par	ģeotelpiskās	informācijas	iegūšanu	un	
apstrādi	ar	kartēšanas	metodēm,	kā	arī	par	karšu	un	plānu	sastādīšanu,	izdošanu	un	lietošanu;

18) metadati — strukturēta	informācija,	kas	raksturo	ģeotelpisko	datu	kopas	un	ģeotelpiskās	
informācijas	pakalpojumus;

19) nozare — tautsaimniecības	nozare,	kuras	praktiskās	darbības	nodrošināšanai	nepieciešama	
ģeotelpiskās	informācijas	iegūšana,	sagatavošana,	atjaunināšana	un	izmantošana;

20)  ortofoto  —  Zemes	 virsmas	 fotogrāfisks	 attēls,	 kas	 pēc	 apstrādes	 ar	 fotogrammetrijas	
metodēm	ieguvis	atbilstību	kartes	vai	plāna	projekcijas	ģeometriskajām	īpašībām;

21)  pamatdati  —  tāds	 ģeotelpiskās	 informācijas	 kopums,	 kurš	 sagatavots	 pēc	 vienotas	
specifikācijas	 un	 kura	 sagatavošana	 un	 pastāvīga	 atjaunināšana	 dod	 valsts	 tautsaimniecībai	
ekonomisku	efektu	un	funkcionāli	nodrošina:

a)	 citu	ģeotelpisko	objektu	nepārprotamu	atrašanās	vietas	piesaistīšanu,
b)	konteksta	veidošanu	citu	ģeotelpisko	datu	vizualizēšanai	un	analīzei,
c)	 topogrāfisko	un	tematisko	karšu	izgatavošanu;

22)  pastāvīgo	 globālās	 pozicionēšanas	 bāzes	 staciju	 sistēma	 “Latvijas	 Pozicionēšanas	
sistēma”	 —	 valsts	 ģeodēziskās	 atbalsta	 sistēmas	 sastāvdaļa,	 kura	 nodrošina	 augstas	 precizitātes	
koordinātu	noteikšanu	apvidus	objektiem,	izmantojot	Zemes	mākslīgos	pavadoņus;

23)  tematiskā	 karte  —  karte,	 kuras	 saturs,	 mērogs,	 projekcija	 un	 noformējums	 veidots	
atbilstoši	 tikai	 noteiktas	 nozares	 (piemēram,	 ģeoloģijas,	 tūrisma,	 nekustamo	 īpašumu	 kadastra,	
transporta)	vai	konkrēta	mērķa	(piemēram,	aeronavigācijas,	jūras	navigācijas,	teritorijas	plānošanas)	
attēlošanas	prasībām;

24)  topogrāfiskā	 karte  —  ģeotelpiskās	 informācijas	 attēlojums	 plaknē	 ar	 noteikta	 veida	
apzīmējumiem	vizuāli	uztveramā	formā,	kurā	atbilstoši	attēlojuma	mērogam	ņemta	vērā	Zemes	
virsmas	liekuma	ietekme;

25)	topogrāfiskais	plāns	—	lokāla	ģeogrāfiskā	apgabala	ģeotelpiskās	informācijas	attēlojums	
plaknē	ar	noteikta	veida	apzīmējumiem	vizuāli	uztveramā	formā;

26)  vietvārdu	 (toponīmu)	 informācija  —  šā	 likuma	 izpratnē:	 vietvārdi	 jeb	 ģeogrāfiskie	
nosaukumi	kopā	ar	informāciju,	kas	raksturo	vai	paskaidro	tos,	kā	arī	norāda	uz	attiecīgo	vietvārdu	
ģeogrāfisko	piesaisti	konkrētiem	objektiem.

2.pants.	Likuma	mērķis	
Likuma	 mērķis	 ir	 noteikt	 institucionālo	 sistēmu	 ģeotelpiskās	 informācijas	 jomā,	 ietverot	

ģeotelpiskās	 informācijas	 (tai	 skaitā	 ģeodēzisko	 un	 kartogrāfisko	 pamatdatu)	 sagatavošanas,	
izmantošanas,	 apmaiņas	 un	 uzturēšanas	 nosacījumus,	 lai	 izveidotu	 ģeotelpiskās	 informācijas	
infrastruktūru	Latvijas	Republikā.

3.pants.	Likuma	darbības	joma	
(1) Likumu	piemēro	visām	fiziskajām	un	juridiskajām	personām,	kuru	funkcijas,	uzdevumi	

un	darbība	ir	saistīta	ar	ģeotelpiskās	informācijas	apriti	un	šīs	informācijas	kopīgu	izmantošanu	un	
atkalizmantošanu.

(2)  Likums	 attiecas	 uz	 ģeotelpiskās	 informācijas	 apriti	 tiktāl,	 ciktāl	 tas	 nav	 pretrunā	 ar	
speciālajos	normatīvajos	aktos	un	starpvalstu	 līgumos	noteiktajiem	vai	starptautiskās	sadarbības	
ietvaros	realizējamiem	ģeotelpiskās	informācijas	aprites	noteikumiem.
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II	nodaļa
Kompetence	valsts	pārvaldē	ģeotelpiskās	informācijas	jomā

4.pants.	 Ģeodēzijas,	kartogrāfijas	un	ģeotelpiskās	informācijas	pārvaldes	institūcijas	un	
to	darbības	koordinācija

(1)  Aizsardzības	 ministrija	 organizē	 un	 koordinē	 valsts	 politikas	 īstenošanu	 ģeodēzijas,	
kartogrāfijas	un	ģeotelpiskās	informācijas	jomā:

1)	 izstrādā	valsts	politiku	un	attīstības	stratēģiju,	koordinē	ģeotelpiskās	informācijas	apriti	
valstī	ģeodēzijas	un	kartogrāfijas	jomā,	izņemot	jūras	navigācijas	karšu	sastādīšanu	un	
publicēšanu,	ko	nosaka	Jūrlietu	pārvaldes	un	jūras	drošības	likums;

2)	 nodrošina	 reglamentējošu	 normatīvo	 aktu	 projektu	 izstrādi	 atbilstoši	 Eiropas	
Savienības,	 Ziemeļatlantijas	 līguma	 organizācijas	 un	 citu	 starptautisko	 organizāciju	
tiesību	aktiem;

3)	 plāno	 un	 uzrauga	 valsts	 aģentūras	 “Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informācijas	 aģentūra”	
ģeodēzisko	un	kartogrāfisko	pamatdatu	iegūšanas,	sagatavošanas	un	atjaunināšanas,	
kā	 arī	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pakalpojumu	 sniegšanas	 izpildi	 ikgadējā	 valsts	
budžeta	finansējuma	ietvaros;

4)	 izveido	Ģeotelpiskās	informācijas	ekspertu	padomi	un	nodrošina	tās	darbību;
5)	 nosaka	 kārtību,	 kādā	 nodrošināms	 ģeotelpiskās	 informācijas	 atbalsts	 Nacionālo	

bruņoto	spēku	uzdevumu	izpildei	un	dalībai	Ziemeļatlantijas	līguma	organizācijā;
6)	 sadarbībā	 ar	 nozaru	 ministrijām	 nodrošina	 standartu	 izstrādi	 un/vai	 starptautisko	

standartu	adaptēšanu	ģeotelpiskās	informācijas	jomā;
7)	 koordinē	starptautisko	 līgumu	slēgšanu	par	ģeotelpiskās	 informācijas,	kas	 iegūta	ar	

tālizpētes	 metodi,	 izmantošanu	 visu	 ieinteresēto	 ministriju	 funkciju	 un	 uzdevumu	
izpildei.

(2)  Valsts	 aģentūra	 “Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informācijas	 aģentūra”	 ir	 vadošā	 iestāde	 valsts	
politikas	īstenošanā	ģeodēzijas,	kartogrāfijas	un	ģeotelpiskās	informācijas	jomā.	Tā	iegūst,	sagatavo	
un	atjaunina	šā	likuma	12.panta	piektajā	daļā,	17.panta	trešajā	daļā	un	18.panta	otrajā	daļā	minētos	
ģeodēziskos	un	kartogrāfiskos	pamatdatus	civilajām	un	militārajām	vajadzībām,	sniedz	ģeotelpiskās	
informācijas	pakalpojumus	un	veic	citus	šajā	likumā	un	citu	nozaru	speciālajos	normatīvajos	aktos	
noteiktos	uzdevumus.

(3) Šā	likuma	12.panta	piektajā	un	sestajā	daļā,	17.panta	trešajā	daļā,	18.panta	otrajā	daļā	un	
31.panta	otrajā	daļā	noteikto	uzdevumu	izpildei	valsts	aģentūra	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	
aģentūra”	var	slēgt	līgumus	par	attiecīgu	pakalpojumu	veikšanu.

(4)  Atsevišķas	 funkcijas	 ģeodēzijas,	 kartogrāfijas	 un	 ģeotelpiskās	 informācijas	 politikas	
īstenošanā	 atbilstoši	 savai	 kompetencei	 pilda	 Vides	 ministrija,	 Zemkopības	 ministrija,	 Tieslietu	
ministrija,	Satiksmes	ministrija,	Reģionālās	attīstības	un	pašvaldību	lietu	ministrija,	Ekonomikas	
ministrija,	 Iekšlietu	 ministrija,	 Veselības	 ministrija,	 Izglītības	 un	 zinātnes	 ministrija,	 Kultūras	
ministrija	un	vietējās	pašvaldības,	kā	arī	biedrības	un	nodibinājumi,	kuru	darbība	attiecīgajā	jomā	
ir	reģistrēta.

(5) Šā	panta	ceturtajā	daļā	minētās	ministrijas	atbilstoši	savām	valsts	pārvaldes	funkcijām,	
uzdevumiem	un	kompetencei,	to	aptvertajām	nozarēm	vai	nozaru	grupām	un	Latvijas	Republikai	
saistošām	starptautiskajām	tiesību	normām:

1)	 iekļauj	 nozares	 politikas	 plānošanas	 dokumentos	 pasākumus,	 lai	 nodrošinātu	
attiecīgās	 nozares	 politikas	 izstrādāšanai	 un	 īstenošanai	 nepieciešamās	 ģeotelpiskās	
informācijas	 iegūšanu,	 sagatavošanu,	 atjaunināšanu	 un	 attiecīgu	 ģeotelpiskās	
informācijas	pakalpojumu	sniegšanu;

2)	 nozares	 politikas	 plānošanas	 dokumentos	 par	 šīs	 daļas	 1.punktā	 minētajiem	
pasākumiem	sniedz	šādu	informāciju:
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a)	 konkrētas	 ģeotelpisko	 datu	 kopas	 un	 pakalpojumi,	 ko	 plānots	 nodrošināt	 ar	
attiecīgajiem	pasākumiem,

b)	 termiņi	pasākumu	īstenošanai,
c)	 pasākumu	izpildei	piešķirtais	un	papildus	nepieciešamais	finansējums,
d)	par	pasākumu	īstenošanu	atbildīgās	institūcijas,
e)	 kārtība,	kādā	sniedzams	pārskats	par	pasākumu	izpildi;

3)	 nodrošina	 attiecīgās	 nozares	 ģeotelpisko	 datu	 kopu	 un	 to	 metadatu	 iegūšanu,	
sagatavošanu,	atjaunināšanu	un	pieejamību	valsts	vienotajā	ģeoportālā,	ievērojot	šīs	
daļas	 1.punktā	 minētos	 pasākumus	 un	 šajā	 likumā	 noteiktās	 prasības	 ģeotelpiskās	
informācijas	apritei.

(6) Šā	panta	ceturtajā	daļā	minētās	ministrijas	sagatavo	un	sniedz	Aizsardzības	ministrijai	
ziņas	 par	 attiecīgās	 nozares	 ģeotelpisko	 informāciju,	 pakalpojumiem	 un	 pasākumiem,	 lai	
nodrošinātu	efektīvu	ģeotelpiskās	informācijas	iegūšanu,	sagatavošanu,	atjaunināšanu	un	attiecīgu	
ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumu	sniegšanu	valstī	un	šā	likuma	8.panta	otrajā	un	trešajā	daļā	
noteikto	uzdevumu	izpildi.

5.pants.	 Reģionālās	 attīstības	 un	 pašvaldību	 lietu	 ministrijas	 kompetence	 ģeotelpiskās	
informācijas	jomā

Reģionālās	 attīstības	 un	 pašvaldību	 lietu	 ministrija	 atbilstoši	 savām	 valsts	 pārvaldes	
funkcijām,	 uzdevumiem	 un	 kompetencei,	 kā	 arī	 Latvijas	 Republikai	 saistošām	 starptautiskajām	
tiesību	normām:	

1)	 organizē	un	koordinē	valsts	politikas	izstrādi	un	īstenošanu	elektroniskās	pārvaldes,	
informācijas	sabiedrības	un	informācijas	tehnoloģiju	jomās	valsts	vienotā	ģeoportāla	
izveidei	un	tā	darbības	nodrošināšanai	ikgadējā	valsts	budžeta	finansējuma	ietvaros;

2)	 izstrādā	normatīvo	aktu	projektus	un	politikas	plānošanas	dokumentus	valsts	vienotā	
ģeoportāla	izveidei	un	ieviešanai;

3)	 koordinē	nozaru	ministriju,	 to	padotības	valsts	pārvaldes	 institūciju	un	pašvaldību	
institūciju	 sadarbību	valsts	vienotajā	ģeoportālā	pieejamo	ģeotelpisko	pakalpojumu	
izveidē	un	ieviešanā;

4)	 nodrošina	valsts	vienotā	ģeoportāla	izveides	un	uzturēšanas	pārvaldību;
5)	 nodrošina	valsts	vienotā	ģeoportāla	sadarbspēju	ar	Eiropas	Kopienas	ģeoportālu.

6.pants.	 Vietējo	pašvaldību	kompetence	ģeotelpiskās	informācijas	jomā
Vietējās	pašvaldības	atbilstoši	savām	funkcijām,	uzdevumiem	un	kompetencei,	kā	arī	Latvijas	

Republikai	saistošām	starptautiskajām	tiesību	normām	ikgadējā	budžeta	ietvaros:
1)	 organizē	savu	funkciju	 izpildei	nepieciešamās	ģeotelpiskās	 informācijas	 iegūšanu	un	

uzturēšanu,	nosaka	šo	 funkciju	finansēšanas	un	 izmantošanas	kārtību	un	nodrošina	
sadarbību	 ar	 citām	 iestādēm	 ģeotelpiskās	 informācijas	 aprites	 jomā,	 piemēram,	 ar	
valsts	aģentūru	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”	un	Valsts	zemes	dienestu;

2)	 nodrošina	 savai	 darbībai	 nepieciešamās	 ģeotelpiskās	 informācijas	 un	 pakalpojumu	
savlaicīgu	atjaunināšanu	un	uzturēšanu;

3)	 nodrošina	padotajās	institūcijās	un	iestādēs	šā	likuma	prasību	ievērošanu	ģeotelpiskās	
informācijas	aprites	jomā.

7.pants.	 Biedrību	un	nodibinājumu	kompetence	ģeotelpiskās	informācijas	jomā
Biedrības	 un	 nodibinājumi	 vai	 to	 apvienības,	 kas	 apvieno	 ģeotelpiskās	 informācijas	 jomā	

strādājošās	fiziskās	un	juridiskās	personas,	var	piedalīties	valsts	politikas	īstenošanā	ģeotelpiskās	
informācijas	jomā,	veicot	normatīvo	dokumentu	un	standartu	apspriešanu	un	sniedzot	atzinumus,	
veicinot	 sabiedrības	 iesaistīšanu	 ģeotelpiskās	 informācijas	 apritē,	 paaugstinot	 profesionālo	
kvalifikāciju	 un	 pildot	 citus	 biedrībām	 un	 nodibinājumiem	 vai	 to	 apvienībām	 deleģētos	 valsts	
pārvaldes	uzdevumus.
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8.pants.	 Latvijas	Republikas	pārstāvēšana	Eiropas	Savienības	institūcijās	un	informācijas	
sniegšana	Eiropas	Komisijai

(1)  Aizsardzības	 ministrija	 un	 Vides	 ministrija	 savas	 kompetences	 ietvaros,	 savstarpēji	
sadarbojoties,	 nodrošina	 Latvijas	 Republikas	 pārstāvēšanu	 Eiropas	 Savienības	 institūcijās	
jautājumos	par	Eiropas	Kopienas	ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūras	izveidi	un	tās	darbību	
reglamentējošo	noteikumu	projektu	saskaņošanu	un	pieņemšanu	Eiropas	Savienības	institūcijās.

(2) Aizsardzības	ministrija	ik	pēc	trim	gadiem,	sākot	ar	2010.gada	15.maiju,	sagatavo	ziņojumu	
Eiropas	Komisijai	par	ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūras	ieviešanu	Latvijas	Republikā.

(3) Aizsardzības	ministrija	pēc	Eiropas	Komisijas	pieprasījuma	sniedz	 tai	 ziņas,	 lai	 veiktu	
analīzi	 ar	 mērķi	 radīt	 Eiropas	 Kopienas	 ģeotelpiskās	 informācijas	 infrastruktūras	 izveidošanas	
nosacījumus,	 kas	 būtu	 praktiski	 iespējami	 un	 proporcionāli	 to	 prognozējamām	 izmaksām	 un	
ieguvumiem.

9.pants.	 Nekustamo	 īpašumu	 īpašnieku,	 tiesisko	 valdītāju	 un	 lietotāju	 pienākumi	 un	
atbildība

(1)  Nekustamā	 īpašuma	 īpašnieks,	 tiesiskais	 valdītājs	 vai	 lietotājs	 netraucē	 piekļuvi	
ģeodēziskajiem	punktiem,	lai	veiktu	ģeodēzisko	vai	kartogrāfisko	darbību,	un	neierobežo	ģeodēzisko	
un	kartogrāfisko	darbu	veikšanu	savā	īpašumā	esošajā	vai	pārvaldāmajā	teritorijā.

(2) Nekustamā	īpašuma	īpašnieks,	tiesiskais	valdītājs	vai	lietotājs	neveic	darbības,	kas	vērstas	
pret	ģeodēzisko	zīmju	 ilgstošu	saglabāšanu,	stabilitāti	vai	 to	konstrukcijas	nemainību,	un	 ievēro	
Aizsargjoslu	likumā	noteiktos	aprobežojumus	ap	ģeodēziskajiem	punktiem.	

(3)	 Nekustamā	 īpašuma	 īpašnieks,	 tiesiskais	 valdītājs	 vai	 lietotājs	 par	 šā	 panta	 otrajā	 daļā	
noteikto	pienākumu	pārkāpšanu	saucams	pie	likumā	noteiktās	atbildības.

III nodaļa
Ģeotelpiskās	informācijas	iegūšana,	sagatavošana,	apstrāde	un	uzturēšana

10.pants. Ģeodēziskās	un	kartogrāfiskās	darbības	veikšana
(1)  Ģeodēziskā	 un	 kartogrāfiskā	 darbība	 ir	 pamats	 ģeotelpiskās	 informācijas	 iegūšanai,	

sagatavošanai,	apstrādei	un	uzturēšanai.
(2) Ģeodēziskā	darbība	ietver:

1)	 ģeodēziskās	atskaites	sistēmas	izveidošanu,	uzturēšanu	un	pārraudzību;
2)	 globālās	pozicionēšanas	pastāvīgo	staciju	izveidi	un	ekspluatāciju;
3)	 ģeodēzisko	darbu	veikšanu	nozaru	vajadzībām.

(3) Ģeodēzisko	darbību	veic	valsts	un	pašvaldību	institūciju	darbinieki,	kuriem	šādi	uzdevumi	
ir	noteikti	speciālajos	normatīvajos	aktos,	ja	attiecīgo	darbinieku	kvalifikācija	ir	atbilstoša	profesiju	
klasifikatorā	 iekļautajam	 profesijas	 standartam,	 vai	 sertificētas	 personas,	 kuras	 var	 būt	 darba	
tiesiskajās	vai	citās	civiltiesiskajās	attiecībās	ar	komersantu.

(4)  Ģeodēzisko	 darbību,	 kas	 saistīta	 ar	 ģeomagnētisko,	 gravimetrisko	 mērījumu	 veikšanu	
un	 citiem	 ģeodēzijas	 jomā	 sniegtajiem	 pakalpojumiem,	 kuriem	 jābūt	 pieejamiem	 sabiedrībai,	
atbilstoši	saviem	resursiem	nodrošina	valsts	aģentūra	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”.	
Minēto	 ģeodēzisko	 darbību	 veic	 par	 maksu	 saskaņā	 ar	 šīs	 valsts	 aģentūras	 publisko	 maksas	
pakalpojuma	cenrādi.	Ministru	kabinets	izdod	noteikumus,	kuros	nosaka	valsts	aģentūras	“Latvijas	
Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”	ar	ģeomagnētisko,	gravimetrisko	mērījumu	veikšanu	un	citiem	
pakalpojumiem	saistītās	ģeodēziskās	darbības	cenrādi	un	tā	piemērošanas	kārtību.

(5) Kartogrāfisko	darbību	veic	valsts	un	pašvaldību	institūciju	darbinieki	vai	personas,	kuras	
var	būt	darba	tiesiskajās	vai	citās	civiltiesiskajās	attiecībās	ar	komersantu	un	kuru	kvalifikācija	ir	
atbilstoša	profesiju	klasifikatorā	iekļautajam	profesijas	standartam.

(6) Ģeodēzisko	un	kartogrāfisko	darbību,	kuras	rezultātā	 iegūst	pamatdatus	vai	datus,	kas	
šā	likuma	izpratnē	atbilst	informācijas	kopīgas	izmantošanas	un	atkalizmantošanas	mērķiem,	veic	
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saskaņā	ar	šā	likuma	un	citu	normatīvo	aktu	prasībām.
(7) Ģeodēzisko	un	kartogrāfisko	darbību	veic,	neradot	kaitējumu	nekustamajam	īpašumam,	

kurā	tā	tiek	veikta.
11.pants.	Latvijas	1992.gada	ģeodēzisko	koordinātu	sistēma	un	1993.gada	topogrāfisko	

karšu	sistēma
(1)  Latvijas	 1992.gada	 ģeodēzisko	 koordinātu	 sistēma	 ir	 nacionālā	 ģeodēziskā	 atskaites	

sistēma.
(2)  1993.gada	 topogrāfisko	 karšu	 sistēma	 ir	 matemātiska	 sistēma,	 kas	 parāda	 Latvijas	

Republikas	teritorijas	topogrāfisko	karšu	lapu	sadalījumu	dažādos	mērogos.
(3)  Ģeotelpiskās	 informācijas	 pamatdatu	 iegūšanā,	 sagatavošanā	 un	 uzturēšanā	 izmanto	

Latvijas	 1992.gada	 ģeodēzisko	 koordinātu	 sistēmu,	 1993.gada	 topogrāfisko	 karšu	 sistēmu	 un	
Baltijas	 1977.gada	 normālo	 augstumu	 sistēmu.	 Minēto	 sistēmu	 parametrus	 un	 to	 piemērošanas	
kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.

(4) Starptautiskos	projektos,	kā	arī	sadarbībā	ar	Ziemeļatlantijas	līguma	organizāciju	un	tās	
dalībvalstīm,	citām	starptautiskajām	organizācijām	un	 to	dalībniekiem	 ir	 tiesības	 izmantot	citas	
ģeodēziskās	 atskaites	 sistēmas	 un	 kartogrāfiskās	 koordinātu	 sistēmas,	 kas	 transformējamas	 uz	
Latvijas	ģeodēzisko	koordinātu	sistēmu.

12.pants. Ģeodēziskā	atskaites	sistēma
(1) Ģeodēziskā	atskaites	sistēma	ietver:

1)	 valsts	teritorijas	ģeodēziskās	atskaites	sistēmas	matemātisko	modeli;
2)	 ģeodēzisko	 tīklu,	 kas	 nodrošina	 praktisku	 matemātiskā	 modeļa	 piesaisti	 valsts	

teritorijai.
(2) Ģeodēziskās	atskaites	sistēmas	ģeodēziskā	tīkla	sastāvdaļas	ir:

1)	 valsts	ģeodēziskais	tīkls;
2)	 pastāvīgo	 globālās	 pozicionēšanas	 bāzes	 staciju	 sistēma	 “Latvijas	 Pozicionēšanas	

sistēma”;	
3)	 vietējais	ģeodēziskais	tīkls.

(3) Ģeodēziskās	atskaites	sistēmas	izveidi	un	uzturēšanu	koordinē	un	uzrauga	valsts	aģentūra	
“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”.

(4)	 Ministru	 kabinets	 nosaka	 ģeodēziskās	 atskaites	 sistēmas	 izveides,	 izmantošanas	 un	
uzturēšanas	kārtību.

(5)  Valsts	 aģentūra	 “Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informācijas	 aģentūra”	 izveido	 un	 uztur	 valsts	
ģeodēzisko	 tīklu	 un	 tā	 punktu	 datubāzi.	 Valsts	 aģentūra	 “Latvijas	 Ģeotelpiskās	 informācijas	
aģentūra”	ir	valsts	ģeodēziskā	tīkla	valsts	informācijas	sistēmas	pārzinis.

(6) Valsts	aģentūra	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”	izveido	un	uztur	pastāvīgo	
globālās	 pozicionēšanas	 bāzes	 staciju	 sistēmu	 “Latvijas	 Pozicionēšanas	 sistēma”,	 nodrošinot	 tās	
izmantošanu	par	maksu.	Valsts	aģentūra	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”	ir	pastāvīgās	
globālās	pozicionēšanas	bāzes	staciju	sistēmas	“Latvijas	Pozicionēšanas	sistēma”	pārzinis.	Ministru	
kabinets	 izdod	 noteikumus,	 kuros	 reglamentē	 pastāvīgo	 globālās	 pozicionēšanas	 bāzes	 staciju	
sistēmas	“Latvijas	Pozicionēšanas	sistēma”	izmantošanas	cenrādi	un	tā	piemērošanas	kārtību.

(7) Vietējo	ģeodēzisko	tīklu	veido,	papildinot	valsts	ģeodēzisko	tīklu	līdz	tādam	ģeodēziskā	
tīkla	punktu	blīvumam,	kas	atbilst	informācijas	iegūšanas	mērķim.	Vietējā	ģeodēziskā	tīkla	punktu	
ierīkošanu,	uzturēšanu	un	aizsardzību	savā	administratīvajā	teritorijā	nodrošina	vietējā	pašvaldība,	
kas	aktuālo	informāciju	par	tās	administratīvajā	teritorijā	esošā	vietējā	ģeodēziskā	tīkla	punktiem	
sniedz	valsts	aģentūrai	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”.

(8) Ministru	kabinets	nosaka	vietējā	ģeodēziskā	tīkla	punktu	ierīkošanas,	uzturēšanas,	kā	arī	
informācijas	sniegšanas	kārtību.
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13.pants.	Augstas	detalizācijas	topogrāfiskā	informācija
(1)  Augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskā	 informācija	 ir	 tāda	 ģeotelpiska	 informācija,	 kuras	

mēroga	noteiktība	ir	1:500	un	lielāka.
(2) Augstas	detalizācijas	topogrāfiskā	informācija	tiek	uzkrāta	datubāzē.
(3) Ministru	kabinets	nosaka	augstas	detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	specifikāciju,	

informācijas	 iegūšanas,	 sagatavošanas	 un	 apstrādes	 metodiku,	 topogrāfiskā	 plāna	 sagatavošanas	
vispārīgās	 prasības,	 tā	 saskaņošanas	 vispārīgās	 prasības,	 tajā	 attēlojamos	 elementus,	 kā	 arī	
ģeodēzisko	darbu	veicēja	atbildību	augstas	detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 iegūšanas	un	
sagatavošanas	procesā.

(4)  Valsts	 zemes	 dienests	 uzkrāj	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfisko	 informāciju	 par	 visu	
valsts	 teritoriju	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	 informācijas	centrālajā	datubāzē	un	ir	augstas	
detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	valsts	informācijas	sistēmas	pārzinis.

(5)  Ministru	 kabinets	 nosaka	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 centrālās	
datubāzes	izveidošanas	un	uzturēšanas	kārtību,	ietverot	tajā	prasības	par:

1)	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 centrālajā	 datubāzē	 uzkrājamās	
informācijas	saturu;

2)	 informācijas	 apmaiņu	 starp	 vietējās	 pašvaldības	 datubāzi	 un	 augstas	 detalizācijas	
topogrāfiskās	informācijas	centrālo	datubāzi;

3)	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 iesniegšanas	 un	 pieņemšanas,	
aktualizācijas	un	izplatīšanas	kārtību.

(6)  Vietējā	 pašvaldība,	 lai	 nodrošinātu	 savu	 funkciju	 un	 uzdevumu	 izpildi,	 par	 savu	
administratīvo	teritoriju	izveido	un	uztur	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	datubāzi	
atbilstoši	Ministru	kabineta	noteiktajai	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	specifikācijai,	
veic	 iesniegtās	 informācijas	 pārbaudi	 un	 nodrošina	 datubāzes	 sadarbspēju	 ar	 centrālo	 datubāzi	
Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā.	Pašvaldības	dome	nosaka	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	
informācijas	iesniegšanas	un	pieņemšanas	kārtību.

(7) Vietējai	pašvaldībai	 ir	 tiesības	deleģēt	 šā	panta	 sestajā	daļā	minēto	uzdevumu,	 slēdzot	
deleģējuma	 līgumu	 Valsts	 pārvaldes	 iekārtas	 likumā	 noteiktajā	 kārtībā.	 Ja	 minēto	 pārvaldes	
uzdevumu	deleģē	Valsts	zemes	dienestam,	augstas	detalizācijas	topogrāfisko	informāciju	par	vietējās	
pašvaldības	administratīvo	teritoriju	Valsts	zemes	dienests	uztur	centrālajā	datubāzē	saskaņā	ar	šā	
panta	piektajā	daļā	noteikto	kārtību.

(8) Datubāzē	uzkrāto	informāciju	izplata	vietējā	pašvaldība	un	Valsts	zemes	dienests	atbilstoši	
savā	datubāzē	uzkrātajam	datu	apjomam.

14.pants. Ģeodēziskā	tīkla	punktu	aizsardzība
(1)  Apvidū	 nostiprināti	 valsts	 ģeodēziskā	 tīkla	 punkti	 ir	 valsts	 īpašums	 un	 atrodas	 valsts	

aizsardzībā.
(2)  Apvidū	 nostiprināti	 vietējā	 ģeodēziskā	 tīkla	 punkti	 ir	 pašvaldības	 īpašums	 un	 atrodas	

pašvaldības	aizsardzībā.
(3) Apvidū	nostiprinātiem	valsts	un	vietējā	ģeodēziskā	tīkla	punktiem	ir	noteiktas	aizsargjoslas	

atbilstoši	Aizsargjoslu	likumam.
15.pants. Ģeodēzisko	darbu	rezultātu	ekspertīze
(1)  Ģeodēzisko	 darbu	 rezultātu	 ekspertīzi	 pēc	 pieprasījuma	 nodrošina	 valsts	 aģentūra	

“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”.	Ģeodēzisko	darbu	rezultātu	ekspertīzi	veic	Ministru	
kabineta	noteiktajā	kārtībā.

(2) Ministru	kabinets	izdod	noteikumus,	kuros	nosaka	valsts	aģentūras	“Latvijas	Ģeotelpiskās	
informācijas	aģentūra”	sniegto	ģeodēzisko	darbu	rezultātu	ekspertīzes	cenrādi	un	tā	piemērošanas	
kārtību.
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16.pants. Kartogrāfiskā	darbība
Kartogrāfiskā	darbība	ietver:

1)	 šā	likuma	17.pantā	noteikto	ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatu	ieguvi,	sagatavošanu,	
apstrādi	un	uzturēšanu;

2)	 Zemes	virsmas	aerofotogrāfiju,	kosmisko	attēlu	un	lāzerskenēšanas	datu	iegūšanu	un	
apstrādi	ortofoto	un	reljefa	datu	sagatavošanai;

3)	 digitālo	apvidus	un	virsmas	modeļu	veidošanu,	uzturēšanu	un	atjaunināšanu;
4)	 topogrāfisko	karšu	sastādīšanu	un	izdošanu;
5)	 aeronavigācijas	un	jūras	navigācijas	karšu	sastādīšanu	un	izdošanu;
6)	 nozaru	tematisko	karšu,	piemēram,	kadastra,	adrešu,	mežu	nogabalu,	lauksaimniecības	

zemju,	meliorācijas,	teritorijas	plānošanas,	augšņu,	ģeoloģisko,	hidroloģisko	un	citu	
attiecīgās	 nozares	 informācijas	 vizualizēšanai	 nepieciešamo	 karšu	 sastādīšanu	 un	
izdošanu	vai	—	gadījumos,	kad	attiecīgās	nozaru	tematiskās	kartes	netiek	poligrāfiski	
izdotas,	—	šo	nozaru	tematisko	karšu	datu	sagatavošanu,	publicēšanu	un	aktualizēšanu;

7)	 administratīvo	robežu	karšu	sastādīšanu	un	izdošanu	vai	administratīvo	robežu	datu	
sagatavošanu,	publicēšanu	un	aktualizēšanu;

8)	 pārskata	un	informatīvo	karšu	sastādīšanu	un	izdošanu;
9)	 mācību	karšu	sastādīšanu	un	izdošanu;
10)	 nacionālo	atlantu	sagatavošanu	un	izdošanu;
11)	 vietvārdu	informācijas,	ģeogrāfisko	nosaukumu	katalogu	un	vārdnīcu	sagatavošanu,	

publicēšanu	un	aktualizēšanu.
17.pants. Ģeotelpiskās	informācijas	pamatdati
(1) Ģeotelpiskās	informācijas	pamatdati	ir:

1)	 Zemes	virsmas	attēli,	tālizpētes	dati	un	ortofoto	mērogu	rindas	1:50 000	—	1:2000	un	
lielāka	mēroga	ietvaros;

2)	 digitālie	apvidus	un	virsmas	modeļi,	kas	izmantoti,	lai	sastādītu	topogrāfiskos	plānus	
un	topogrāfiskās	kartes	mērogu	rindas	1:250 000	—	1:500	un	lielāka	mēroga	ietvaros;

3)	 ģeotelpiskā	informācija,	kas	ietverta	topogrāfiskajos	plānos	un	topogrāfiskajās	kartēs	
mērogu	rindas	1:250 000	—	1:500	un	lielāka	mēroga	ietvaros;

4)	 nekustamā	īpašuma	valsts	kadastra	informācijas	sistēmas	ģeotelpiskā	informācija;
5)	 administratīvo	 teritoriju	 robežas,	 to	 apraksti	 un	 Valsts	 adrešu	 reģistra	 ģeotelpiskā	

informācija;
6)	 apgrūtināto	teritoriju	robežu	un	aizsargjoslas	izraisošo	objektu	ģeotelpiskā	informācija;
7)	 ģeotelpiskā	informācija	par	Zemes	dzīlēm;
8)	 ģeotelpiskā	informācija	par	augsnes	kvalitāti,	auglību	un	degradāciju;
9)	 lauksaimniecībā	 izmantojamo	 zemju	 un	 mežu	 inventarizācijas	 un	 meliorācijas	

ģeotelpiskā	informācija;
	10)	 ģeotelpiskā	 informācija	 par	 gaisa	 trasēm,	 gaisakuģu	 lidojumu	 zonām,	 gaisakuģu	

lidojumu	drošībai	bīstamiem	objektiem	un	šķēršļiem;
	11)	 ģeotelpiskā	informācija	par	hidrogrāfiskajiem	mērījumiem,	ģeotelpiskā	informācija,	

kas	 ietverta	 Latvijas	 Republikas	 teritoriālo	 ūdeņu	 un	 ekonomiskās	 zonas	 jūras	
navigācijas	kartēs,	ģeotelpiskā	informācija	par	ūdensceļiem	un	navigācijas	līdzekļiem,	
lai	nodrošinātu	drošu	kuģošanu;

	12)	 ģeotelpiskā	informācija	par	valsts	robežas	līniju,	robežas	joslu	un	robežpunktiem;
	13)	 ģeotelpiskā	informācija	par	īpaši	aizsargājamām	dabas	teritorijām;
	14)	 ģeotelpiskā	informācija	par	teritorijas	faktisko	un	plānoto	(atļauto)	izmantošanu;
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	15)	 ģeotelpiskā	 informācija	 par	 sauszemes,	 jūras,	 gaisa	 un	 cauruļvadu	 transporta	
infrastruktūru	un	satiksmes	mezgliem;

	16)	 inženierkomunikāciju	ģeotelpiskā	informācija.
(2) Ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatu	turētājus	nosaka	šajā	likumā	vai	attiecīgās	nozares	

speciālajos	normatīvajos	aktos.
(3) Valsts	aģentūra	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”	iegūst,	sagatavo	un	atjaunina	

šādus	pamatdatus	un	ir	šo	pamatdatu	turētājs:
1)	 Zemes	virsmas	attēlus,	tālizpētes	datus	un	ortofoto	mērogu	rindas	1:50 000	—	1:2000	

ietvaros;
2)	 digitālos	 apvidus	 un	 virsmas	 modeļus,	 kas	 izmantoti	 topogrāfisko	 plānu	 un	

topogrāfisko	karšu	sastādīšanai	mērogu	rindas	1:250	000	—	1:10 000	ietvaros;
3)	 ģeotelpisko	informāciju,	kas	ietverta	topogrāfiskajos	plānos	un	topogrāfiskajās	kartēs	

mērogu	rindas	1:250	000	—	1:2000	ietvaros;
4)	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pamatdatus,	 lai	 nodrošinātu	 atbalstu	 Nacionālo	 bruņoto	

spēku	 uzdevumu	 izpildei	 un	 to	 dalībai	 Ziemeļatlantijas	 līguma	 organizācijā	
Aizsardzības	ministrijas	noteiktajā	kārtībā.

18.pants. Vietvārdu	informācija
(1)  Vietvārdu	 veidošanas,	 piešķiršanas,	 apstiprināšanas,	 uzkrāšanas,	 publiskošanas,	

izmantošanas,	saglabāšanas	un	aizsardzības	kārtību	nosaka	Ministru	kabinets.
(2) Vietvārdu	informāciju,	kas	nepieciešama	ģeodēziskās	un	kartogrāfiskās	darbības	veikšanai,	

apkopo	Vietvārdu	datubāzē.	Vietvārdu	datubāzes	turētājs	un	vietvārdu	valsts	informācijas	sistēmas	
pārzinis	ir	valsts	aģentūra	“Latvijas	Ģeotelpiskās	informācijas	aģentūra”.

19.pants.	Ģeotelpisko	datu	kopās	iekļauto	ģeotelpisko	objektu	klasifikācija
(1)  Ģeotelpiskās	 informācijas	 pamatdatu	 sagatavošanai,	 uzturēšanai	 un	 izmantošanai	 lieto	

vienoto	nacionālo	ģeotelpisko	objektu	klasifikācijas	sistēmu.
(2) Vienotajā	nacionālajā	ģeotelpisko	objektu	klasifikācijas	sistēmā	ietver	attiecīgo	ģeotelpisko	

objektu	kodu,	nosaukumu	un	aprakstu.
(3) Vienoto	nacionālo	ģeotelpisko	objektu	klasifikācijas	sistēmu	izstrādā,	apstiprina	un	ievieš	

atbilstoši	kārtībai,	kādā	ievieš	un	lieto	vienotās	ekonomiskās	informācijas	klasifikācijas	sistēmu.
(4)  Aizsardzības	 ministrija	 izstrādā	 un	 uztur	 vienoto	 nacionālo	 ģeotelpisko	 objektu	

klasifikācijas	sistēmu,	kā	arī	koordinē	tās	ieviešanu	un	lietošanu.
(5)  Vienotā	 ģeotelpisko	 objektu	 klasifikācijas	 sistēma	 nodrošina	 sadarbspēju	 ar	 Eiropas	

Kopienas	telpiskās	informācijas	infrastruktūras	vienoto	telpisko	objektu	identifikācijas	sistēmu.
20.pants.	 Ģeotelpiskās	informācijas	iegūšana,	sagatavošana	un	atjaunināšana
(1) Ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatus	iegūst,	sagatavo	un	atjaunina	atbilstoši	šajā	likumā	

un	citos	normatīvajos	aktos	noteiktajām	aktualizācijas	prasībām.
(2) Šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā	sagatavotos	ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatus	izmanto	

nozaru	ģeotelpisko	datu	kopu	sagatavošanai	un	atjaunināšanai.
(3) Ģeotelpiskās	datu	kopas	turētājs	ir	atbildīgs	par	ģeotelpiskās	informācijas	atjaunināšanu	

atbilstoši	pieejamiem	visaktuālākajiem	ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatiem.
(4) Nozares	vajadzībām	nepieciešamo	tematisko	karšu	un	datu	kopu	iegūšanu,	sagatavošanu	

un	 atjaunināšanu	 veic,	 ņemot	 vērā	 attiecīgās	 nozares	 speciālajos	 normatīvajos	 aktos	 noteiktās	
prasības.

(5)  Ģeotelpiskajai	 informācijai,	 ko	 sagatavo	 pēc	 iestādes	 pieprasījuma,	 lai	 nodrošinātu	
attiecīgās	iestādes	funkciju	un	uzdevumu	izpildi,	jāatbilst	šajā	likumā	un	citos	normatīvajos	aktos	
noteiktajām	ģeotelpiskās	informācijas	aprites	prasībām.
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21.pants. Metadati
(1) Ģeotelpiskās	datu	kopas	turētājs	nodrošina	attiecīgās	ģeotelpiskās	informācijas	metadatu	

veidošanu	un	to	pastāvīgu	atjaunināšanu.
(2) Ministru	kabinets	nosaka	ģeotelpisko	datu	kopu	metadatu	obligāto	saturu.

IV nodaļa
Ģeodēzisko	darbu	veicēju	sertificēšana

22.pants.	Ģeodēzisko	darbu	veicēju	sertificēšanas	vispārīgie	noteikumi
(1) Ģeodēziskos	darbus	veic	sertificētas	personas,	kuru	civiltiesiskā	atbildība	par	profesionālo	

darbību	ir	apdrošināta.
(2) Sertifikātu	ģeodēzisko	darbu	veicējam	izsniedz	Latvijas	Nacionālajā	akreditācijas	birojā	

akreditēta	sertificēšanas	institūcija.
(3) Par	sertifikāta	saņemšanu	vai	tā	darbības	termiņa	pagarināšanu	sertificētā	persona	maksā	

valsts	nodevu.
23.pants.	Ģeodēzisko	darbu	veikšanai	nepieciešamā	sertifikāta	izsniegšana,	reģistrēšana	

un	sertificēto	personu	darbības	uzraudzība
(1)  Informāciju	 par	 sertificētajiem	 ģeodēzisko	 darbu	 veicējiem	 iekļauj	 Ģeodēzisko	 darbu,	

zemes	ierīcības	un	zemes	kadastrālās	uzmērīšanas	sertificēto	personu	reģistrā.	Ģeodēzisko	darbu,	
zemes	 ierīcības	 un	 zemes	 kadastrālās	 uzmērīšanas	 sertificēto	 personu	 reģistru	 uztur	 Latvijas	
Nacionālajā	akreditācijas	birojā	akreditēta	sertificēšanas	institūcija.

(2)  Sertifikāta	 iedalījumu,	 izsniegšanas,	 reģistrēšanas	 un	 anulēšanas	 kārtību,	 sertificēto	
personu	 darbības	 uzraudzības	 kārtību,	 kā	 arī	 valsts	 nodevas	 likmi	 un	 tās	 maksāšanas	 kārtību,	
civiltiesiskās	apdrošināšanas	kārtību	un	apdrošināšanas	līguma	minimālo	apmēru	nosaka	Ministru	
kabinets.

V	nodaļa
Ģeotelpiskās	informācijas	un	ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumu	sniegšanas	vispārīgie	

noteikumi
24.pants.	Ģeotelpiskās	informācijas	un	ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumu	sniegšana
(1)  Ģeotelpiskās	 datu	 kopas	 turētājs	 nodrošina	 informācijas	 sniegšanu	 ar	 ģeotelpiskās	

informācijas	infrastruktūras	starpniecību	atbilstoši	šajā	likumā	noteiktajai	kārtībai.
(2) Ģeotelpiskās	informācijas	turētājs	ģeotelpisko	informāciju,	kā	arī	ģeotelpiskās	informācijas	

pakalpojumus	 sniedz,	 pamatojoties	 uz	 iestādes,	 fiziskās	 vai	 juridiskās	 personas	 pieprasījumu	
atbilstoši	Iesniegumu	likumā	un	Informācijas	atklātības	likumā	noteiktajai	kārtībai,	kādā	pieprasāma	
iestādes	rīcībā	esošā	informācija.

(3)  Ģeotelpiskās	 informācijas	 turētājs	 ar	 ģeotelpiskās	 informācijas	 vai	 ģeotelpiskās	
informācijas	 pakalpojuma	 pieprasītāju	 var	 vienoties	 par	 pastāvīgu	 sadarbību	 tā	 rīcībā	 esošās	
ģeotelpiskās	informācijas	sniegšanā.

25.pants.	 Ģeotelpiskās	 informācijas	 turētāju	 un	 ģeotelpisko	 datu	 kopu	 turētāju	
autortiesību	aizsardzība

(1) Autortiesības	uz	ģeotelpiskās	 informācijas	datubāzi	vai	 tajā	 ietvertajiem	aizsargātajiem	
darbiem	un	datubāzes	veidotāja	tiesību		piederību	nosaka	atbilstoši	Autortiesību	likumam.

(2)  Ģeotelpiskās	datu	 kopas	 izmantotāji	 ģeotelpiskās	 datu	 kopas	 atkalizmantošanai	 saņem	
licenci	 vai	 noslēdz	 licences	 līgumu	 ar	 attiecīgās	 ģeotelpiskās	 datu	 kopas	 turētāju.	 Licences	 vai	
licences	līguma	noteikumi	var	būt	iekļauti	citos	līgumos,	kurus	noslēdzis	ģeotelpiskās	datu	kopas	
turētājs	un	izmantotājs.	Šajā	licencē	vai	licences	līgumā	nedrīkst:

1)	 diskriminēt	ģeotelpiskās	datu	kopas	izmantotājus;
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2)	 ietvert	tādus	ierobežojumus,	kas	ir	pretrunā	ar	šā	likuma	27.panta	trešo	un	ceturto	daļu;
3)	 ierobežot	konkurenci.

(3)  Ģeotelpiskās	 datu	 kopas	 izmantotāji	 šīs	 datu	 kopas	 kopīgai	 izmantošanai	 noslēdz	
sadarbības	 līgumu	 ar	 attiecīgās	 ģeotelpiskās	 datu	 kopas	 turētāju	 vai	 starpresoru	 vienošanos.	
Sadarbības	 līgumā	vai	 starpresoru	vienošanās	 tekstā	 ietver	noteikumus	par	 to,	kā	 izmantojamas	
ģeotelpiskās	datu	kopas.	Šajos	noteikumos	nedrīkst:

1)	 diskriminēt	ģeotelpiskās	datu	kopas	izmantotājus;
2)	 ietvert	tādus	ierobežojumus,	kas	ir	pretrunā	ar	šā	likuma	27.panta	trešo	un	ceturto	daļu.

(4)  Ja,	 pildot	 valsts	 pārvaldes	 funkcijas,	 izmanto	 ģeotelpiskās	 informācijas	 datubāzi	 un	
autortiesības	uz	šo	datubāzi	vai	uz	tajā	ietvertajiem	aizsargātajiem	darbiem	vai	datubāzes	veidotāja	
tiesības	ir	trešajai	personai,	citām	personām	pieeju	šādai	ģeotelpiskās	informācijas	datubāzei	sniedz,	
ievērojot	šīs	datubāzes	izmantošanas	noteikumus.

(5)  Šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 minētie	 datubāzes	 izmantošanas	 noteikumi	 nedrīkst	 ierobežot	
ģeotelpiskās	 informācijas	 datubāzes	 izmantotājus	 tiem	 noteikto	 valsts	 pārvaldes	 funkciju	 un	
uzdevumu	izpildē	pilnā	apmērā.

(6)  Ģeotelpisko	 datu	 kopu	 izmantotāji,	 kas	 ir	 iesaistīti	 katastrofu	 pārvaldīšanā,	 glābšanas	
darbos	vai	ārkārtēju	situāciju	izraisīto	seku	likvidēšanā,	savlaicīgi	nodrošina	sev	ģeotelpiskās	datu	
kopas	turētāja	rakstveida	atļauju	datubāzes	izmantošanai	kādā	no	šā	panta	otrajā	un	trešajā	daļā	
minētajiem	veidiem	par	attiecīgās	ģeotelpiskās	datu	kopas	izmantošanu	pēc	pieprasījuma	katastrofu	
gadījumos,	pastāvot	katastrofas	draudiem	un	ārkārtējas	situācijas	izsludināšanas	gadījumā.

(7)  Ģeotelpiskās	 datu	 kopas	 turētājs	 nodrošina	 brīvi	 pieejamu	 informāciju	 par	 attiecīgās	
ģeotelpiskās	datu	kopas	kopīgas	 izmantošanas	un	atkalizmantošanas	noteikumiem.	Ģeotelpiskās	
datu	 kopas	 izmantošanas	 noteikumu	 obligāto	 saturu	 un	 atļaujas	 saņemšanas	 kārtību	 nosaka	
Ministru	kabinets.

26.pants.	Maksa	par	ģeotelpiskās	informācijas	un	ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumu	
sniegšanu

(1) Metadati	pieejami	bez	maksas.
(2)  Ģeotelpiskās	 informācijas	 pamatdatu	 iegūšanu,	 sagatavošanu	 un	 uzturēšanu	 valsts	

pārvaldes	funkciju	un	uzdevumu	veikšanai	nodrošina	no	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	līdzekļiem,	
ja	normatīvajos	aktos	nav	noteikts	citādi.

(3) Maksa	par	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	pārbaudi,	reģistrāciju	datubāzē,	
sagatavošanu	 un	 izsniegšanu	 no	 šā	 likuma	 13.panta	 ceturtajā	 daļā	 minētās	 centrālās	 datubāzes	
veicama	 Ministru	 kabineta	 noteiktajā	 kārtībā,	 bet	 no	 vietējās	 pašvaldības	 datubāzes	 —	 vietējās	
pašvaldības	saistošajos	noteikumos	paredzētajā	kārtībā.

(4)  Augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 apmaiņa	 starp	 vietējās	 pašvaldības	
datubāzi	un	centrālo	datubāzi	notiek	bez	maksas.

(5) Ģeotelpiskās	datu	kopas	turētājs	nodrošina	ģeotelpiskās	informācijas	pamatdatu	sniegšanu	
atbilstoši	piešķirtā	valsts	vai	pašvaldības	budžeta	finansējuma	apmēram.

(6)  Maksu	 par	 ģeotelpiskās	 informācijas	 atkalizmantošanu	 un	 ģeotelpiskās	 informācijas	
pakalpojumu	 nosaka	 saskaņā	 ar	 attiecīgās	 ģeotelpiskās	 informācijas	 turētāja	 vai	 ģeotelpiskās	
informācijas	 pakalpojuma	 sniedzēja	 publisko	 maksas	 pakalpojumu	 cenrādi.	 Ministru	 kabinets	
izdod	 noteikumus,	 kuros	 nosaka	 ģeotelpiskās	 informācijas	 atkalizmantošanas	 un	 ģeotelpiskās	
informācijas	pakalpojumu	cenrādi	un	tā	piemērošanas	kārtību.

(7)  Maksu	 par	 ģeotelpiskās	 informācijas,	 tai	 skaitā	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pamatdatu,	
kopīgu	 izmantošanu	 vai	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pakalpojuma	 saņemšanu	 valsts	 pārvaldes	
funkciju	 un	 uzdevumu	 izpildei,	 ja	 attiecīgās	 ģeotelpiskās	 informācijas	 iegūšanai,	 sagatavošanai	
un	 uzturēšanai	 vai	 attiecīgā	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pakalpojuma	 sniegšanai	 finansējums	 nav	
nodrošināts	 no	 iestādei	 šim	 mērķim	 piešķirtajiem	 valsts	 budžeta	 līdzekļiem,	 nosaka	 saskaņā	 ar	
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attiecīgās	 informācijas	 turētāja	 vai	 ģeotelpiskās	 informācijas	 pakalpojuma	 sniedzēja	 publisko	
maksas	 pakalpojumu	 cenrādi.	 Ministru	 kabinets	 izdod	 noteikumus,	 kuros	 nosaka	 ģeotelpiskās	
informācijas	un	ģeotelpiskās	 informācijas	pakalpojuma	saņemšanas	cenrādi	un	tā	piemērošanas	
kārtību.

(8) Sniedzot	ziņojumu	vides	jomā	Eiropas	Kopienas	iestādēm	un	struktūrām	normatīvajos	
aktos	noteiktajā	kārtībā,	ģeotelpisko	informāciju	nodod	bez	maksas.

(9) Kā	izņēmums	Informācijas	atklātības	likumā	paredzētajiem	informācijas	atkalizmantošanas	
nosacījumiem	maksa	par	ģeotelpiskās	informācijas	atkalizmantošanu	nepārsniedz	šīs	informācijas	
savākšanas,	izgatavošanas,	reproducēšanas	un	izplatīšanas	izmaksas.

(10) Ministru	kabinets	izdod	noteikumus,	kuros	reglamentē	kārtību,	kādā	veicama	samaksa	
par	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	pārbaudi,	reģistrāciju	datubāzē,	sagatavošanu	
un	izsniegšanu.

27.pants.	Ģeotelpiskās	informācijas	sniegšanai	noteiktie	ierobežojumi
(1) Ģeotelpiskās	informācijas	turētājam	nav	pienākuma	radīt	jaunu	ģeotelpisko	informāciju	

vai	pielāgot	jau	esošo	informāciju,	lai	izpildītu	atkalizmantošanas	pieprasījumu.
(2) Ģeotelpiskās	informācijas	turētājs	var	neizpildīt	atkalizmantošanas	pieprasījumu,	ja	tas	

saistīts	ar	resursu	nesamērīgu	patēriņu,	kas	pārsniedz	vienkāršu	informācijas	apstrādi.
(3) Ģeotelpisko	datu	kopu	turētāji	var	ierobežot	sabiedrības	piekļuvi	ģeotelpisko	datu	kopām,	

izmantojot	šā	likuma	28.panta	otrajā	daļā	minētos	pakalpojumus,	ja	šāda	piekļuve	negatīvi	ietekmē	
starptautiskās	attiecības,	sabiedrības	drošību	vai	valsts	aizsardzību.

(4) Ģeotelpisko	datu	kopu	turētāji	var	ierobežot	sabiedrības	piekļuvi	ģeotelpisko	datu	kopām,	
izmantojot	 šā	 likuma	28.panta	otrās	daļas	2.,	 3.,	 4.	 vai	5.punktā	minētos	pakalpojumus,	 ja	 šāda	
piekļuve	negatīvi	ietekmē:

1)	 valsts	vai	pašvaldību	iestāžu	darbības	konfidencialitāti,	ko	paredz	normatīvie	akti;
2)	 tiesas	darbību,	ikvienas	personas	tiesības	uz	taisnīgu	tiesu	vai	arī	iespēju	valsts	iestādei	

veikt	krimināltiesisku	vai	disciplināru	izmeklēšanu;
3)	 normatīvajos	 aktos	 vai	 Eiropas	 Kopienas	 tiesību	 aktos	 paredzēto	 konfidencialitāti	

attiecībā	 uz	 komercinformāciju	 vai	 informāciju	 rūpniecības	 jomā,	 lai	 aizsargātu	
likumīgas	 ekonomiskās	 intereses,	 tostarp	 sabiedrības	 intereses	 par	 statistiskās	
konfidencialitātes	un	nodokļu	slepenības	saglabāšanu;

4)	 intelektuālā	īpašuma	tiesības;
5)	 ar	 fizisko	 personu	 saistītu	 datu	 konfidencialitāti,	 ja	 attiecīgā	 fiziskā	 persona	 nav	

piekritusi	izpaust	informāciju	sabiedrībai;
6)	 tādas	 personas	 intereses	 vai	 aizsardzību,	 kura	 brīvprātīgi	 piegādājusi	 prasīto	

ģeotelpisko	 informāciju	bez	obligāta	pienākuma	 to	darīt	vai	nepastāvot	 iespējai,	ka	
tiks	uzlikts	obligāts	pienākums	to	darīt,	ja	šī	persona	nav	piekritusi	šādas	ģeotelpiskās	
informācijas	nodošanai	atklātībā;

7)	 vides	aizsardzību,	uz	ko	attiecas	 tāda	ģeotelpiskā	 informācija,	piemēram,	retu	sugu	
atrašanās	vietas.

(5) Ģeotelpisko	datu	kopu	turētāji	nedrīkst,	pamatojoties	uz	šā	panta	ceturtās	daļas	1.,	3.,	5.,	
6.	un	7.punktu,	ierobežot	piekļuvi	informācijai	par	emisiju	vidē.

(6)  Ģeotelpisko	 informāciju,	 kas	 ietver	 fizisko	 personu	 datus,	 apstrādā,	 ievērojot	 fizisko	
personu	datu	aizsardzību	regulējošos	normatīvos	aktus.

(7) Ģeotelpisko	datu	kopu	turētāji,	ierobežojot	sabiedrības	piekļuvi	datiem,	sniedz	motivētu	
atbildi,	norādot	konkrētus	apstākļus	un	apsvērumus,	kas	liedz	izsniegt	informāciju.
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VI nodaļa
Ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūras	izveidošana	un	darbība

28.pants.	Ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūra	un	valsts	vienotais	ģeoportāls
(1) Ģeotelpiskās	informācijas	kopīgai	izmantošanai	starp	iestādēm	un	ģeotelpiskās	informācijas	

atkalizmantošanai	elektroniskā	formā	izveido	ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūru.
(2) Lai	nodrošinātu	ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūrā	ietverto	ģeotelpisko	datu	kopu	

un	to	metadatu	pieejamību	 lietotājiem,	 izveido	valsts	vienoto	ģeoportālu.	Ģeoportālā	nodrošina	
vismaz	šādus	ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumus:

1)	 meklēšanas	pakalpojumi,	kas,	par	pamatu	ņemot	attiecīgo	metadatu	saturu,	nodrošina	
pieejamo	ģeotelpisko	datu	kopu	meklēšanu	un	metadatu	satura	parādīšanu;

2)	 skatīšanās	pakalpojumi,	kas	ļauj	vismaz	attēlot,	pārvietot,	pietuvināt	un	attālināt	skatu,	
panoramēt	 vai	 pārklāt	 skatāmās	 ģeotelpiskās	 datu	 kopas,	 kā	 arī	 attēlot	 pieņemtos	
ģeotelpisko	datu	kopu	apzīmējumus	un	jebkuru	ar	tiem	saistīto	metadatu	saturu;

3)	 lejupielādes	pakalpojumi,	kas	ļauj	lejupielādēt	pilnu	ģeotelpisko	datu	kopu	vai	to	daļu	
kopijas	un,	ja	iespējams,	piekļūt	tām	nepastarpināti;

4)	 transformēšanas	 pakalpojumi,	 kas	 ļauj	 transformēt	 ģeotelpiskās	 datu	 kopas,	 lai	
panāktu	to	nepieciešamo	sadarbspēju;

5)	 pakalpojumi,	kas	ļauj	nepastarpināti	izmantot	ģeotelpiskās	informācijas	pakalpojumus	
informācijas	sistēmās.

(3) Ģeoportāla	pārzinis	ir	Reģionālās	attīstības	un	pašvaldību	lietu	ministrija.	Tās	funkcijas	
un	uzdevumus,	ģeoportālā	ietveramās	ģeotelpisko	datu	kopas,	metadatus,	kā	arī	ģeotelpisko	datu	
kopu	turētājiem	izvirzāmās	prasības	un	viņu	pienākumus,	lai	nodrošinātu	ģeotelpisko	datu	kopu	
un	 to	 metadatu	 pieejamību	 ģeoportālā	 un	 izmantošanu,	 kā	 arī	 ģeoportālā	 ietvertās	 ģeotelpiskās	
informācijas	izmantošanas	noteikumus	reglamentē	Ministru	kabinets.	

(4) Ģeotelpiskās	informācijas	infrastruktūrā	iekļautās	informācijas	kopīgai	izmantošanai	un	
atkalizmantošanai,	ievērojot	šā	likuma	V nodaļā	ietvertos	ģeotelpiskās	informācijas	un	ģeotelpiskās	
informācijas	 pakalpojumu	 sniegšanas	 vispārīgos	 noteikumus	 un	 piemērojot	 izņēmumus	
Informācijas	 atklātības	 likumā	 paredzētajiem	 informācijas	 atkalizmantošanas	 nosacījumiem,	
nosaka	šādus	noteikumus:

1)	 ģeotelpisko	datu	kopu	meklēšana	un	skatīšanās	ģeoportālā,	neveicot	to	lejupielādi,	ir	
bez	maksas;

2)	 maksu	par	ģeotelpisko	datu	kopu	skatīšanos	ģeoportālā,	neveicot	to	 lejupielādi,	var	
pieprasīt	 par	 tām	 ģeotelpiskās	 informācijas	 kopām,	 kuru	 uzturēšana	 nav	 pilnībā	
nodrošināta	no	valsts	budžeta	līdzekļiem	un	kuru	informācijas	turētājam	nepieciešams	
nodrošināt	liela	apjoma	un	biežu	ģeotelpiskās	informācijas	atjaunināšanu;

3)	 ģeotelpisko	datu	kopu	skatīšanās	ģeoportālā,	neveicot	to	lejupielādi,	var	būt	ierobežota	
atkalizmantošanai	komerciālos	nolūkos.

29.pants.	Ģeotelpiskās	informācijas	sniegšana	Eiropas	Kopienas	ģeoportālam
(1) Ģeoportāla	pārzinis	nodrošina	ģeoportālā	ietverto	ģeotelpisko	datu	kopu	un	to	metadatu	

pieejamību	Eiropas	Kopienas	ģeoportālam.
(2)  Ģeoportāla	 pārzinis	 ievēro	 Eiropas	 Kopienas	 ģeoportālam	 noteiktās	 ģeotelpisko	 datu	

kopu	un	metadatu	tehniskās	specifikācijas	un	sadarbspējas	prasības.

VII	nodaļa
Ģeotelpiskās	informācijas	aprites	sevišķie	noteikumi

30.pants.	Ģeotelpiskās	informācijas	aprite	ārkārtējas	situācijas,	izņēmuma	stāvokļa	vai	
mobilizācijas	izsludināšanas	gadījumā
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(1) Gadījumos,	kad	izsludināts	izņēmuma	stāvoklis	vai	mobilizācija,	ģeotelpisko	informāciju	
pēc	pieprasījuma	bez	maksas	nodod	Nacionālajiem	bruņotajiem	spēkiem	un	institūcijām,	kas	veic	
civilās	aizsardzības	plānos	noteiktos	uzdevumus.	

(2) Katastrofas	gadījumā	vai	ārkārtējas	situācijas	izsludināšanas	gadījumā	valsts	vai	pašvaldību	
institūcijas	ģeotelpisko	informāciju	par	teritoriju,	kurā	notikusi	katastrofa	vai	izsludināta	ārkārtēja	
situācija,	saņem	vai	lejupielādē	no	vienotā	ģeotelpiskās	informācijas	portāla	bez	maksas.

31.pants.	Latvijas	Republikas	valsts	robežas	demarkācijas	ģeotelpiskās	informācijas	aprite
(1)  Ārlietu	 ministrija	 atbilstoši	 savām	 valsts	 pārvaldes	 funkcijām,	 uzdevumiem	 un	

kompetencei	un	Latvijas	Republikai	saistošām	starptautisko	tiesību	normām:
1)	 plāno	 un	 nodrošina	 pasākumus	 valsts	 robežas	 demarkācijai	 atbilstoši	 starpvalstu	

līgumos	noteiktajam;
2)	 nodrošina	parakstīto	valsts	robežas	demarkācijas	dokumentu	oriģinālu	glabāšanu	un	

kopiju	nosūtīšanu	kompetentajām	institūcijām.
(2) Latvijas	Republikas	valsts	robežas	demarkācijas	darbu	ietvaros	valsts	aģentūra	“Latvijas	

Ģeotelpiskās	 informācijas	 aģentūra”	nodrošina	 starpvalstu	 līgumos	noteikto	Latvijas	Republikas	
valsts	robežas	robežzīmju	ģeodēzisko	koordinātu	noteikšanu	un	to	attēlošanu	kartēs.

Pārejas	noteikumi
1.	 Ministru	 kabinets	 līdz	 2010.gada	 31.decembrim	 izdod	 šā	 likuma	 11.panta	 trešajā	 daļā,	

12.panta	 ceturtajā	 daļā,	 12.panta	 astotajā	 daļā,	 15.panta	 pirmajā	 daļā,	 18.panta	 pirmajā	 daļā,	
21.panta	otrajā	daļā,	23.panta	otrajā	daļā	un	26.panta	desmitajā	daļā	minētos	noteikumus.

2.	 Ministru	 kabinets	 līdz	 2011.gada	 30.jūnijam	 izdod	 šā	 likuma	 13.panta	 trešajā	 daļā	 un	
13.panta	piektajā	daļā	minētos	noteikumus.

3.	Ministru	kabinets	 līdz	2010.gada	15.maijam	 izdod	šā	 likuma	25.panta	 septītajā	daļā	un	
28.panta	trešajā	daļā	minētos	noteikumus.

4.	 Līdz	 attiecīgo	 Ministru	 kabineta	 noteikumu	 spēkā	 stāšanās	 dienai,	 bet	 ne	 ilgāk	 kā	 līdz	
2010.gada	31.decembrim	ir	piemērojami	šādi	normatīvie	akti:

1)	 Latvijas	Republikas	Ministru	padomes	lēmums	Nr.172	“Par	kartogrāfisko	materiālu	
izdošanas	kārtību”;

2)	 Latvijas	 Republikas	 Ministru	 padomes	 lēmums	 Nr.213	 “Par	 pāreju	 uz	 Latvijas	
ģeodēzisko	koordinātu	sistēmu”;

3)	 Latvijas	 Republikas	 Ministru	 padomes	 lēmums	 Nr.484	 “Par	 Nolikumu	 par	 valsts	
ģeodēzisko	atbalsta	punktu	ierīkošanas,	uzraudzības	un	aizsardzības	kārtību”;

4)	 Latvijas	 Republikas	 Ministru	 padomes	 1992.gada	 2.jūlija	 lēmums	 Nr.254	 “Par	
dzelzceļa	staciju,	ostu,	lidostu	un	fiziskās	ģeogrāfijas	objektu	nosaukumu	piešķiršanu	
un	pārdēvēšanu”;

5)	 Latvijas	 Republikas	 Augstākās	 padomes	 1991.gada	 6.jūnija	 lēmums	 Nr.257	 “Par	
fiziskās	ģeogrāfijas	un	citu	objektu	nosaukumu	piešķiršanas	un	pārdēvēšanas	kārtību”.

5.	Līdz	2007.gada	31.decembrim	izsniegtās	licences	kartogrāfisko	darbu	veikšanai	zaudē	spēku	
šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienā.	Līdz	2007.gada	31.decembrim	izsniegtās	licences	ģeodēzisko	darbu	
veikšanai	ir	spēkā	līdz	licencē	norādītajam	termiņam,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2010.gada	31.decembrim.

6.	 Šā	 likuma	 13.panta	 sestajā	 daļā	 minēto	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	
datubāzi	 izveido	 vai	 šā	 likuma	 13.panta	 septītajā	 daļā	 minēto	 deleģējuma	 līgumu	 noslēdz	 sešu	
mēnešu	laikā	no	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienas.
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7.	Līdz	šā	likuma	13.panta	trešajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	
dienai:

1)	 augstas	detalizācijas	topogrāfisko	uzmērīšanu	veic	saskaņā	ar	Ministru	kabineta	2000.
gada	2.maija	noteikumiem	Nr.168	“Noteikumi	par	Latvijas	būvnormatīvu	LBN	005-
99	“Inženierizpētes	noteikumi	būvniecībā””	un	uz	to	pamata	izdotajām	Valsts	zemes	
dienesta	metodikām	un	atbilstoši	vietējo	pašvaldību	saistošajiem	noteikumiem,	kuri	
saskaņoti	ar	Valsts	zemes	dienestu;

2)	 šā	likuma	13.panta	sestajā	daļā	minēto	datubāzi	vietējā	pašvaldība	izveido	un	uztur	
atbilstoši	Ministru	kabineta	2000.gada	2.maija	noteikumiem	Nr.168	“Noteikumi	par	
Latvijas	būvnormatīvu	LBN	005-99	“Inženierizpētes	noteikumi	būvniecībā””	un	uz	to	
pamata	izdotajām	Valsts	zemes	dienesta	metodikām.	Līdz	šā	likuma	spēkā	stāšanās	
dienai	 izveidoto	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 datubāzi	 vietējā	
pašvaldība	uztur	atbilstoši	tās	saistošajiem	noteikumiem.

8.	Līdz	šā	likuma	13.panta	piektajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanas	
dienai	šā	likuma	13.panta	ceturtajā	daļā	minēto	centrālo	informācijas	sistēmu	Valsts	zemes	dienests	
uztur	atbilstoši	Ministru	kabineta	2000.gada	2.maija	noteikumiem	Nr.168	“Noteikumi	par	Latvijas	
būvnormatīvu	LBN	005-99	“Inženierizpētes	noteikumi	būvniecībā””	un	uz	 to	pamata	 izdotajām	
Valsts	 zemes	 dienesta	 metodikām,	 informāciju	 sakārtojot	 atsevišķās	 datnēs	 atbilstoši	 1993.gada	
topogrāfisko	karšu	sistēmas	mēroga	1 : 1000	karšu	lapu	nomenklatūrai.

9.	Līdz	šā	likuma	13.panta	piektajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanas	
dienai	Valsts	zemes	dienests	par	savā	rīcībā	esošas	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	
sākotnēju	 nodošanu	 vietējai	 pašvaldībai	 par	 tās	 teritoriju	 un	 vietējā	 pašvaldība	 —	 par	 augstas	
detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 regulāru	 nodošanu	 Valsts	 zemes	 dienestam	 centrālās	
datubāzes	uzturēšanai	noslēdz	sadarbības	līgumu:

1)	 triju	mēnešu	 laikā	no	šā	 likuma	spēkā	stāšanās	dienas	—	ar	vietējām	pašvaldībām,	
kuras	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	datubāzi	izveidojušas	pirms	šā	
likuma	spēkā	stāšanās	dienas;

2)	 viena	 mēneša	 laikā	 no	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 informācijas	 datubāzes	
izveidošanas	 —	 ar	 vietējām	 pašvaldībām,	 kuras	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	
informācijas	datubāzi	izveido	pēc	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienas.

10.	 Šā	 likuma	 9.panta	 trešā	 daļa	 stājas	 spēkā	 pēc	 attiecīgo	 grozījumu	 izdarīšanas	 Latvijas	
Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā.

11.	Sešu	mēnešu	laikā	no	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienas	vietējā	pašvaldība	izdod	šā	likuma	
13.panta	 sestajā	 daļā	 minētos	 saistošos	 noteikumus,	 bet	 iepriekš	 izdotie	 pašvaldības	 saistošie	
noteikumi	par	augstas	detalizācijas	topogrāfiskās	informācijas	apriti	zaudē	spēku.

12.	 Līdz	 šā	 likuma	 13.panta	 sestajā	 daļā	 minētās	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	
informācijas	datubāzes	izveidošanai	vai	šā	likuma	13.panta	septītajā	daļā	minētā	deleģējuma	līguma	
noslēgšanai	 augstas	 detalizācijas	 topogrāfiskās	 uzmērīšanas	 informāciju	 par	 vietējās	 pašvaldības	
administratīvo	 teritoriju	reģistrē,	uzkrāj	un	uzmērīšanas	veikšanai	nepieciešamos	datus	 izsniedz	
Valsts	zemes	dienests,	izņemot	gadījumu,	kad	minēto	informāciju	uztur	vietējā	pašvaldība	atbilstoši	
tās	saistošajiem	noteikumiem.

13.	Ministru	kabinets	sešu	mēnešu	laikā	no	šā	likuma	spēkā	stāšanās	dienas	izdod	šā	likuma	
10.panta	ceturtajā	daļā,	12.panta	sestajā	daļā	un	15.panta	otrajā	daļā	minētos	noteikumus.

14.	 Šā	 likuma	 25.panta	 otrā,	 trešā,	 ceturtā,	 piektā,	 sestā	 un	 septītā	 daļa	 stājas	 spēkā	 2010.
gada	 15.maijā.	 Šā	 likuma	 25.panta	 normas	 attiecībā	 uz	 teritorijas	 plānojumu	 izstrādes	 procesu	
tiek	piemērotas	no	2014.gada	1.janvāra.	Līdz	2010.gada	15.maijam	noslēgtie	līgumi	par	datubāzes	
izmantošanu,	 ja	 tie	 nav	 pretrunā	 ar	 šā	 likuma	 25.panta	 prasībām,	 ir	 spēkā	 attiecīgajā	 līgumā	
norādītajā	termiņā.
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15.	Šā	likuma	28.panta	pirmā	un	otrā	daļa	stājas	spēkā	2010.gada	15.maijā.
Informatīva	atsauce	uz	Eiropas	Savienības	direktīvām

Likumā	iekļautas	tiesību	normas,	kas	izriet	no:
1)  Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2007.gada	 14.marta	 direktīvas	 2007/2/EK,	 ar	 ko	

izveido	Telpiskās	informācijas	infrastruktūru	Eiropas	Kopienā	(INSPIRE);
2) Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2003.gada	17.novembra	direktīvas	2003/98/EK	par	

valsts	sektora	informācijas	atkalizmantošanu;
3) Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2003.gada	28.janvāra	direktīvas	2003/4/EK	par	vides	

informācijas	pieejamību	sabiedrībai	un	par	Padomes	direktīvas	90/313/EEK	atcelšanu.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

115.	 1136L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	un	pašvaldību	kapitāla	
daļām	un	kapitālsabiedrībām”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitāla	 daļām	 un	 kapitālsabiedrībām”	 (Latvijas	
Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	21.nr.;	2003,	6.,	15.nr.;	2004,	18.,	23.nr.;	
2005,	2.,	15.nr.;	2006,	24.nr.;	2008,	1.nr.;	2009,	2.,	6.,	9.,	12.,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	136.nr.)	
šādus	grozījumus:

1.	Aizstāt	2.panta	otrās	daļas	7.punktā	vārdu	“atlīdzība”	ar	vārdiem	“darba	samaksa”.
2.	7.1 pantā:
izteikt	trešās	daļas	1.punkta	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“valdes	 locekļa	 mēnešalga	 nepārsniedz	 Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	 statistikas	

paziņojumā	 publicēto	 valstī	 sabiedriskajā	 sektorā	 strādājošo	 iepriekšējā	 gada	 mēneša	 vidējās	
darba	samaksas	apmēru,	kas	noapaļots	pilnos	 latos	un	kam	atbilstoši	kapitālsabiedrības	 lielumu	
raksturojošiem	kritērijiem	var	piemērot	koeficientu,	kurš	nedrīkst	būt	lielāks	par	6.”;

aizstāt	 trešās	daļas	1.punkta	otrajā	 teikumā	vārdu	“atlīdzība”	 (attiecīgā	 locījumā)	ar	vārdu	
“mēnešalga”	(attiecīgā	locījumā);

izslēgt	trešās	daļas	2.punktā	vārdus	“vai	kompensāciju	līgumā	noteiktajā	apmērā,	bet”;
aizstāt	 trešās	 daļas	 2.punktā	 vārdus	 “divu	 mēnešu	 atlīdzības	 apmērā”	 ar	 vārdiem	 “divu	

mēnešalgu	apmērā”;
papildināt	trešās	daļas	2.punktu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Atlaišanas	 pabalstu	 neizmaksā,	 ja	 valdes	 loceklis	 atsaukts	 rupjas	 pilnvaru	 pārkāpšanas,	

pienākumu	neizpildes	vai	nepienācīgas	izpildes	gadījumā,	kā	arī	gadījumā,	ja	nodarīts	kaitējums	
kapitālsabiedrības	interesēm.”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Šā	 panta	 noteikumi	 netiek	 piemēroti	 kapitālsabiedrībām,	 kurās	 valsts	 vai	 pašvaldības	

kapitālsabiedrība	ir	ieguvusi	visas	kapitāla	daļas	vai	balsstiesīgās	akcijas	un	darbojas	kā	kredītiestāde,	
ieguldījumu	pārvaldes	sabiedrība	vai	ārvalstīs	reģistrēta	kapitālsabiedrība.”

3.	48.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	8.punktu	šādā	redakcijā:

“8)	 valdes	 locekļu	 mēnešalgas	 apmēru,	 sociālās	 garantijas	 (pabalstus,	 kompensācijas,	
apdrošināšanu)	un	pēc	gada	pārskata	apstiprināšanas	—	prēmēšanu	vai	citu	materiālo	
stimulēšanu;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	8.1	punktu	šādā	redakcijā:
“81)	 atlīdzības	apmēru	revidentam;”;

papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Dalībnieku	sapulce	saskaņo	atbilstoši	darba	tiesiskās	attiecības	regulējošiem	tiesību	aktiem	

valdes	izstrādātos	sabiedrības	darbinieku	atlīdzības	noteikšanas	svarīgākos	nosacījumus	pabalstu	
un	kompensāciju	 izmaksai,	 izdevumu	segšanai,	prēmēšanai	un	citādai	materiālajai	stimulēšanai,	
mēnešalgu	(darba	algu)	maksimālos	apmērus,	kā	arī	citus	ierobežojošos	nosacījumus.”

4.	61.pantā:
izteikt	trešās	daļas	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Valdes	 locekļa	 mēnešalgu	 nosaka	 atbilstoši	 Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	

statistikas	 paziņojumā	 publicētajam	 valstī	 strādājošo	 iepriekšējā	 gada	 mēneša	 vidējās	 darba	
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samaksas	apmēram,	kas	noapaļots	pilnos	latos	un	kam	atbilstoši	sabiedrības	lielumu	raksturojošiem	
kritērijiem	var	piemērot	koeficientu,	kas	nedrīkst	būt	lielāks	par	6.”;

aizstāt	trešās	daļas	otrajā	un	trešajā	teikumā	vārdu	“atlīdzība”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdu	
“mēnešalga”	(attiecīgā	locījumā);	

izslēgt	septītajā	daļā	vārdus	“vai	kompensāciju	līgumā	noteiktajā	apmērā,	bet”;
aizstāt	 septītajā	daļā	vārdus	 “divu	mēnešu	atlīdzības	apmērā”	ar	vārdiem	“divu	mēnešalgu	

apmērā”;
papildināt	septīto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Atlaišanas	 pabalstu	 neizmaksā,	 ja	 valdes	 loceklis	 atsaukts	 rupjas	 pilnvaru	 pārkāpšanas,	

pienākumu	neizpildes	vai	nepienācīgas	izpildes	gadījumā,	kā	arī	gadījumā,	ja	nodarīts	kaitējums	
sabiedrības	interesēm.”

5.	76.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	8.punktu	šādā	redakcijā:

“8)	 valdes	 locekļu	 mēnešalgas	 apmēru,	 sociālās	 garantijas	 (pabalstus,	 kompensācijas,	
apdrošināšanu)	un	pēc	gada	pārskata	apstiprināšanas	—	prēmēšanu	vai	citu	materiālo	
stimulēšanu;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	8.1 punktu	šādā	redakcijā:
“81)	 atlīdzības	apmēru	revidentam;”;

papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Akcionāru	sapulce	saskaņo	atbilstoši	darba	tiesiskās	attiecības	regulējošiem	tiesību	aktiem	

valdes	izstrādātos	sabiedrības	darbinieku	atlīdzības	noteikšanas	svarīgākos	nosacījumus	pabalstu	
un	kompensāciju	 izmaksai,	 izdevumu	segšanai,	prēmēšanai	un	citādai	materiālajai	stimulēšanai,	
mēnešalgu	(darba	algu)	maksimālos	apmērus,	kā	arī	citus	ierobežojošos	nosacījumus.”

6.	94.panta	ceturtajā	daļā:
izslēgt	vārdus	“vai	kompensāciju	līgumā	noteiktajā	apmērā,	bet”;
aizstāt	vārdus	“divu	mēnešu	atlīdzības	apmērā”	ar	vārdiem	“divu	mēnešalgu	apmērā”;
papildināt	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Atlaišanas	 pabalstu	 neizmaksā,	 ja	 valdes	 loceklis	 atsaukts	 rupjas	 pilnvaru	 pārkāpšanas,	

pienākumu	neizpildes	vai	nepienācīgas	izpildes	gadījumā,	kā	arī	gadījumā,	ja	nodarīts	kaitējums	
sabiedrības	interesēm.”

7.	96.pantā:
aizstāt	 panta	 nosaukumā,	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 vārdu	 “atlīdzība”	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	

vārdu	“mēnešalga”	(attiecīgā	locījumā);
izteikt	otrās	daļas	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Valdes	 locekļa	 mēnešalgu	 nosaka	 atbilstoši	 Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	

statistikas	 paziņojumā	 publicētajam	 valstī	 strādājošo	 iepriekšējā	 gada	 mēneša	 vidējās	 darba	
samaksas	apmēram,	kas	noapaļots	pilnos	latos	un	kam	atbilstoši	sabiedrības	lielumu	raksturojošiem	
kritērijiem	var	piemērot	koeficientu,	kas	nedrīkst	būt	lielāks	par	6.”

8.	98.2 panta	pirmajā	daļā:
izteikt	8.punktu	šādā	redakcijā:

“8)	 valdes	 locekļu	 mēnešalgas	 apmēru,	 sociālās	 garantijas	 (pabalstus,	 kompensācijas,	
apdrošināšanu)	un	pēc	gada	pārskata	apstiprināšanas	—	prēmēšanu	vai	citu	materiālo	
stimulēšanu;”;

papildināt	daļu	ar	8.1 punktu	šādā	redakcijā:
“81)	 atlīdzības	apmēru	revidentam;”.

9.	Izteikt	98.13 panta	pirmās	daļas	2.punktu	šādā	redakcijā:
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“2)	 noteikt	 valdes	 locekļu	 mēnešalgas	 apmēru,	 sociālās	 garantijas	 (pabalstus,	
kompensācijas,	apdrošināšanu)	un	pēc	gada	pārskata	apstiprināšanas  —  prēmēšanu	
vai	citu	materiālo	stimulēšanu.”

10.	Papildināt	98.14 panta	piekto	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Atlaišanas	 pabalstu	 neizmaksā,	 ja	 valdes	 loceklis	 atsaukts	 rupjas	 pilnvaru	 pārkāpšanas,	

pienākumu	neizpildes	vai	nepienācīgas	izpildes	gadījumā,	kā	arī	gadījumā,	ja	nodarīts	kaitējums	
sabiedrības	interesēm.”

11.	Aizstāt	98.17 panta	nosaukumā	un	tekstā	vārdu	“atlīdzības”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdu	
“mēnešalgas”	(attiecīgā	locījumā).

12.	98.19 panta	ceturtajā	daļā:
izslēgt	vārdus	“vai	kompensāciju	līgumā	noteiktajā	apmērā,	bet”;
aizstāt	vārdus	“divu	mēnešu	atlīdzības	apmērā”	ar	vārdiem	“divu	mēnešalgu	apmērā”;
papildināt	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Atlaišanas	 pabalstu	 neizmaksā,	 ja	 valdes	 loceklis	 atsaukts	 rupjas	 pilnvaru	 pārkāpšanas,	

pienākumu	neizpildes	vai	nepienācīgas	izpildes	gadījumā,	kā	arī	gadījumā,	ja	nodarīts	kaitējums	
sabiedrības	interesēm.”

13.	98.21 pantā:
aizstāt	 panta	 nosaukumā,	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 vārdu	 “atlīdzība”	 (attiecīgā	 locījumā)	 ar	

vārdu	“mēnešalga”	(attiecīgā	locījumā);
izteikt	otrās	daļas	pirmo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Valdes	 locekļa	 mēnešalgu	 nosaka	 atbilstoši	 Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	

statistikas	 paziņojumā	 publicētajam	 valstī	 strādājošo	 iepriekšējā	 gada	 mēneša	 vidējās	 darba	
samaksas	apmēram,	kas	noapaļots	pilnos	latos	un	kam	atbilstoši	sabiedrības	lielumu	raksturojošiem	
kritērijiem	var	piemērot	koeficientu,	kas	nedrīkst	būt	lielāks	par	6.”

14.	149.2 panta	trešajā	daļā:
izslēgt	vārdus	“vai	kompensāciju	līgumā	noteiktajā	apmērā,	bet”;
aizstāt	vārdus	“divu	mēnešu	atlīdzības	apmērā”	ar	vārdiem	“divu	mēnešalgu	apmērā”;
papildināt	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Atlaišanas	 pabalstu	 neizmaksā,	 ja	 valdes	 loceklis	 atsaukts	 rupjas	 pilnvaru	 pārkāpšanas,	

pienākumu	neizpildes	vai	nepienācīgas	izpildes	gadījumā,	kā	arī	gadījumā,	ja	nodarīts	kaitējums	
kapitālsabiedrības	interesēm.”

15.	Papildināt	likumu	ar	149.3 pantu	šādā	redakcijā:
“149.3 pants.	 Atlīdzības	ierobežojumi	publiski	privātajā	kapitālsabiedrībā
Dalībnieku	 (akcionāru)	 sapulce	 saskaņo	 atbilstoši	 darba	 tiesiskās	 attiecības	 regulējošiem	

tiesību	 aktiem	 valdes	 izstrādātos	 publiski	 privātās	 kapitālsabiedrības	 darbinieku	 atlīdzības	
noteikšanas	 svarīgākos	 nosacījumus	 pabalstu	 un	 kompensāciju	 izmaksai,	 izdevumu	 segšanai,	
prēmēšanai	un	citādai	materiālajai	stimulēšanai,	mēnešalgu	(darba	algu)	maksimālos	apmērus,	kā	
arī	citus	ierobežojošos	nosacījumus.”

16.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	44.,	45.,	46.,	47.,	48.,	49.	un	50.punktu	šādā	redakcijā:
“44.	 2010.	 un	 2011.gadā	 valsts	 kapitālsabiedrībā,	 pašvaldības	 kapitālsabiedrībā,	 publiski	

privātā	kapitālsabiedrībā,	kā	arī	Latvijā	reģistrētā	kapitālsabiedrībā,	kurā	visas	kapitāla	daļas	pieder	
valsts	 kapitālsabiedrībai,	 pašvaldības	 kapitālsabiedrībai	 vai	 publiski	 privātai	 kapitālsabiedrībai,	
nemaksā	prēmijas	un	naudas	balvas,	neveic	materiālo	stimulēšanu,	bet	pabalstus	izmaksā	saskaņā	
ar	Valsts	un	pašvaldību	institūciju	amatpersonu	un	darbinieku	atlīdzības	likumu,	izņemot	šo	pārejas	
noteikumu	45.punktā	minēto	gadījumu.

45.	Šo	pārejas	noteikumu	44.punktā	noteiktā	kārtība	netiek	piemērota	tām	kapitālsabiedrībām,	
kuras	iekļautas	īpašā	Ministru	kabineta	sastādītā	sarakstā,	ja	šīm	kapitālsabiedrībām:
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1)	 nav	nodokļu	parādu	valsts	vai	pašvaldības	budžetam;
2)	 attiecīgi	2009.	un	2010.pārskata	gadā	ir	bijusi	peļņa	vai	peļņas	nav	bijis,	bet	zaudējumi	

plānoti,	lai	īstenotu	kapitālsabiedrības	attīstības	(investīciju)	programmu,	un	tie	nav	
radušies	valdes	prettiesiskas	darbības	vai	bezdarbības	dēļ.

46.  Šo	 pārejas	 noteikumu	 45.punktā	 minēto	 kapitālsabiedrību	 sarakstu	 Ministru	 kabinets	
sastāda	līdz	2010.gada	1.martam.	Ministru	kabinets	sarakstā	drīkst	iekļaut	tādas	kapitālsabiedrības,	
kurām	 ir	 būtiska	 ietekme	 uz	 valsts	 tautsaimniecību	 un	 kuras	 atbilst	 īpašiem	 Ministru	 kabineta	
noteiktiem	kvalifikācijas	kritērijiem.	Nosakot	kapitālsabiedrības	kvalifikācijas	kritērijus,	ņemami	
vērā	 tās	 finanšu	 rādītāji,	 finansējuma	 avoti,	 tautsaimniecības	 nozare,	 kurā	 darbojas	 attiecīgā	
kapitālsabiedrība,	kā	arī	šīs	kapitālsabiedrības	saimnieciskās	darbības	ietekme	uz	valsts	ekonomiku.

47.	Kapitālsabiedrība,	kura	atbilst	šo	pārejas	noteikumu	45.punktā	paredzētajām	prasībām,	
2010.	 un	 2011.gadā	 drīkst	 izmaksāt	 prēmijas	 un	 naudas	 balvas,	 kā	 arī	 veikt	 citu	 materiālo	
stimulēšanu,	vienā	kalendāra	gadā	izmantojot	ne	vairāk	kā	20 procentus	no	tās	atalgojuma	fonda.	
Prēmijas,	naudas	balvas,	citas	materiālās	stimulēšanas,	kā	arī	pabalstu	izmaksas	apmēru	un	kārtību	
kapitālsabiedrību	valdes	locekļiem	ne	vēlāk	kā	līdz	2010.gada	1.martam	nosaka	Ministru	kabinets.

48.	Grozījumi	šā	likuma	7.1 panta	trešās	daļas	1.punktā,	61.panta	trešajā	daļā,	96.panta	otrajā	
daļā	un	98.21 panta	otrajā	daļā	(ar	kuriem	tiek	noteikts,	ka	valdes	locekļu	mēnešalga	piesaistāma	
Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	 statistikas	 paziņojumā	 publicētajam	 valstī	 strādājošo	
iepriekšējā	gada	mēneša	vidējās	darba	samaksas	apmēram	un	ar	kuriem	tiek	noteikts	maksimāli	
piemērojamais	koeficents	—	6)	stājas	spēkā	2010.gada	1.aprīlī.

49.	2010.gadā,	nosakot	valsts	un	pašvaldību	kapitālsabiedrību	valdes	locekļu	(61.panta	trešā	
daļa,	96.panta	otrā	daļa),	publiski	privāto	kapitālsabiedrību	valdes	locekļu	(149.2 panta	pirmā	daļa),	
kapitālsabiedrības,	kurā	valsts	kapitālsabiedrībai,	pašvaldības	kapitālsabiedrībai	vai	publiski	privātai	
kapitālsabiedrībai	pieder	visas	kapitāla	daļas,	valdes	 locekļu	(7.1 panta	 trešās	daļas	1.punkts),	kā	
arī	 to	 valsts	 un	 pašvaldību	 kapitālsabiedrību,	 kuras	 darbojas	 kā	 kredītiestādes	 vai	 ieguldījumu	
pārvaldes	 sabiedrības,	 padomes	 un	 valdes	 locekļu	 (98.17,	 98.21  panta	 otrā	 daļa)	 mēnešalgu,	 tā	
piesaistāma	 Centrālās	 statistikas	 pārvaldes	 oficiālajā	 statistikas	 paziņojumā	 publicētajam	 valstī	
strādājošo	iepriekšējā	gada	mēneša	vidējās	darba	samaksas	apmēram	2009.gada	pirmajā	pusgadā,	
kas	noapaļots	pilnos	latos,	proti,	471	latam.

50.	Ministru	kabinets	izvērtē	un	līdz	2010.gada	1.jūlijam	pieņem	atsevišķu	lēmumu	par	tādas	
valsts	kapitālsabiedrības,	kura	atbilstoši	zinātnisko	darbību	regulējošiem	normatīvajiem	aktiem	ir	
reģistrēta	kā	zinātniskā	institūcija,	valsts	kapitāla	daļu	(akciju)	nodošanu	bez	atlīdzības	atvasinātas	
publiskas	personas	—	zinātniskā	institūta	vai	valsts	augstskolas —	īpašumā,	ja:

1)	 izvērtējot	attiecīgās	kapitālsabiedrības	darbību,	Ministru	kabinets	pieņēmis	lēmumu	
to	integrēt	citā	zinātniskajā	institūtā	vai	augstskolā;

2)	 zinātniskais	 institūts	 vai	 valsts	 augstskola	 nepārprotami	 ir	 izteikusi	 gribu	 pieņemt	
attiecīgās	valsts	kapitālsabiedrības	kapitāla	daļas	(akcijas).”

Likums	stājas	spēkā	2010.gada	1.janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	17.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

116.	 1128L/9	 Grozījumi	likumā	“Par	piesārņojumu”
Izdarīt	 likumā	 “Par	 piesārņojumu”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	 2001,	 9.nr.;	 2002,	 16.nr.;	 2004,	 2.nr.;	 2005,	 5.nr.;	 2006,	 9.nr.;	 2007,	 21.,	 23.nr.,	 Latvijas	
Vēstnesis,	2009,	82.nr.)	šādus	grozījumus:

1. Aizstāt	visā	likumā	vārdus	“Latvijas	Vides,	ģeoloģijas	un	meteoroloģijas	aģentūra”	(attiecīgā	
locījumā)	 ar	 vārdiem	 “valsts	 sabiedrība	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 “Latvijas	 Vides,	 ģeoloģijas	 un	
meteoroloģijas	centrs””	(attiecīgā	locījumā).	

2.	1.pantā:
papildināt pantu	ar	3.2	un	3.3 punktu	šādā	redakcijā:
“32)	gaisa	kuģa	operators	—	persona,	kas	veic	gaisa	pārvadājumus	un	ekspluatē	gaisa	kuģi	

laikā,	 kad	 tas	 veic	 šā	 likuma	 1.1  pielikumā	 noteiktu	 aviācijas	 darbību,	 vai	 arī,	 ja	 šī	 persona	 nav	
zināma	vai	gaisa	kuģa	īpašnieks	to	nav	norādījis,	—	gaisa	kuģa	īpašnieks;

33) komerciāls	gaisa	transporta	operators	—	persona,	kas	veic	gaisa	pārvadājumus	un	par	
atlīdzību	sniedz	regulārus	vai	neregulārus	gaisa	transporta	pakalpojumus,	veicot	pasažieru,	kravas	
vai	pasta	sūtījumu	pārvadājumus;”;

papildināt pantu	ar	10.2 punktu	šādā	redakcijā:
“102) siltumnīcefekta	gāzu	emisija	—	siltumnīcefekta	gāzu	izplūde	atmosfērā	no	šā	likuma	

2.pielikumā	minētajām	iekārtām	vai	gaisa	kuģiem,	kuri	šā	likuma	1.1 pielikumā	noteiktos	lidojumus	
sāk	vai	arī,	ierodoties	no	trešās	valsts,	beidz	lidlaukā,	kas	atrodas	Latvijas	teritorijā;”;

papildināt	pantu	ar	12.1 punktu	šādā	redakcijā:	
“121) troksnis	—	gaisa	vidē	nevēlamas,	traucējošas	visu	veidu	skaņas,	kas	rada	diskomfortu,	

ietekmē	dzirdi	un	traucē	akustisko	saziņu;”;
aizstāt	 13.punktā	 vārdus	 “esošu	 vai	 prognozētu	 trokšņu	 līmeni”	 ar	 vārdiem	 “esoša	 vai	

prognozēta	vides	trokšņa	līmeni”;
izslēgt	14.punktā	vārdu	“vides”;
aizstāt	15.punktā	vārdus	“dažādu	trokšņa	avotu”	ar	vārdiem	“dažādu	vides	trokšņa	avotu”.
3.	Aizstāt	3.panta	pirmajā	daļā,	11.panta	pirmajā	daļā,	32.2 panta	trešajā,	piektajā	un	sestajā	

daļā,	32.3 pantā,	45.panta	pirmajā	un	astotajā	daļā	vārdu	“operators”	(attiecīgā	locījumā)	ar	vārdiem	
“operators	un	gaisa	kuģa	operators”	(attiecīgā	locījumā).

4.	Papildināt	3.panta	pirmo	daļu	ar	7.1 punktu	šādā	redakcijā:
“71)	 prasības,	 kas	 siltumnīcefekta	 gāzu	 emisijas	 kontroles	 jomā	 jāievēro	 gaisa	 kuģu	

operatoriem;”.
5.	4.pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Gaisa	kuģa	operators,	veicot	piesārņojošu	darbību,	ievēro	šā	panta	pirmās	daļas	1.,	3.,	4.	

un	7.punkta	prasības.”;
uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
6.	Aizstāt	6.panta	ceturtajā	daļā	vārdus	“reģionālajai	vides	pārvaldei”	ar	vārdiem	“Valsts	vides	

dienesta	reģionālajai	vides	pārvaldei	(turpmāk	—	reģionālā	vides	pārvalde)”.
7.	Izteikt	10.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2)	Emisijas	robežvērtību	nosaka	vietā,	kur	piesārņojums	izplūst	no	iekārtas.	Koncentrācijas	

samazinājums,	kas	veidojas	atšķaidīšanas	rezultātā,	robežvērtības	noteikšanas	brīdī	netiek	ņemts	vērā.”
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8.	11.pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	4.punktā	vārdu	“piesārņojuma”;
papildināt	otro	daļu	ar	17.punktu	šādā	redakcijā:

“17)	kārtību,	 kādā	 aviācijas	 darbības	 iekļauj	 Eiropas	 Savienības	 emisijas	 kvotu	
tirdzniecības	sistēmā.”

9.	Aizstāt	16.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	vārdus	“piesārņojuma	emisijas”	ar	vārdu	“emisijas”.
10.	Izteikt	18.1 panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:	
“18.1 pants. Trokšņa	novērtēšana	un	samazināšana”.
11.	Izteikt	20.panta	piektās	daļas	7.punktu	šādā	redakcijā:	

“7)	 iesnieguma	izskatīšanas	un	lēmuma	pieņemšanas	termiņu,	kas	nedrīkst	būt	ilgāks	
par	90	dienām.”

12. Aizstāt	21.panta	piektajā	daļā	vārdus	“likumā	“Par	vides	aizsardzību””	ar	vārdiem	“Vides	
aizsardzības	likumā”.

13.	Izteikt	22.panta	2.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(21)	Ministru	kabinets	nosaka	 iesnieguma	izskatīšanas	un	 lēmuma	pieņemšanas	termiņu,	

kas	nedrīkst	būt	ilgāks	par	60	dienām.	Ja	piesārņojošai	darbībai	tiek	piemērota	sabiedrības	viedokļu	
uzklausīšanas	 procedūra	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	 27.pantā	 noteikto,	 iesnieguma	 izskatīšanas	 un	
lēmuma	pieņemšanas	termiņš	nedrīkst	būt	ilgāks	par	90	dienām.”	

14.	Aizstāt	24.1 panta	piektās	daļas	3.punktā	vārdu	“pieci”	ar	vārdu	“astoņi”.
15.	Izteikt	V	nodaļas	nosaukumu	šādā	redakcijā:

“V	nodaļa
Atļaujas	pieteikšana,	izsniegšana,	pārskatīšana	un	atcelšana”.

16.	Izslēgt	visā	25.pantā	vārdu	“turpināšana”	(attiecīgā	locījumā).
17.	 Aizstāt	 26.pantā	 vārdus	 “valsts	 aģentūras	 “Sabiedrības	 veselības	 aģentūra”	 filiālei”	 ar	

vārdiem	“Veselības	inspekcijai”.
18.	27.pantā:
papildināt	1.1 daļas	1.punktu	pēc	vārdiem	“atļauju	saņemšanu”	ar	vārdiem	un	skaitli	“izņemot	

šā	likuma	28.panta	astotajā	daļā	noteikto	gadījumu;”;
izteikt	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21) Sabiedrībai	ir	pieejama	ar	atļaujas	izsniegšanu	saistītā	informācija,	kura	ir	kompetentās	

institūcijas	rīcībā.”;
izslēgt	trešajā	daļā	vārdu	“piesārņojuma”.
19.	28.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:	
“28.pants.	A	un	B	kategorijas	atļauju	pieteikšana,	izsniegšana	un	atcelšana”;
izteikt	otrās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 iekārtas	emisijas	avoti,	tai	skaitā	emisijas	avoti,	kuri	rada	vibrāciju	un	novada	siltumu	
vidē;”;

papildināt	otro	daļu	ar	5.1 punktu	šādā	redakcijā:
“51)	 to	vielu	daudzums,	kuras	iekārta	netipiskas	darbības	rezultātā	varētu	emitēt	ūdenī,	

gaisā	(izņemot	siltumnīcefekta	gāzu	emisiju)	vai	augsnē;”;
izslēgt	sestajā	daļā	vārdus	“A	kategorijas”;
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papildināt	pantu	ar	septīto,	astoto,	devīto	un	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(7)	 Reģionālā	 vides	 pārvalde	 izsniegto	 atļauju	 atceļ	 un	 aptur	 tās	 darbību,	 ja	 konstatē,	 ka	

operators	sniedzis	nepatiesu	vai	maldinošu	informāciju.
(8)  Ja	 veicamajā	 A	 vai	 B	 kategorijas	 darbībā	 netiek	 plānotas	 izmaiņas,	 operators	 vismaz	

30	dienas	pirms	atļaujas	 termiņa	beigām	 iesniedz	 reģionālajai	vides	pārvaldei	 iesniegumu,	kurā	
pieprasa	jaunas	atļaujas	izsniegšanu,	norādot,	ka	netiek	plānotas	darbības	izmaiņas.	

(9)	Reģionālā	vides	pārvalde,	pamatojoties	uz	operatora	iesniegumu,		kas	iesniegts	šā	panta	
astotajā		daļā	noteiktajā	gadījumā,	izvērtē	tās	rīcībā	esošo	informāciju,	kas	attiecas	uz	operatoram	
iepriekš	 izsniegto	A	vai	B	kategorijas	atļauju	un	tās	nosacījumu	grozījumiem	(ja	tādi	 ir	 izdarīti)	
un	saskaņā	ar	šā	likuma	32.panta	pirmajā	daļā	noteikto	izsniedz	jaunu	atļauju		30	dienu	laikā	no	
iesnieguma	saņemšanas	dienas.

(10)	Ja	šā	panta	astotajā	daļā	noteiktajā	gadījumā	reģionālajai	vides	pārvaldei	ir	nepieciešams	
pieprasīt	no	operatora	papildu	informāciju,	tad	laikposmu,	kas	operatoram	vajadzīgs	informācijas	
sagatavošanai	un	iesniegšanai	reģionālajā	vides	pārvaldē,	neieskaita	šā	panta	devītajā	daļā	noteiktajā	
termiņā.”

20.	28.1 pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:	
“28.1 pants.	Siltumnīcefekta	gāzu	emisijas	atļaujas	pieteikšana,	izsniegšana	un	atcelšana”;
papildināt	pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(6)	Reģionālā	vides	pārvalde	izsniegto	siltumnīcefekta	gāzu	emisijas	atļauju	atceļ,	ja	konstatē,	

ka	operators	sniedzis	nepatiesu	vai	maldinošu	informāciju.”
21.	30.pantā:
papildināt	trešo	daļu	ar	tekstu	šādā	redakcijā:	
“Iekārtas	 operatoru	 maiņas	 gadījumā	 līdzšinējais	 iekārtas	 operators	 sagatavo	 un	 iesniedz	

pārbaudei	un	apstiprināšanai	 ikgadējo	pārskatu	par	 siltumnīcefekta	gāzu	emisiju	 savas	darbības	
periodā,	kā	arī	nodod	emisijas	kvotas	atbilstoši	apstiprinātajā	pārskatā	minētajam	apjomam.	Šādu	
prasību	nepiemēro,	 ja	 jaunais	 iekārtas	operators	 reģionālajai	vides	pārvaldei	 iesniedz	 rakstveida	
apliecinājumu,	 ka	 sagatavos	 un	 iesniegs	 pārbaudei	 un	 apstiprināšanai	 ikgadējo	 pārskatu	 par	
siltumnīcefekta	gāzu	emisiju	visā	kalendārajā	gadā,	kurā	notikusi	iekārtas	operatoru	maiņa,	kā	arī	
nodos	emisijas	kvotas	atbilstoši	apstiprinātajā	pārskatā	minētajam	apjomam.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“(4)	Ne	vēlāk	kā	30 dienas	pirms	iekārtas	darbības	pilnīgas	pārtraukšanas	operators	iesniedz	

reģionālajai	vides	pārvaldei	attiecīgu	iesniegumu,	norādot	pasākumus,	kas	tiks	veikti	darbības	vietas	
sakārtošanai	atbilstoši	atļaujas	nosacījumiem.	30	dienu	laikā	pēc	tam,	kad	no	operatora	saņemta	
informācija	par	vietas	sakārtošanu	atbilstošā	stāvoklī,	 reģionālā	vides	pārvalde	atceļ	operatoram	
izdoto	A	vai	B	kategorijas	atļauju	un	siltumnīcefekta	gāzu	emisijas	atļauju.	Siltumnīcefekta	gāzu	
emisijas	atļauju	reģionālā	vides	pārvalde	atceļ	ar	nākamā	kalendārā	gada	1.janvāri.”

22.	31.panta	pirmajā	daļā:
aizstāt	ievaddaļā	vārdu	“attiecīgu”	ar	vārdu	“augstu”;
papildināt	 3.punktu	 pēc	 vārda	 “uzsākšanu”	 ar	 vārdiem	 “(piemēram,	 iekārtas	 vai	 tās	 daļas	

darbības	ieregulēšana	vai	testēšana	pirms	nodošanas	ekspluatācijā	vai	pēc	rekonstrukcijas	saskaņā	
ar	iekārtas	tehniskajā	dokumentācijā	norādīto)”.

23.	32.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	A	un	B	kategorijas	atļauju	izsniedz	uz	visu	attiecīgās	iekārtas	darbības	laiku.”;
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papildināt	pantu	ar	3.2 daļu	šādā	redakcijā:	
“(32)	 Atļauju	 pārskata	 un	 atjauno	 ik	 pēc	 septiņiem	 gadiem,	 izņemot	 šā	 panta	 trešajā	 daļā	

minētos	 gadījumus.	 Iekārtām,	 kuras	 atrodas	 vides	 pārvaldības	 un	 audita	 sistēmas	 (EMAS)	
reģistrētajās	 organizācijās,	 atļauju	 pārskata	 un	 atjauno	 ik	 pēc	 desmit	 gadiem.	 Ja	 piesārņojošas	
darbības	ietekme	uz	cilvēku	veselību	vai	vidi	atļaujas	izsniegšanas	brīdī	nav	pietiekami	noskaidrota,	
reģionālā	vides	pārvalde	izsniedz	atļauju,	nosakot	pārskatīšanas	termiņu,	kas	nedrīkst	būt	ilgāks	
par	trim	gadiem.”

24.	32.2 pantā:
izslēgt	4.1 daļas	2.punktā	vārdus	“anulēta	vai”;
papildināt	4.1 daļu	ar	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 par	emisijas	kvotu	piešķiršanu	gaisa	kuģa	operatoram	Ministru	kabineta	noteiktajā	
kārtībā.”;

papildināt	pantu	ar	4.2,	4.3	un	4.4 daļu	šādā	redakcijā:
“(42) Gaisa	kuģu	operatoriem	emisijas	kvotas	piešķir	uz	šādiem	periodiem:

	1)	pirmais	periods	—	no	2012.gada	1.janvāra	līdz	2012.gada	31.decembrim;
	2)	otrais	un	turpmākie	periodi	—	astoņi	kalendārie	gadi,	sākot	ar	2013.gada	1.janvāri.

(43)  Sākot	 ar	 2013.gada	 1.janvāri,	 paredz	 emisijas	 kvotu	 rezervi	 jauniem	 gaisa	 kuģu	
operatoriem,	 kā	 arī	 strauji	 augošiem	 gaisa	 kuģu	 operatoriem,	 kuri	 atbilst	 Ministru	 kabineta	
noteiktajiem	 kritērijiem.	 Lēmumu	 par	 emisijas	 kvotu	 piešķiršanu	 no	 rezerves	 Vides	 ministrija	
pieņem	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā.

(44)  Ministru	 kabineta	 noteiktu	 daļu	 no	 šā	 panta	 4.2  daļā	 noteiktajā	 periodā	 gaisa	 kuģu	
operatoriem	paredzētajām	emisijas	kvotām	izsola.	Par	izsolēs	iegūtajiem	līdzekļiem	finansē	klimata	
pārmaiņu	novēršanas	pasākumus.”

25.	32.3 pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Operators	un	gaisa	kuģa	operators,	sākot	ar	2013.gada	1.janvāri,	katru	gadu	līdz	30.aprīlim	

nodod	 valsts	 sabiedrībai	 ar	 ierobežotu	 atbildību	 “Latvijas	 Vides,	 ģeoloģijas	 un	 meteoroloģijas	
centrs”	emisijas	kvotas,	kas	atbilst	iepriekšējā	kalendārajā	gadā	iekārtas	vai	gaisa	kuģa	emitētajam	
siltumnīcefekta	gāzu	daudzumam,	kurš	pārbaudīts	saskaņā	ar	šā	likuma	45.panta	septīto	un	7.1 daļu	
un	kuram	ekvivalentu	emisijas	kvotu	daudzumu	valsts	sabiedrībai	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	
Vides,	ģeoloģijas	un	meteoroloģijas	centrs”	anulē	emisijas	reģistrā.”;

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)  Ja	 gaisa	 kuģa	 operators	 nepilda	 šajā	 likumā	 un	 citos	 normatīvajos	 aktos	 noteiktos	

pienākumus,	valsts	aģentūra	“Civilās	aviācijas	aģentūra”	 (turpmāk	—	Civilās	aviācijas	aģentūra)	
var	iesniegt	Eiropas	Komisijai	lūgumu	pieņemt	lēmumu	par	attiecīgā	gaisa	kuģa	operatora	darbības	
aizliegumu.	 Ja	 Eiropas	 Komisija	 ir	 pieņēmusi	 lēmumus	 pēc	 Latvijas	 vai	 kādas	 citas	 Eiropas	
Savienības	dalībvalsts	lūguma,	tad	Civilās	aviācijas	aģentūra	informē	Eiropas	Komisiju	par	visiem	
pasākumiem,	kas	veikti,	lai	izpildītu	šādus	lēmumus.”;

aizstāt	ceturtajā	un	sestajā	daļā	vārdu	“anulē”	ar	vārdu	“atceļ”;
aizstāt	devītajā	daļā	vārdu	“anulētas”	ar	vārdu	“atceltas”.
26.	Aizstāt	32.4 panta	otrajā	daļā	vārdu	“anulēšanas”	ar	vārdu	“atcelšanas”.
27.	32.5 pantā:
aizstāt	trešajā	daļā	vārdu	“anulē”	ar	vārdu	“atceļ”;
izteikt	piektās	daļas	trešo	teikumu	šādā	redakcijā:	
“Pēc	šā	paskaidrojuma	izvērtēšanas	valsts	sabiedrība	ar	ierobežotu	atbildību	“Latvijas	Vides,	

ģeoloģijas	un	meteoroloģijas	centrs”	pieņem	lēmumu	par	minētās	informācijas	publicēšanu	centra	
mājaslapā	internetā	un	laikrakstā	“Latvijas	Vēstnesis”.”



281

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 1 • 2010. gada 14. janvārī

28.	Papildināt	32.7 pantu	ar	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	Lēmumi	par	emisijas	kvotu	piešķiršanu	gaisa	kuģu	operatoriem	tiek	publicēti	sabiedrības	

ar	 ierobežotu	atbildību	“Latvijas	Vides,	ģeoloģijas	un	meteoroloģijas	centrs”	un	Civilās	aviācijas	
aģentūras	mājaslapā	internetā.”

29.  Aizstāt	 32.9  panta	 sestajā	 daļā	 vārdus	 “Sabiedrības	 veselības	 aģentūras”	 ar	 vārdiem	
“Veselības	inspekcijas”.

30.  Aizstāt	 34.panta	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “Valsts	 aģentūras	 “Sabiedrības	 veselības	 aģentūra”	
filiāle”	ar	vārdiem	“Veselības	inspekcija”.

31.	45.pantā:
izteikt	panta	nosaukumu	šādā	redakcijā:
“45.pants.	Operatora	un	gaisa	kuģa	operatora	veiktais	monitorings”;
papildināt	pantu	ar	7.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(71)  Gaisa	 kuģu	 operatori,	 sākot	 ar	 2011.gada	 1.janvāri,	 sagatavo	 ikgadējo	 pārskatu	 par	

siltumnīcefekta	 gāzu	 emisiju	 iepriekšējā	 kalendārajā	 gadā.	 Šo	 pārskatu	 pārbauda	 un	 apstiprina	
Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā.	 Ikgadējo	pārskatu	un	ziņojumu	par	pārbaudes	rezultātiem	
nosūta	 Civilās	 aviācijas	 aģentūrai.	 Ikgadējais	 pārskats	 ir	 pieejams	 kontroles	 institūcijām	 un	
sabiedrībai.”

32.	Papildināt	47.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Vides	ministrija	un	Civilās	aviācijas	aģentūra	savas	kompetences	ietvaros	uzrauga	šajā	

likumā	un	uz	šā	likuma	pamata	izdotajos	Ministru	kabineta	noteikumos	gaisa	kuģu	operatoriem	
noteikto	prasību	izpildi.”

33.	Izteikt	48.panta	3.	un	4.punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 izveido,	 uztur	 un	 atjauno	 savā	 mājaslapā	 internetā	 informāciju	 par	 labākajiem	

pieejamiem	 tehniskajiem	 paņēmieniem	 attiecīgajā	 jomā	 un	 informē	 par	 tiem	
reģionālās	vides	pārvaldes,	kā	arī	konsultē	šajā	jautājumā	operatorus	un	citas	personas;

4)	 izveido,	uztur	un	atjauno	informāciju	par	izsniegtajām	atļaujām.”
34.	Papildināt	49.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Šajā	likumā	un	uz	šā	likuma	pamata	izdotajos	Ministru	kabineta	noteikumos	gaisa	kuģu	

operatoriem	noteikto	prasību	izpildi	kontrolē	Civilās	aviācijas	aģentūra.”
35.	50.pantā:
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:	
“(3) Ja	saskaņā	ar	A	vai	B kategorijas	atļaujas	nosacījumiem	ir	iespējams	uzsākt	vai	turpināt	

tādu	piesārņojošu	darbību,	kura	var	būtiski	negatīvi	 ietekmēt	cilvēku	veselību	vai	vidi,	vai	vides	
kvalitātes	mērķus,	kas	noteikti	saskaņā	ar	vides	aizsardzības	jomu	reglamentējošiem	normatīvajiem	
aktiem,	kā	arī	citām	normatīvo	aktu	prasībām,	atļaujas	nosacījumus	var	apstrīdēt	 jebkurā	 laikā,	
kamēr	attiecīgā	atļauja	ir	spēkā.	Lēmuma	apstrīdēšana	neaptur	atļaujas	darbību.”;

izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Ja	lēmums	par	tādas	jau	esošas	iekārtas	darbību,	kurai	nepieciešama	atļaujas	pārskatīšana	

vai	cita	veida	atļauja,	tiek	apstrīdēts,	atļaujas	darbība	netiek	apturēta.	Ja	A	vai	B kategorijas	atļaujas	
pārskatīšanas	rezultātā	operatoram	tiek	atļauts	uzsākt	jaunu	piesārņojošu	darbību	un	lēmums	par	
šīs	darbības	uzsākšanu	tiek	apstrīdēts	atbilstoši	šā	panta	pirmajai	daļai,	lēmuma	apstrīdēšana	aptur	
atļauju	daļā	par	jauno	piesārņojošo	darbību.”

36.	51.pantā:
izslēgt	pirmo,	otro	un	trešo	daļu;
izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
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“(4)  Ja	Vides	pārraudzības	valsts	birojs	 secina,	ka	saskaņā	ar	 izsniegto	A	vai	B	kategorijas	
atļauju	iespējams	veikt	tādu	piesārņojošu	darbību,	kas	var	būtiski	negatīvi	ietekmēt	cilvēku	veselību	
vai	vidi,	vai	atļaujā	nav	ņemtas	vērā	šā	likuma	un	citu	normatīvo	aktu	prasības,	tas	pieņem	lēmumu	
atcelt	 reģionālās	 vides	 pārvaldes	 lēmumu	 par	 attiecīgās	 atļaujas	 izsniegšanu	 vai	 atcelt	 daļu	 no	
atļaujas	nosacījumiem	vai	uzdod	reģionālajai	vides	pārvaldei	mainīt	daļu	no	atļaujas	nosacījumiem,	
papildināt	atļaujas	nosacījumus	vai	izsniegt	satura	ziņā	citu	atļauju.”

37.	 Papildināt	 informatīvo	 atsauci	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 ar	 12.punktu	 šādā	
redakcijā:

“12)	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	2008.gada	19.novembra	direktīvas	2008/101/EK,	
ar	ko	groza	Padomes	direktīvu	2003/87/EK,	lai	aviācijas	darbības	iekļautu	Kopienas	
siltumnīcas	efektu	izraisošo	gāzu	emisijas	kvotu	tirdzniecības	sistēmā.”

38.	Papildināt	likumu	ar	1.1 pielikumu	šādā	redakcijā:
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“Likuma	“Par	piesārņojumu”	1.1 pielikums

Darbības,	uz	kurām	attiecas	Eiropas	Savienības	emisijas	kvotu	
tirdzniecības	sistēma	aviācijas	jomā

1. Eiropas	Savienības emisijas	kvotu	tirdzniecības	sistēmā	iekļauj	gaisa	kuģu	lidojumus	no	
lidlauka	vai	uz	lidlauku,	kas	atrodas	Latvijas	teritorijā,	tostarp	lidojumus,	ko	veic	Eiropas	Savienības	
dalībvalstu	valdošo	monarhu	un	viņu	tuvāko	radinieku,	valstu	vadītāju,	valdību	vadītāju	un	valdību	
ministru	pārvadāšanai	oficiālos	komandējumos,	izņemot:

1)	 lidojumus,	ko	veic	valstu,	kuras	nav	Eiropas	Savienības	dalībvalstis,	valdošo	monarhu	un	
viņu	tuvāko	radinieku,	valstu	vadītāju,	valdību	vadītāju	un	valdību	ministru	pārvadāšanai	
oficiālos	komandējumos,	ja	tas	ir	pamatots	ar	atbilstošu	statusa	norādi	lidojumu	plānā;

2)	 militārus	lidojumus,	ko	veic	militāri	gaisa	kuģi,	kā	arī	lidojumus,	ko	veic,	pildot	muitas	
vai	policijas	funkcijas;

3)	 lidojumus,	 kas	 saistīti	 ar	 meklēšanas,	 glābšanas	 un	 ugunsdzēšanas	 darbiem	 vai	
neatliekamās	 ātrās	 medicīniskās	 palīdzības	 sniegšanu,	 kā	 arī	 lidojumus,	 ko	 veic	
humānās	palīdzības	sniegšanas	nolūkos	un	ko	atļāvusi	attiecīga	kompetentā	iestāde;

4)	 lidojumus,	 ko	 veic	 vienīgi	 saskaņā	 ar	 vizuālo	 lidojumu	 noteikumiem,	 kā	 paredzēts	
Konvencijas	par	starptautisko	civilo	aviāciju	(Čikāgas	konvencijas)	2.pielikumā;

5)	 lidojumus,	kuri	beidzas	tajā	pašā	lidlaukā,	kur	sākušies,	un	kuru	laikā	gaisa	kuģis	nav	
nosēdies	citā	lidlaukā;

6)	 mācību	 lidojumus,	 kurus	 veic	 vienīgi	 nolūkā	 iegūt	 licenci	 vai	 konkrētu	 kategoriju	
un	kuros	piedalās	tikai	pilota	kabīnes	apkalpe,	ja	attiecīgais	lidojums	ir	pamatots	ar	
atbilstošu	 piezīmi	 lidojumu	 plānā	 un	 ja	 tas	 nav	 pasažieru	 vai	 kravas	 pārvadāšanas	
pakalpojums,	gaisa	kuģa	pārlidojums	vai	gaisa	kuģa	nogāde;

7)	 lidojumus,	 ko	 veic	 vienīgi	 tādēļ,	 lai	 izdarītu	 zinātniskus	 pētījumus	 vai	 pārbaudītu,	
testētu	vai	sertificētu	gaisa	kuģi	vai	tā	iekārtas,	neatkarīgi	no	tā,	vai	attiecīgās	iekārtas	
izmanto	lidojumā	vai	uz	zemes;

8)	 lidojumus,	ko	veic	gaisa	kuģi,	kuru	sertificētā	maksimālā	pacelšanās	masa	ir	mazāka	
par	5700	kilogramiem;

9)	 lidojumus,	ko	veic	kā	sabiedrisko	pakalpojumu	sniegšanas	pienākumus,	kuri	noteikti	
saskaņā	ar	Regulu	(EEK)	Nr.2408/92	attiecībā	uz	maršrutiem	tālākajos	reģionos,	kā	
noteikts	 Līguma	 299.panta	 2.punktā,	 vai	 uz	 maršrutiem,	 kur	 piedāvātā	 kapacitāte	
nepārsniedz	30 000	sēdvietu	gadā;

10)	 lidojumus,	kurus	veic	komerciāls	gaisa	transporta	operators,	kas	atbilst	vienam	no	
šādiem	nosacījumiem:
a)	 katrā	no	trim	secīgiem	četru	mēnešu	periodiem	veic	mazāk	par	243 lidojumiem,
b)	veic	 lidojumus,	 kuru	 ikgadējās	 kopējās	 oglekļa	 dioksīda	 emisijas	 nepārsniedz	

10 000 tonnu	gadā.
2. Šā	pielikuma	1.punkts	attiecas	uz	oglekļa	dioksīda	emisiju.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2009.gada	10.decembrī.

Valsts	prezidents	 V.Zatlers

Rīgā	2009.gada	30.decembrī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	30.12.2009.,	Nr.	205
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117.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	3.decembra	sēdē	iecēlusi	Ingu	Juhņeviču	par	Administratīvās	

rajona	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	3.decembrī

118.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 3.decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Renāti	 Krasovsku	 par	

Dobeles	rajona	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	3.decembrī

119.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 10.decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Aiju	 Grāvi	 par	 Valkas	

zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

120.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 10.decembra	 sēdē	 ar	 šā	 gada	 16.decembri	 atbrīvojusi	

Robertu	Lazdānu	no	Kurzemes	apgabaltiesas	 tiesneša	amata	sakarā	ar	 likumā	noteiktā	 tiesneša	
amata	pildīšanas	maksimālā	vecuma	sasniegšanu.

Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī
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121.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 10.decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Ligitu	 Birkhāni	 par	

Dobeles	zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

122.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 3.decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Elitu	 Stivriņu	 par	 Rīgas	

rajona	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētājs	 G.Daudze

Rīgā	2009.gada	3.decembrī

123.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	10.decembra	sēdē	apstiprinājusi,	ka	par	zvērināta	revidenta	

komercsabiedrību	Valsts	kontroles	2009.gada	finanšu	pārskata	 revīzijas	veikšanai	 izraudzīta	SIA	
“Pagrabnieces	auditoru	birojs”.

Saeimas	priekšsēdētāja	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	biedre	 S.Āboltiņa

Rīgā	2009.gada	10.decembrī

124.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	17.decembra	sēdē	piešķīrusi	Kārlim	Valdemieram	Goda	

tiesneša	nosaukumu.

Saeimas	priekšsēdētāja	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	biedre	 S.Āboltiņa

Rīgā	2009.gada	17.decembrī
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125.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 17.decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Inesi	 Punti	 par	 Ogres	

zemesgrāmatu	nodaļas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	biedre	 S.Āboltiņa

Rīgā	2009.gada	17.decembrī

126.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	17.decembra	sēdē	apstiprinājusi	Ievu	Reikmani	par	Rīgas	

pilsētas	Latgales	priekšpilsētas	tiesas	tiesnesi.

Saeimas	priekšsēdētāja	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	biedre	 S.Āboltiņa

Rīgā	2009.gada	17.decembrī

127.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	17.decembra	sēdē	apstiprinājusi	Ilzi	Freimani	par	Jūrmalas	

pilsētas	tiesas	tiesnesi,	vienlaikus	atbrīvojot	viņu	no	Rīgas	pilsētas	Vidzemes	priekšpilsētas	tiesas	
tiesneša	amata.

Saeimas	priekšsēdētāja	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	biedre	 S.Āboltiņa

Rīgā	2009.gada	17.decembrī


