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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

309. 195L/12 Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1997, 6. nr.; 2002, 7. nr.; 2003, 15. nr.; 2005, 15. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2010, 205. nr.; 2011, 169. nr.; 2013, 61., 87., 106., 243. nr.; 2014, 220. nr.) šādus grozījumus:

37. panta pirmajā daļā:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) aizliegts veikt kailcirtes 50 metrus platā joslā vai visā aizsargjoslas platumā, ja 
aizsargjosla ir šaurāka par 50 metriem, izņemot mežaudzē, kurā valdošā koku 
suga ir baltalksnis, koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, 
vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un 
apsaimniekošanai. Veicot kailcirti mežaudzē, kurā valdošā koku suga ir baltalksnis, 
ievēro šādus nosacījumus: 
a) saglabā ozolus, liepas, vīksnas, gobas, kļavas, priedes, melnalkšņus, vītolus un 

mežābeles,
b) aizliegta koku ciršana nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 30 grādus, 
c) aizliegta koku ciršana no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, 
d) kailcirtes platība virszemes ūdens objekta aizsargjoslā nepārsniedz vienu 

hektāru,
e) atjaunojot mežaudzi, egļu īpatsvars nepārsniedz 80  procentus no kopējā 

ieaugušo koku skaita;”;
aizstāt 5. punkta ievaddaļā vārdus “šā panta” ar vārdiem “šīs daļas”;
izteikt 5. punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, 
vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī mežaudzē, kurā 
valdošā koku suga ir baltalksnis,”;

papildināt 5. punktu ar “j” apakšpunktu šādā redakcijā: 
“j) ierīkot tehnoloģiskos koridorus kokmateriālu pievešanai;”.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.

http://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

310. 196L/12 Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju 
aizsardzības likumā

Izdarīt Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8. nr.; 2007, 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2014, 140., 
251. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus “Apelācijas padome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rūpnieciskā 
īpašuma apelācijas padome” (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:
“4)  topogrāfijas īpašnieks — pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas izveidotājs vai viņa 

tiesību pārņēmējs, vai jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder izņēmuma tiesības uz 
topogrāfiju.”

4. Papildināt 2. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz 

topogrāfijas piešķiršanu, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību 
Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju 
un procedūru likums.”

5. 5. pantā:
aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu “Pieteikums” ar vārdu “Pieteikumā”; 
izslēgt pirmās daļas 5. punktu;
papildināt otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā: 

“3) dokumentu par pieteikuma maksas samaksu.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Strīda gadījumā pēc Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes vai tiesas pieprasījuma 

pieteicējs (topogrāfijas īpašnieks) iesniedz šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā dokumenta 
tulkojumu latviešu valodā.”;

izslēgt sesto daļu.

6. 6. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk — pieteikuma datums) atzīstams datums, 

kad Patentu valde saņēma šā likuma 5. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos dokumentus 
un materiālus.”;
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izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pieteikuma dokumentus un materiālus, kuri neietekmē pieteikuma datuma noteikšanu, 

pieteicējs var iesniegt vienlaikus ar šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem un materiāliem, 
taču ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no pieteikuma datuma. Pieteikuma maksa jāsamaksā mēneša 
laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja noteiktajā laikā nav iesniegti minētie dokumenti un 
materiāli vai samaksāta pieteikuma maksa, pieteikums uzskatāms par neiesniegtu.”

7. Izslēgt 8. panta pirmajā daļā vārdu “valsts”.

8. Izteikt 9. un 10. pantu šādā redakcijā:
“9. pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu 
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (topogrāfijas īpašnieks, bijušais īpašnieks, 

īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes 
lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju 
un procedūru likumu. 

10. pants. Iebilduma iesniegums pret topogrāfijas reģistrāciju
(1) Sešu mēnešu laikā pēc topogrāfijas publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Patentu 

valdei iebilduma iesniegumu pret topogrāfijas reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma iesniegšana, 
virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu. 

(2) Iebilduma iesniegumu pret topogrāfijas reģistrāciju var iesniegt, pamatojoties uz šā likuma 
15. panta otrās daļas noteikumiem.”

9. Papildināt 11. panta septīto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu Pusvadītāju 

izstrādājumu topogrāfiju reģistrā.”

10. Izslēgt 16. panta trešās daļas otro teikumu.

11. 20. pantā:
izslēgt otrās daļas 2. un 3. punktu;
izslēgt trešo daļu.

12. Izslēgt pārejas noteikumu 2. punktu.

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

311. 197L/12 Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm”

Izdarīt likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14. nr.; 2001, 23. nr.; 2004, 23. nr.; 2007, 6. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2010, 174. nr.; 2014, 140., 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu “nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu “papildnodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “papildmaksa” 
(attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus “Apelācijas padome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rūpnieciskā 
īpašuma apelācijas padome” (attiecīgā locījumā).

5. 2. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“2. pants. Likuma mērķis un darbības joma”;
papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz preču 

zīmju reģistrāciju, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu 
valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka  Rūpnieciskā īpašuma institūciju un 
procedūru likums.”;

izslēgt piekto daļu.

6. 6. panta pirmajā daļā:
izslēgt 9. punktā vārdus “vai citas zīmes ar augstu simbolisku vērtību, kā arī reliģiskos 

simbolus”;
papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“91) kas ietver citus apzīmējumus ar augstu simbolisku vērtību, arī reliģiskos simbolus;”.

7. 10. pantā:
izslēgt otro daļu;
izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(3) Pieteikumā ietver:”;
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk — pieteikuma datums) uzskata datumu, 

kad Patentu valdē saņemts pieteikums, kurā ietvertas šā panta trešajā daļā minētās ziņas. Pieteikuma 
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maksa un, ja pieteikums attiecas uz vairāk nekā vienu Nicas klasifikācijas klasi, arī papildmaksa 
jāsamaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja minētais termiņš nokavēts, bet 
iesniegti visi pieteikuma datuma noteikšanai nepieciešamie dokumenti, par pieteikuma datumu 
uzskata datumu, kad samaksāta pieteikuma maksa un, ja nepieciešams, arī papildmaksa.”; 

izslēgt desmito, vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu.

8. 13. pantā:
izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;
izslēgt septīto daļu.

9. Izteikt 14. panta otrās daļas piekto teikumu šādā redakcijā:
“Ziņu ierakstīšana par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī 

Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.”

10. Izslēgt 16. panta otrās daļas otro teikumu.

11. 17. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdu “Valsts”;
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Valsts preču zīmju reģistru” ar vārdiem “Preču zīmju reģistru”;
aizstāt pirmajā daļā vārdus “ziņas, kuras nosaka Patentu valde” ar vārdiem “normatīvajos 

aktos noteiktās ziņas”;
izteikt otrās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:
“Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, 

kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Preču zīmes pieteikuma lieta un reģistrācijas lieta ir pieejama jebkurai personai. 

Patentu valde ir tiesīga liegt pieeju atsevišķai informācijai, ja pieteicējs vai īpašnieks norādījis, ka šī 
informācija ir komercnoslēpums.”

12. Izteikt 17.1 pantu šādā redakcijā:
“17.1 pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (preču zīmes īpašnieks, bijušais īpašnieks, 

īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes 
lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju 
un procedūru likumu.”

13. 18. pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“18. pants. Iebilduma iesniegums pret preču zīmes reģistrāciju
(1) Triju mēnešu laikā pēc preču zīmes publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt Patentu 

valdei iebilduma iesniegumu pret preču zīmes reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma iesniegšana, 
virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.”; 

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu “Iebildumu” ar vārdiem “Iebilduma iesniegumu”; 
izslēgt piekto un sesto daļu.
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14. Izslēgt 19. pantu.

15. Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu var iesniegt tikai pēc šā likuma 18. panta pirmajā 

daļā noteiktā iebilduma iesnieguma iesniegšanas termiņa (iebildumu perioda) izbeigšanās.”

16. 22. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Patentu valde ir tiesīga pagarināt šajā likumā attiecībā uz darbībām Patentu valdē 

noteiktos, kā arī Patentu valdes noteiktos termiņus uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja pirms 
attiecīgā termiņa beigām Patentu valdē saņemts attiecīgs lūgums un samaksāta maksa par termiņa 
pagarināšanu.”; 

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdu “iebildumu” ar vārdiem “iebilduma iesniegumu”;
izslēgt otrās daļas 3. punktu.

17. 22.1 pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “saņemts Patentu valdes paziņojums” ar vārdiem “Patentu valde 

paziņojusi”; 
aizstāt ceturtās daļas 4. punktā vārdu “iebildumu” ar vārdiem “iebilduma iesnieguma”.

18. 22.2 pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “lietvedības turpināšanu” ar vārdiem “tiesību atjaunošanu”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdu “saņemšanas” ar vārdu “paziņošanas”; 
aizstāt piektās daļas 3. punktā vārdu “iebildumu” ar vārdiem “iebilduma iesniegumu”.

19. 22.3 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Patentu valde, pieņemot lēmumu par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu vai 

tiesību atjaunošanu, ņem vērā trešās personas intereses, ja lēmums tās var skart.”; 
izslēgt otrajā daļā vārdus “vai Apelācijas padome”.

20. 23. pantā:
aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus “19. panta septītās daļas” ar vārdiem un skaitli “šā panta 

3.1 daļas”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja iebilduma iesniegums, kas tiek izskatīts Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, 

pilnībā vai daļēji pamatots ar agrāku preču zīmi (7. panta otrā daļa), pēc kuras reģistrācijas pagājuši 
ne mazāk kā pieci gadi, apstrīdētās preču zīmes īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt, lai iebilduma iesnieguma 
iesniedzējs sniedz acīmredzamus un pietiekamus pierādījumus par šīs agrākās preču zīmes faktisku 
izmantošanu atbilstoši šā panta noteikumiem. Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome šādus 
iebilduma iesnieguma pamatojumus neņem vērā, ja pēc minētā pieprasījuma attiecīgie pierādījumi 
nav iesniegti vai ja šādu pierādījumu nav attiecībā uz pēdējiem pieciem gadiem pirms iebilduma 
iesnieguma iesniegšanas. Ja pretstatītā agrākā preču zīme tikusi izmantota tikai saistībā ar daļu no 
precēm vai pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata 
minētos iebilduma iesnieguma pamatojumus tikai attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par 
kuriem iesniegti acīmredzami un pietiekami pierādījumi.”
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21. Papildināt 25.1 panta otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu Reģistrā.”

22. Aizstāt 26. panta pirmajā daļā un 35. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdu “nodot” ar 
vārdu “piešķirt”.

23. Izteikt 28.1 pantu šādā redakcijā:
“28.1  pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības 

noteikšanas kārtība 
(1)  Ja personas vainas dēļ notikusi preču zīmes nelikumīga izmantošana, preču zīmes 

īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts ir tiesīgi prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā 
mantiskā kaitējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzību. 

(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, preču zīmes īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai 
licenciāts par katru pārkāpumu var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem: 

1) zaudējumu atlīdzību; 
2) licences maksu — summu, kuru varētu saņemt preču zīmes īpašnieks par preču 

zīmes izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam; 
3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi 

preču zīmi. 
(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata.”

24. Aizstāt 31. panta trešajā daļā un 36. panta pirmajā daļā vārdu “iebildums” (attiecīgā skaitlī 
un locījumā) ar vārdiem “iebilduma iesniegums” (attiecīgā locījumā).

25. Izslēgt 37. panta pirmajā daļā skaitli “19”.

26. 39. pantā:
aizstāt piektajā daļā vārdu “iebildumi” ar vārdiem “iebilduma iesniegumi”; 
izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā: 
“Triju mēnešu laikā no dienas, kad Starptautiskais birojs paziņojis par atteikumu, 

starptautiskās reģistrācijas īpašnieks ir tiesīgs iesniegt šā likuma 17.1 pantā paredzēto apelācijas 
iesniegumu (atbildi uz iebilduma iesniegumu).”; 

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ciktāl citādu kārtību neparedz preču zīmju starptautiskās reģistrācijas noteikumi, 

saistībā ar starptautiski reģistrētām preču zīmēm iesniegtos apelācijas iesniegumus un iebilduma 
iesniegumus izskata saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu.”

27. Aizstāt 39.3 panta pirmajā daļā vārdu “iebildumu” ar vārdiem “iebilduma iesniegumu”.

28. 39.4 panta pirmajā daļā: 
aizstāt vārdu “iebildums” ar vārdiem “iebilduma iesniegums”; 
aizstāt skaitli un vārdus “(19. panta septītā daļa)” ar skaitļiem un vārdiem “(23. panta 3.1 daļa)”.
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29. Aizstāt pārejas noteikumu 8. punktā vārdu “iebildums” ar vārdiem “iebilduma iesniegums”.

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

312. 198L/12 Grozījumi Patentu likumā
Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 

6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174. nr.; 2011, 202. nr.; 2014, 140., 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu “nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdu “papildnodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “papildmaksa” 
(attiecīgā locījumā).

4. 1. pantā:
izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
“12) biotehnoloģisks izgudrojums — izgudrojums, kas attiecas uz produktiem, kuri sastāv 

no bioloģiska materiāla vai satur bioloģisku materiālu, vai uz paņēmieniem, ar kuriem bioloģisks 
materiāls tiek iegūts, apstrādāts vai lietots;”; 

aizstāt 14. punktā vārdu “selekcija” ar vārdu “atlase”.

5. 3. pantā:
izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz patenta 

piešķiršanu, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību Patentu valdē 
un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru 
likums.”

6. Aizstāt 5. panta ceturtās daļas 1. punktā skaitli un vārdus “8. panta otrajā” ar skaitli un 
vārdiem “9. panta piektajā”.

7. Izslēgt 8. panta otro daļu.

8. 9. pantā:
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “publiskošana vai”; 
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 
“(5) Patentu nepiešķir terapeitiskiem vai ķirurģiskiem ārstēšanas paņēmieniem, kurus lieto 

attiecībā uz cilvēka vai dzīvnieka ķermeni. Šis noteikums neattiecas uz ierīcēm un vielām vai to 
kompozīcijām, kuras izmanto, lietojot šos paņēmienus.”

9. Aizstāt 18. panta otrajā daļā vārdu “izmanto” ar vārdiem “ir izmantojušas”.



12

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2015. gada 23. decembrī

10. Izslēgt V nodaļu.

11. 28. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “dienu (turpmāk — pieteikuma datums) uzskata dienu,” ar vārdiem 

“datumu (turpmāk — pieteikuma datums) atzīstams datums,”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “tā tulkojumu” ar vārdu “to”;
izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pieteikuma maksa jāsamaksā mēneša laikā no patenta pieteikuma iesniegšanas dienas.”;
papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Par pieteikumu, kas, to iesniedzot, satur vairāk par desmit pretenzijām, attiecībā uz 

katru pretenziju, sākot ar vienpadsmito, jāmaksā pretenziju maksa (papildu maksa). Pretenziju 
maksa jāsamaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja pretenziju maksa nav 
samaksāta noteiktajā termiņā, to var vēl samaksāt mēneša laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums 
par termiņu neievērošanu. Ja pretenziju maksa nav samaksāta šajā termiņā, attiecīgās pretenzijas 
netiek uzskatītas par iesniegtām.”

12. Aizstāt 29. panta trešās daļas otrajā un piektajā teikumā un ceturtajā daļā vārdu “agrākās” 
ar vārdu “agrākā”.

13. 30. pantā:
izslēgt pirmās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: 
“(11) Izgudrojums nedrīkst būt pretrunā ar zinātniski apstiprinātiem dabas likumiem.”; 
izslēgt trešo daļu.

14. Izslēgt 32. pantu.

15. Aizstāt 33. panta ceturtajā daļā vārdu “dienu” ar vārdu “datumu”.

16. 34. pantā:
izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus “30. panta trešās daļas un 32. panta”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “pieteikumu noraida” ar vārdiem “Patentu valde pieņem lēmumu 

par patenta pieteikuma noraidīšanu”.

17. 35. panta pirmajā daļā:
aizstāt vārdu “Patentu” ar vārdiem “Ja pieteikums nav atsaukts, Patentu”;
aizstāt vārdus “pirmās agrākās” ar vārdiem “pirmā agrākā”.

18. Aizstāt 36. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “31. un 32. panta” ar vārdiem un skaitli 
“un 31. panta”.

19. Izteikt 37. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Patentu valde pārbauda, vai patenta pieteikums atbilst šā likuma 8., 9. un 10. panta, 

30. panta pirmās, 1.1 un otrās daļas, 31. un 36. panta prasībām. Patentu valde pieteikuma izskatīšanas 
procesā neveic izgudrojuma patentspējas ekspertīzi atbilstoši šā likuma 5. un 7. panta prasībām.”
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20. Izteikt 38. panta sestās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, 

kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.”

21. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:
“39. pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu 
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta īpašnieks, bijušais īpašnieks, 

īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu valdes 
lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju 
un procedūru likumu.”

22. Izslēgt 40., 41. un 42. pantu.

23. 44. panta otrajā daļā:
papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem “28. panta piektajā” ar vārdiem “un sestajā”; 
izslēgt skaitli un vārdus “41. panta pirmajā daļā”.

24. Aizstāt 45. panta otrajā daļā vārdu “saņemts” ar vārdu “paziņots”.

25. 46. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja šā panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā Patentu valde konstatē, ka termiņš 

nokavēts, kaut arī pieliktas apstākļiem atbilstošas pūles un izpildītas šā panta otrās daļas prasības, 
tā atjauno pieteicēja vai patenta īpašnieka tiesības uz patenta pieteikumu vai patentu.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “saņemšanas” ar vārdu “paziņošanas”; 
izslēgt piektās daļas 5. un 6. punktu.

26. Izslēgt 49. pantu.

27. Papildināt 50. panta piekto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 
“Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu patentu reģistrā.”

28. Aizstāt 51. panta otrajā un ceturtajā daļā vārdus “valsts nodevas samaksu apliecinošs 
dokuments” ar vārdiem “samaksāta noteiktā maksa”.

29. 58. pantā:
aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdu “pieteikumu” ar vārdu “lūgumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdu “Pieteikumu” ar vārdu “Lūgumu”;
izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 41. pantā noteiktā iebilduma procedūras laikā 

vai”;
aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā skaitli un vārdu “2. punktu” ar skaitli un vārdu “1. punktu”;
papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārda “pieteikumu” ar vārdiem “tiesā vai lūgumu 

Patentu valdē”;
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papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4) Ja patents tiek ierobežots, Patentu valde iespējami īsā laikposmā publicē grozītās 

pretenzijas Patentu valdes oficiālajā izdevumā.”

30. Izteikt 64. pantu šādā redakcijā:
“64. pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības noteikšanas 

kārtība
(1)  Ja personas vainas dēļ notikusi patenta nelikumīga izmantošana, patenta īpašnieks 

vai licenciāts ir tiesīgs prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā kaitējuma un nemantiskā 
kaitējuma atlīdzību.

(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, patenta īpašnieks vai licenciāts par katru pārkāpumu 
var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem:

1) zaudējumu atlīdzību;
2) licences maksu — summu, kuru varētu saņemt patenta īpašnieks par patenta 

izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam;
3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi 

patentu.
(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata.”

31. Izslēgt 70. panta pirmajā daļā vārdus “neatkarīgi no rezultāta, ar kādu beigusies tā 
izskatīšana Eiropas patentu iestādē”.

32. 71. pantā:
izslēgt trešās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja, izskatot Eiropas patentu iestādei iesniegto lūgumu par patenta ierobežošanu vai 

atzīšanu par spēkā neesošu, Eiropas patents tiek uzturēts spēkā ar grozītām pretenzijām, patenta 
īpašnieks triju mēnešu laikā pēc tam, kad publicēts lēmums par Eiropas patenta ierobežošanu, 
iesniedz Patentu valdei grozīto pretenziju tulkojumu latviešu valodā un samaksā maksu par 
publikāciju.”; 

aizstāt piektajā daļā vārdus “otrajai vai trešajai” ar vārdiem un skaitli “otrajai, trešajai vai 3.1”; 
aizstāt sestajā daļā vārdus “otrajā vai trešajā” ar vārdiem un skaitli “otrajā, trešajā vai 3.1”.

33. Izteikt 72. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Atbilstoši šā likuma 71. panta otrajai, trešajai un 3.1 daļai iesniegto tulkojumu uzskata par 

autentisku, izņemot gadījumu, kad tiesas lietā, kas ir saistīta ar Eiropas patenta atzīšanu par spēkā 
neesošu (56. pants), Eiropas patenta pieteikuma vai Eiropas patenta pretenziju tulkojums piešķir 
šaurāku aizsardzību salīdzinājumā ar Eiropas patenta pieteikumu vai Eiropas patentu valodā, kura 
ir Eiropas patentu iestādes procedūru valoda.”
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34. 76. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus “Padomes 1992. gada 18. jūnija regulu (EEK) 

Nr. 1768/92 par papildu aizsardzības sertifikāta izstrādi zālēm” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības 
sertifikātu zālēm”;

izslēgt trešajā daļā vārdus un skaitli “un 32. panta”.

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.



16

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2015. gada 23. decembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

313. 199L/12 Grozījumi Dizainparaugu likumā
Izdarīt Dizainparaugu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2004, 23. nr.; 2007, 6. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2014, 140., 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu “nodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “maksa” (attiecīgā 
locījumā).

3.  Aizstāt visā likumā vārdu “papildnodeva” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “papildmaksa” 
(attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus “Apelācijas padome” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rūpnieciskā 
īpašuma apelācijas padome” (attiecīgā locījumā).

5. 3. pantā:
izslēgt ceturto daļu; 
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 
“(5) Papildu tiesisko attiecību regulējumu Patentu valdes procedūrām, kas attiecas uz 

dizainparaugu reģistrāciju, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes darbību, personu pārstāvību 
Patentu valdē un profesionālo patentpilnvarnieku darbību, nosaka Rūpnieciskā īpašuma institūciju 
un procedūru likums.”

6. 15. pantā:
izslēgt otrās daļas 7. punktu;
papildināt trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) dokumentu par pieteikuma maksas un, ja nepieciešams, par papildmaksas samaksu.”;
izslēgt astotās daļas pirmo teikumu, 8.1 un devīto daļu;
papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā: 
“(10) Dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu paraugus nosaka Ministru kabinets.”

7. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:
“17. pants. Pieteikuma datums 
Par pieteikuma iesniegšanas datumu (turpmāk — pieteikuma datums) atzīstams datums, kad 

Patentu valdē saņemts pieteikums, kurā ietvertas šā likuma 15. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā 
minētās ziņas. Pieteikuma maksu un, ja nepieciešams, papildmaksu par papildu dizainparaugu vai 
dizainparaugiem samaksā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, norādot maksājuma 
mērķi. Ja minētais termiņš nokavēts, bet iesniegti visi pieteikuma datuma noteikšanai nepieciešamie 
dokumenti, par pieteikuma datumu uzskata datumu, kad samaksāta pieteikuma maksa un, ja 
nepieciešams, papildmaksa.”
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8. Izteikt 22. panta trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Ziņu ierakstīšana par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, kā arī 

Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.”

9. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:
“26. pants. Apelācijas iesniegums par Patentu valdes lēmumu 
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (dizainparauga īpašnieks, bijušais 

īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts) pilnībā vai daļēji nepiekrīt pieņemtajam Patentu 
valdes lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma 
institūciju un procedūru likumu.”

10. Izslēgt 27. pantu.

11. 28. pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdu “Iebildums” ar vārdiem “Iebilduma iesniegums”;
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Triju mēnešu laikā pēc dizainparauga publikācijas ieinteresētās personas var iesniegt 

Patentu valdei iebilduma iesniegumu pret dizainparauga reģistrāciju. Iebilduma iesnieguma 
iesniegšana, virzība un izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru 
likumu.”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “Iebildumu” ar vārdiem “Iebilduma iesniegumu”; 
izslēgt ceturto un piekto daļu.

12. Izslēgt 29. pantu.

13. Izteikt 30. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lūgumu par reģistrācijas sadalīšanu var iesniegt tikai pēc šā likuma 28. panta pirmajā 

daļā minētā iebilduma iesnieguma iesniegšanas termiņa (iebildumu perioda) beigām.”

14. Izteikt 32. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Termiņus, kas paredzēti dizainparauga reģistrācijas procedūras noteikumos, izņemot 

tos termiņus, kuri noteikti šā likuma 18. panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā, 19. panta pirmajā 
daļā, 28. panta pirmajā daļā un 31. pantā, Patentu valde var pagarināt uz noteiktu laiku, bet ne 
ilgāk par trim mēnešiem, ja šāds lūgums Patentu valdē saņemts pirms attiecīgā termiņa beigām un 
samaksāta termiņa pagarināšanas maksa.”

15. 33. pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdu “Valsts”;
aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Valsts dizainparaugu reģistru” ar vārdiem 

“Dizainparaugu reģistru”;
izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Ziņu iekļaušana reģistrā par pārstāvja iecelšanu un atcelšanu, grozījumi ziņās par pārstāvi, 

kā arī Patentu valdes pieļauto kļūdu labojumi tiek izdarīti bez maksas.”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “Patentu valdes Apelācijas padomes” ar vārdiem “Rūpnieciskā 

īpašuma apelācijas padomes”.
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16. 34. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “pieteikuma” ar vārdu “lietas”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ziņas par dizainparauga pieteicēju (īpašnieku), dizaineru, ja pieteicējs nav paziņojis, 

ka dizainers ir atteicies no tiesībām tikt minētam vai lūdzis, lai netiek minēts, un pārstāvi, ja 
tāds iecelts, pieteikuma datumu, prioritātes datumu, ja pieprasīta prioritāte, un tā izstrādājuma 
nosaukumu, kurā dizainparaugu paredzēts īstenot vai iekļaut, ir publiskas. Dizainparauga attēls un 
apraksts kļūst publiski pieejams pēc dizainparauga reģistrācijas un publikācijas.”

17. Izslēgt 35. pantu.

18. Izteikt 37. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) dizainparaugs ir pretrunā ar dizainparaugu, kurš reģistrēts Latvijā, starptautiski 

reģistrēts attiecībā uz Latviju vai reģistrēts kā Eiropas Kopienas dizainparaugs un 
kuram ir noteikts agrāks pieteikuma datums vai agrāka prioritāte, bet kurš izpausts 
sabiedrībai tikai pēc apstrīdētā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma datuma vai 
prioritātes datuma;”.

19. 41. pantā: 
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Dizainparaugus, kas ietverti kompleksā pieteikumā vai kompleksā reģistrācijā, neatkarīgi 

citu no cita var nodot citām personām, licencēt vai citādi iekļaut civiltiesiskajā apritē.”; 
papildināt ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 
“Ieinteresētā persona samaksā maksu par komercķīlas atzīmes izdarīšanu reģistrā.”

20. 42. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments” ar vārdiem 

“samaksāta noteiktā maksa”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “noteiktās valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments” ar 

vārdiem “samaksāta noteiktā maksa”.

21. 43. pantā:
aizstāt sestajā daļā vārdus “noteiktās valsts nodevas samaksu apliecinošs dokuments” ar 

vārdiem “samaksāta noteiktā maksa”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ziņas par licences līguma darbības izbeigšanos un grozījumiem līguma noteikumos 

pēc tam, kad saņemts attiecīgs iesniegums, iesniegumā minētās ziņas apliecinoši dokumenti 
un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde iekļauj reģistrā un publicē Patentu valdes oficiālajā 
izdevumā, kā arī nosūta pusēm paziņojumu par reģistrā izdarīto ierakstu.”

22. Izteikt 48.1 pantu šādā redakcijā:
“48.1  pants. Mantiskā kaitējuma atlīdzības un nemantiskā kaitējuma atlīdzības 

noteikšanas kārtība 
(1)  Ja personas vainas dēļ notikusi dizainparauga nelikumīga izmantošana, dizainparauga 

īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, vai licenciāts ir tiesīgs prasīt pārkāpuma rezultātā nodarītā 
mantiskā kaitējuma un nemantiskā kaitējuma atlīdzību. 
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(2) Prasot atlīdzināt mantisko kaitējumu, dizainparauga īpašnieks vai tā tiesību pārņēmējs, 
vai licenciāts par katru pārkāpumu var lūgt vienu no šādiem mantiskās atlīdzības veidiem:

1) zaudējumu atlīdzību; 
2) licences maksu — summu, kuru varētu saņemt dizainparauga īpašnieks par 

dizainparauga izmantošanas tiesību piešķiršanu licenciātam; 
3) peļņu, ko pārkāpuma rezultātā negodīgi guvusi persona, kura prettiesiski izmantojusi 

dizainparaugu. 
(3) Nemantiskā kaitējuma atlīdzības apmēru tiesa nosaka pēc sava ieskata.”

23. 52. pantā:
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “paredzētos iebildumus” ar vārdiem “paredzēto iebilduma 

iesniegumu”;
izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja starptautiskā reģistrācija atsakāma saskaņā ar šā likuma 21. panta pirmo daļu vai pret 

šo reģistrāciju iesniegts iebilduma iesniegums, Patentu valde pieņem lēmumu par starptautiskās 
reģistrācijas aizsardzības pilnīgu vai daļēju atteikumu (sākotnējo atteikumu). Triju mēnešu laikā 
no dienas, kad Starptautiskais birojs paziņojis par atteikumu, starptautiskās reģistrācijas īpašnieks 
ir tiesīgs iesniegt šā likuma 26. pantā paredzēto apelācijas iesniegumu (atbildi uz iebilduma 
iesniegumu). 

(6) Apelācijas iesnieguma un iebilduma iesnieguma izskatīšana notiek saskaņā ar Rūpnieciskā 
īpašuma  institūciju un procedūru  likumu, ciktāl dizainparaugu starptautiskās reģistrācijas 
noteikumi neparedz citādi.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.



20

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2015. gada 23. decembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

314. 200L/12 Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem
1. pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulces 2012. gada 

15. februārī, 2012. gada 27. jūnijā, 2013. gada 5. jūnijā un 2014. gada 3. septembrī pieņemtie 
Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumi.

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu 
izsludināmi Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.
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Grozījumi pieņemti 
Vidzemes Augstskolas

Satversmes sapulcē 2012. gada 
15. februārī,

2012. gada 27. jūnijā, 
2013. gada 5. jūnijā un

 2014. gada 3. septembrī
 

Grozījumi Vidzemes Augstskolas Satversmē

Izdarīt Vidzemes Augstskolas (turpmāk — Augstskola) Satversmē (Latvijas Vēstnesis, 2007, 
208. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3. punktu. 

2. Papildināt 8. punktu ar 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.8. īstenot savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.”

3. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Augstskolas personālu veido: 
10.1. akadēmiskais personāls, kuru veido Augstskolas darbinieki, kuri ir ievēlēti Augstskolā 

akadēmiskajos amatos;
10.2. vispārējais personāls, t.i., Augstskolas darbinieki, kas nodarbināti Augstskolā uz darba 

līguma pamata un kas neietilpst 10.1. apakšpunktā noteiktajās darbinieku kategorijās;  
10.3. studējošie. Studējošie ir: 
10.3.1. Augstskolas pilna laika studējošie (tai skaitā maģistranti un doktoranti); 
10.3.2. Augstskolas nepilna laika studējošie (tai skaitā maģistranti un doktoranti).”

4.  Aizstāt 12.2. apakšpunktā vārdus “iekšējās kārtības noteikumu” ar vārdiem “iekšējo 
normatīvo aktu”.

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam Satversmes sapulcē un Senātā ir:
13.1. akadēmiskajam personālam;
13.2. vispārējam personālam;
13.3. studējošiem.
Katra no minētajām personāla grupām savus pārstāvjus Satversmes sapulcē un Senātā ievēl 

atsevišķi.”

6. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.3. ievērot Augstskolas Satversmi, izstrādātos iekšējos normatīvos aktus.” 

7.  Aizstāt 17. punktā vārdus “akadēmiskajos amatos ievēlētajam personālam” ar vārdiem 
“akadēmiskajam personālam”. 
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8. Papildināt 19. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Augstskolas Senāts var atsaukt Goda biedra statusu personai, kas ar savām darbībām 

nelabvēlīgi ietekmējusi Augstskolas reputāciju vai kavējusi tās attīstību.”

9. Izteikt 27. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Studijas Augstskolā notiek saskaņā ar noteiktā kārtībā licencētām vai akreditētām studiju 

programmām Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā.” 
 
10. Papildināt Satversmi ar 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā:
“28.1 Personai ir tiesības reģistrēties Augstskolā atsevišķu studiju moduļu vai studiju kursu 

apguvei. Persona, kura reģistrējusies Augstskolā atsevišķa studiju moduļa un studiju kursa apguvei, 
ir Augstskolas klausītājs. Par apgūtu studiju moduli vai studiju kursu klausītājam izsniedz apliecību, 
kura noformēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Augstskola ved izsniegto 
apliecību reģistru. Klausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, 
ja viņam ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai Augstskola izvērtē darba apjoma atbilstību 
studiju programmām vai to posmiem, piešķirot par to attiecīgus kredītpunktus.  Augstskola izvērtē 
personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus un, ja tie 
atbilst attiecīgas studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus.

28.2 Augstskola ir tiesīga kopā ar citu akreditētu augstskolu Latvijā vai attiecīgas valsts atzītu 
augstskolu ārvalstī izstrādāt studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā saskaņā ar Augstskolu 
likuma normām. Par šādu sadarbību noslēdzama attiecīga rakstveida vienošanās.”

11. Izslēgt 29.4. apakšpunktu.

12. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
“33. Satversmes sapulce sastāv no 40 (četrdesmit) personām, no kurām 24 (divdesmit 

četri) pārstāvji tiek ievēlēti no akadēmiskā personāla, 8 (astoņi) pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā 
personāla, un 8 (astoņi) pārstāvji tiek ievēlēti no studējošo vidus. Satversmes sapulces pārstāvi var 
atsaukt tā personāla grupa, kura viņu ir ievēlējusi. Satversmes sapulces pārstāvis ir atsaukts, ja par to 
nobalso vairāk nekā puse no vēlēt tiesīgajiem. Satversmes sapulces pārstāvja atsaukšanas gadījumā 
attiecīgā personāla grupa ievēl jaunu Satversmes sapulces pārstāvi.”

13. Izslēgt 34. punktā vārdus “akadēmiskajos amatos ievēlētā”.

14. Izteikt 35.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“35.6. veido un ievēl Revīzijas komisiju, kura darbojas Satversmes noteiktajā kārtībā;”.

15. 42. punktā:
izslēgt 42.1. apakšpunktu; 
izteikt 42.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“42.2.  ievēl vai atsauc Augstskolas Goda biedrus un izvirza vai atsauc nominantus Goda 

doktora nosaukuma piešķiršanai;”;
izteikt 42.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“42.5. nosaka Augstskolas finanšu resursu struktūru un apstiprina Augstskolas budžetu;”;
aizstāt 42.7. apakšpunktā vārdus “iekšējās kārtības noteikumus” ar vārdiem “iekšējos 

normatīvos aktus”.
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16. Papildināt 45. punktu ar 45.2.1 un 45.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
“45.2.1 veicina un atbild par Augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā 

personāla un studējošo akadēmisko brīvību;
45.2.2 atbild par Augstskolas stratēģijas īstenošanu un sagatavo Augstskolas budžetu;”.

17. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
“47. Revīzijas komisija ir Augstskolas pārstāvības institūcija, kas veic iekšējās revīzijas 

uzdevumus un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Augstskolas 
Satversmi un citiem Augstskolas iekšējiem normatīvajiem aktiem. Revīzijas komisijas mērķis 
ir pārbaudīt Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, Augstskolas Satversmei un citiem Augstskolas iekšējiem normatīvajiem 
aktiem, kā arī Satversmes sapulces un Senāta lēmumiem. Revīzijas komisiju 3 (trīs) personu sastāvā 
ievēl Satversmes sapulce uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas locekļus var atsaukt Satversmes 
sapulce. Revīzijas komisijas sastāvā var tikt ievēlēti vēlētā akadēmiskā personāla un studējošo 
pārstāvji. Revīzijas komisijas uzdevumi un funkcijas ir noteiktas Revīzijas komisijas nolikumā.”

18. Izslēgt 48. punkta pirmajā teikumā vārdus “akadēmiskajos amatos ievēlētā”.

19. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:
“52. Fakultāti izveido saskaņā ar Senāta lēmumu, tās darbības, reorganizācijas un likvidācijas 

kārtību nosaka Senāta apstiprināts nolikums. Fakultātes nodrošina atbilstošu studiju programmu 
īstenošanu, studiju procesa organizāciju, koordinē pētniecības programmas, kā arī veic citus 
pienākumus, kas izriet no fakultāšu darbības mērķiem un uzdevumiem.” 

20. Izslēgt 53. punktu.

21. Papildināt Satversmi ar 62.1 punktu šādā redakcijā:
“62.1 Augstskolas saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem katru gadu 

pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents, kurš darbojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.”
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Pieņemta 
Vidzemes Augstskolas Satversmes sapulcē 

2007. gada 27. jūnijā
Ar Vidzemes Augstskolas 

Satversmes sapulces 2012. gada 15. februāra sēdē,
2012. gada 27. jūnija sēdē, 

2013. gada 5. jūnija sēdē
un 2014. gada 3. septembra sēdē 

pieņemtajiem grozījumiem

Vidzemes Augstskolas Satversme 
Preambula

  
Vidzemes Augstskola (turpmāk — Augstskola) dibināta 1996. gadā ar dibinātāju sapulces 

lēmumu kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes augstskola” nolūkā sekmēt cilvēkresursu 
ar augstāko izglītību piesaisti Vidzemes reģiona izaugsmei. 

Ar Ministru kabineta 2000. gada 20. decembra rīkojumu Nr.649 “Par Vidzemes augstskolas 
dibināšanu” sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes augstskola” ir pārveidota par valsts 
augstskolu. 

Pirmā Vidzemes Augstskolas, kā valsts augstskolas, Satversme tika pieņemta Satversmes 
sapulcē 2001. gada 24. februārī. 

Otrā Vidzemes Augstskolas Satversme pieņemta 2007. gada 27. jūnijā. 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Augstskola ir valsts dibināta reģionāla augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības un 
zinātnes institūcija, kura sekmē Vidzemes novada un visas valsts attīstību un zinātnisko potenciālu. 
Augstskola nodrošina mūsdienu līmenim atbilstošas studijas un pētniecību, balstoties uz augstākās 
izglītības un zinātnes vienotību. Augstskola aktīvi piedalās aktuālu sabiedrības un valsts problēmu 
risināšanā.

 
2. Augstskolas oficiālais nosaukums ir Vidzemes Augstskola, nosaukuma saīsinājums ir ViA. 

Augstskolas juridiskā adrese ir: Cēsu iela 4, Valmiera, Latvijas Republika. 

3. (izslēgts ar 2014. gada 3. septembra Satversmes sapulces lēmumu nr.3/4).

4. Augstskola ir atvasināta publiska persona, tai ir juridiskas personas statuss. Augstskolai 
ir savs zīmogs, kurā attēlota zaļa liepas lapa uz balta fona. Augstskolas atklāšanas diena – 
27. septembris – ir Augstskolas svinamā diena. 

II. Darbības mērķis, darbības pamatvirzieni, uzdevumi un pamatprincipi

5. Augstskolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Izglītības likums, 
Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums, citi Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī šī 
Satversme. 

6. Augstskolas darbības mērķis ir attīstīt Augstskolu kā vienu no inovatīvākajiem reģionāliem 
akadēmiskajiem izglītības, zinātnes un pētniecības centriem Baltijas jūras telpā, kā arī sekmēt 
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Vidzemes reģiona attīstību, sniedzot mūsdienu prasībām atbilstošu kvalitatīvu un konkurētspējīgu 
augstāko izglītību, veicot pētniecību un veiksmīgi sadarbojoties ar partneriem Latvijā un ārvalstīs. 

7. Augstskolas darbības pamatvirzieni ir augstākās izglītības īstenošana, zinātnisko pētījumu 
veikšana, tālākizglītības un mūžizglītības programmu īstenošana. 

8. Augstskolas uzdevumi ir: 
8.1. nodrošināt pilna cikla augstāko izglītību (pirmā un otrā līmeņa augstāko profesionālo 

izglītību, profesionālo un akadēmisko bakalaura izglītību un profesionālo un akadēmisko maģistra 
izglītību), doktora līmeņa studijas, tālākizglītību un mūžizglītību atbilstoši darba tirgus attīstības 
tendencēm; 

8.2. veidot augsta līmeņa zinātnisko vidi, attīstot un popularizējot zinātniskos pētījumus; 
8.3. nodrošināt stabilu, ilgtermiņa attīstību veicinošu finansējumu, materiāli tehnisko bāzi un 

pārvaldības procesus; 
8.4. attīstīt akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo profesionalitāti un kompetenci; 
8.5. sekmēt uz Augstskolas stratēģijā minēto misiju vērsta un lojāla personāla un studējošo 

piesaisti, izaugsmi un vēlmi radoši ieguldīt savas intelektuālās un profesionālās spējas Augstskolas 
attīstībā; 

8.6. radīt un uzturēt vidi, kura dod iespēju daudzpusīgi attīstīties, sadarboties un izpausties 
ikvienam Augstskolā strādājošajam un studējošajam; 

8.7. veidot sadarbībai atvērtu Augstskolas vidi; 
8.8. īstenot savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

9. Savā darbībā Augstskola balstās uz šādiem pamatprincipiem: 
9.1. studiju, akadēmiskajā un zinātniskajā darbā tiek ievērotas Latvijas Republikas un 

sabiedrības intereses, kā arī ņemti vērā pasaules civilizācijas sasniegumi un humānisma principi; 
9.2. Augstskola nodrošina studiju un zinātniskā darba vienotību; 
9.3. Augstskola nodrošina izziņas un zinātniskā darba brīvību, atbilstoši Augstskolas 

zinātniskās darbības prioritātēm atbalsta pētnieciskā darba rezultātu publicēšanu un popularizēšanu; 
9.4. Augstskola savā darbībā nodrošina akadēmiskās brīvības principa ievērošanu 

studējošajiem un akadēmiskajam personālam.

III. Personāls  

10. Augstskolas personālu veido: 
10.1. akadēmiskais personāls, kuru veido Augstskolas darbinieki, kuri ir ievēlēti Augstskolā 

akadēmiskajos amatos; 
10.2. vispārējais personāls, t.i., Augstskolas darbinieki, kas nodarbināti Augstskolā uz darba 

līguma pamata un kas neietilpst 10.1. apakšpunktā noteiktajās darbinieku kategorijās;  
10.3. studējošie. Studējošie ir: 
10.3.1. Augstskolas pilna laika studējošie (tai skaitā maģistranti un doktoranti);
10.3.2. Augstskolas nepilna laika studējošie (tai skaitā maģistranti un doktoranti). 

11. Augstskolas personāla tiesiskais statuss Augstskolā tiek noteikts saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem un šo Satversmi. 
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12. Augstskolas institūcijas un amatpersonas godprātīgi nodrošina personai iespējas 
realizēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Satversmē noteiktās tiesības. Augstskolas 
personālam ir tiesības: 

12.1. saņemt informāciju no Augstskolas institūcijām un amatpersonām jautājumos, kas 
skar tā intereses. Augstskolas amatpersonas un institūcijas ir tiesīgas atteikties sniegt personai 
informāciju tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 

12.2. piedalīties Augstskolas vadības un pašpārvaldes lēmumu un Augstskolas iekšējo 
normatīvo aktu izstrādāšanā, kā arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses. Šai 
nolūkā personai ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju un mutiski vai rakstveidā izteikt 
savu viedokli vai priekšlikumu par lēmuma projektu, ievērojot attiecīgas Augstskolas institūcijas 
darba kārtību. Institūcijai vai amatpersonai, kuras kompetencē ir attiecīga jautājuma izskatīšana, ir 
pienākums ņemt vērā izteiktos viedokļus un priekšlikumus un priekšlikumu noraidīšanas gadījumā 
sniegt motivētu atbildi par priekšlikuma noraidīšanas iemesliem; 

12.3. piedalīties Augstskolas koleģiālo vadības institūciju sēdēs un tikt uzklausītam, ievērojot 
sēdes darba kārtību. 

13. Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam Satversmes sapulcē un Senātā ir: 
13.1. akadēmiskajam personālam; 
13.2. vispārējam personālam; 
13.3. studējošiem. 
Katra no minētajām personāla grupām savus pārstāvjus Satversmes sapulcē un Senātā ievēl 

atsevišķi. 

14. Augstskolas vadība rūpējas par Augstskolas personāla darba apstākļiem, veselību un 
atpūtu, profesionālās kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju, nodrošina atbilstošus apstākļus to 
profesionālajai darbībai, izaugsmei un tālākizglītības iespējām. 

15. Augstskolas personāla pienākumi ir: 
15.1. ar savu darbību veicināt Augstskolas uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu; 
15.2. veicināt demokrātijas un atklātuma principu nostiprināšanos Augstskolas darbībā un 

pārvaldē; 
15.3. ievērot Augstskolas Satversmi, izstrādātos iekšējos normatīvos aktus.

16. Augstskolas akadēmiskais un vispārējais personāls ir atbildīgs par savu pienākumu 
pildīšanu. Kārtību, kādā piešķirami apbalvojumi vai arī piemērojami disciplinārsodi par pienākumu 
nepildīšanu, nosaka Senāts, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem. 

17. Augstskolas akadēmiskajam personālam: 
17.1. ir pienākums piedalīties studējošo izglītošanā un veikt zinātniskos pētījumus. Uzdevumu 

apjomu katrā no abiem pamatdarbības veidiem nosaka Augstskola; 
17.2. ir tiesības īstenojamo studiju programmu noteiktajos ietvaros patstāvīgi noteikt studiju 

darba un pārbaudījumu saturu un formu, izvēlēties metodiku; 
17.3. ir tiesības brīvi paust savus zinātniskos uzskatus; 
17.4. ir tiesības, veicot zinātnisko darbu, brīvi izvēlēties pētījumu metodes, izvērtēt un 

publicēt pētījumu rezultātus. 
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Akadēmiskajam personālam ir tiesības pretendēt uz finansējumu zinātniskajam un 
akadēmiskajam darbam no Augstskolas un citiem avotiem, lai veicinātu Augstskolas mērķa un 
uzdevumu izpildi. 

18. Profesoriem un asociētajiem profesoriem, kas sasnieguši pensijas vecumu, Augstskola var 
piešķirt goda nosaukumu — emeritus profesors. 

19. Personas, kas devušas īpašu ieguldījumu Augstskolas darbībā un attīstībā, var ievēlēt par 
Augstskolas Goda biedriem. Augstskolas Senāts var atsaukt Goda biedra statusu personai, kas ar 
savām darbībām nelabvēlīgi ietekmējusi Augstskolas reputāciju vai kavējusi tās attīstību.

20. Augstskolas profesoru, asociēto profesoru un docentu galvenos uzdevumus nosaka 
Latvijas Republikas augstāko izglītību un zinātni reglamentējošie normatīvie akti. 

21. Lektora galvenie uzdevumi: 
21.1. lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana un pārbaudījumu 

organizēšana attiecīgajā studiju kursā; 
21.2. studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana; 
21.3. piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā. 

22. Asistenta galvenie uzdevumi: 
22.1. asistēt profesoru, asociēto profesoru un docentu vadītajās lekcijās un semināros, 

sagatavot un organizēt pārbaudes darbus, vadīt praktiskās nodarbības un piedalīties studentu 
zināšanu vērtēšanā; 

22.2. organizēt prakses un sekot to norisei, organizēt prakšu atskaites. 

23. Vadošos pētniekus un pētniekus zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Augstskolā ievēl 
Senāts. Senāts ir tiesīgs deleģēt šīs tiesības citām zinātniskām institūcijām, kuras nodibinājusi vai 
kuru dibināšanā piedalījusies Augstskola.

 
24.  Augstskola piešķir akadēmiskajam un vispārējam personālam atvaļinājumus saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Senāts ir tiesīgs noteikt papildu atvaļinājumus. 
Atvaļinājumu piešķir ar rektora rīkojumu, ja Senāta lēmumā nav noteikts citādi.  

IV. Studijas Augstskolā 

25. Uzņemšanu studiju programmā regulē uzņemšanas noteikumi, kurus izstrādā Augstskola 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uzņemšanas noteikumus apstiprina 
Senāts.

26. Studiju maksu studiju vietās, kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, sedz 
studējošie, citas fiziskās vai juridiskās personas, noslēdzot līgumu ar Augstskolu. Studiju maksas 
apmēru apstiprina Senāts. 

27. Studijas Augstskolā notiek saskaņā ar noteiktā kārtībā licencētām vai akreditētām 
studiju programmām Augstskolu likuma noteiktajā kārtībā. Par jaunu studiju virzienu un studiju 
programmu atvēršanu lemj Senāts atbilstoši augstskolas stratēģijai. Par studiju virzienu vai atsevišķu 
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studiju programmu slēgšanu lemj Senāts. Ja studiju virziens vai studiju programma tiek likvidēta, 
Augstskola studējošajiem nodrošina iespēju turpināt studijas citā programmā Augstskolā vai tādā 
pašā vai līdzīgā studiju programmā citā augstskolā. 

28. Augstskola īsteno pilna cikla augstākās izglītības studiju programmas (pirmā un otrā līmeņa 
augstāko profesionālo izglītību, profesionālo un akadēmisko bakalaura izglītību un profesionālo 
un akadēmisko maģistra izglītību), kā arī doktora studiju programmas. Studiju programmas tiek 
izstrādātas un īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības jomā, kā arī 
akadēmiskās un profesionālās izglītības valsts standartiem.

28.1 Personai ir tiesības reģistrēties Augstskolā atsevišķu studiju moduļu vai studiju kursu 
apguvei. Persona, kura reģistrējusies Augstskolā atsevišķa studiju moduļa un studiju kursa apguvei, 
ir Augstskolas klausītājs. Par apgūtu studiju moduli vai studiju kursu klausītājam izsniedz apliecību, 
kura noformēta Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Augstskola ved izsniegto 
apliecību reģistru. Klausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, 
ja viņam ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai Augstskola izvērtē darba apjoma atbilstību 
studiju programmām vai to posmiem, piešķirot par to attiecīgus kredītpunktus. Augstskola izvērtē 
personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus un, ja tie 
atbilst attiecīgas studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus kredītpunktus. 

28.2 Augstskola ir tiesīga kopā ar citu akreditētu augstskolu Latvijā vai attiecīgas valsts atzītu 
augstskolu ārvalstī izstrādāt studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā saskaņā ar Augstskolu 
likuma normām. Par šādu sadarbību noslēdzama attiecīga rakstveida vienošanās.

V. Augstskolas vadība, pārvalde un struktūra 
 
29. Augstskolas pārstāvības un vadības un galvenās lēmējinstitūcijas ir: 
29.1. Satversmes sapulce; 
29.2. Senāts; 
29.3. Rektors; 
29.4. (izslēgts ar 2012. gada 15. februāra Satversmes sapulces lēmumu nr.1.4.);
29.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa. 

30. Augstskolā augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un 
saimnieciskajos jautājumos ir tās dibinātājs, bet augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija 
un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos ir Satversmes sapulce. 

31. Augstskolas darbības koordinēšanai un dažādu jautājumu risināšanai Rektors var veidot 
padomdevējas institūcijas. To nolikumu un sastāvu apstiprina Senāts. 

32. Satversmes sapulci ievēl uz diviem gadiem, aizklāti balsojot no 13. punktā minēto personu 
vidus.  

33. Satversmes sapulce sastāv no 40 (četrdesmit) personām, no kurām 24 (divdesmit četri) 
pārstāvji tiek ievēlēti no akadēmiskā personāla, 8 (astoņi) pārstāvji tiek ievēlēti no vispārējā 
personāla, un 8 (astoņi) pārstāvji tiek ievēlēti no studējošo vidus. Satversmes sapulces pārstāvi 
var atsaukt tā personāla grupa, kura viņu ir ievēlējusi. Satversmes sapulces pārstāvis ir atsaukts, 
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ja par to nobalso vairāk nekā puse no vēlēt tiesīgajiem. Satversmes sapulces pārstāvja atsaukšanas 
gadījumā attiecīgā personāla grupa ievēl jaunu Satversmes sapulces pārstāvi.

34. Kārtējo Satversmes sapulces sēdi sasauc Senāts vai Rektors ne retāk kā reizi gadā. Senāts 
vai Rektors ir tiesīgi pēc savas iniciatīvas sasaukt Satversmes sapulces ārkārtas sēdi. Senātam vai 
Rektoram ir pienākums sasaukt ārkārtas Satversmes sapulces sēdi, ja to pieprasa vismaz puse no 
akadēmiskā personāla vai vismaz ceturtā daļa no studējošajiem. 

35. Satversmes sapulce: 
35.1. pieņem un groza Augstskolas Satversmi; 
35.2. apstiprina un groza Satversmes sapulces nolikumu; 
35.3. ievēl un atceļ no amata Rektoru; 
35.4. noklausās un apstiprina Rektora, prorektoru, Senāta priekšsēdētāja un Revīzijas 

komisijas priekšsēdētāja pārskatus; 
35.5. ievēl Senātu un apstiprina tā nolikumu; 
35.6. veido un ievēl Revīzijas komisiju, kura darbojas Satversmes noteiktajā kārtībā;
35.7. ievēl Akadēmisko šķīrējtiesu un apstiprina tās nolikumu; 
35.8. dod skaidrojumu par Augstskolas Satversmes normu piemērošanu; 
35.9. izskata un izlemj citus stratēģiskos jautājumus, kas saistīti ar Augstskolas darbību un 

neietilpst citu pārvaldes institūciju kompetencē.  

36. Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, ievēl tās priekšsēdētāju, vietnieku un 
sekretāru uz diviem gadiem. Satversmes sapulces priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes  
laikā — vietnieks, vada Satversmes sapulces sēdes. 

37. Augstskolas Satversmes sapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, un 
tā ir lemttiesīga (izņemot 38. punktā noteikto), ja Satversmes sapulcē piedalās vismaz viena puse no 
Satversmes sapulces locekļu kopskaita. 

38. Augstskolas Satversme, Satversmes sapulces nolikums, Senāta nolikums, grozījumi tajos 
un lēmumi par Rektora ievēlēšanu vai atcelšanu no amata, tiek pieņemti ar divu trešdaļu balsu 
vairākumu no klātesošo skaita, ja Satversmes sapulcē piedalās vismaz divas trešdaļas no Satversmes 
sapulces locekļu kopskaita. 

39. Augstskolas Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un 
noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras.

40. Akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjus Senātā, aizklāti balsojot, ievēl Satversmes 
sapulce no 13.1. un 13.2. punktos minēto personu vidus. Senatora kandidatūras izvirzīšanai no 
akadēmiskā un vispārējā personāla vidus ir nepieciešams, lai vēlēšanās piedalītos vismaz divas 
trešdaļas no visiem vēlēt tiesīgajiem, un par senatora kandidatūru nobalsotu vismaz puse no 
vēlēšanās piedalījušos skaita. Studējošo pārstāvjus Senātā ievēl studējošo pašpārvalde. Satversmes 
sapulce apstiprina Senātā ievēlētos studējošo pārstāvjus. Šai punktā noteiktajā kārtībā ievēlēta 
Senāta pilnvaru termiņš ir divi gadi. 

41. Senāts sastāv no 20 (divdesmit) senatoriem. Studējošo pārstāvju skaits Senātā ir 4 (četri). 
Akadēmiskā personāla pārstāvju skaits Senātā ir 15 (piecpadsmit). Vispārējā personāla pārstāvju 
skaits Senātā ir 1 (viens). Senatorus atsauc Satversmes sapulce. 
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42. Augstskolas Senāts: 
42.1. (izslēgts ar 2014. gada 3. septembra Satversmes sapulces lēmumu nr.3/4); 
42.2. ievēl vai atsauc Augstskolas Goda biedrus un izvirza vai atsauc nominantus Goda 

doktora nosaukuma piešķiršanai; 
42.3. ievēl un atsauc Senāta priekšsēdētāju un Senāta priekšsēdētāja vietnieku, apstiprina 

ievēlētos akadēmisko struktūrvienību vadītājus un pieņem lēmumu par viņu atbrīvošanu no amata; 
42.4. pēc Rektora priekšlikuma apstiprina Augstskolas prorektorus un pieņem lēmumu par 

viņu atbrīvošanu no amata; 
42.5. nosaka Augstskolas finanšu resursu struktūru un apstiprina Augstskolas budžetu; 
42.6. nosaka Augstskolas attīstības un darbības plānus saskaņā ar Satversmes sapulces 

apstiprināto Augstskolas attīstības stratēģiju; 
42.7.  apstiprina studiju programmas, Augstskolas patstāvīgo struktūrvienību nolikumus, 

Augstskolas Padomnieku konventa nolikumu un tā sastāvu, Augstskolas dibināto biedrību, 
nodibinājumu, komercsabiedrību un iestāžu statūtus, nolikumu par gala pārbaudījumiem un 
valsts pārbaudījumiem, Augstskolas studentu pašpārvaldes nolikumu, studiju procesu regulējošus 
dokumentus, Augstskolas iekšējos normatīvos aktus; 

42.8. nosaka Augstskolas struktūru un pieņem lēmumu par Augstskolas fakultāšu, nodaļu, 
katedru, filiāļu un pārstāvniecību Latvijas Republikā un ārzemēs izveidošanu, reorganizāciju un 
likvidāciju, kā arī dibina, reorganizē un likvidē citas Augstskolas struktūrvienības; 

42.9. pieņem lēmumu par Augstskolas dalību komercsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos; 
42.10. pieņem lēmumu par komercsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un iestāžu 

nodibināšanu; 
42.11. izskata citus Augstskolas darbības jautājumus; 
42.12. ir atbildīgs par savu pieņemto lēmumu realizāciju. 
 
43. Senāts veido pastāvīgās komisijas, kas izstrādā priekšlikumus vai arī dod atzinumus par 

savai kompetencei atbilstošiem lēmumu projektiem. Komisiju darbības kārtību nosaka Senāta 
apstiprināti nolikumi. 

44. Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

45. Rektors ir Augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno Augstskolas vispārējo 
administratīvo vadību, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Augstskolu. Rektors: 

45.1. atbild par Augstskolas darbības atbilstību Augstskolu likumam un citiem normatīviem 
aktiem, kā arī Augstskolas Satversmei; 

45.2. atbild par Augstskolā iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un īstenotās 
mākslinieciskās jaunrades kvalitāti; 

45.2.1 veicina un atbild par Augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā 
personāla un studējošo akadēmisko brīvību;

45.2.2 atbild par Augstskolas stratēģijas īstenošanu un sagatavo Augstskolas budžetu;
45.3. nodrošina Augstskolai piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Augstskolas mantas 

likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu; 
45.4. personiski atbild par Augstskolas finansiālo darbību; 
45.5. veicina Augstskolas personāla attīstību un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo 

akadēmisko brīvību; 
45.6. veic citus normatīvajos aktos, kā arī Augstskolas Satversmē noteiktos rektora pienākumus. 
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46. Satversmes sapulce ievēl Rektoru uz četriem gadiem, aizklāti balsojot. Ievēlēto Rektoru 
apstiprina Ministru kabinets pēc Augstskolas dibinātāja ierosinājuma. 

47.  Revīzijas komisija ir Augstskolas pārstāvības institūcija, kas veic iekšējās revīzijas 
uzdevumus un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Augstskolas 
Satversmi un citiem Augstskolas iekšējiem normatīvajiem aktiem. Revīzijas komisijas mērķis 
ir pārbaudīt Augstskolas finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, Augstskolas Satversmei un citiem Augstskolas iekšējiem normatīvajiem 
aktiem, kā arī Satversmes sapulces un Senāta lēmumiem. Revīzijas komisiju 3 (trīs) personu sastāvā 
ievēl Satversmes sapulce uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas locekļus var atsaukt Satversmes 
sapulce. Revīzijas komisijas sastāvā var tikt ievēlēti vēlētā akadēmiskā personāla un studējošo 
pārstāvji. Revīzijas komisijas uzdevumi un funkcijas ir noteiktas Revīzijas komisijas nolikumā.

48. Augstskolas Akadēmiskā šķīrējtiesa sastāv no 3 (trīs) locekļiem, no kuriem 2 (divus), 
aizklāti balsojot, ievēl Satversmes sapulce no akadēmiskā personāla vidus, un 1 (vienu) ievēl 
studentu pašpārvalde no pilna laika studējošo vidus. Augstskolas akadēmisko šķīrējtiesu ievēl uz 
diviem gadiem. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus, kas ievēlēti no akadēmiskā personāla vidus, var 
atsaukt Satversmes sapulce.  

49. Akadēmiskās šķīrējtiesas kompetence ir noteikta Augstskolu likumā. 

50. Augstskolai ir Padomnieku konvents, kuram ir dotas padomdevēja tiesības. Padomnieku 
konvents sekmē Augstskolas darbības saskaņošanu ar sabiedrības interesēm, konsultē un izsaka 
priekšlikumus Senātam un rektoram par Augstskolas attīstības stratēģiju. Padomnieku konventam 
ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Augstskolas Satversmes sapulcē vai Senātā. Padomnieku 
konventa ievēlēšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību, lielumu un pilnvaru laiku nosaka, 
nolikumu apstiprina un locekļus ievēl Senāts ar vienkāršu balsu vairākumu. 

51. Augstskola, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un noteikto kārtību, 
var veidot struktūrvienības izglītības un zinātniskā darba veikšanai (fakultātes, nodaļas u. c.), kā arī 
organizatoriskā, saimnieciskā un apkalpojošā darba veikšanai. 

Izveidojot struktūrvienību, Senāts apstiprina tās nolikumu un nosaka tās izveidošanas, 
finansēšanas un uzraudzības kārtību, kā arī darbības pamatnoteikumus. Pieņemot lēmumus par 
struktūrvienības reorganizāciju vai likvidāciju, Senāts nosaka minēto lēmumu izpildes kārtību. 

52. Fakultāti izveido saskaņā ar Senāta lēmumu, tās darbības, reorganizācijas un likvidācijas 
kārtību nosaka Senāta apstiprināts nolikums. Fakultātes nodrošina atbilstošu studiju programmu 
īstenošanu, studiju procesa organizāciju, koordinē pētniecības programmas, kā arī veic citus 
pienākumus, kas izriet no fakultāšu darbības mērķiem un uzdevumiem. 

53. (izslēgts ar 2012. gada 15. februāra Satversmes sapulces lēmumu nr.1.4.).

54. Fakultāti vada dekāns. To ievēl fakultātes dome uz četriem gadiem, bet ne vairāk kā divas 
reizes pēc kārtas. Fakultātes domes izveidošanas kārtību nosaka Senāta apstiprināts nolikums. 

55. Augstskola ir tiesīga veidot zinātniskos institūtus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasības. Zinātniskā institūta darbību, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka 
Augstskolas Senāta apstiprināts zinātniskā institūta nolikums vai statūti. 
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56. Satversmes 29. punktā noteikto Augstskolas pārstāvības un vadības institūciju un 
lēmējinstitūciju faktisko rīcību administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.  

VI. Studējošo pašpārvalde  

57. Augstskolas studējošajiem ir sava pašpārvalde - vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību 
un interešu pārstāvības institūcija. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un 
apstiprina Senāts. Atteikt apstiprināšanu Senāts var tikai tiesisku apsvērumu dēļ. 

58. Augstskolas studentu pašpārvalde pārstāv Augstskolas studējošo intereses akadēmiskos, 
sociālos, materiālos un kultūras jautājumos, kā arī nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti 
Augstskolas institūcijās.

59. Augstskolas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt (arī finansiāli) un sekmēt studentu 
pašpārvaldes darbību. Augstskolas piešķirto finansējumu studentu pašpārvalde izmanto atbilstoši 
šajā Satversmē un studentu pašpārvaldes nolikumā noteiktajiem mērķiem un kārtībai. 

60. Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Satversmes sapulcē, Senātā, 
administrācijas sēdēs, akadēmisko struktūrvienību vadītāju sēdēs, kā arī būt klāt akadēmisko 
pārbaudījumu (eksāmenu, ieskaišu u.c.) norises laikā.  

VII. Finanses, īpašums un saimnieciskā darbība 

61. Augstskolas īpašumu veido: 
61.1. kustamā un nekustamā manta, kas tai ir dāvināta, ko tā mantojusi vai ko iegādājusies 

par pašas līdzekļiem; 
61.2. par valsts budžeta līdzekļiem iegādātā manta; 
61.3. augstskolas intelektuālais īpašums. 

62. Augstskola tiek finansēta no valsts budžeta. Augstskola var saņemt finanšu resursus 
arī no citiem normatīvajos aktos paredzētiem avotiem (studiju maksa, dāvinājumi, ziedojumi, 
kredītiestāžu aizdevumi un citi). 

Augstskolas budžetu apstiprina Senāts. Augstskola veic saimniecisko darbību, ievērojot 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

62.1 Augstskolas saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem katru gadu pārbauda 
neatkarīgs zvērināts revidents, kurš darbojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

VIII. Iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 
 
63. Augstskolas iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus apstiprina Senāts. Iekšējo 

kārtību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā piedalās Augstskolas personāla pārstāvji, 
iesniedzot priekšlikumus rektoram vai Senātam izskatīšanai un apstiprināšanai.
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64. Augstskolas struktūrvienību iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus apstiprina 
struktūrvienības vadītājs saskaņā ar struktūrvienības nolikumu, bet, ja šajā nolikumā nav noteiktas 
šādas tiesības, struktūrvienības iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus apstiprina Senāts. 

65. Noteikumus par jautājumiem, kuri ietilpst vienīgi Satversmes sapulces kompetencē, 
apstiprina Satversmes sapulce. 

 
IX. Augstskolas reorganizācija un likvidācija  

66. Lēmumu par Augstskolas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc 
izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievienojams 
Augstākās izglītības padomes atzinums. 

67. Augstskolas likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta 
iespēja turpināt studijas citā Latvijas Republikas augstskolā.  

X. Satversmes pieņemšanas, grozīšanas un spēkā stāšanās kārtība 
 
68. Augstskolas Satversmi var pieņemt un grozīt Augstskolas Satversmes sapulce ar divu 

trešdaļu klātesošo balsu vairākumu, ja piedalās vismaz divas trešdaļas no Satversmes sapulces 
locekļu kopskaita. Tiesības ierosināt grozījumus Satversmē ir katram Satversmes sapulces loceklim. 

69. Augstskolas Satversme un tās grozījumi stājas spēkā Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

315. 201L/12 Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā 
Izdarīt Alkoholisko dzērienu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 2004, 10., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 59. nr.; 2011, 6. nr.; 2013, 129. nr.; 
2015, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Mazā alkoholisko dzērienu darītava — komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem 

nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un 
atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus vai 
pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem 
produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos 
dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:

1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru 
kalendāra gadā;

2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos 
nepārsniedz 1000 litrus kalendāra gadā.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. 3. pantā:
izslēgt 1.1 daļu;
aizstāt 1.2 daļā vārdus un skaitli “šā panta 1.1 daļā minētais komersants” ar vārdiem “mazā 

alkoholisko dzērienu darītava”;
aizstāt 1.3  daļā vārdus un skaitli “Šā panta 1.1  daļā minēto licenci apstiprināta noliktavas 

turētāja darbībai ir tiesības saņemt komersantam, kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju” ar 
vārdiem “Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, mazajai 
alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem vietējās pašvaldības atļauja”;

papildināt pantu ar 1.4 daļu šādā redakcijā:
“(14) Mazā alkoholisko dzērienu darītava drīkst arī tad, ja nav saņemta atsevišķa speciālā 

atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, realizēt pašas saražoto vīnu, raudzētos 
dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas 
turētāja darbībai norādītajā vietā un veikt izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises 
vietās, ievērojot šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteikto.”

3. Izteikt 4. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Mazajai alkoholisko dzērienu darītavai aizliegts iegādāties un ražot spirtu.”

4. 6. pantā:
aizstāt 1.1 daļas 1. punktā vārdus un skaitļus “šā likuma 3. panta 1.1 daļā minētā komersanta 

saražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo” ar vārdiem “mazajā alkoholisko dzērienu darītavā 
saražoto”;
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aizstāt desmitajā daļā vārdus un skaitļus “vīniem, raudzētajiem dzērieniem vai pārējiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kurus saražojis šā likuma 3. panta 1.1 daļā minētais komersants” ar 
vārdiem “mazajā alkoholisko dzērienu darītavā saražotajiem alkoholiskajiem dzērieniem”.

5. Aizstāt 8. panta otrajā daļā vārdus “komersants ir tiesīgs” ar vārdiem “mazā alkoholisko 
dzērienu darītava ir tiesīga”.

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. martā.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 19. novembrī. 

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2015., Nr. 240.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

316. 202L/12 Grozījums Publisko iepirkumu likumā
Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2006, 10. nr.; 2007, 6. nr.; 2009, 17. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91. nr.; 2012, 24., 109. nr.; 
2013, 129., 183., 194. nr.; 2014, 175., 204. nr.; 2015, 107. nr.) šādu grozījumu:

5. pantā: 
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem pasūtītājs nepiemēro šajā likumā 

noteiktās iepirkuma procedūras, ja līgumcena ir mazāka par 134 000 euro un īstenojas abi turpmākie 
nosacījumi:

1) līgums tiek slēgts par Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā 
zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu tādiem pakalpojumiem pētniecības 
un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu 
sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto 
rezultātu novērtējumu;

2) šīs daļas 1. punktā minēto ekspertu piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību 
akti par tādu fondu un programmu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas 
Savienības budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu, kas izveidoti kopīgi ar 
dalībvalstīm, īstenošanu.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 10. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.12.2015., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

317. 203L/12 Grozījumi Izglītības likumā
Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 
2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 27. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. panta 36. punktu šādā redakcijā:
“36) nosaka metodiku, pēc kuras pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās 

vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai) pašvaldības izglītības iestādēs, un kārtību, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām 
vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei;”.

2. 16. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā metodiku, pēc kuras 

pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības 
programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) pašvaldības 
izglītības iestādēs, un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamajam 
nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

3. 17. pantā:
izteikt 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(22) Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai nosaka vienam 

izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada 
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Minētās 
vidējās izmaksas un to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko savā mājaslapā internetā.”;

papildināt pantu ar 2.3  un 2.4 daļu šādā redakcijā:
“(23) Pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas šā panta 2.1  daļā 

noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam 
rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet 
šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt 
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

(24) Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1 un 
2.3 daļā noteikto izmaksu segšanu, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši 
pašvaldības budžeta iespējām.”

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 47. punktu šādā redakcijā:
“47. Ministru kabinets līdz 2016. gada 1. februārim izdod šā likuma 14. panta 36. punktā 

paredzētos noteikumus par metodiku, pēc kuras pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam 
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nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai) pašvaldības izglītības iestādēs, un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti Ministru 
kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1523 “Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās 
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei”.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 10. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.12.2015., Nr. 242.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

318. 204L/12 Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā 
Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 2. nr.; 2008, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 26., 65. nr.; 
2013, 21., 188. nr.; 2014, 228. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. panta pirmās daļas 5. punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “gadus” ar vārdiem 
“pēc jurista kvalifikācijas iegūšanas”.

2. Izteikt 40. pantu šādā redakcijā:
“40. pants. (1) Zvērināta tiesu izpildītāja izvirzītās prasības un dotie rīkojumi, veicot amata 

darbības, ir saistoši visām personām valsts teritorijā.
(2)  Ja zvērināta tiesu izpildītāja prasības vai rīkojumi, veicot mantojuma apsardzību, 

mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu mantojuma lietā vai darbības lietā par bezmantinieku 
mantu, netiek izpildīti, viņš par to sastāda aktu un iesniedz rajona (pilsētas) tiesai pēc sava amata 
vietas, lai tiesa izlemtu jautājumu par konkrētās personas atbildību un naudas soda uzlikšanu. 
Jautājumu par personas atbildību un naudas soda apmēru tiesa izlemj kārtībā, kāda Civilprocesa 
likumā noteikta attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja prasību un rīkojumu neizpildi tiesas 
spriedumu un citu nolēmumu izpildes procesā.”

3.  42. pantā:
papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Zvērinātam tiesu izpildītājam, veicot darbības ar bezmantinieku mantu, ir tiesības, 

ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību, atvērt un bez valdītāja piekrišanas ieiet bezmantinieku 
mantā ietilpstošajā nekustamajā īpašumā, kā arī citās telpās un glabātavās, par kurām ir ziņas, ka 
tajās atrodas bezmantinieku manta.

(3)  Zvērinātam tiesu izpildītājam, veicot mantojuma apsardzību, ir tiesības, ievērojot šā 
likuma VI sadaļas Pirmās A nodaļas normas, atvērt un bez valdītāja piekrišanas ieiet mirušajai 
personai piederošās telpās, kā arī citās telpās un glabātavās, kurās saskaņā ar zvērināta notāra 
aicinājumā norādīto informāciju atrodas mirušajai personai piederošās mantas.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. Izteikt 71. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Zvērinātam tiesu izpildītājam nav tiesību atteikties pieņemt izpildei izpildu dokumentu, 

notariālā akta par mantojuma lietas izbeigšanu izrakstu vai zvērināta notāra aicinājumu par 
mantojuma apsardzību, kas saskaņā ar Civilprocesa likumu vai šo likumu ir piekritīgs viņa 
iecirknim.”

5. Papildināt 73. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, veic mantojuma 

apsardzību šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68295
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6. 74. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) vada mediāciju kā sertificēts mediators atbilstoši Mediācijas likumā paredzētajiem 
noteikumiem un kārtībai.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Izdevumos, kas saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto amata darbību veikšanu, ietilpst 

zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība takses apmērā un amata darbības veikšanai nepieciešamie 
izdevumi. Amata darbības veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru nosaka atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem.”

7. Papildināt VI sadaļu ar Pirmo A nodaļu šādā redakcijā:
“Pirmā A nodaļa

Mantojuma apsardzība
77.1  pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs veic mantojuma apsardzību, pamatojoties uz 

zvērināta notāra aicinājumu. 
(2) Zvērinātam tiesu izpildītājam nav tiesību atteikties pieņemt izpildei zvērināta notāra 

aicinājumu, ja tajā norādītās mantas atrašanās vieta ir zvērināta tiesu izpildītāja amata vietai 
noteiktajās robežās (iecirknī).

(3) Persona, kura lūgusi mantojuma apsardzību, pēc zvērināta tiesu izpildītāja norādījuma 
iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības kontā norādīto summu, kas nepieciešama 
mantojuma apsardzības darbību uzsākšanai. Lietas gaitā pēc zvērināta tiesu izpildītāja norādījuma 
persona, kura lūgusi mantojuma apsardzību, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja saimnieciskās 
darbības kontā papildu summu, lai segtu ar mantojuma apsardzību saistītos izdevumus. Zvērināta 
tiesu izpildītāja norādītās summas nesamaksāšana ir pamats mantojuma apsardzības izbeigšanai. 

(4)  Tiesības saņemt ziņas un iepazīties ar mantojuma apsardzības lietas dokumentiem ir 
personai, kura lūgusi mantojuma apsardzību, zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt 
mantojuma apsardzību, mantiniekiem un mantojuma aizgādnim, ja tāds ir iecelts. 

77.2 pants. (1) Mantojuma apsardzība uzsākama bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā piecu 
dienu laikā. Paziņojums par mantojuma apsardzības uzsākšanu netiek sūtīts. 

(2) Ja pilngadīga persona atsakās zvērinātu tiesu izpildītāju, kas veic mantojuma apsardzības 
darbības, ielaist nekustamajā īpašumā, telpās vai citās glabātavās, kurās saskaņā ar zvērināta notāra 
aicinājumu veikt mantojuma apsardzību atrodas apsargājamā manta, zvērināts tiesu izpildītājs 
pieaicina policijas pārstāvi, kura klātbūtnē iekļūst nekustamajā īpašumā, telpās vai citās glabātavās 
un veic mantojuma apsardzības darbības. 

(3) Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka nekustamais īpašums, telpas vai citas glabātavas, 
kurās saskaņā ar zvērināta notāra aicinājumu veikt mantojuma apsardzību atrodas apsargājamā 
manta, ir slēgtas vai tajās netiek sastapta pilngadīga persona, zvērināts tiesu izpildītājs pie attiecīgā 
nekustamā īpašuma, telpām vai citām glabātavām atstāj paziņojumu par mantojuma apsardzības 
darbību veikšanas datumu un laiku, norādot, ka gadījumā, ja paziņojumā norādītajā datumā un 
laikā netiks nodrošināta iekļūšana nekustamajā īpašumā, telpās vai citās glabātavās, tiks veikta to 
piespiedu atvēršana policijas pārstāvja klātbūtnē. Ja nekustamais īpašums, telpas vai citas glabātavas 
pieder trešajām personām, paziņojums tiek nosūtīts attiecīgajām personām ar pasta sūtījumu.

(4) Ja paziņojumā norādītajā laikā zvērinātam tiesu izpildītājam mantojuma apsardzības 
darbību veikšanai netiek nodrošināta iekļūšana nekustamajā īpašumā, telpās vai citās glabātavās, 
tās tiek atvērtas piespiedu kārtā policijas pārstāvja klātbūtnē. Ja nekustamajā īpašumā, telpās 
vai citās glabātavās pēc to atvēršanas netiek sastapta neviena pilngadīga persona, zvērināts tiesu 
izpildītājs pēc telpu piespiedu atvēršanas gādā par to drošu aizvēršanu un aizzīmogošanu. Zvērināts 
tiesu izpildītājs pie attiecīgā nekustamā īpašuma, telpām vai citām glabātavām atstāj paziņojumu ar 
uzaicinājumu ierasties zvērināta tiesu izpildītāja birojā, lai saņemtu telpu atslēgas.
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(5) Par šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētajām darbībām zvērināts tiesu izpildītājs 
sastāda aktu.

77.3 pants. (1) Personas, kuras dzīvojušas ar mirušo personu vienā dzīvoklī vai pie kurām 
atrodas mantojamā manta, rakstveidā sniedz apliecinājumu zvērinātam tiesu izpildītājam, ka tās 
no palikušās mantas neko nav noslēpušas un tām nav zināms, ka kādu mantas daļu pēc mantas 
atstājēja nāves būtu noslēpušas, paņēmušas vai aiznesušas citas personas. Ja šīs personas atsakās 
sniegt apliecinājumu, tās rakstveidā paskaidro atteikuma iemeslus. 

(2) Ja kāda no šā panta pirmajā daļā minētajām personām atsakās sniegt apliecinājumu vai 
dot paskaidrojumus, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda par to aktu un šajā likumā noteiktajā kārtībā 
iesniedz to tiesai, lai tiesa izlemtu jautājumu par attiecīgās personas atbildību. Personas atteikums 
neaptur zvērināta tiesu izpildītāja darbības.

(3) Ja tiek konstatēts, ka persona sniegusi nepatiesas ziņas, zvērināts tiesu izpildītājs nosūta 
attiecīgu iesniegumu prokuroram.

(4) Lietas, uz kurām pretenzijas par to piederību pieteikušas trešās personas, aizzīmogo 
vai apķīlā un aizzīmogošanas vai apķīlāšanas aktā norāda pieteikto pretenziju. Ja persona 
aizzīmogošanas vai apķīlāšanas brīdī vai pirms tam iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam 
dokumentus, kas apliecina mantas piederību, zvērināts tiesu izpildītājs šādu mantu aktā neiekļauj. 
Personai, kura uzskata, ka tai ir kādas tiesības uz apķīlājamo vai aizzīmogojamo mantu vai tās daļu, 
bet tā nevar iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam mantas piederību apliecinošus dokumentus vai 
zvērināts tiesu izpildītājs tos neatzīst par pietiekamiem mantas piederības konstatēšanai, ir tiesības 
celt prasību tiesā pēc vispārējās lietu piekritības.

(5) Ja ir saņemts paziņojums, ka starp mirušās personas lietām atrodas testaments, zvērināts 
tiesu izpildītājs to uzmeklē vispirms. Ja testamentu atrod, zvērināts tiesu izpildītājs to nosūta 
zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību.

77.4 pants. (1) Aizzīmogošanu izdara, ja šis mantojuma apsardzības līdzeklis norādīts zvērināta 
notāra aicinājumā vai zvērināts tiesu izpildītājs to konkrētajā gadījumā atzīst par lietderīgāko 
mantojuma apsardzības līdzekli vai ja objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nekavējoties apķīlāt 
mantu. Šādā gadījumā, tiklīdz tas ir iespējams, zvērināts tiesu izpildītājs mantu apķīlā. 

(2) Aizzīmogošanu izdara, aizzīmogojot lietu glabātavas, iesaiņojumus, kuros lietas sasaiņotas, 
vai, ja mantojamā manta ir nekustamais īpašums, aizzīmogojot pašu īpašumu. Aizzīmogošanā var 
piedalīties Notariāta likuma 289. pantā norādītās personas. 

(3) Nav aizzīmogojams nekustamais īpašums, telpas, glabātavas un lietas, kas nepieciešamas 
ikdienas lietošanai personām, kuras lieto attiecīgo nekustamo īpašumu, telpas, glabātavas un lietas, 
kā arī tāds nekustamais īpašums un lietas, kuras pēc to rakstura nevar aizzīmogot. Neaizzīmogojamās 
lietas un nekustamais īpašums ir apķīlājams. Apsargājamā manta ir apķīlājama arī tad, ja zvērināts 
tiesu izpildītājs to konkrētajā gadījumā atzīst par lietderīgāku mantojuma apsardzības līdzekli nekā 
aizzīmogošana.

(4) Zvērināts tiesu izpildītājs visas ar aizzīmogošanu saistītās darbības ieraksta aktā. Aktu 
paraksta zvērināts tiesu izpildītājs un personas, kuras piedalījušās aizzīmogošanā. Ja kāda no 
personām aktu neparaksta, zvērināts tiesu izpildītājs to norāda aktā.

77.5  pants. (1) Kustamās mantas apķīlāšana izpaužas tās aprakstīšanā un novērtēšanā. 
Nekustamā īpašuma apķīlāšana izpaužas tā aprakstīšanā un, ja nepieciešams, arī novērtēšanā. 
Mantojamās mantas aprakstīšanu un novērtēšanu zvērināts tiesu izpildītājs veic atbilstoši 
Civilprocesa likumā noteiktajai kustamās mantas un nekustamā īpašuma aprakstīšanas un 
novērtēšanas kārtībai, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs par apķīlāšanas darbībām sastāda aktu. Aktu paraksta zvērināts 
tiesu izpildītājs un personas, kuras piedalījušās mantas apķīlāšanā. Ja kāda no šīm personām aktu 
neparaksta, zvērināts tiesu izpildītājs to norāda aktā.
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77.6  pants. (1) Aizzīmogotā vai apķīlātā manta nododama mantojuma aizgādnim. Līdz 
ar aizzīmogotās vai apķīlātās mantas nodošanu mantojuma aizgādnim mantojuma apsardzība 
izbeidzas.

(2) Ja līdz mantas aizzīmogošanas vai apķīlāšanas dienai mantojuma aizgādnis nav iecelts, 
zvērināts tiesu izpildītājs aizzīmogotās vai apķīlātās mantas apsardzībai ieceļ kustamās mantas 
glabātāju vai nekustamā īpašuma pārvaldnieku.

(3)  Kustamās mantas glabātājs rakstveidā apliecina, ka viņš apķīlāto mantu neatsavinās, 
neieķīlās un neizlietos citam uzdevumam vai nolūkam un ka par tās izšķērdēšanu, atsavināšanu, 
noslēpšanu vai apmainīšanu viņu var saukt pie kriminālatbildības. Zvērināta tiesu izpildītāja ieceltais 
nekustamā īpašuma pārvaldnieks aprakstīto nekustamo īpašumu saglabā tādā pašā stāvoklī, kāds 
tas bija aprakstīšanas brīdī, un kopā ar to pašu kustamo mantu. Nekustamā īpašuma pārvaldniekam 
ir tāda pati atbildība kā šajā likumā noteiktajam kustamās mantas glabātājam.

(4) Apķīlātās vērtslietas un vērtspapīrus zvērināts tiesu izpildītājs izņem un nodod mantojuma 
aizgādnim, bet, ja tāds nav iecelts un zvērināts tiesu izpildītājs pats nevar nodrošināt to saglabāšanu, 
nodod glabāšanā kredītiestādē.

(5) Naudu zvērināts tiesu izpildītājs izņem un iemaksā savā depozīta kontā, bet, ja ir iecelts 
mantojuma aizgādnis, – aizgādņa norādītajā kontā.

(6) Lietas, kas ātri bojājas, nekavējoties pārdodamas atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai 
kustamās mantas pārdošanas kārtībai, bet par tām saņemtā nauda pēc izdevumu atskaitīšanas 
ieskaitāma zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Zvērināts tiesu izpildītājs paziņo zvērinātam 
notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību, par depozīta kontā ieskaitīto 
naudu, kas saņemta par lietu pārdošanu.

77.7 pants. Mantojamo naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādē zvērināts tiesu izpildītājs 
veic, dodot rīkojumu ieskaitīt attiecīgos naudas līdzekļus (to skaitā noguldījumus) zvērināta tiesu 
izpildītāja depozīta kontā. 

77.8 pants. Pēc zvērināta notāra aicinājuma izpildes zvērināts tiesu izpildītājs sagatavo aktu, 
kurā norāda visas lietā veiktās darbības un to rezultātu. Aktu zvērināts tiesu izpildītājs nosūta 
zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību.

77.9  pants.  (1) Ja mantojuma apsardzības darbību veikšanas brīdī mantojuma aizgādnis 
nebija iecelts, pēc mantojuma aizgādņa iecelšanas aizzīmogoto vai apķīlāto mantu vai apķīlātos 
naudas līdzekļus nodod mantojuma aizgādnim.

(2) Zīmogus zvērināts tiesu izpildītājs noņem mantojuma aizgādņa klātbūtnē. Par visām ar 
zīmogu noņemšanu saistītajām darbībām zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu. Aktu paraksta 
zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinātās klātesošās personas. Ja kāda no šīm personām atsakās 
aktu parakstīt, zvērināts tiesu izpildītājs to norāda aktā. Aktu zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz 
zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību.

(3) Ja manta nodota glabāšanā, zvērināts tiesu izpildītājs dod rīkojumu glabātājam nodot 
mantu vai īpašumus mantojuma aizgādnim.

(4) Apķīlātos mantojamos naudas līdzekļus, kā arī naudas līdzekļus, kas saņemti par tādu 
lietu pārdošanu, kuras ātri bojājas, zvērināts tiesu izpildītājs pārskaita aizgādņa norādītajā bankas 
kontā.

(5) Zvērināts tiesu izpildītājs atceļ mantojuma apsardzības līdzekļus pēc tam, kad ir segti ar 
mantojuma apsardzību saistītie izdevumi.

77.10 pants. (1) Ar mantojuma apsardzību saistītajos izdevumos ietilpst tiesu izpildītāja amata 
atlīdzība takses apmērā un mantojuma apsardzības darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi. 
Nepieciešamie izdevumi ir:

1) izdevumi, kas saistīti ar paziņojumu un citu dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu;
2) izdevumi par mantas glabāšanu un pārvadāšanu; 
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3) ceļa izdevumi nokļūšanai mantojuma apsardzības vietā; 
4) samaksa ekspertam; 
5) citi mantojuma apsardzības darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi.

(2)  Mantojuma apsardzības darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru nosaka 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

77.11 pants. Zvērināta tiesu izpildītāja darbības, veicot mantojuma apsardzību, vai atteikumu 
veikt šādas darbības ieinteresētās personas var pārsūdzēt tiesā atbilstoši Civilprocesa likumā 
noteiktajai sūdzību iesniegšanas kārtībai par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām sprieduma 
izpildīšanā.”

8. Aizstāt 79. pantā vārdus “likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”” ar vārdiem “Pievienotās 
vērtības nodokļa likumā”.

9. Papildināt likumu ar 93.1 pantu šādā redakcijā:
“93.1 pants. (1) Šā likuma 93. panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā minētajā gadījumā 

no amata atstādināts zvērināts tiesu izpildītājs var savienot zvērināta tiesu izpildītāja amatu ar 
citu amatu (darbu), ja šī savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar zvērinātu tiesu 
izpildītāju profesionālās ētikas normām, nekaitē zvērinātu tiesu izpildītāju profesijas prestižam, 
netraucē no zvērināta tiesu izpildītāja amata izrietošu pienākumu pildīšanu un ir saņemta tieslietu 
ministra rakstveida atļauja.

(2)  Zvērināts tiesu izpildītājs pirms zvērināta tiesu izpildītāja amata savienošanas ar citu 
amatu (darbu) iesniedz tieslietu ministram rakstveida lūgumu atļaut savienot zvērināta tiesu 
izpildītāja amatu ar citu amatu (darbu), lūgumā norādot šādas ziņas:

1) motivāciju savienot zvērināta tiesu izpildītāja amatu ar citu amatu (darbu);
2) informāciju par amatu (darbu), ar kuru zvērināts tiesu izpildītājs vēlas savienot 

zvērināta tiesu izpildītāja amatu, tai skaitā par šāda amata (darba) pienākumiem;
3) apliecinājumu par šā panta pirmajā daļā norādīto kritēriju izpildi;
4) apliecinājumu, ka valsts institūcijai sniegtā informācija ir patiesa un ka zvērināts 

tiesu izpildītājs ir informēts par kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.
(3)  Tieslietu ministrs pirms atļaujas izsniegšanas lūdz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju 

padomi sniegt atzinumu par apstākļiem, kas Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei ir zināmi 
un kas varētu liecināt par šā panta pirmajā daļā minēto kritēriju neizpildi, atstādinātajam zvērinātam 
tiesu izpildītājam savienojot zvērināta tiesu izpildītāja amatu ar lūgumā norādīto amatu (darbu).

(4)  Tieslietu ministrs, saņēmis Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes atzinumu, 
ņemot vērā tajā norādīto un citu viņa rīcībā esošo informāciju, izvērtē zvērināta tiesu izpildītāja 
lūgumā minētā amata (darba) atbilstību šā panta pirmajā daļā norādītajiem kritērijiem un pieņem 
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju zvērināta tiesu izpildītāja amata 
savienošanai ar lūgumā minēto amatu (darbu).

(5)  Atteikums izsniegt atļauju nav šķērslis lūguma atkārtotai iesniegšanai, ja ir ievēroti šā 
panta pirmajā daļā noteiktie kritēriji.

(6) Ja pēc tieslietu ministra lēmuma par atļaujas izsniegšanu zvērinātam tiesu izpildītājam 
savienot zvērināta tiesu izpildītāja amatu ar citu amatu (darbu) spēkā stāšanās tieslietu ministra 
rīcībā nonāk ziņas, ka ir mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu minētā 
lēmuma pieņemšanai, un šādu apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, tieslietu 
ministrs pieņem lēmumu par amatu savienošanas atļaujas atcelšanu. Ja tas nepieciešams lēmuma 
pieņemšanai, tieslietu ministrs var lūgt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi sniegt atzinumu, 
vai konstatētie apstākļi varētu radīt risku likumā amatu savienošanas pieļaujamībai noteikto 
kritēriju izpildei.
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(7) Par šā panta ceturtajā un sestajā daļā pieņemto lēmumu tieslietu ministrs paziņo 
zvērinātam tiesu izpildītājam, nosūtot attiecīgo lēmumu uz viņa deklarētās dzīvesvietas adresi, un 
informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi.”

10. Izteikt 141.1 pantu šādā redakcijā:
“141.1  pants. (1)  Maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi, 

personas veic ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu Valsts kasē vai nododot 
skaidru naudu zvērinātam tiesu izpildītājam apmaiņā pret kvīti par skaidras naudas pieņemšanu.

(2) Maksājumus, kas saistīti ar citu zvērināta tiesu izpildītāja amata un profesionālo darbību, 
personas veic ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības kontu vai 
nododot skaidru naudu zvērinātam tiesu izpildītājam apmaiņā pret Valsts ieņēmumu dienestā 
reģistrētu kvīti par skaidras naudas pieņemšanu.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 26. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

319. 205L/12 Grozījumi Notariāta likumā 
Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 

1993, 26./27. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15. nr.; 2002, 
23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 23. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2013, 
21., 112. nr.; 2014, 98., 228. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi;”.

2. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:
“19. Eksāmenu, regulāro kvalifikācijas pārbaudi un ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi organizē 

un nodrošina Latvijas Zvērinātu notāru padome. Ārkārtas kvalifikācijas pārbaudi rīko un zvērināts 
notārs to kārto četru mēnešu laikā pēc atkārtotā disciplinārsoda piemērošanas.

Lēmumu par eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes rīkošanu un norises dienu pieņem 
tieslietu ministrs pēc savas iniciatīvas vai pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikuma.”

3. Papildināt 66. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) vadīt mediāciju kā sertificētam mediatoram atbilstoši Mediācijas likumā 

paredzētajiem noteikumiem un kārtībai.”

4. Papildināt likumu ar C1 sadaļu šādā redakcijā: 
“C1 sadaļa

Ārvalsts likuma piemērošana
81.1 Likumā noteiktajos gadījumos zvērināts notārs piemēro citu valstu likumus un noskaidro 

piemērojamā ārvalsts likuma saturu.
81.2 Ja nepieciešams, zvērināts notārs, lai noskaidrotu piemērojamā ārvalsts likuma saturu: 

1) uzaicina personu iesniegt zvērinātam notāram noteiktā kārtībā apliecinātu ārvalsts 
likuma teksta tulkojumu valsts valodā, ja uz ārvalsts likumu atsaucas pati persona; 

2) to noskaidro Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos, Eiropas 
Savienības tiesību normās noteiktajā kārtībā vai izmanto Tieslietu ministrijas 
starpniecību ārvalsts likuma satura noskaidrošanai;

3) izmanto citas pieejamās metodes ārvalsts likuma satura noskaidrošanai. 
81.3 Ja zvērinātam notāram ārvalsts likuma saturs nav zināms un saskaņā ar šā likuma 

81.2 pantu to nav iespējams noskaidrot, zvērināts notārs rīkojas saskaņā ar Civillikuma 22. pantu.”

5. Izteikt 107.11 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Pēc ieinteresētās personas lūguma zvērināts notārs par izsniegto notariālo izpildu aktu 

izsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra regulas (ES) Nr. 1215/2012 
par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (turpmāk — regula 
Nr. 1215/2012) 60. pantā minēto apliecību (regulas Nr. 1215/2012 II pielikums).”
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6. Papildināt likumu ar 206.1 pantu šādā redakcijā: 
“206.1 Apgabaltiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot par to blakus sūdzību 

Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.”

7. Papildināt likumu ar 213.1 pantu šādā redakcijā:
“213.1 Šā likuma 213. panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā no amata atstādināts 

zvērināts notārs var savienot zvērināta notāra amatu ar citu amatu (darbu), ja šī savienošana nerada 
interešu konfliktu, nav pretrunā ar zvērinātu notāru profesionālās ētikas normām, nekaitē zvērināta 
notāra amata stāvoklim un cieņai, netraucē zvērināta notāra pienākumu pildīšanai un ja ir saņemta 
tieslietu ministra rakstveida atļauja.

Zvērināts notārs pirms zvērināta notāra amata savienošanas ar citu amatu (darbu) iesniedz 
tieslietu ministram rakstveida lūgumu atļaut savienot zvērināta notāra amatu ar citu amatu (darbu), 
lūgumā norādot šādas ziņas:

1) motivāciju savienot zvērināta notāra amatu ar citu amatu (darbu);
2) informāciju par amatu (darbu), ar kuru zvērināts notārs vēlas savienot zvērināta 

notāra amatu, tai skaitā par šāda amata (darba) pienākumiem;
3) apliecinājumu par šā panta pirmajā daļā norādīto kritēriju izpildi;
4) apliecinājumu, ka valsts institūcijai sniegtā informācija ir patiesa un ka zvērināts 

notārs ir informēts par kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu.
Tieslietu ministrs pirms atļaujas izsniegšanas lūdz Latvijas Zvērinātu notāru padomi sniegt 

atzinumu par zvērināta notāra iesniegto lūgumu.
Tieslietu ministrs, saņēmis Latvijas Zvērinātu notāru padomes atzinumu, ņemot vērā tajā 

norādīto un citu viņa rīcībā esošo informāciju, izvērtē zvērināta notāra lūgumu un amata (darba) 
atbilstību šā panta pirmajā daļā norādītajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu 
vai par atteikumu izsniegt atļauju zvērināta notāra amata savienošanai ar lūgumā norādīto amatu 
(darbu). 

Atteikums izsniegt atļauju nav šķērslis lūguma atkārtotai iesniegšanai, ja ir ievēroti šā panta 
pirmajā daļā noteiktie kritēriji.

Ja pēc tam, kad stājies spēkā tieslietu ministra lēmums par atļaujas izsniegšanu zvērinātam 
notāram savienot zvērināta notāra amatu ar citu amatu (darbu), tieslietu ministra rīcībā nonāk ziņas, 
ka ir mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kas bija par pamatu minētā lēmuma pieņemšanai, 
un šādu apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, tieslietu ministrs pieņem lēmumu 
par amatu savienošanas atļaujas atcelšanu. Ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, tieslietu 
ministrs var lūgt Latvijas Zvērinātu notāru padomi sniegt atzinumu, vai konstatētie apstākļi var 
radīt risku likumā amatu savienošanas pieļaujamībai noteikto kritēriju izpildei.

Par šā panta ceturtajā un sestajā daļā pieņemto lēmumu tieslietu ministrs paziņo zvērinātam 
notāram, nosūtot paziņojumu uz viņa deklarētās dzīvesvietas adresi, un informē Latvijas Zvērinātu 
notāru padomi.”

8. Papildināt 251. pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:
“11) par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu.”

9. Papildināt likumu ar 259.3 pantu šādā redakcijā:
“259.3 Zvērināts notārs izsniedz lietvedības kārtībā apliecinātu mantojuma apliecības kopiju 

kreditoriem, kas iesnieguši pretenzijas mantojuma lietā. Nodokļus administrējošajām iestādēm, 
pamatojoties uz to pieprasījumu sakarā ar nodokļu administrēšanu, zvērināts notārs izsniedz ziņas 
par personām, kuras ir izteikušas gribu pieņemt mantojumu un pierādījušas savas mantojuma 
tiesības.”
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10. Papildināt 291. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“Ieinteresētā persona zvērināta notāra aicinājumu veikt mantojuma apsardzību iesniedz 

zvērinātam tiesu izpildītājam.”

11. Izteikt 292. pantu šādā redakcijā:
“292. Mantojuma apsardzības līdzekļi ir: 

1) nekustamā īpašuma, glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana; 
2) nekustamā īpašuma vai kustamās mantas apķīlāšana;
3) naudas līdzekļu apķīlāšana.

Zvērināts notārs, pamatojoties uz mantojuma lietu, aicinājumā norāda mantu, kuras 
apsardzība veicama, tās atrašanās vietu un ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu 
(juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi), kura lūgusi veikt 
mantojuma apsardzību un attiecīga mantojuma apsardzības līdzekļa piemērošanu.”

12. Papildināt likumu ar XXIX1 nodaļu “Pārrobežu mantojuma lietu vešana” un XXIX2 nodaļu 
“Eiropas mantošanas apliecība” šādā redakcijā:

“XXIX1 nodaļa
Pārrobežu mantojuma lietu vešana

324.1 Pārrobežu mantojuma lietu vešanā zvērināts notārs piemēro šā likuma nosacījumus, 
ciktāl to pieļauj Eiropas Savienības tiesību normas, kas ir tieši piemērojamas Latvijā.

324.2 Zvērinātam notāram ir piekritība vest pārrobežu mantojuma lietu, ja pastāv kāds no 
šādiem kritērijiem:

1) mantojuma atstājēja pēdējā dzīvesvieta bija Latvijā;
2) mantošanas iesnieguma iesniedzēja dzīvesvieta ir Latvijā;
3) mantojamās mantas vai tās galvenās daļas atrašanās vieta ir Latvijā;
4) mantošanas iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikas valstspiederīgais;
5) mantojuma atstājējs bija Latvijas Republikas valstspiederīgais.

324.3 Mantošanas iesniegumu iesniedz šā likuma 252. pantā minētajam zvērinātam notāram, 
bet, ja mantojuma atstājēja pēdējā deklarētā dzīvesvieta vai mantojamās mantas vai tās galvenās 
daļas atrašanās vieta nav zināma, mantošanas iesniegumu iesniedz jebkuram zvērinātam notāram.

324.4 Piemērojamos tiesību aktus pārrobežu mantojuma lietās nosaka saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija regulu (ES) Nr.  650/2012 par 
jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku 
aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi  
(turpmāk — regula Nr. 650/2012).

324.5 Ja zvērināts notārs, kurš ved pārrobežu mantojuma lietu, saņem informāciju par to, ka 
saskaņā ar regulu Nr. 650/2012 citas dalībvalsts tiesā par to pašu mantojumu ir uzsākta tiesvedība, 
viņš izbeidz šo mantojuma lietu un paziņo par to mantojuma reģistram.

Ja zvērināts notārs, kurš ved pārrobežu mantojuma lietu, saņem informāciju par to, ka 
saskaņā ar regulu Nr. 650/2012 par to pašu mantojumu tiek vesta pārrobežu mantojuma lieta citas 
dalībvalsts ārpustiesas iestādē, viņš turpina vest šo mantojuma lietu, ja vien Latvijas mantojuma 
lietā iesaistītās personas nelūdz to izbeigt.

Ja zvērināts notārs, kurš ved pārrobežu mantojuma lietu, saņem informāciju par to, ka saskaņā 
ar regulu Nr. 650/2012 ir celta saistīta prasība Latvijas vai citas dalībvalsts tiesā par pēdējās gribas 
rīkojuma akta apstrīdēšanu, viņš aptur lietvedību mantojuma lietā līdz strīda izšķiršanai tiesā.
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324.6 Pēc ieinteresētās personas lūguma zvērināts notārs, kas izdevis mantojuma apliecību, 
izsniedz regulas Nr. 650/2012 60. panta 2. punktā minēto apliecinājumu.

XXIX2 nodaļa
Eiropas mantošanas apliecība

324.7 Zvērināts notārs, kurš ved vai ir vedis attiecīgo pārrobežu mantojuma lietu, var veikt 
regulas Nr.  650/2012 31. pantā minēto lietu tiesību (in rem) pielāgošanu, taisot mantojuma 
apliecību vai Eiropas mantošanas apliecību vai taisot papildinājumus mantojuma apliecībā vai 
Eiropas mantošanas apliecībā.

Minētos papildinājumus zvērināts notārs taisa notariālā akta formā un nekavējoties par 
to informē visas personas, kurām izsniegts izraksts no mantojuma apliecības vai no Eiropas 
mantošanas apliecības vai Eiropas mantošanas apliecības noraksts.

324.8 Eiropas mantošanas apliecību izsniedz zvērināts notārs, ja pārrobežu mantojuma lieta ir 
piekritīga Latvijai saskaņā ar regulas Nr. 650/2012 4., 7., 10. un 11. pantu.

324.9 Iesniegumu par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu iesniedz, izmantojot 
veidlapas, kas paredzētas Komisijas 2014. gada 9. decembra īstenošanas regulas (ES) Nr. 1329/2014, 
ar ko izveido veidlapas, kas minētas regulā (ES) Nr.  650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem 
tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas 
lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (turpmāk — regula Nr. 1329/2014) 4. pielikumā.

324.10 Iesniegumu par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu iesniedz tam zvērinātam 
notāram, kas ved vai ir vedis pārrobežu mantojuma lietu Latvijā.

Iesniegumu par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu iesniedz šā likuma 324.3 pantā 
minētajam zvērinātam notāram, ja:

1) pārrobežu mantojuma lietā citā dalībvalstī ir izdots publisks akts, ar kuru šī lieta ir 
izlemta pēc būtības;

2) pārrobežu mantojuma lietā citā dalībvalstī ir iecelts testamenta izpildītājs vai 
mantojuma pārvaldnieks;

3) pārrobežu mantojuma lieta nav uzsākta ne Latvijā, ne citā dalībvalstī.
324.11 Zvērināts notārs iesniegumu par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu izskata 

saskaņā ar regulas Nr. 650/2012 VI nodaļu un šā likuma nosacījumiem, ciktāl to pieļauj šīs regulas 
VI nodaļa.

324.12 Informāciju par to, ka saņemts iesniegums par Eiropas mantošanas apliecības 
saņemšanu, zvērināts notārs publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un informē par šāda 
iesnieguma saņemšanu visus zināmos labuma guvējus.

324.13 Citā dalībvalstī izdotajā publiskajā aktā norādītie juridiskie fakti un tiesiskās attiecības 
ir saistošas zvērinātam notāram, un šim publiskajam aktam ir pierādījuma spēks, ja vien tas nav 
apstrīdēts vai pasludināts par spēkā neesošu.

324.14 Atzinis iesniegumu par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu par pamatotu, 
zvērināts notārs notariālā akta formā taisa Eiropas mantošanas apliecību, izmantojot regulas 
Nr. 1329/2014 5. pielikuma V veidlapu.

Izrakstus no Eiropas mantošanas apliecības vai tās norakstus zvērināts notārs izdod šā likuma 
104. un 106. pantā minētajā kārtībā.

Zvērināts notārs par Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu informē visus zināmos 
labuma guvējus.

324.15 Zvērināts notārs Eiropas mantošanas apliecību neizdod regulas Nr. 650/2012 67. panta 
1. punktā minētajos gadījumos.
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Atteikums izdot Eiropas mantošanas apliecību nav šķērslis atkārtota iesnieguma par Eiropas 
mantošanas apliecības izsniegšanu iesniegšanai un izskatīšanai, ja ir atkrituši šķēršļi, kas bija par 
pamatu šim atteikumam.

324.16 Zvērināts notārs, kas taisījis Eiropas mantošanas apliecību, pēc ieinteresētās puses 
lūguma var izdarīt Eiropas mantošanas apliecībā labojumus, grozījumus vai to atsaukt saskaņā ar 
regulas Nr. 650/2012 71. pantu, vai arī apturēt Eiropas mantošanas apliecības spēku atbilstoši šīs 
regulas 73. pantam.

Minētos labojumus un grozījumus un Eiropas mantošanas apliecības atsaukšanu un 
apturēšanu zvērināts notārs taisa notariālā akta formā un nekavējoties par to informē visas personas, 
kurām izdots izraksts no Eiropas mantošanas apliecības vai tās noraksts.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 26. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

320. 206L/12 Grozījumi Eiropas teritoriālās sadarbības 
grupu likumā

Izdarīt Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 141. nr.; 2010, 
205. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Sadarbības grupu darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija 

regula (EK) Nr.  1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) (turpmāk — 
Regula Nr.  1082/2006), Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regula (ES) 
Nr. 1302/2013, ar ko groza regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu 
(ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu 
(turpmāk — Regula Nr. 1302/2013), šis likums un citi normatīvie akti, kā arī sadarbības grupas 
dibināšanas dokumenti.”

2. Izteikt 3. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Sadarbības grupu var izveidot dalībnieki, kas atrodas vismaz divu Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā, izņemot Regulas Nr. 1302/2013 1. panta 4. punktā noteiktos gadījumus.
(2) Sadarbības grupas dalībnieks no Latvijas var būt:

1) publisko tiesību juridiskā persona, arī ar savas iestādes starpniecību;
2) privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

a) ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav 
komerciāla vai rūpnieciska rakstura,

b) atrodas publisko tiesību juridiskās personas vai tās institūcijas padotībā vai 
izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās 
personas izšķirošā ietekmē;

3) privāto tiesību juridiskā persona, kurai ir piešķirtas tiesības sniegt vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus.”

3. 5. pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “sešu”;
aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli “Regulā Nr. 1082/2006” ar vārdiem un skaitļiem “Regulas 

Nr. 1302/2013 1. panta 5. punktā”.

4.  6. pantā:
aizstāt ceturtajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “sešu”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Sadarbības grupas juridiskā adrese var tikt reģistrēta Latvijā, ja vismaz viens no sadarbības 

grupas locekļiem ir reģistrēts Latvijā.”

5. 7. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”;

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1082?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1082?locale=LV
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izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2)  Sadarbības grupa Regulas Nr.  1302/2013 1. panta 7. punktā noteiktajā kārtībā nosūta 

Reģionu komitejai informāciju par sadarbības grupas izveidi.”

6. Aizstāt 9. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “veselos latos” ar vārdiem “pilnos euro”.

7. Aizstāt 10. panta ceturtajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.

8. Izteikt 11. panta tekstu šādā redakcijā:
“Sadarbības grupas maksātnespējas gadījumā piemēro maksātnespējas procesu regulējošus 

normatīvos aktus, ciktāl šajā likumā, Regulas Nr. 1082/2006 12. pantā un Regulas Nr. 1302/2013 
1. panta 13. punktā nav noteikts citādi.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245. 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1082?locale=LV
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

321. 207L/12 Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 38. nr.; 2013, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Valsts robežas drošība ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktais pasākumu 

kopums valsts robežas neaizskaramības garantēšanai un valsts apdraudējuma novēršanai.
(2) Minētajos pasākumos ietilpst arī konsulāro amatpersonu un Iekšlietu ministrijas 

specializēto atašeju (sakaru virsnieku) aktivitātes ārzemēs, valsts pārvaldes iestāžu starptautiskā 
sadarbība, pilnvaroto robežas pārstāvju sadarbība, ikdienā savstarpēji koordinēta kompetento 
iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu darbība uz valsts robežas un valsts iekšienē.

(3) Gar valsts sauszemes robežu izveido valsts robežas joslu, bet gar ārējo sauszemes 
robežu — arī pierobežas joslu un pierobežu.”

2. Papildināt likumu ar 9.2 pantu šādā redakcijā: 
“9.2 pants. Eiropas Robežu uzraudzības sistēma (EUROSUR)
Valsts robežsardze pilda Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra regulā 

Nr.  1052/2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) noteiktās valsts 
koordinācijas centra funkcijas.”

3. Papildināt 10. panta desmito daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:  
“61) personas, kas ar transportlīdzekļiem robežšķērsošanas vietās uz autoceļiem 

izved kravas, kuru sastāvu pilnībā veido preces, kuru nosūtītājs atbilstoši tieši 
piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem muitas jomā ir atzītā komersanta 
(AEO) sertifikāta turētājs, ja pārvadātājs vienlaikus ir minētā sertifikāta turētājs;”.

4. 13. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: 
“(31) Valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabinets.”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likumam “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts 

vai sabiedriskajām vajadzībām”” ar vārdiem “Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā 
īpašuma atsavināšanas likumam”.

5. Izslēgt 16. panta pirmo daļu.

6. 18. pantā:
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Komersants ir tiesīgs iesniegt iesniegumu par terminētās caurlaides izsniegšanu darbiniekiem 

un personām, ar kurām noslēgts uzņēmuma līgums, ja to uzturēšanās pierobežas joslā ir saistīta ar 
darba pienākumu veikšanu.”;

papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “atteikt terminētās caurlaides izsniegšanu” 
ar vārdiem “vai izsniegt to uz īsāku laiku, nekā norādīts iesniegumā par terminētās caurlaides 
izsniegšanu,”;

http://likumi.lv/doc.php?id=178987


53

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2015. gada 23. decembrī

papildināt piekto daļu ar 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
“4) konstatēts, ka iesniegumā terminētās caurlaides saņemšanai norādītie iemesli vai 

pieprasītais termiņš neatbilst personas uzturēšanās pierobežas joslā faktiskajiem 
apstākļiem;

 5) persona, kas pieprasa speciālo caurlaidi, ir administratīvi sodīta par kontrabandu 
vai ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpumiem;

 6) Valsts robežsardzei ir informācija, kas dod pamatu uzskatīt, ka persona apdraud 
sabiedrisko kārtību vai valsts drošību.”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Valsts robežsardzes amatpersona, kas ir tiesīga pieņemt lēmumu par speciālās caurlaides 

izsniegšanu, var anulēt terminēto caurlaidi, ja ir konstatēti šā panta piektās daļas 3., 4., 5. un 
6. punktā minētie apstākļi.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

322. 208L/12 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.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 51./52., 178. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 40., 
187., 191. nr.; 2015, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.1 panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Rekrutēšanas un jaunsardzes” 
ar vārdiem “Jaunsardzes un informācijas”.

2. Izteikt 19. panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība aizsardzības ministra noteiktajā 

kārtībā veic kandidātu rekrutēšanu un atlasi profesionālajam dienestam. Nacionālo bruņoto 
spēku Mācību vadības pavēlniecība, veicot kandidātu rekrutēšanu un atlasi profesionālajam 
dienestam, ir tiesīga pieprasīt un bez maksas saņemt no Iedzīvotāju reģistra, valsts pārvaldes 
iestādēm, pašvaldībām, veselības aprūpes iestādēm un citām juridiskajām personām nepieciešamo 
informāciju, lai noteiktu kandidātu atbilstību profesionālajam dienestam.”

Likums stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245.

http://likumi.lv/doc.php?id=63405


55

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2015. gada 23. decembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

323. 209L/12 Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”
Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 
2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 
232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230. nr.) 
šādus grozījumus:

1.  11. panta otrajā daļā:
izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

“39) par licenču izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un darbību ar 
jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšanu;”;

papildināt 44. un 69. punktu pēc vārdiem “mēslošanas līdzekļa” ar vārdiem “vai augu 
augšanas substrāta”;

izslēgt 90. punktu;
izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

“99) par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma 
un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma 
paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju;”;

papildināt daļu ar 132. un 133. punktu šādā redakcijā:
“132) par slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas un pāršķirošanas 

atļaujas izsniegšanu;
 133) par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 174. un 175. punktu šādā redakcijā:
“174. Grozījumi šā likuma 11. panta otrajā daļā attiecībā uz 39. punkta izteikšanu jaunā 

redakcijā, kā arī 90. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
175.  Grozījumi šā likuma 11. panta otrajā daļā attiecībā uz šīs daļas papildināšanu ar 

133. punktu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu”.”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 26. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

324. 210L/12 Grozījumi 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., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 
2010, 47., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 2013, 118. nr.; 2014, 51., 60. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta 16. punktu šādā redakcijā:
“16) daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga 
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību;”.

2. Papildināt 3. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3)  Administratīvo pārkāpumu tiesību un krimināltiesību jomā personai līdz 18 gadu 

vecumam piemēro visas attiecīgās tiesību normas, kas piemērojamas nepilngadīgām personām.”

3. 26. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“26. pants. Atbalsts ģimenei”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Lai veicinātu un atbalstītu pašvaldību, komersantu un citu personu brīvprātīgu 

iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm, valsts īsteno Latvijas Goda ģimenes 
apliecības programmu, kuras ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina karšu izsniegšanu 
daudzbērnu ģimenēm. Minētās programmas īstenošanas kārtību, tai skaitā daudzbērnu ģimenes 
apliecības piešķiršanas, izmantošanas, kā arī tās anulēšanas gadījumus un kārtību, nosaka Ministru 
kabinets.”

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:
“30. Ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir citāda daudzbērnu ģimenes definīcija nekā šā 

likuma 1. panta 16. punktā, tad piemērojama pašvaldības saistošajos noteikumos dotā definīcija, 
bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim.

31. Grozījumi šā likuma 1. panta 16. punktā, 26. panta nosaukumā (par panta nosaukuma 
izteikšanu jaunā redakcijā) un šā panta sestā daļa stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

32. Ministru kabinets līdz 2015. gada 31. decembrim izdod šā likuma 26. panta sestajā daļā 
paredzētos noteikumus.”

5. Papildināt sadaļu “Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām” ar 3., 4. un 
5. punktu šādā redakcijā:

“3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvas 2012/29/ES, ar ko 
nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus 
un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI;
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 4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas 2013/32/ES par 
kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 
(pārstrādāta versija);

 5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija direktīvas 2013/33/ES, ar ko 
nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai 
(pārstrādāta redakcija).”

Likums Saeimā pieņemts 2015. gada 26. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2015. gada 15. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.12.2015., Nr. 245.
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325. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 10. decembra sēdē noteikusi, ka ar 2016. gada 1. februāri 

Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās ir 404  tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā rajona 
tiesā — 43 tiesneši), bet Latvijas Republikas apgabaltiesās ir 139 tiesneši (tajā skaitā Administratīvajā 
apgabaltiesā — 22 tiesneši).

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2015. gada 10. decembrī
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2015. gadā publicēto likumu alfabētiskais satura rādītājs*
*Pirmais skaitlis – “Ziņotāja” numurs, otrais – publikācijas numurs (iekavās –12. Saeimas 

pieņemtā likuma numurs).

A, Ā
Administratīvās teritorijas – groz. A. t. un apdzīvoto vietu likumā, 8, 100(74L/12).
Administratīvo pārkāpumu kodekss – groz. Latvijas A. p. k., 1, 23(30L/12); 5, 69(56L/12); 
11, 141(95L/12); 12, 161(110L/12).
Aizsardzība – sk. Jūra; Liecinieku aizsardzība; Patērētāju tiesību aizsardzība; Pusvadītāju 
izstrādājumi; Sugas un biotopi
“Aizsargjoslu likums” – groz. likumā, 24, 309(195L/12).
Akcīzes nodoklis – sk. Nodoklis
Alkoholiskie dzērieni – groz. A. dz. aprites likumā, 6, 83(64L/12); 24, 315(201L/12).
Alternatīvie ieguldījumu fondi – groz. A. ie. f. un to pārvaldnieku likumā, 21, 246(157L/12).
Amatpersonas – sk. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes; Interešu konflikts
Apcietinājumā turēšanas kārtība – groz. A. t. k. likumā, 1, 26(33L/12); 15, 185(124L/12).
Apdrošināšana – A. un pārapdrošināšanas likums, 16, 190(125L/12); groz. A. un 
pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, 16, 193(130L/12); groz. likumā “Par A. 
bezdarba gadījumam”, 16, 200(137L/12); sk. Slimības apdrošināšana; Sociālā apdrošināšana
Apgrūtinātās teritorijas – sk. Informācijas sistēma
Atkritumi – groz. A. apsaimniekošanas likumā, 10, 130(86L/12).
Atlīdzība – groz. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku A. likumā, 1, 
16(23L/12); Par likuma “Par A. mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu 
pārkāpumu gadījumos” atzīšanu par spēku zaudējušu, 7, 94(70L/12).
“Augstskolu likums” – groz. likumā, 1, 11(18L/12).
Autopārvadājumi – groz. A. likumā, 10, 124(80L/12).
“Autortiesību likums” – groz. likumā, 1, 8(14L/12).
Ārpustiesas strīdi – Patērētāju Ā. s. risinātāju likums, 16, 204(141L/12).
“Ārstniecības likums” – groz. likumā, 16, 194(131L/12).

B
“Bāriņtiesu likums” – groz. likumā, 22, 275(173L/12).
Bezdarbs – sk. Apdrošināšana
Bērni – groz. likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu B.”, 16, 
196(133L/12); groz. B. tiesību aizsardzības likumā, 24, 324(210L/12).
Biedrības un nodibinājumi – groz. B. un n. likumā, 23, 289(182L/12).
Birojs – sk. Iekšējās drošības birojs
“Brīvprātīgā darba likums” – 16, 202(139L/12).
Budžets – Par vidēja termiņa B. ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam, 2, 35(11L/12); Par 
valsts B. 2015. gadam, 2, 36(16L/12).
“Būvniecības likums” – groz. likumā, 14, 176(115L/12).
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C
Civillikums – groz. C., 6, 84(65L/12); 22, 274(172L/12); groz. likumā “Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937. gada C. ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku 
un piemērošanas kārtību”, 6, 85(66L/12); groz. likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 
1937. gada C. ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, 22, 276(174L/12).
“Civilprocesa likums” – groz. likumā, 5, 68(55L/12); 10, 122(78L/12); 12, 162(111L/12); 22, 
273(171L/12).

D
Darba strīdi – groz. D. s. likumā, 3, 37(36L/12).
Deputāta statuss – groz. Republikas pilsētas domes un novada domes D. s. likumā, 4, 
57(47L/12).
Dienests – sk. Militārais dienests; Neatliekamā medicīniskā palīdzība; Valsts civildienests; 
Valsts ieņēmumu dienests; Valsts probācijas dienests
“Dizainparaugu likums” – groz. likumā, 1, 5(10L/12); 24, 313(199L/12).
Dzīvesvietas deklarēšana – groz. Dz. d. likumā, 21, 251(162L/12).
Dokumenti – sk. Elektroniskie dokumenti
Drošība – sk. Iekšējās drošības birojs; Informācijas tehnoloģiju drošība; Jūra; Publiski izklaides 
un svētku pasākumi; Sociālā drošība

E
Eiropas Ekonomikas zona – sk. Nolīgums
Eiropas teritoriālās sadarbības grupas – groz. E. t. s. g. likumā, 24, 320(206L/12).
Elektroenerģija – groz. E. tirgus likumā, 1, 21(28L/12); 12, 159(108L/12); 19, 229(149L/12).
Elektroniskā identifikācija – Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, 23, 
292(185L/12).
Elektroniskie dokumenti – groz. E. d. likumā, 6, 88(69L/12).
Elektroniskie sakari – groz. E. s. likumā, 22, 268(166L/12).

F
Finanšu un kapitāla tirgus – groz. F. un k. t. komisijas likumā, 14, 175(114L/12).
Finanses – groz. F. instrumentu tirgus likumā, 15, 187(127L/12); 22, 270(168L/12); 
sk. Pašvaldības
Fiziskās personas – sk. Elektroniskā identifikācija
Fonds – sk. Alternatīvie ieguldījumu fondi; Iekšējās drošības fonds; Patvēruma, migrācijas un 
integrācijas fonds; Privātie pensiju fondi

G, Ģ
Gada pārskati – G. p. un konsolidēto G. p. likums, 22, 269(167L/12).
Gaisa satiksme – Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības 
nolīgumu par G. s., 11, 134(88L/12).
Ģenētiski modificētie organismi – groz. Ģ. m. o. aprites likumā, 14, 177(116L/12).
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I, Ī
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – sk. Nodoklis
Iekšējās drošība birojs – Ie. d. b. likums, 1, 25(32L/12).
Iekšējās drošības fonds – Ie. d. f. un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda  
2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likums, 15, 180(119L/12).
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes – groz. Ie. m. s. ie. un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, 12, 152(101L/12).
Iepirkumi – groz. Publisko Ie. likumā, 11, 142(96L/12); 24, 316(202L/12); groz. Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju Ie. likumā, 11, 143(97L/12).
Ieroči – groz. Ie. un speciālo līdzekļu aprites likumā, 8, 99(73L/12).
Ieslodzījuma vietu pārvalde – groz. Ie. v. p. likumā, 1, 27(34L/12); 12, 153(102L/12); 
sk. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes
Iestādes – sk. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes; Kredītiestādes
Individuālais (ģimenes) uzņēmums – groz. likumā “Par I. (ģ.) u. un zemnieka vai zvejnieka 
saimniecību, 1, 9(15L/12).
Informācija – groz. I. atklātības likumā, 18, 221(146L/12).
Informācijas sistēma – groz. Apgrūtināto teritoriju I. s. likumā, 1, 13(20L/12); groz. Šengenas 
I. s. darbības likumā, 12, 154(103L/12).
Informācijas tehnoloģiju drošība – groz. I. t. d. likumā, 4, 63(53L/12).
Interešu konflikts – groz. likumā “Par I. k. novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 11, 
136(90L/12); 19, 227(147L/12).
Izdienas pensija – sk. Pensija
Izglītība – groz. Profesionālās I. likumā, 10, 123(79L/12); groz. Vispārējās I. likumā, 16, 
198(135L/12); groz. I. likumā, 1, 12(19L/12); 16, 195(132L/12); 24, 317(203L/12).
Īpašums – sk. Nekustamais īpašums; Rūpnieciskais īpašums

J
Jūra – groz. Jūrlietu pārvaldes un J. drošības likumā, 10, 127(83L/12); groz. J. vides aizsardzības 
un pārvaldības likumā, 23, 287(180L/12).

K
Kodekss – sk. Administratīvo pārkāpumu kodekss; Sodu izpildes kodekss
“Komerclikums” – groz. likumā, 11, 140(94L/12).
Komercsabiedrību paziņojumi – sk. Maksājumi
“Konkurences likums” – groz. likumā, 11, 139(93L/12).
Kontrabandas un viltojumu apkarošana – Līgums par grozījumiem K. un v. a. un vispārējo 
atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Inc., 
Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris Trade Sarl., Eiropas 
Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās 
parakstu lapās, 23, 295(188L/12).
Konvencija – Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās K. par klimata pārmaiņām 
Kioto protokola Dohas grozījumu, 20, 237(154L/12).
Kooperatīvās sabiedrības – groz. K. s. likumā, 21, 248(159L/12).
Kredītiestādes – K. un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un 
noregulējuma likums, 16, 191(128L/12). 
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“Kredītiestāžu likums” – groz. likumā, 4, 61(51L/12); 10, 129(85L/12); 15, 178(117L/12); 17, 
208(145L/12).
Krimināllikums – groz. K., 3, 41(40L/12); 4, 64(54L/12); 22, 281(179L/12); 23, 297(190L/12); 
groz. likumā “Par K. spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, 11, 133(87L/12); 22, 
280(178L/12).
“Kriminālprocesa likums” – groz. likumā, 3, 38(37L/12); 4, 55(45L/12); 17, 207(144L/12); 
23, 296(189L/12).

L
Latvijas Mākslas akadēmija – sk. Satversme
Latvijas Nacionālā opera – groz. LNO likumā, 12, 150(99L/12).
Liecinieku aizsardzība – Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.  gada 24.   maija 
Līgumam par sadarbību L. a. jomā, 12, 158(107L/12).
Līgums – sk. Kontrabandas un viltojumu apkarošana; Liecinieku aizsardzība; Nodoklis

M
Maksājumi – Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību 
paziņojumiem par M. pārvaldes iestādēm, 23, 293(186L/12).
Maksātnespēja – groz. M. likumā, 1, 7(13L/12); 5, 70(57L/12).
Mantas atsavināšana – sk. Publiska persona
Maternitāte – sk. Slimības apdrošināšana
Mazumtirdzniecība – Negodīgas M. prakses aizlieguma likums, 11, 135(89L/12).
“Medību likums” – groz. likumā, 23, 300(193L/12).
Mežs – groz. M. likumā, 4, 62(52L/12).
Mikrouzņēmumu nodoklis – sk. Nodoklis
Militārais dienests – groz. M. d. likumā, 6, 82(63L/12); 24, 322(208L/12).

N
Nacionālais parks – Slīteres N. p. likums, 4, 53(43L/12).
Nacionālie bruņotie spēki – groz. NBS likumā, 6, 81(62L/12).
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – sk. Pensija
Nekustamais īpašums – Par N. ī. Valteru ielā 18, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas 
atsavināšanu sabiedrības vajadzībā – pretplūdu aizsargdambja būvniecībai, 15, 182(121L/12); 
Par N. ī. “Kaktiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta 
īstenošanai, 20, 235(152L/12); Par nekustamā īpašuma “Dispečeri”, Taurenē, Taurenes 
pagastā, Vecpiebalgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Gaujas tilta pārbūves 
projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona, 22, 272(170L/12).
Nodeva – sk. Nodoklis
Nodoklis – 
Par Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgumu par N. dubultās uzlikšanas 
un N. nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, 1, 1(6L/12);
groz. likumā “Par akcīzes N.”, 1, 10(17L/12); 10, 125(81L/12); 15, 181(120L/12);
groz. likumā “Par N. un nodevām”, 1, 15(22L/12); 4, 56(46L/12); 8, 101(75L/12); 12, 
156(105L/12); 19, 231(151L/12); 21, 249(160L/12); 23, 290(183L/12); 24, 323(209L/12);



63

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2015. gada 23. decembrī

groz. likumā “Par iedzīvotāju ienākuma N.”, 1, 17(24L/12); 5, 71(58L/12); 10, 126(82L/12); 
22, 278(176L/12);
groz. likumā “Par uzņēmumu ienākuma N.”, 1, 22(29L/12); 5, 72(59L/12);
groz. Pievienotās vērtības N. likumā, 5, 74(61L/12);
groz. Mikrouzņēmumu N. likumā, 7, 96(72L/12); 10, 121(77L/12);
groz. Transportlīdzekļa ekspluatācijas N. un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu N. likumā, 
11, 138(92L/12).
Noguldījumi – N. garantiju likums, 12, 149(98L/12).
Nolīgums – Par N. starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un 
Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes 
saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā, 20, 236(153L/12); Par N. par 
Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, 23, 288(181L/12); sk. Gaisa satiksme
“Notariāta likums” – groz. likumā, 24, 319(205L/12).
Noziedzīgi iegūti līdzekļi – groz. N. ie. l. legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 
likumā – 1, 6(12L/12); 15, 183(122L/12).

P
Pakalpojumi – sk. Sociālie pakalpojumi; Ūdenssaimniecības pakalpojumi
Pašvaldības – P. finanšu izlīdzināšanas likums, 12, 155(104L/12); groz. likumā “Par P.”, 21, 
250(161L/12).
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas – groz. P. i. k. likumā, 19, 230(150L/12).
“Patentu likums” – groz. likumā, 1, 4 (9L/12); 24, 312(198L/12).
Patērētāji – sk. Ārpustiesas strīdi
Patērētāju tiesību aizsardzība – groz. P. t. a. likumā, 5, 73(59L/12); 12, 151(100L/12); 16, 
205(142L/12).
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds – sk. Iekšējās drošības fonds
Pensija – Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas P. likums, 11, 137(91L/12); groz. 
likumā “Par valsts P.”, 14, 173(112L/12); Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas P. likums, 
17, 206(143L/12); groz. likumā “Par privātajiem P. fondiem”, 21, 247(158L/12).
Pievienotās vērtības nodoklis – sk. Nodoklis
Pirotehniskie izstrādājumi – groz. P. i. aprites likumā, 15, 184(123L/12).
Preču zīmes – groz. likumā “Par P. z. un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, 1, 2(7L/12); 24, 
311(197L/12).
Privatizācija – groz. Valsts un pašvaldību īpašuma P. un P. sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likumā, 4, 60(50L/12).
Privātie pensiju fondi – sk. Pensijas
Profesionālā izglītība – sk. Izglītība
Profesionālā kvalifikācija – sk. Reglamentētās profesijas
Programma – Par kopīgās maģistra studiju P. “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu, 4, 
59(49L/12).
Prokuratūra – groz. P. likumā, 6, 86(67L/12).
Publiska persona – groz. P. p. kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, 16, 
201(138L/12); groz. P. p. mantas atsavināšanas likumā, 22, 279(177L/12).
Publiski izklaides un svētku pasākumi – groz. P. i. un s. p. drošības likumā, 16, 197.
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Publiskie iepirkumi – sk. Iepirkumi
Pusvadītāju izstrādājumi – groz. P. i. topogrāfiju aizsardzības likumā, 1, 3(7L/12); 24, 
310(196L/12).

R
Reglamentētās profesijas – groz. likumā “Par R. p. un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, 
23, 298(191L/12).
Reģistrs – sk. Uzņēmumu reģistrs
Republikas pilsētas dome – sk. Deputāta statuss
Rūpnieciskais īpašums – R. ī. institūciju un procedūru likums, 16, 192(129L/12).

S, Š
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji – sk. Iepirkumi
Saeimas kārtības rullis – groz. S. k. r., 21, 252(163L/12).
Sadarbības grupas – sk. Eiropas teritoriālās sadarbības grupas
Satversme – Par Latvijas Mākslas akadēmijas S. grozījumiem, 19, 228(148L/12); Par Vidzemes 
Augstskolas S. grozījumiem, 24, 314(200L/12).
Sertifikāti – sk. Privatizācija 
Slimības apdrošināšana – groz. likumā “Par maternitātes un S. a.”, 6, 87(68L/12).
Sociālā apdrošināšana – groz. likumā “Par valsts S. a.”, 1, 18(25L/12); 7, 95(71L/12).
Sociālā drošība – groz. likumā “Par S. d.”, 22, 267(165L/12).
Sociālie pabalsti – sk. Valsts sociālie pabalsti
Sociālie pakalpojumi – groz. S. p. un sociālās palīdzības likumā, 1, 19(26L/12); 23, 
301(194L/12).
Sodu izpildes kodekss – groz. Latvijas S. i. k., 1, 28(35L/12); 3, 40(39L/12); 15, 186(126L/12).
“Statistikas likums” – 12, 160(109L/12).
Sugas un biotopi – groz. S. un b. aizsardzības likumā, 20, 239(156L/12).
Svētku, atceres un atzīmējamās dienas – groz. likumā “Par s., a. un a. d.”, 21, 253(164L/12).
Šengenas informācijas sistēma – sk. Informācijas sistēma

T
Tabakas izstrādājumi – Par Protokolu par T. i. nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, 23, 
291(184L/12).
Tautas frontes muzejs – Par T. f. m. sabiedriskajai padomei nodotā nekustamā īpašuma 
atdošanu valstij, 4, 58(48L/12).
Teritorijas – sk. Administratīvās teritorijas; Apgrūtinātās teritorijas 
Terorisms – sk. Noziedzīgi iegūti līdzekļi
Tiesa – groz. likumā “Par T. varu”, 10, 128(84L/12); 14, 174(113L/12); groz. T. izpildītāju 
likumā, 24, 318(204L/12).
Tiesneši – groz. T. disciplinārās atbildības likumā, 20, 238(155L/12).
Transportlīdzeklis – sk. Nodoklis
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U
Uzņēmumu ienākuma nodoklis – sk. Nodoklis
Uzņēmumu reģistrs – groz. likumā “Par Latvijas Republikas U. r.”, 1, 20(27L/12).
Ūdenssaimniecības pakalpojumi – Ū. p. likums, 16, 203(140L/12).

V
Valsts amatpersonas – sk. Interešu konflikts
Valsts civildienests – groz. V. c. likumā, 8, 102(76L/12).
Valsts ieņēmumu dienests – groz. likumā “Par V. ie. d.”, 1, 14(21L/12); 15, 179(118L/12).
Valsts pārvalde – groz. V. p. iekārtas likumā, 22, 271(169L/12).
Valsts pensija – sk. Pensija
Valsts probācija dienests – groz. V. p. d. likumā, 1, 24(31L/12); 3, 39(38L/12); 12, 157(106L/12).
Valsts robeža – groz. Latvijas Republikas V. r. likumā, 24, 321(207L/12).
Valsts sociālie pabalsti – groz. V. s. p. likumā, 16, 199(136L/12).
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas – sk. Atlīdzība
“Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums” – groz. likumā, 4, 52(42L/12).
Veterinārmedicīna – groz. V. likumā, 4, 54(44L/12).
Vienošanās – Par V. par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa 
pagarināšanu, 3, 42(41L/12); Par Protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas 
valdības un Baltkrievijas Republikas valdības V. par Latvijas Republikas un Baltkrievijas 
Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu 
grozījumiem, 23, 295(188L/12).
Vispārējā izglītība – sk. Izglītība

Z
Zeme – groz. Z. ierīcības likumā, 23, 299(192L/12).
Zemnieka vai zvejnieka saimniecība – sk. Individuālais (ģimenes) uzņēmums
Zvērināti revidenti – groz. likumā “Par Z. r.”, 22, 277(175L/12).

Paziņojumi

A
Administratīvais arests – par Saeimas piekrišanu A. a. izpildei deputātam V. Spolītim, 1, 31.
Administratīvā atbildība – 
Saeimas deputāta saukšana pie administratīvās atbildības: J. Vectirāna, 3, 51; R. Bergmaņa, 
6, 91; K. Seržanta, 17, 217; S. Šimfas, 18, 224; S. Āboltiņas, 20, 240; G. Belēviča, 20, 241; 
A. Kaimiņa, 21, 256; G. Belēviča, 21, 264; 21, 265.
Akciju sabiedrība – par Saeimas piekrišanu A. s. “Air Baltic Corporation” pamatkapitāla 
palielināšanai, 23, 306.
Apgabaltiesas tiesnesis – 
apstiprināšana par A. t.: D. Makarovas, 13, 169; I. Strelčas, 19, 234.
Augstākās izglītības padome – Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģētā pārstāvja 
A. Medņa un Latvijas Studentu apvienības deleģētās pārstāves M. Belovas apstiprināšana 
A. i. p. sastāvā, 9, 109; Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģētās pārstāves 
G. Veismanes apstiprināšana A. i. p. sastāvā, 21, 259.
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Augstākā tiesa – I. Bičkoviča apstiprināšana par A. t. priekšsēdētāju, 11, 144.
Augstākās tiesas tiesnesis – 
atbrīvošana no A. t. t. amata: E. Kušķa, 6, 93.

B
Budžets – par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts B. 2014. gadam” noteiktās apropriācijas 
pārdalei, 1, 33; par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts B. 2015.  gadam” noteiktās 
apropriācijas pārdalei, 7, 97; 11, 148; 13, 163; 17, 211; 17, 212; 22, 282; 23, 302; 23, 307; 
par Latvijas Republikas 2014. gada pārskata par valsts B. izpildi un par pašvaldību B. 
apstiprināšanu, 22, 283.

C
Centrālā vēlēšanu komisija – A. Cimdara ievēlēšana par CVK priekšsēdētāju, 6, 89; CVK 
locekļu ievēlēšana, 6, 90; I. Vanagas atsaukšana no CVK, 21, 262; V. Vernera ievēlēšana par 
CVK locekli, 21, 266.
Centrālā zemes komisija – Zemkopības ministrijas pārstāves K. Cinkus atsaukšana no 
C. z. k. sastāva, 20, 242; Zemkopības ministrijas pārstāvja V. Pētersona apstiprināšana C. z. k. 
sastāvā, 20, 243.

D
Deputāta pilnvaras – 
d. p. apstiprināšana – I. Zujeva, 9, 118; A. Jakimova, 21, 260.
d. p. apstiprināšana uz laiku – I. Brīvera, 3, 43; R. Jansona, 5, 77; V. Valaiņa, 9, 116; G. Kalniņa, 
17, 214.

E
Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja – I. Lībiņas-Egneres apstiprināšana par EP PA 
delegācijas vadītāju, 1, 30.

F
Finanšu pārskats – sk. Valsts kontrole
Fiskālās disciplīnas padome – I. Feifera atbrīvošana no F. d. p. locekļa amata, 9, 105; F. d. p. 
locekļa apstiprināšana, 17, 218.

Ģ
Ģenerālprokurors – Ē. Kalnmeiera iecelšana par Ģ., 10, 132.

K
Kolektīvā iniciatīva – 10 654 Latvijas pilsoņu iesniegtās K. i. “Par kažokzvēru aizsardzību” 
noraidīšana, 5, 75; 10 117 Latvijas pilsoņu iesniegtās K. i. “Marihuānas dekriminalizācija” 
noraidīšana, 17, 216.
Krimināllieta – par Saeimas piekrišanu deputāta D. Liepiņa K. turpmākai iztiesāšanai, 4, 67.
Kriminālvajāšana – par Saeimas atļauju uzsākt K. pret Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi 
T. Bormani, 6, 92.
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L
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki – par termiņa pagarināšanu LNB spēku karavīru dalībai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā, 23, 308.
Latvijas pilsonība – R. Nakoņečnija uzņemšana L. p. par īpašiem nopelniem Latvijas labā, 
20, 244.

M
Ministrs –
uzticības izteikšana: aizsardzības ministram R. Bergmanim, 15, 188.

N
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – G. Grūbes atbrīvošana no NEPLP 
locekļa amata, 9, 108; D. Ķezberes ievēlēšana par NEPLP locekli, 13, 168; A.  Dimanta 
atbrīvošana no NEPLP locekļa amata, 15, 189.
Nacionālās drošības koncepcija – N. d. k. apstiprināšana, 23, 303.
NATO Parlamentārā Asambleja – deputāta A. Rasmaņa apstiprināšana par NATO PA 
Latvijas delegācijas pastāvīgo pārstāvi, 18, 223.

P
Padome – sk. Augstākā izglītības padome; Fiskālās disciplīnas padome; Nacionālā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padome; Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome
Parlamentārās izmeklēšanas komisija –
deputāta ievēlēšana P. i. k.: I. Brīvera, 3, 48; I. Zujeva, 9, 120;
Par P. i. k. par valstij piederošo 75 % bankas “Citadele” akciju pārdošanas procesa virzību, 
pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju 
pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem 
un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā darbības pagarināšanu līdz 
2015. gada 18. decembrim, 21, 263.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome – deputāta J. Trupovnieka apstiprināšana 
par Saeimas pārstāvi P. f. i. f. p., 18, 226.
Pievienotās vērtības nodoklis – par uzdevumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai 
izvērtēt iespēju samazināt PVN likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecības vajadzībām, 
10, 131.

S
Saeimas komisija – 
deputāta atsaukšana, ievēlēšana S. k.: I. Brīvera, 3, 44; J. Viļuma, 3, 46; R. Jansona, 5, 78; 
J. Upenieka, 9, 114; V. Valaiņa, 9, 117; I. Zujeva, 9, 119; R. Dzintara, 11, 145; E. Šnores, 11, 
146; I. Bites, 17, 209; G. Kalniņa; J. Vectirāna, 17, 219; J. Viļuma, 17, 220; I. Zujeva, 18, 225; 
A. Jakimova, 21, 261; A. Matīsa, 22, 285; Dz. Zaķa, 22, 286.
Satversmes tiesas tiesnesis – 
apstiprināšana par S. t. t.: D. Rezevskas, 20, 245.
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T
Tiesas tiesnesis – 
apstiprināšana par rajona (pilsētas) T. t.: A. Buliņas, 3, 49; I. Sniķeres, 3, 50; I. Ādamsones-
Stružas, 4, 65; L. Baltmanes-Zepas, 4, 66; I. Bāliņas, 9, 103; S. Dolnieces, 9, 104; I. Ušakovas, 
9, 115; L. Apšenieces, 13, 164; I. Višķeres, 13, 171; A. Zariņas, 13, 172; A. Pāveles, 23, 304;
iecelšana par rajona (pilsētas) T. t.: A. Ilsteres, 3, 45; N. Zavadskas, 3, 47; I. Gailes, 9, 106; 
A. Grāvītes, 9, 107; Z. Studentes, 9, 111; A. Daideres, 13, 166; V. Mazures, 13, 170; A. Dreimaņa, 
17, 213; N. Pakules, 19, 232; M. Romanovas, 19, 233; L. Frances, 21, 254; I. Grigorjeva, 21, 
255; D. Liepiņas, 21, 257; A. Putniņas, 21, 25;
atbrīvošana no rajona (pilsētas) T. t. amata: L. Kanaviņas, 1, 29; I. Strautiņas, 1, 32; 
H. Muižnieces, 9, 110; I. Ķikutes, 9, 113; Dz. Danbergas, 13, 167; T. Bormanes, 17, 210; 
A. Biksinieces, 18, 222; O. Žukas, 23, 305;
atcelšana no pilsētas T. t. amata: S. Briķes, 13, 165.
Tiesnesis – Goda T. nosaukuma piešķiršana K. Torgānam, 5, 80; sk. Apgabaltiesas tiesnesis; 
Augstākās tiesas tiesnesis; Tiesas tiesnesis
Tiesnešu skaits – T. s. noteikšana Latvijas Republikas rajonu (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās, 
5, 76; 24, 325; T. kopskaita noteikšana Latvijas Republikas apgabaltiesās, 9, 112.

V
Valsts aizdevums – par Saeimas piekrišanu V. a. nosacījuma maiņai valsts akciju sabiedrībai 
“Privatizācijas aģentūra”, 5, 79.
Valsts budžets – sk. Budžets
Valsts kontrole – par 2014. gada finanšu pārskata revīziju V. k., 1, 34; I. Stepanovas 
apstiprināšana par Latvijas Republikas V. k. padomes locekli, 7, 98; par 2015. gada un 
2016. gada finanšu pārskata revīziju V. k., 22, 284.
Valsts prezidents – R. Vējoņa ievēlēšana, 11, 147.
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