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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

71.

487L/12

Par Daugavpils Universitātes Satversmes
grozījumiem

1. pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces
2016. gada 9. jūnijā pieņemtie Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumi.
2. pants. Līdz ar likumu izsludināmi Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 8. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

72.

488L/12

Grozījums likumā “Par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam”

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12., 22. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007,
24. nr.; 2009, 2., 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012,
192. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 127., 248. nr.; 2016, 241. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt pārejas noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Personai, kura bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam, tiesības
uz bezdarbnieka pabalstu nosaka saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas bija spēkā līdz 2016. gada
31. decembrim.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 8. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

73.

489L/12

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.;
2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009,
205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 63., 100., 190., 197. nr.;
2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016,
31., 123., 241. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 34. panta pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71) par pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes 2014. gada 15. maija regulu Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu
apķīlāšanas procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un
komerclietās (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 655/2014) —
0,5 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro;”.
2. Izslēgt 43. panta otrajā daļā vārdus “un personas”.
3. Papildināt 207. pantu pēc skaitļa un vārda “138. pantā” ar vārdiem un skaitli “vai 77.3 nodaļā”.
4. Izteikt 238. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) uzturlīdzekļiem bērnam, tajā skaitā arī par uzturlīdzekļiem Ministru kabineta
noteiktajā minimālajā apmērā;”.
5. Izteikt 250.19 panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lietu par maza apmēra prasību tiesnesis ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma
pamata, ja galvenais parāds vai — prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu — maksājumu kopsumma
prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz 2100 euro. Tiesa ierosina lietu par uzturlīdzekļu piedziņu
bērnam Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, ja pastāv Uzturlīdzekļu garantiju fonda
likumā minētie šķēršļi, kas liedz personai saņemt uzturlīdzekļus Ministru kabineta noteiktajā
minimālajā apmērā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Maksājumu kopsumma prasībās par
uzturlīdzekļu piedziņu attiecināma uz katru bērnu atsevišķi.”
6. Izteikt 341.1 panta tekstu šādā redakcijā:
“Tiesiskās aizsardzības procesa lietu tiesa izskata pēc parādnieka juridiskās adreses, kas
parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.”
7. Papildināt 341.2 panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) parādnieka juridisko adresi, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas tiesā.”
8. Izteikt 363.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu atbilstoši parādnieka vai kreditora
pieteikumam tiesa izskata pēc parādnieka juridiskās adreses, kas parādniekam bija reģistrēta trīs
mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā.”
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9. Papildināt 363.2 panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) parādnieka juridisko adresi, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas tiesā.”
10. Papildināt 363.3 panta otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) parādnieka juridisko adresi, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas tiesā.”
11. Izteikt 363.5 panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) parādnieka firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kas
parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā, un
juridisko adresi pieteikuma iesniegšanas dienā;”.
12. Izteikt 363.22 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu atbilstoši parādnieka pieteikumam tiesa
izskata pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas tiesā, bet, ja tādas nav, — pēc dzīvesvietas.”
13. Papildināt 363.23 panta pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) parādnieka deklarēto dzīvesvietu, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus
pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu.”
14. Papildināt 540. pantu ar 19. punktu šādā redakcijā:
“19) tiesas, arī ārvalsts tiesas, izdota Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A daļa saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 19. panta 1. punkta
“a” apakšpunktu.”
15. Papildināt 549. pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:
“(23) Ja parādnieka dzīvesvieta (juridiskajām personām — juridiskā adrese), mantas atrašanās
vieta vai darbavieta nav Latvijā, tiesu izpildītājam jāpieņem izpildei šā likuma 540. panta 19. punktā
norādītais izpildu dokuments neatkarīgi no parādnieka dzīvesvietas (juridiskajām personām —
juridiskās adreses), mantas atrašanās vietas vai darbavietas.”
16. 563. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:
“13) tiesa vai ārvalsts tiesa atsauc izsniegto Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu vai atsaka
tā izpildi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 655/2014.”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja tiesa, ārvalsts tiesa vai kompetentā iestāde groza Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 655/2014,
nolēmuma izpilde atceltajā daļā izbeidzama un izpilde turpināma atbilstoši
grozītajam Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumam.”
17. Izteikt 568. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Izdevumus, kas saistīti ar tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu, pagaidu aizsardzības
līdzekļa noteikšanu vai Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi, sedz prasītājs.”
6

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

18. 572.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja piedzinējs ir izteicis attiecīgu lūgumu, kā arī lūgumu piemērot visus šā likuma
557. panta 1., 2. un 3. punktā norādītos piespiedu izpildes līdzekļus un ja parādnieks paziņojumā
par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā tiesu izpildītāja depozīta kontā nav ieskaitījis
paziņojumā norādīto summu, tiesu izpildītājs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai paziņo,
ka nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai notariālais akts, kas ietver vienošanos par periodiskiem
uzturlīdzekļu maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā, netiek pildīts.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitļus “likuma 5. panta otrās daļas 1. punktu” ar vārdu “likumu”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas izpildrīkojumu par nepamatoti izmaksāto
uzturlīdzekļu summu piedziņu no iesniedzēja piedzinējam atpakaļ neizsniedz. Ja tiesu izpildītājs
pēc piedzinēja lūguma ir sniedzis Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai šā panta pirmajā
daļā noteiktās ziņas, izpildu dokumentu piedzinējam izsniedz tikai pēc tam, kad no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijas saņemts apliecinājums par prasījuma neesamību.”
19. Papildināt 596. panta 5. punktu pēc vārdiem “uz tiesas nolēmumu” ar vārdiem “vai
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu”.
20. Papildināt 622. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja tiesu izpildītāja lietvedībā atrodas vairākas izpildu lietas, kas ievestas par šā likuma
623. panta pirmajā daļā minētajiem prasījumiem, un starp tām ir izpildu lieta, kurā Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācija stājusies piedzinēja vietā daļā par to uzturlīdzekļu piedziņu no
parādnieka, kuri izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un ar piedzīto summu nepietiek,
lai pilnīgi apmierinātu visus prasījumus, piedzītā summa sadalāma proporcionāli izpildu lietās
aprēķinātā parāda summai vai parādu kopsummai, ja lietā ir vairāki piedzinēji.”
21. Izteikt 623. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) prasījumi par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam vai Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijas prasījumi par uzturlīdzekļu parāda piedziņu;”.
22. Papildināt 643. panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda “138. pantā” ar vārdiem un skaitli
“vai 77.3 nodaļā”.
23. Aizstāt 644. panta trešajā daļā vārdus un skaitļus “un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā
Nr. 1215/2012” ar vārdiem un skaitļiem “Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1215/2012 un
Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 655/2014”.
24. Papildināt likumu ar 77.3 nodaļu šādā redakcijā:
“77.3 nodaļa. Lietas par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu
644.23 pants. Lietas par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu piekritība
(1) Pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz tiesā, kurā ceļama
nodrošināmā prasība, vai tiesā, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības.
(2) Ja Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 6. panta 2. punktā minētajā
gadījumā lieta pēc būtības ir piekritīga ārvalsts tiesai, pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojuma izdošanu iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas vai
dzīvesvietas.
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(3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 6. panta 4. punktā minētajā
gadījumā prasītājs pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu var iesniegt pēc
savas izvēles jebkurā rajona (pilsētas) tiesā, kas atrodas tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie
kuras pastāv zvērināts notārs, kas taisījis attiecīgo notariālo aktu.
644.24 pants. Pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu
(1) Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 8. pantā minētajam
pieteikumam pievieno dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas samaksu likumā noteiktajā
kārtībā un apmērā.
(2) Pieteikumu paraksta prasītājs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis,
pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu
griezties ar pieteikumu tiesā.
(3) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.
644.25 pants. Ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē
(1) Ja prasītājs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 14. panta
1. un 2. punktu lūdz tiesu iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē,
prasītājs papildus šā likuma 644.24 panta pirmajā daļā minētajam pievieno dokumentu, kas apliecina
ar ziņu iegūšanu saistīto izdevumu samaksu.
(2) Ja prasītāja lūgums iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē
atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 14. panta 3. punktā minētajām
prasībām, tiesa apmierina prasītāja lūgumu.
(3) Lai iegūtu šā panta pirmajā daļā minētās ziņas, tiesa elektroniskā pasta sūtījumā, kas
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta kredītiestādēm lūgumu sniegt ziņas par atbildētāja
naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē.
(4) Kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no tiesas lūguma saņemšanas
dienas elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta tiesai
ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) attiecīgajā kredītiestādē.
(5) Šā panta trešajā daļā minēto lūgumu sniegt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem
(kontiem) kredītiestādē ārvalstī tiesa nosūta ārvalsts informācijas iestādei Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 29. pantā noteiktajā kārtībā.
(6) Ja tiesa uzskata, ka prasītāja lūgums iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem)
kredītiestādē nav pamatots, tā lūgumu noraida. Par tiesas vai tiesneša lēmumu var iesniegt blakus
sūdzību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 21. panta 2. punktā noteiktajā
termiņā.
(7) Ja ārvalsts tiesa, kurā iesniegts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
izdošanu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 14. panta 3. punktu
lūdz iegūt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē, tiesa šīs ziņas iegūst šā
panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 14. panta 6. punktu nosūta tās attiecīgajai ārvalsts tiesai.
644.26 pants. Pieteikuma nepieņemšanas pamats
(1) Tiesa atsakās pieņemt pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, ja
pieteikumam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu
griezties ar pieteikumu tiesā.
(2) Par atteikšanos pieņemt pieteikumu tiesa pieņem motivētu lēmumu. Lēmumu līdz ar
iesniegto pieteikumu izsniedz iespējamam prasītājam. Lēmums nav pārsūdzams.
(3) Tiesneša atteikums pieņemt pieteikumu šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nav
šķērslis tāda paša pieteikuma iesniegšanai tiesā, kad būs novērsti pieļautie trūkumi.
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644.27 pants. Pieteikuma atstāšana bez virzības
(1) Ja prasītājs nav sniedzis visas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
8. pantā prasītās ziņas vai nav pievienojis dokumentus, kas apliecina valsts nodevas vai ar ziņu
iegūšanu saistīto izdevumu samaksu, vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta
neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības
un iestājas šā likuma 133. pantā paredzētās sekas.
(2) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš un pieteikums tiek atdots prasītājam,
tiesa vienlaikus pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzības nodrošināšanai iemaksātās summas
izmaksu no tiesu izpildītāja konta, ja prasītājs ir sniedzis šā likuma 644.28 panta pirmajā daļā minēto
zaudējumu nodrošinājumu. Lēmums izpildāms nekavējoties.
644.28 pants. Atbildētāja iespējamo zaudējumu nodrošināšana
(1) Zaudējumu nodrošinājumu, ko prasītājs Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 12. pantā minētajos gadījumos sniedz, lai nodrošinātu zaudējumus, kas atbildētājam
varētu rasties sakarā ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, veic, iemaksājot tiesas vai
tiesneša noteikto summu tiesu izpildītāja depozītu kontā. Iesniegumā tiesu izpildītājam prasītājs
norāda, saskaņā ar kādu tiesas lēmumu par atbildētāja iespējamo zaudējumu nodrošināšanu šī
summa tiek iemaksāta, kā arī iesniedz tiesu izpildītājam attiecīgā lēmuma norakstu.
(2) Tiesa lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu pieņem nekavējoties pēc šā likuma
644.24 pantā minētā pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 18. panta 4. punktā minētajā termiņā. Lēmums nav pārsūdzams. Tiesa lēmumu par
zaudējumu nodrošināšanu var pieņemt vienlaikus ar šā likuma 644.27 pantā minēto lēmumu.
(3) Lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu tiesa pieņem pēc tam, kad ir saņemts
tiesu izpildītāja paziņojums par zaudējumu nodrošināšanai noteiktās summas ieskaitīšanu
tiesu izpildītāja depozītu kontā, izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
12. panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punktā noteiktos gadījumus. Ja šā panta otrajā daļā minētais
lēmums pieņemts vienlaikus ar šā likuma 644.27 pantā minēto lēmumu, lēmumu par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojumu pieņem tikai tad, ja prasītājs ir novērsis pieļautos trūkumus.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 14. panta 7. punktā minētajā
gadījumā tiesa nekavējoties pieņem lēmumu par zaudējumu atlīdzības nodrošināšanai iemaksātās
summas izmaksu no tiesu izpildītāja depozītu konta. Lēmums izpildāms nekavējoties.
644.29 pants. Ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu radīto zaudējumu
atlīdzināšana
(1) Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 13. panta 2. punktā
minētajiem gadījumiem atbildētājs ir tiesīgs prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas tam radušies
sakarā ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, arī tad, ja pret atbildētāju celtā prasība ir
noraidīta vai atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība lietā izbeigta šā likuma 223. panta 2. un 4. punktā
noteiktajos gadījumos.
(2) Tiesa spriedumā vai lēmumā, ar kuru prasība atstāta bez izskatīšanas vai lieta izbeigta, pēc
atbildētāja lūguma vienlaikus izlemj jautājumu par zaudējumu atlīdzības nodrošināšanai iemaksātās
summas izmaksu no tiesu izpildītāja depozītu konta atbildētājam. Ja lūgums un pierādījumi par
faktisko zaudējumu apmēru tiesai nav iesniegti, nodrošinātie zaudējumi atmaksājami prasītājam.
(3) Noraidot vai apmierinot prasību daļēji, tiesa jautājumu par zaudējumu nodrošinājuma
pilnīgu vai daļēju izmaksu atbildētājam izlemj pēc atbildētāja lūguma. Ja lūgums un pierādījumi par
faktisko zaudējumu apmēru tiesai nav iesniegti, nodrošinātie zaudējumi atmaksājami prasītājam.
Ja prasība celta citā valstī, atbildētājs papildus iesniedz pierādījumus tam, ka prasība noraidīta vai
apmierināta daļēji.
(4) Atbildētājam ir tiesības celt prasību par nepiedzīto zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar
šā panta pirmo daļu.
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644.30 pants. Lēmums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu
(1) Tiesa lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu vai lēmumu, ar kuru
pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, pieņem
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 17. pantā noteiktajā kārtībā rakstveida
procesā, iepriekš par to nepaziņojot atbildētājam un citiem lietas dalībniekiem.
(2) Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu tiesa izraksta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 19. pantu. Tiesa pēc prasītāja lūguma veic šajā daļā minētā rīkojuma
transliterāciju vai tulkojumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
23. panta 4. punktu.
(3) Tiesas vai tiesneša lēmumu, ar ko pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā un Eiropas Parlamenta
un Padomes regulas Nr. 655/2014 21. pantā noteiktajā kārtībā un termiņā.
644.31 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšana, ja nav celta prasība
(1) Ja prasītājs pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedzis pirms
prasības celšanas un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 10. panta 1. punktā
noteiktajā termiņā prasību nav cēlis, tiesa vai tiesnesis, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 10. panta 2. punktā minēto veidlapu, pēc savas iniciatīvas pieņem lēmumu
par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu. Lēmums izpildāms nekavējoties.
(2) Tiesa pēc lēmuma pieņemšanas nekavējoties nosūta to tiesu izpildītājam, kura lietvedībā
atrodas izpildu lieta, vai, ja lēmums izpildāms ārvalstī, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 29. pantā noteiktajā kārtībā — attiecīgās ārvalsts kompetentajai iestādei.
644.32 pants. Lēmuma par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izpilde
(1) Lēmums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izpildāms nekavējoties pēc tā
pieņemšanas.
(2) Tiesu izpildītājs uzsāk izpildu darbības pēc piedzinēja pieteikuma, kam pievienota Eiropas
kontu apķīlāšanas rīkojuma A daļa un neaizpildīta standarta veidlapa paziņojumam saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 25. pantu.
(3) Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma A daļu, dod
kredītiestādei rīkojumu apķīlāt atbildētāja naudas līdzekļus Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma
A daļā norādītās summas apmērā, ievērojot šā likuma 1. pielikuma 3. punktā noteikto ierobežojumu
attiecībā uz atbildētāju un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 24. panta 7. punktā
noteikto atbildētāja kontu apķīlāšanas secību, un pārskaitīt tos tiesu izpildītāja depozītu kontā.
(4) Pēc tam, kad saņemts kredītiestādes paziņojums par šā panta trešajā daļā minētā rīkojuma
izpildes rezultātiem, tiesu izpildītājs Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 25. panta
2. punktā vai — attiecīgā gadījumā — 3. punkta otrajā daļā noteiktajā kārtībā nosūta tiesai un
prasītājam paziņojumu par kredītiestādē esošo atbildētāja naudas līdzekļu apķīlāšanu.
(5) Lūgumu par pārmērīgi apķīlāto naudas līdzekļu atbrīvošanu prasītājs iesniedz tiesu
izpildītājam Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 27. panta 2. punktā noteiktajā
kārtībā.
(6) Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz šā panta piektajā daļā minēto prasītāja lūgumu, atmaksā
pārmērīgi apķīlātos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz atbildētāja kontu, no kura naudas līdzekļi
tika saņemti.
644.33 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izsniegšana atbildētājam
(1) Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un pārējos Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 28. panta 1. punktā minētos dokumentus atbildētājam izsniedz tiesa vai šā panta
ceturtajā daļā minētajā gadījumā — tiesu izpildītājs.
(2) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu:
1) pēc tam, kad saņemts paziņojums par naudas līdzekļu apķīlāšanu, Eiropas
10

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 28. pantā noteiktajos termiņos šā
panta pirmajā daļā minētos dokumentus izsniedz atbildētājam:
a) šajā likumā noteiktajā kārtībā ierakstītā pasta sūtījumā, ja atbildētāja dzīvesvieta
vai atrašanās vieta ir Latvijā,
b) pārsūtot dokumentus tās ārvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas
atbildētāja dzīvesvieta vai atrašanās vieta, ja atbildētāja dzīvesvieta vai atrašanās
vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī,
c) šā likuma 82. vai 83. nodaļā noteiktajā kārtībā, ja atbildētāja dzīvesvieta vai
atrašanās vieta nav kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm;
2) pēc prasītāja lūguma Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 28. panta
3. punkta otrajā daļā minētajā gadījumā šīs regulas 28. panta 5. punktā minētos
dokumentus nekavējoties nosūta izpildes ārvalsts kompetentajai iestādei.
(3) Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izdevusi ārvalsts tiesa un atbildētāja deklarētā
dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir Latvijā, šā panta pirmajā daļā
minētos dokumentus pēc ārvalsts tiesas vai lietas dalībnieka lūguma izsniedz tiesa, kuras darbības
teritorijā atrodas atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese.
Par dokumentu izsniegšanu tiesa informē ārvalsts tiesu vai lietas dalībnieku atkarībā no tā, kurš
iesniedzis šajā daļā minēto lūgumu.
(4) Tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta, kas ievesta pēc Eiropas kontu
apķīlāšanas rīkojuma, ko izdevusi ārvalsts tiesa, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 28. panta 3. punkta otrajā daļā minētajā gadījumā pēc piedzinēja rakstveida lūguma
nosūta atbildētājam, kura deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese
ir Latvijā, ierakstītā pasta sūtījumā šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus. Par dokumentu
nosūtīšanu tiesu izpildītājs informē piedzinēju. Uzskatāms, ka atbildētājam šā panta pirmajā daļā
minētie dokumenti ir izsniegti septītajā dienā no nosūtīšanas dienas.
(5) Tiesa vai tiesu izpildītājs atkarībā no tā, kurš saskaņā ar šā panta noteikumiem ir bijis
atbildīgs par dokumentu izsniegšanu, pēc prasītāja rakstveida lūguma Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 33. panta 3. punkta trešajā daļā noteiktajā kārtībā atkārtoti nosūta
atbildētājam šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus.
644.34 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšana, grozīšana, tā izpildes
atteikšana vai izpildes kārtības grozīšana
(1) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas
lieta izskatīšanai pēc būtības, var atcelt vai grozīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu:
1) pēc atbildētāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 33. pantu;
2) pēc atbildētāja vai prasītāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 35. panta 1. punktu;
3) pēc atbildētāja vai prasītāja kopīga pieteikuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 35. panta 3. punktu.
(2) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas
lieta izskatīšanai pēc būtības, var atteikt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izpildi vai grozīt tā
izpildes kārtību:
1) pēc atbildētāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 34. panta 1. punkta “a” apakšpunktu un “b” apakšpunkta “i” un “iii”
apakšpunktu;
2) pēc prasītāja pieteikuma saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 35. panta 4. punktu.
(3) Saņēmusi šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto atbildētāja pieteikumu, tiesa var
atkārtoti lemt par saskaņā ar šā likuma 644.28 pantu prasītājam uzlikto pienākumu.
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(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pieteikumu, kas iesniegts, izmantojot Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 36. pantā minēto veidlapu, izskata rakstveida
procesā, iepriekš par to paziņojot lietas dalībniekiem. Vienlaikus ar paziņojumu tiesa nosūta
lietas dalībniekiem pieteikumu un nosaka termiņu paskaidrojuma iesniegšanai, izņemot tādu
pieteikumu, kuru atbildētājs iesniedzis saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
34. panta 1. punkta “a” apakšpunktu vai 35. panta 3. punktu.
(5) Ja pieteikums iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
33. panta 1. punkta “b” un “c” apakšpunktu, tiesa par to paziņo lietas dalībniekiem, nosakot
prasītājam termiņu šajos apakšpunktos minēto trūkumu novēršanai šīs regulas 33. panta 3. un
4. punktā noteiktajā kārtībā.
(6) Ja prasītājs nenovērš šā panta piektajā daļā minētos trūkumus, pieteikumu izskata šā
panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja prasītājs šā panta piektajā daļā minētos trūkumus novērš,
tiesa pieteikumu noraida.
(7) Tiesa šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu pieņem Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 36. panta 4. punktā minētajā termiņā, un šis lēmums izpildāms
nekavējoties.
(8) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 37. pantā minēto veidlapu.
(9) Ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums izpildāms ārvalstī, tiesa šā panta pirmajā, otrajā
un trešajā daļā minēto lēmumu pārsūta ārvalsts kompetentajai iestādei Eiropas Parlamenta un
Padomes regulas Nr. 655/2014 36. panta 5. punkta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
644.35 pants. Ārvalsts tiesas izdota Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildes atteikšana
vai izpildes kārtības grozīšana
(1) Rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojums, ir tiesīga:
1) pēc atbildētāja pieteikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
34. pantā noteiktajos gadījumos vai pēc prasītāja un atbildētāja kopīga pieteikuma
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 35. panta 3. punktā noteiktajā
gadījumā atteikt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi vai grozīt tā izpildes
kārtību;
2) pēc prasītāja pieteikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014
35. panta 4. punktā noteiktajā gadījumā grozīt tā izpildes kārtību.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā pieteikuma izskatīšanai piemēro šā likuma 644.34 pantā
noteikto kārtību.
(3) Tiesa šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 36. panta 4. punktā minētajā termiņā, un šis lēmums izpildāms nekavējoties.
(4) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas Nr. 655/2014 37. pantā minēto veidlapu.
644.36 pants. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma aizstāšana
(1) Tiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, pēc atbildētāja pieteikuma,
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 655/2014 38. panta 1. punkta “a”
apakšpunktu, var aizstāt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu ar šā likuma 138. pantā paredzētajiem
prasības nodrošinājuma līdzekļiem.
(2) Tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts tiesas izdotais Eiropas kontu apķīlāšanas
rīkojums, pēc atbildētāja pieteikuma, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas
Nr. 655/2014 38. panta 1. punkta “b” apakšpunktu, var aizstāt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu
ar šā likuma 138. pantā paredzētajiem prasības nodrošinājuma līdzekļiem.
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(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pieteikumu izskata rakstveida procesā, iepriekš
par to paziņojot lietas dalībniekiem. Vienlaikus ar paziņojumu tiesa nosūta lietas dalībniekiem
pieteikumu un nosaka termiņu paskaidrojuma iesniegšanai.
(4) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.
(5) Lēmumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma aizstāšanu izpilda tiesu izpildītājs,
kura lietvedībā atrodas lieta par attiecīgā Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildi, vispirms
nodrošinot prasību ar aizstājošo prasības nodrošinājuma līdzekli un pēc tam atceļot naudas līdzekļu
apķīlājumu, kas veikts saskaņā ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu. Summu, kura iemaksāta
tiesu izpildītāja depozītu kontā saskaņā ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, tiesu izpildītājs
atmaksā, tikai pamatojoties uz tiesas nolēmumu.”
25. Papildināt pārejas noteikumus ar 121., 122., 123. un 124. punktu šādā redakcijā:
“121. Grozījumi šā likuma 34., 207., 540., 549., 563., 568., 643. un 644. pantā saistībā ar
Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un 77.3 nodaļa stājas spēkā 2017. gada 18. janvārī.
122. Grozījumi šā likuma 250.19 pantā par lietas ierosināšanu par uzturlīdzekļu piedziņu
Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, grozījumi 596. panta 5. punktā par piedziņas
nevēršanu uz bērna uzturlīdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, kurus,
pamatojoties uz Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem,
kā arī grozījumi 623. panta pirmās daļas 1. punktā par pirmās kārtas piedziņas prasījumiem stājas
spēkā 2017. gada 1. aprīlī.
123. Grozījumi šā likuma 572.1 panta pirmajā un trešajā daļā par piedziņu Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijas labā stājas spēkā 2017. gada 1. februārī un attiecas uz izpildu lietām,
kas ievestas ar 2017. gada 1. februāri.
124. Prasības par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam Ministru kabineta noteiktajā
minimālajā apmērā, kuras celtas tiesā līdz 2017. gada 1. aprīlim, izskata Civilprocesa likumā
noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2017. gada 1. aprīlim.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 8. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

74.

490L/12

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 3. nr.; 2002, 1., 12. nr.; 2007, 9., 10., 16. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 76. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 105., 114. nr.; 2016, 48. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt I nodaļu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:
“3.1 pants. Aizliegums dienēt ārvalstīs
(1) Latvijas pilsonim aizliegts dienēt ārvalsts vai cita starptautisko tiesību subjekta vai tā
teritorijā izveidotajos bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, militārajā organizācijā, izlūkošanas vai
drošības dienestā, policijā (milicijā) vai tieslietu institūciju dienestā (turpmāk — dienests), izņemot
gadījumu, kad:
1) Latvijas pilsonis dienē Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas,
Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas Savienības, Brazīlijas
Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes dienestā vai tādas valsts dienestā, ar kuru
Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu;
2) Latvijas pilsonis dienē tādā dienestā, kas nav atzīstams par brīvprātīgu citas savas
pilsonības (pavalstniecības) valstī, ar kuru dubultā pilsonība ir izveidojusies atbilstoši
Pilsonības likuma nosacījumiem.
(2) Latvijas nepilsonim aizliegts dienēt ārvalsts dienestā.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Personām, kas uzsākušas dienēt ārvalstīs līdz 2017. gada 1. janvārim, šā likuma 3.1 pantā
paredzētais aizliegums piemērojams ar 2018. gada 1. janvāri.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 8. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

75.

491L/12

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) iesniedzējs — bērna vecāks vai aizbildnis, kura aprūpē ir bērns un kurš Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijai ir iesniedzis iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu šā bērna
uzturam, vai pilngadīga persona, kura Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir iesniegusi
iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam un turpina iegūt pamatizglītību, vidējo
izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;
2) parādnieks — vecāks, kuram ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu,
tiesas nolēmumu vai notariālo aktu, kas ietver vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu
maksājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā (turpmāk — vienošanās par
uzturlīdzekļiem), noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un kura vietā
uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda sakarā ar to, ka viņš nenodrošina
bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto
daļu, noteicis Ministru kabinets;
3) uzturlīdzekļi — bērna ikmēneša uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt bērnam ir
katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un viņa mantas stāvokļa un kuru
minimālo apmēru, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.
2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt, lai tiktu īstenotas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu un
veicināta bērna izglītības iegūšana, izveidojot Uzturlīdzekļu garantiju fondu (turpmāk — Fonds)
minimālo uzturlīdzekļu izmaksai, ja bērns iegūst izglītību Latvijas Republikā un viens vai abi bērna
vecāki nenodrošina viņam uzturlīdzekļus.
3. pants. Fonds
(1) Fonds ir valsts budžetā paredzētais līdzekļu kopums. Ar Fonda līdzekļiem tiek nodrošināti
bērni līdz pilngadības sasniegšanai, kā arī personas pēc pilngadības sasniegšanas, ja tās turpina
iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne
ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) vecāks nenodrošina savam bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu,
pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, un
nepastāv kāds no šā likuma 11. panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem;
2) parādnieks nepilda tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos
par uzturlīdzekļiem un no zvērināta tiesu izpildītāja saņemtas ziņas, ka parādnieks
nav paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā ieskaitījis
zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā paziņojumā norādīto summu.
(2) Fonda līdzekļu turētājs ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (turpmāk — Fonda
administrācija). Fonda administrācija ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde.
4. pants. Fonda administrācijas uzdevumi
(1) Fonda administrācija veic šādus uzdevumus:
1) piesaista, uzkrāj un izmaksā Fonda līdzekļus atbilstoši šā likuma 3. panta pirmajā
daļā norādītajiem mērķiem;
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2)

mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda līdzekļus, kā arī nodrošina to izlietojuma
kontroli;
3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi
no Fonda, un parādniekus, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā
izsniedz ziņas par minētajām personām.
(2) Padomes 2008. gada 18. decembra regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem
tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (turpmāk —
Padomes regula Nr. 4/2009) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija.
Kārtību un apjomu, kādā Fonda administrācija Padomes regulā Nr. 4/2009 noteiktajos gadījumos
sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno šajā regulā centrālajai iestādei noteiktās tiesības un
funkcijas, kā arī pilda šajā regulā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru kabinets.
(3) Hāgas 2007. gada 23. novembra Konvencijā par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida
ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (turpmāk — Hāgas 2007. gada 23. novembra
konvencija) noteiktos centrālās iestādes pienākumus veic Fonda administrācija. Kārtību un apjomu,
kādā Fonda administrācija Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencijā noteiktajos gadījumos
sniedz personām juridisko palīdzību, īsteno šajā konvencijā centrālajai iestādei noteiktās tiesības
un funkcijas, kā arī pilda šajā konvencijā noteiktos centrālās iestādes uzdevumus, nosaka Ministru
kabinets.
5. pants. Fonda administrācijas tiesības un pienākumi
(1) Fonda administrācijai ir tiesības:
1) saņemt finansējumu no valsts budžeta;
2) saņemt dāvinājumus un ziedojumus;
3) pieprasīt un bez maksas iegūt šā likuma mērķa īstenošanai nepieciešamo informāciju
no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām, kā arī privātpersonām;
4) izsniegt ziņas no valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda
iesniedzēju un parādnieku reģistra kredītiestādēm, kredītiestāžu filiālēm,
kredītinformācijas birojiem, kapitālsabiedrībām, kas sniedz kreditēšanas un
finanšu līzinga pakalpojumus, apdrošināšanas sabiedrībām un elektronisko
sakaru pakalpojumu sniedzējiem par parādnieku, ar kuru tie dibina vai groza
līgumsaistības. Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā izsniedzamas
ziņas par minētajām personām;
5) sadalīt termiņos šā panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā no iesniedzēja
piedzenamās summas samaksu.
(2) Fonda administrācijai ir pienākums:
1) piedzīt no parādnieka uzturlīdzekļus, kurus parādniekam saskaņā ar Fonda
administrācijas lēmumu ir pienākums maksāt bērna uzturam un kuri viņa vietā šā
likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā izmaksāti no Fonda, kā arī par tiem aprēķinātos
likumiskos procentus;
2) bez sevišķa tiesas lēmuma stāties piedzinēja vietā uzturlīdzekļu lietā daļā par šā
likuma 12. pantā noteiktajā kārtībā izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu no parādnieka
un saņemt no parādnieka likumiskos procentus par uzturlīdzekļu summām, kas
izmaksātas no Fonda un nav piedzītas no parādnieka;
3) piedzīt no iesniedzēja nepamatoti izmaksātās uzturlīdzekļu summas un likumiskos
procentus par tām;
4) Padomes regulā Nr. 4/2009 noteiktajā kārtībā un apjomā pārstāvēt tiesā un
citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Padomes regulu
Nr. 4/2009 ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, ārvalsts kreditorus lietās par
pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām, ārvalsts prasītājus
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5)

pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība saskaņā ar Padomes regulu
Nr. 4/2009 celta vienlaikus ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī
ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu
nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām personām atzīšanu vai
izpildes pasludināšanu Padomes regulā Nr. 4/2009 paredzētajos gadījumos;
Hāgas 2007. gada 23. novembra konvencijā noteiktajā kārtībā un apjomā pārstāvēt
tiesā un citās valsts un pašvaldību iestādēs personas, kurām saskaņā ar Hāgas
2007. gada 23. novembra konvenciju ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir,
ārvalsts kreditorus lietās par pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai citām
personām, ārvalsts prasītājus pārrobežu paternitātes noteikšanas lietās, ja prasība
saskaņā ar Hāgas 2007. gada 23. novembra konvenciju celta vienlaikus ar prasību
par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, kā arī ārvalsts pieteikuma iesniedzējus lietās
par ārvalsts tiesu vai kompetento iestāžu nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu
bērnam vai citām personām atzīšanu vai izpildes pasludināšanu Hāgas 2007. gada
23. novembra konvencijā paredzētajos gadījumos.

6. pants. Informācija par parādniekiem
(1) Informāciju par to, ka parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda, Fonda
administrācija sniedz fiziskajām personām, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu
portālu www.latvija.lv, ja:
1) Fonda administrācija ar parādnieku nav noslēgusi vienošanos par kārtību, kādā
viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, vai parādnieks noslēgto
vienošanos nepilda;
2) parādnieks nav persona ar invaliditāti vai persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ
nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu
gadu triju gadu periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.
(2) Informācija par to, ka parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda, ir pieejama,
lai veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu — un tādējādi nodrošinātu
bērnu tiesību aizsardzību.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā informācija par parādnieku tiek ievietota un
dzēsta vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un kārtību, kādā fiziskās
personas var pieprasīt un saņemt informāciju par parādnieku.
7. pants. Parādnieka transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību
izmantošanas aizliegums
(1) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēto parādnieka transportlīdzekļu
un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums (turpmāk — transportlīdzekļu
un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums) tiek piemērots, lai aizsargātu
bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu — uzturlīdzekļu maksāšanu.
(2) Fonda administrācija var lemt par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas
tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:
1) parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda saskaņā ar šā likuma 11. pantu
un parādnieks nav noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā
viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus;
2) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš
veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, bet noslēgto vienošanos nav
pildījis trīs mēnešus pēc kārtas;
3) parādnieka vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Fonda saskaņā ar šā likuma 12. pantu
un parādnieks nav veicis trīs uzturlīdzekļu maksājumus pēc kārtas.
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(3) Fonda administrācija, ņemot vērā šā panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktos
kritērijus, parādniekam var piemērot visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un
kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.
(4) Fonda administrācija nepiemēro transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas
tiesību izmantošanas aizliegumu, ja:
1) parādnieks ir persona ar invaliditāti;
2) parādnieks ir persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus
mēnešus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu
periodā gadījumā, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;
3) tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa
aprūpē esoša bērna interesēm.
(5) Par apstākļiem, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību
izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu, var tikt atzīti šādi apstākļi:
1) transportlīdzekļu vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo
pienākumu veikšanai;
2) parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus
transportlīdzekļus;
3) citi apstākļi, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību
izmantošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas
personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm.
(6) Fonda administrācija pirms lēmuma pieņemšanas nosūta parādniekam lūgumu sniegt
paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kuru dēļ transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu
vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana viņam varētu radīt būtisku kaitējumu paša
parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Parādnieks
paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā minēto. Paskaidrojums sniedzams
20 dienu laikā no Fonda administrācijas lūguma saņemšanas dienas, un tā nesniegšana noteiktajā
termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.
(7) Fonda administrācija pēc parādnieka lūguma saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas lemj
par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma atcelšanu,
ja:
1) iestājies kāds no šā panta ceturtajā daļā minētajiem apstākļiem, kas liedz parādniekam
piemērot transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu;
2) iestājies kāds no šā panta piektajā daļā minētajiem apstākļiem, kuru dēļ
transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums
var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai viņa aprūpē
esoša cita bērna interesēm;
3) parādnieks ir noslēdzis ar Fonda administrāciju vienošanos par parāda maksāšanas
grafiku un veicis trīs maksājumus pēc kārtas.
(8) Fonda administrācija 20 dienu laikā pēc lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņa
beigām izdara transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā atzīmi par transportlīdzekļu un
kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.
8. pants. Fonda līdzekļi
(1) Finanšu līdzekļi šā likuma 3. panta pirmajā daļā minēto mērķu sasniegšanai un Fonda
administrācijai tiek paredzēti likumā par valsts budžetu kārtējam gadam kā atsevišķas programmas
(apakšprogrammas).
(2) Fonda līdzekļus veido:
1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
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2)

no parādnieka, bet šā likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā —
no iesniedzēja piedzītie līdzekļi;
3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.
(3) Gada beigās šā panta otrās daļas 2. un 3. punktā minēto līdzekļu atlikums, ja tas nepārsniedz
gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek Fondā un tiek izmantots nākamajā gadā.
(4) Fonda administrācijas līdzekļus veido:
1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
2) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzība.
(5) Fonda un Fonda administrācijas līdzekļi glabājas Valsts kasē.
9. pants. Fonda administrācijas direktors
(1) Fonda administrāciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata tieslietu
ministrs.
(2) Fonda administrācijas direktors:
1) vada un organizē Fonda administrācijas darbu un nodrošina Fonda administrācijas
darbības nepārtrauktību, nosaka Fonda darbinieku kompetenci un atbildību;
2) izveido Fonda administrācijas struktūrvienības;
3) nosaka Fonda administrācijas darbinieku štatu sarakstu;
4) atbild par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidi un darbību;
5) pieņem lēmumus par uzturlīdzekļu izmaksāšanu, par atteikumu izmaksāt
uzturlīdzekļus un par izmaksas izbeigšanu, pieņem lēmumu par to, ka parādniekam
noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus, un izdod izpildrīkojumu par parādnieka
vietā izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu piedziņu
no parādnieka šā likuma 5. panta otrās daļas 1. punktā paredzētajā gadījumā;
pieņem lēmumu un izdod izpildrīkojumu par nepamatoti no Fonda izmaksāto
līdzekļu piedziņu no iesniedzēja šā likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā paredzētajā
gadījumā; pieņem lēmumu par to, ka šā likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā
paredzētajā gadījumā no iesniedzēja Fondam piedzenamās summas samaksa tiek
sadalīta, kā arī pieņem un izdod citus normatīvajos aktos noteiktos lēmumus un
izpildrīkojumus;
6) pieņem lēmumu atmaksāt Fondā nepareizi ieskaitītos līdzekļus;
7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Fonda administrāciju;
8) atbild par Fonda administrācijas uzdevumu izpildi;
9) atbild par Fonda līdzekļu lietderīgu izmantošanu;
10) atbild par Fonda administrācijas darbības tiesiskumu;
11) nodrošina, lai tiek sagatavots un publicēts kārtējā gada publiskais pārskats par Fonda
administrācijas darbību un pārskats par Fonda mērķa īstenošanu.
(3) Fonda administrācijas direktoram var būt vietnieks.
10. pants. Iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus
(1) Iesniedzējam ir tiesības saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, ja vienlaikus pastāv šādi apstākļi:
1) iesniedzējam un bērnam ir Latvijas Republikā piešķirts personas kods un deklarēta
dzīvesvieta Latvijas Republikā;
2) bērns ir iesniedzēja aprūpē, izņemot gadījumu, kad pilngadīga persona ir iesniegusi
iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam;
3) pilngadīga persona turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai
speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai;
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4) iestājies viens no šā likuma 3. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
(2) Ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par
uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un iestājies šā likuma
3. panta pirmās daļas 1. punktā minētais gadījums, uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti saskaņā
ar šā likuma 11. pantu.
(3) Ja iesniedzējam atteikta vai izbeigta uzturlīdzekļu izmaksa saskaņā ar šā likuma 11. pantu,
strīds par uzturlīdzekļu piedziņu izšķirams tiesā.
(4) Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem
parādniekam ir noteikts pienākums maksāt iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam un iestājies
šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētais gadījums, uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti
saskaņā ar šā likuma 12. pantu.
11. pants. Uzturlīdzekļu saņemšana administratīvā procesa ietvaros
(1) Ja vecākam nav ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par
uzturlīdzekļiem noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus bērna uzturam un vecāks nenodrošina
savam bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179. panta
piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai
iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.
(2) Fonda administrācija saskaņā ar šā panta pirmo daļu iesniegto iesniegumu izvērtē un
20 dienu laikā nosūta vecākam, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, lūgumu sniegt
paskaidrojumu, kurā norādāmi apstākļi, kas saskaņā ar šā panta piekto daļu var būt šķērslis
uzturlīdzekļu izmaksai no Fonda. Paskaidrojumam pievieno pierādījumus, kas apliecina tajā
minēto. Paskaidrojums sniedzams 20 dienu laikā no Fonda administrācijas lūguma saņemšanas
dienas, un tā nesniegšana noteiktajā termiņā nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.
(3) Fonda administrācija 20 dienu laikā pēc tam, kad izskatījusi iesniedzēja iesniegumu
un izvērtējusi tā vecāka paskaidrojumu, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, vai pēc
paskaidrojuma sniegšanai noteiktā termiņa beigām lemj par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.
Ja šo termiņu nav iespējams ievērot sakarā ar to, ka nepieciešama papildu informācija, Fonda
administrācija var pieņemt lēmumu pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu uz laiku,
ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesniedzēja iesnieguma saņemšanas dienas. Šādā gadījumā
lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 20 dienu
laikā no dienas, kad iesniegti visi pieprasītie dokumenti, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no
iesnieguma iesniegšanas dienas.
(4) Ja ir norādīta parādnieka uzturēšanās adrese ārvalstī, Fonda administrācija lēmumu par
uzturlīdzekļu izmaksu vai par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus pieņem 20 dienu laikā no dienas,
kad saņemti visi pieprasītie dokumenti vai beidzies to iesniegšanas termiņš, bet ne vēlāk kā astoņu
mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
(5) Fonda administrācija atsaka uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda, ja konstatēts kāds no
šādiem apstākļiem:
1) vecāks, no kura iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, īsteno bērna aprūpi
Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta otrās daļas izpratnē;
2) persona, no kuras iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus, nav bērna vecāks;
3) ir spēkā tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem bērna uzturam;
4) pastāv šā likuma 14. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14. un
15. punktā minētie apstākļi, kas ietekmē iesniedzēja tiesības saņemt uzturlīdzekļus
no Fonda.
(6) Ja vecāks, kuram ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus, pierādījis, ka veicis uzturlīdzekļu
maksājumu par kārtējo mēnesi bērna uzturam vismaz tādā apmērā, kādu, pamatojoties uz
Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, Fonda administrācija pieņem lēmumu
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par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu uz četriem mēnešiem. Ja konstatēts, ka
parādnieks četrus mēnešus uzturlīdzekļus ir nodrošinājis, Fonda administrācija pieņem lēmumu
par atteikumu izmaksāt uzturlīdzekļus. Ja konstatēts, ka parādnieks nav nodrošinājis vismaz
vienu uzturlīdzekļu maksājumu par kārtējo mēnesi četrus mēnešus ilgajā laika posmā, uz kuru
administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts, Fonda administrācija pieņem lēmumu par
uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda.
(7) Fonda administrācija, pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu no Fonda, vienlaikus:
1) uzliek par pienākumu parādniekam veikt uzturlīdzekļu un likumisko procentu
maksājumus Fondā;
2) brīdina parādnieku par administratīvā akta piespiedu izpildi;
3) informē parādnieku par iespēju noslēgt ar Fonda administrāciju vienošanos par
kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu
maksājumus Fonda administrācijai.
(8) Ja parādnieks lēmumu nepilda labprātīgi vai nav noslēdzis ar Fonda administrāciju
vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu
maksājumus Fonda administrācijai, Fonda administrācija Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā sagatavo izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.
12. pants. Uzturlīdzekļu saņemšana ar tiesas spriedumu vai vienošanos par
uzturlīdzekļiem
(1) Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem
parādniekam ir noteikts pienākums maksāt iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam un iestājies
šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētais gadījums, Fonda administrācija, pamatojoties uz
iesniedzēja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, izmaksā iesniedzējam uzturlīdzekļus
bērna uzturam no Fonda līdzekļiem.
(2) Fonda administrācija pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu arī tādā gadījumā, ja
no zvērināta tiesu izpildītāja nav saņemtas ziņas, ka parādnieks nav paziņojumā par pienākumu
izpildīt nolēmumu noteiktajā termiņā ieskaitījis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā
paziņojumā norādīto summu, bet parādniekam Latvijas Republikā nav deklarētas dzīvesvietas,
mantas vai darbavietas vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process un tiesas nolēmumu
par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem nav iespējams iesniegt izpildei
Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
(3) Fonda administrācija septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu
izmaksu, paziņo parādniekam par lēmuma pieņemšanu. Parādniekam no dienas, kad uzsākta
uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir pienākums veikt uzturlīdzekļu un likumisko procentu
maksājumus Fondam tā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, kura lietvedībā atrodas attiecīgā
izpildu lieta par uzturlīdzekļu piedziņu. Ja izpildu lieta nav ievesta un uzturlīdzekļu izmaksa no
Fonda tiek veikta, piemērojot šā panta otro daļu, parādniekam ir pienākums veikt uzturlīdzekļu
maksājumus Fonda administrācijai.
(4) Ja parādnieks nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par uzturlīdzekļu izmaksas
uzsākšanu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Fonda administrācijas mājaslapā.
(5) Fonda administrācija par uzturlīdzekļu izmaksāšanu vai izmaksas izbeigšanu paziņo
zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas attiecīgā izpildu lieta par uzturlīdzekļu
piedziņu, un kļūst par piedzinēju uzturlīdzekļu piedziņas lietā iesniedzējam izmaksāto summu un
likumisko procentu (5. panta otrās daļas 2. punkts) apmērā.
(6) Zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums paziņot Fonda administrācijai par
piedzītajiem uzturlīdzekļiem, ja tie nodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kādu, pamatojoties
uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets.
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13. pants. Uzturlīdzekļu izmaksas kārtība un ilgums
(1) Iesnieguma par uzturlīdzekļu izmaksu paraugu un iesniegumam pievienojamos
dokumentus, kā arī kārtību, kādā Fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu
izmaksu, nosaka Ministru kabinets.
(2) Iesniedzējam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad
iesniegums iesniegts Fonda administrācijai, izņemot šā likuma 14. panta otrajā daļā minēto
gadījumu. Uzturlīdzekļus bērnam Fonda administrācija izmaksā tādā apmērā, kādu, pamatojoties
uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets, bet ne lielākā par to apmēru,
kādu paredz tiesas nolēmums vai vienošanās par uzturlīdzekļiem.
(3) Pilngadīgai personai, kura iegūst pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo
izglītību, uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz
21 gada vecuma sasniegšanai.
(4) Ja iesniedzējs Fonda administrācijai nav iesniedzis informāciju par savu kontu
kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kurā veicami uzturlīdzekļu maksājumi, vai sniegtā
informācija nav precīza, iesniedzējam tiek izmaksāti aprēķinātie, bet neizmaksātie uzturlīdzekļi
pēc tam, kad Fonda administrācija saņēmusi iesniegumu par iesniedzēja kontu kredītiestādē vai
pasta norēķinu sistēmā, par periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus pirms attiecīgā iesnieguma
saņemšanas. Ja Fonda administrācija pieņēmusi lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu,
iesniegums par iesniedzēja kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā iesniedzams ne vēlāk kā
triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu. Šādā
gadījumā iesniedzējam tiek izmaksāti aprēķinātie, bet neizmaksātie uzturlīdzekļi par pēdējiem trim
mēnešiem pirms dienas, kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu, izņemot
gadījumu, kad saskaņā ar šā likuma 17. pantu ir pieņemts lēmums par pārmaksāto vai nepamatoti
izmaksāto uzturlīdzekļu piedziņu.
14. pants. Uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšana
(1) Fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja iestājies vismaz viens no šādiem
apstākļiem:
1) bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un nav uzsācis vai ir pārtraucis iegūt pamatizglītību,
vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā;
2) bērns sasniedzis 21 gada vecumu;
3) pilngadīga persona, kuras uzturam uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika veikta
šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā, pēc pilngadības sasniegšanas iesniegusi
iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam;
4) bērns stājies laulībā;
5) bērns miris;
6) parādnieks miris;
7) iesniedzējs miris;
8) iesniedzējs atteicies saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, iesniedzot Fonda administrācijai
attiecīgu iesniegumu;
9) iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
10) aizbildnis, kuram tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Fonda, beidzis pildīt aizbildņa
pienākumus;
11) iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu;
12) iesniedzējam vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;
13) parādniekam ir Latvijas Republikā deklarēta dzīvesvieta, manta vai darbavieta vai
ar tiesas nolēmumu ir izbeigts parādnieka maksātnespējas process, ja uzturlīdzekļu
izmaksa no Fonda veikta, piemērojot šā likuma 12. panta otro daļu;
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14) spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās
par uzturlīdzekļiem bērna uzturam, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda tika veikta
šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā;
15) zudis tiesiskais pamats uzturlīdzekļu izmaksai.
(2) Ja iesniedzējs triju mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā lēmums par uzturlīdzekļu
izmaksas izbeigšanu, ir iesniedzis Fonda administrācijai šā likuma 12. pantā minēto iesniegumu
un tam pievienotos dokumentus un Fonda administrācija, izvērtējusi iesniedzēja tiesības saņemt
uzturlīdzekļus no Fonda, pieņem lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, tad iesniedzējam atbilstoši
šim lēmumam izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru aprēķina, skaitot no dienas, kad uzturlīdzekļu
izmaksa no Fonda tika izbeigta, jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) tiesas nolēmums, uz kura pamata tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir
zaudējis spēku sakarā ar to, ka spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu
piedziņu bērna uzturam;
2) vienošanās par uzturlīdzekļiem, uz kuras pamata tika veikta uzturlīdzekļu izmaksa
no Fonda, ir izbeigta sakarā ar jaunu tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu
vai vienošanos par uzturlīdzekļiem bērna uzturam;
3) vienošanās par uzturlīdzekļiem ir grozīta;
4) uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā un
spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās
par uzturlīdzekļiem.
(3) Iestājoties šā panta pirmās daļas 7. punktā minētajam apstāklim, līdz iesniedzēja nāves
dienai aprēķinātās un vēl neizmaksātās uzturlīdzekļu summas triju mēnešu laikā no šā apstākļa
iestāšanās dienas ir tiesīgs pieprasīt un saņemt sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna aizbildnis.
Attiecīgā bāriņtiesa pēc Fonda administrācijas lūguma ne vēlāk kā divu darba dienu laikā sniedz
informāciju par to, vai attiecīgā persona ir sakarā ar iesniedzēja nāvi ieceltais bērna aizbildnis.
(4) Ja uzturlīdzekļu izmaksa izbeigta, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 1., 8., 9., 10., 11.,
12. vai 15. punktā minēto apstākli un tas vairs nepastāv, iesniedzējam ir tiesības no jauna iesniegt
Fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu šā likuma 11. vai 12. pantā noteiktajā
kārtībā.
(5) Ja iestājies šā panta pirmās daļas 9. vai 10. punktā minētais apstāklis, attiecīgā bāriņtiesa
par to ne vēlāk kā triju darba dienu laikā paziņo Fonda administrācijai.
(6) Ja iestājies šā panta pirmās daļas 14. punktā minētais apstāklis, Fonda administrācija
informē iesniedzēju par tiesībām tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par
uzturlīdzekļiem iesniegt izpildei Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, bet šā likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā iesniedzējam ir tiesības iesniegt Fonda administrācijai
šā likuma 12. pantā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.
15. pants. Nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu atmaksa
(1) Ja konstatēts, ka uzturlīdzekļi iesniedzējam izmaksāti nepamatoti, Fonda administrācija
pieņem lēmumu par izmaksāto uzturlīdzekļu un likumisko procentu par nepamatoti izmaksātajām
uzturlīdzekļu summām piedziņu un paziņo to iesniedzējam.
(2) Iesniedzējam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā
no tā saņemšanas dienas.
(3) Ja ir pamatots iemesls, iesniedzējs var 10 dienu laikā no šā panta pirmajā daļā minētā
lēmuma saņemšanas dienas lūgt Fonda administrāciju nepamatoti izmaksāto uzturlīdzekļu un
par tiem aprēķināto likumisko procentu summas samaksu sadalīt termiņos, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu.
(4) Fonda administrācija septiņu dienu laikā no šā panta trešajā daļā minētā iesnieguma
saņemšanas dienas izskata to un pieņem lēmumu par samaksas sadalīšanu termiņos vai lēmumu
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par atteikumu samaksu sadalīt termiņos. Ja Fonda administrācija pieņem lēmumu par atteikumu
samaksu sadalīt termiņos, iesniedzējam 10 dienu laikā no šā lēmuma saņemšanas dienas jāizpilda
šā panta pirmajā daļā minētais lēmums. Ja šajā daļā noteiktais lēmuma izpildes termiņš iestājas
agrāk nekā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktais termiņš, ievēro garāko termiņu.
(5) Fonda administrācija sagatavo brīdinājumu par šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma
piespiedu izpildi un paziņo to iesniedzējam, ja iesniedzējs:
1) neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas
dienas;
2) ir saņēmis lēmumu par atteikumu samaksu sadalīt termiņos un šā panta ceturtajā
daļā norādītajā termiņā neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu;
3) nokavējis šā panta ceturtajā daļā minētajā lēmumā par samaksas sadalīšanu termiņos
norādīto termiņu.
(6) Ja iesniedzējs šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu neizpilda labprātīgi 10 dienu laikā
pēc tam, kad saņēmis brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi, Fonda administrācija sagatavo
un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
izdotu izpildrīkojumu.
16. pants. Fonda administrācijas direktora lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
(1) Fonda administrācijas direktora lēmumi ir apstrīdami Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā, iesniedzot iesniegumu Tieslietu ministrijas valsts sekretāram. Tieslietu ministrijas
valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesas
nolēmums par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu
vai par atteikumu atcelt transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas
aizliegumu nav pārsūdzams.
(2) Iesnieguma iesniegšana Tieslietu ministrijas valsts sekretāram vai pieteikuma iesniegšana
tiesai neaptur Fonda administrācijas direktora lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad:
1) tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja rakstveida lēmumu;
2) Fonda administrācijas direktors pieņēmis lēmumu par transportlīdzekļu un
kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.
17. pants. Iesniedzēja pienākumi
(1) Iesniedzējam ir pienākums informēt Fonda administrāciju par apstākļiem, kas ietekmē
viņa tiesības saņemt uzturlīdzekļus, ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās
dienas, iesniedzot Fonda administrācijai attiecīgu iesniegumu, ja:
1) bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē, izņemot gadījumu, kad iesniegumu ir
iesniegusi pilngadīga persona par uzturlīdzekļu izmaksu savam uzturam;
2) pilngadīga persona neturpina iegūt izglītību Latvijas Republikā;
3) iesniedzējam vai bērnam nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikā;
4) parādnieks maksā iesniedzējam uzturlīdzekļus bērna uzturam tādā apmērā, kādu,
pamatojoties uz Civillikuma 179. panta piekto daļu, noteicis Ministru kabinets;
5) uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā un
parādnieks īsteno bērna aprūpi Civillikuma 177. panta ceturtās daļas un 178. panta
otrās daļas izpratnē;
6) bērns stājies laulībā;
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7)

uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda veikta šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā un
spēkā stājies tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu vai noslēgta vienošanās
par uzturlīdzekļiem;
8) tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no Fonda, ir
zaudējis spēku vai arī spēkā stājies jauns tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu
bērna uzturam;
9) vienošanās par uzturlīdzekļiem ir izbeigta vai grozīta;
10) persona, kuras vietā iesniedzējs vēlas saņemt uzturlīdzekļus no Fonda, nav bērna
vecāks;
11) iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.
(2) Iesniedzējam ir pienākums atmaksāt Fondam no Fonda izmaksātos uzturlīdzekļus un
likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām:
1) ja iesniedzējs sniedzis apzināti nepatiesas ziņas (lai saņemtu uzturlīdzekļus);
2) ja iesniedzējs šajā likumā noteiktajā termiņā nav paziņojis par apstākļiem, kas
ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus;
3) kas izmaksātas pēc to apstākļu iestāšanās, kuri ietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus.
18. pants. Parādnieka pienākums atmaksāt uzturlīdzekļus
(1) Parādniekam ir pienākums atmaksāt Fondam šā likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā
izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par tiem.
(2) Likumisko procentu pieaugums tiek apturēts mēnesī, kad Fonda administrācija saņēmusi
parādnieka iesniegumu ar lūgumu noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un
likumisko procentu maksājumus, ar nosacījumu, ka minētā vienošanās tiek parakstīta, parādnieks
noslēgto vienošanos pilda un lēmums par uzturlīdzekļu izmaksu nav nodots piespiedu izpildei
zvērinātam tiesu izpildītājam.
(3) Fonda administrācijas prasījumam par izmaksāto uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto
likumisko procentu piedziņu no parādnieka nav noilguma.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 200. nr.; 2011, 95. nr.; 2012, 6., 190. nr.; 2013, 188., 232. nr.; 2014, 228. nr.).
2. Šā likuma 10. panta pirmās daļas 3. punktu, 13. panta trešo daļu, 14. panta pirmās daļas
1. un 2. punktu un 3. panta pirmās daļas noteikumu, kas paredz nodrošināt ar uzturlīdzekļiem
pilngadīgu personu, kura iegūst izglītību Latvijas Republikā, piemēro no 2017. gada 1. septembra.
Līdz 2017. gada 31. augustam uzturlīdzekļi no Fonda tiek izmaksāti ne ilgāk kā līdz dienai, kad
bērns sasniedz pilngadību.
3. Šā likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkts, 5. panta otrās daļas 1. punkts, 6. panta pirmās
daļas 1. punkts, 10. panta otrā un trešā daļa, 11. pants, 14. panta pirmās daļas 14. punkts un sestā
daļa, 17. panta pirmās daļas 5. un 7. punkts, 18. panta otrā daļa, kas paredz uzturlīdzekļu saņemšanu
administratīvā procesa ietvaros, stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.
4. Uzturlīdzekļu izmaksas lietās, kurās līdz 2017. gada 31. janvārim iesniedzējs Fonda
administrācijai nav iesniedzis informāciju par savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā
vai kurās sniegtā informācija nav precīza, aprēķinātie, bet neizmaksātie uzturlīdzekļi iesniedzējam
tiek izmaksāti pilnā apmērā tādā gadījumā, ja līdz 2017. gada 30. aprīlim iesniedzējs Fonda
administrācijai iesniedzis iesniegumu par savu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā.
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5. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. janvārim izdod šā likuma 6. panta trešajā daļā
paredzētos Ministru kabineta noteikumus un līdz 2017. gada 31. martam — šā likuma 4. panta
pirmās daļas 3. punktā, otrajā un trešajā daļā, 5. panta pirmās daļas 4. punktā un 13. panta pirmajā
daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. martam piemērojami šādi Ministru kabineta
noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) Ministru kabineta 2011. gada 19. jūlija noteikumi Nr. 571 “Kārtība, kādā
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas
pārrobežu uzturlīdzekļu lietās”;
2) Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumi Nr. 71 “Noteikumi par
uzturlīdzekļu izmaksu”.
6. Šā likuma 7. pants, kā arī 16. panta pirmās daļas trešais teikums un otrās daļas 2. punkts
stājas spēkā 2017. gada 1. aprīlī.
7. Fonda administrācijas direktors līdz 2017. gada 31. decembrim pieņem lēmumu par
transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu tām personām,
kuras parādnieka statusu ieguvušas līdz 2017. gada 31. martam, un vispirms attiecībā uz tām
personām, kuru uzkrātā uzturlīdzekļu parāda apmērs ir lielāks nekā citiem parādniekiem.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. februārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 1. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

76.

492L/12

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2008, 12. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 188., 222. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 13. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz sociālās rehabilitācijas
izdevumus. Kārtību, kādā civilajam ekspertam pēc atgriešanās no starptautiskās misijas sedz
sociālās rehabilitācijas izdevumus, nosaka Ministru kabinets.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. aprīlim izdod šā likuma 13. panta 3.1 daļā minētos
noteikumus.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 1. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

77.

493L/12

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1997, 15. nr.; 1998, 7. nr.; 2000, 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2004, 9., 13. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 14. nr.;
2007, 8., 21., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 10., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 105.,
170. nr.; 2011, 62. nr.; 2012, 108. nr.; 2013, 87. nr.; 2014, 194. nr.; 2015, 127. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 9. panta pirmajā daļā vārdus “jaundzimušo reģistru” ar vārdiem “jaundzimušo
reģistru (ar ziņām par viņu mātēm)”.
2. Papildināt 26. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu jaunizveidotā papildspecialitātē
vai apakšspecialitātē, neapgūstot šā panta trešajā daļā minēto izglītības programmu jaunizveidotajā
papildspecialitātē vai apakšspecialitātē, normatīvajos aktos noteiktu laikposmu ir reģistrētām
un attiecīgajā pamatspecialitātē izglītības programmu apguvušām un sertificētām ārstniecības
personām, kuras atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.”
3. Papildināt 27. pantu pēc vārdiem “praktisko zināšanu apjomu” ar vārdiem “ārstniecības
personām nosakāmos kritērijus jaunizveidotās papildspecialitātes vai apakšspecialitātes iegūšanai,
neapgūstot izglītības programmu jaunizveidotajā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē, un
laikposmu, kurā ārstniecības personām, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības pretendēt uz
ārstniecības personas sertifikātu minētajā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē”.
4. Izslēgt 29. panta piekto daļu.
5. 45.1 panta pirmajā daļā:
izslēgt vārdu “reitterapeits”;
papildināt daļu pēc vārdiem “mākslas terapeits” ar vārdu “optometrists”.
6. Papildināt 53. panta otro teikumu pēc vārdiem “dokumentu izsniegšanas” ar vārdiem “un
anulēšanas”.
7. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:
“54.1 pants. (1) Universitātes slimnīca ir daudzprofilu stacionārā ārstniecības iestāde, kura
atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
1) sniedz pacientiem sekundāros un terciāros veselības aprūpes pakalpojumus;
2) piedalās bakalaura, maģistra, rezidentu un doktora studiju programmu un
rezidentūras programmas īstenošanā;
3) veic zinātnisko un pētniecisko darbu ārstniecības jomā un veicina jaunu ārstniecības
metožu un medicīnas tehnoloģiju ieviešanu.
(2) Universitātes slimnīcai no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem piemēro normatīvajos aktos noteikto paaugstināto koeficientu.”
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8. Papildināt likumu ar 55.2 pantu šādā redakcijā:
“55.2 pants. (1) Ārstniecības iestādes var brīvprātīgi pievienoties Eiropas Savienības
dalībvalstu veselības aprūpes sniedzēju un ekspertīzes centru kopīgi veidotiem Eiropas references
tīkliem, kuru mērķis ir nodrošināt īpašu specializētu augstas kvalitātes veselības aprūpi pacientam,
kuram ir reta vai maz izplatīta, sarežģīta slimība.
(2) Prasības ārstniecības iestādēm, kuras vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas references
tīkliem, un kārtību, kādā ārstniecības iestādes pievienojas šiem tīkliem, nosaka Ministru kabinets.”
9. Papildināt likumu ar 56.2 pantu šādā redakcijā:
“56.2 pants. Ārstniecības iestādes vadītājs veselības aprūpes nodrošināšanā, ja nepieciešams,
iesaista ārstniecības atbalsta personu, kurai ir atbilstošas profesionālās zināšanas, ko apliecina
izglītības dokuments par iegūto izglītību attiecīgajā profesijā.”
10. Papildināt 57. pantu pēc vārda “Rezidentu” ar vārdiem “uzņemšanas, kā arī”.
11. Papildināt likuma XI nodaļu ar 70.1 pantu šādā redakcijā:
“70.1 pants. (1) Ārstniecības persona, konstatējot, ka persona, kurai kriminālprocesā tika
noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, izvairās no tā vai nepilda tā nosacījumus,
nekavējoties informē par to tiesu, kura pieņēmusi lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu
līdzekļa noteikšanu.
(2) Tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu nosaka Ministru kabinets.”
12. 79. pantā:
papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Veselības informācijas sistēmā izdarītajiem ierakstiem vai izveidotajiem dokumentiem
ir juridisks spēks arī tad, ja tie nesatur rekvizītu “paraksts” (nav parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu ar laika zīmogu vai elektronisko parakstu).”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām atbilstoši normatīvajiem aktiem par
veselības informācijas sistēmu nosūta Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām, tādējādi
nodrošinot darba devējam informāciju par darbiniekam izsniegtu elektronisku darbnespējas lapu
trīs gadus no tās saņemšanas brīža Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās.”
13. Pārejas noteikumos:
izslēgt 17. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“22. Grozījums šā likuma 45.1 panta pirmajā daļā par vārda “reitterapeits” izslēgšanu stājas
spēkā 2018. gada 1. janvārī.
23. Grozījums šā likuma 45.1 panta pirmajā daļā par tās papildināšanu ar vārdu “optometrists”
stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
24. Šā likuma 54.1 panta otrā daļa stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
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25. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. aprīlim izdod šā likuma 70.1 panta otrajā daļā minētos
noteikumus.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 1. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

78.

494L/12

Grozījumi Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2005, 10. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47., 68., 74., 205. nr.;
2013, 61. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
2. 13. pantā:
papildināt otro daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) nosaka Latvijas zinātnes nozares un apakšnozares;”;
papildināt trešo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) uztur un aktualizē Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu;”.
3. Papildināt 18. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātos ekspertus reģistrē Latvijas Zinātnes padomes
ekspertu datubāzē, kurā par ekspertu ietver šādas ziņas:
1) vārdu, uzvārdu;
2) personas kodu;
3) zinātnisko grādu;
4) zinātnes nozari;
5) ekspertīzes jomu.”
4. Papildināt 21. pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Valsts zinātnisko institūtu — atvasinātu publisku personu:
1) reorganizē, ja lēmumu par reorganizāciju pieņēmušas iesaistīto institūciju
lēmējinstitūcijas un apstiprinājis Ministru kabinets:
a) apvienojot to ar citu valsts zinātnisko institūtu — atvasinātu publisku personu,
bet uz reorganizējamo institūtu bāzes izveidojot jaunu valsts zinātnisko
institūtu — atvasinātu publisku personu,
b) nododot to valsts augstskolai — atvasinātai publiskai personai, bet uz
reorganizējamā institūta bāzes izveidojot valsts augstskolas struktūrvienību,
valsts augstskolas publisku aģentūru vai valsts dibinātas universitātes zinātnisko
institūtu — atvasinātu publisku personu;
2) likvidē, pievienojot to citam valsts zinātniskajam institūtam — atvasinātai publiskai
personai, valsts augstskolai — atvasinātai publiskai personai vai valsts dibinātas
universitātes zinātniskajam institūtam — atvasinātai publiskai personai, ja lēmumu
par pievienošanu pieņēmušas iesaistīto institūciju lēmējinstitūcijas un apstiprinājis
Ministru kabinets.
(7) Lēmumu par valsts zinātniskā institūta — atvasinātas publiskas personas — reorganizāciju
vai likvidāciju pieņem attiecīgā valsts zinātniskā institūta zinātniskā padome.”
5. 21.2 panta sestajā daļā:
izslēgt vārdus ““Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts”, “Latvijas Valsts augļkopības
institūts””;
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aizstāt vārdus ““Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, “Valsts Priekuļu laukaugu
selekcijas institūts” un “Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts”” ar vārdiem “un “Latvijas
Valsts mežzinātnes institūts “Silava””.
6. 26. pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdus “zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā” ar vārdiem
“zinātniskajās institūcijās”;
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Zinātniskajā institūtā un komercsabiedrībā, kura veic zinātnisko
darbību” ar vārdiem “Zinātniskajās institūcijās”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “zinātniskā institūta direktoru vai komercsabiedrības valdi” ar
vārdiem “zinātnisko institūciju”.
7. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:
“26.1 pants. Zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs
(1) Zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlētās personas (vadošais pētnieks,
pētnieks, zinātniskais asistents) reģistrē zinātnisko institūciju akadēmiskajos amatos ievēlēto
personu reģistrā (turpmāk — akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs).
(2) Akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā ieraksta šādas ziņas:
1) personas vārdu un uzvārdu;
2) personas kodu;
3) tā akadēmiskā amata nosaukumu, kurā persona ir ievēlēta;
4) amata pienākumu pildīšanas sākuma un beigu datumu;
5) tās zinātniskās institūcijas nosaukumu, kurā šī persona ieņem akadēmisko amatu;
6) zinātnisko grādu un nozari.
(3) Ziņas akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrā ieraksta un aktualizē zinātniskās
institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Izmaiņas šā panta otrajā daļā minētajās ziņās
zinātniskā institūcija aktualizē ne vēlāk kā mēnesi pēc notikušajām izmaiņām.
(4) Ziņas par personām, kas ievēlētas vadošā pētnieka un pētnieka amatos augstskolā, ieraksta
un aktualizē akadēmiskā personāla reģistrā Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.
(5) Šā panta otrās daļas 1., 3., 4., 5. un 6. punktā minētās ziņas ir publiski pieejamas Nacionālajā
zinātniskās darbības informācijas sistēmā.”
8. Izslēgt 28. panta sesto un septīto daļu.
9. 29. pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “norādāmās ziņas” ar vārdiem un skaitļiem “kas minētas šā
likuma 28. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktā”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ziņas, kas minētas šā likuma 28. panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 12. punktā, reģistrā
ieraksta viena mēneša laikā zinātniskās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona. Institūcijas
vadītājs atbild par reģistrā ierakstīto ziņu precizitāti un atbilstību īstenībai, bet reģistra amatpersonai
ir tiesības pārliecināties par ziņu atbilstību īstenībai.”
10. 30. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ieraksts reģistrā tiek izdarīts uz iesnieguma, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
(turpmāk — Uzņēmumu reģistrs) lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata, kā arī elektroniskā veidā
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šā likuma 29. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā. Lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā vai
atteikumu izdarīt ierakstu reģistra amatpersona pieņem mēneša laikā, bet par ieraksta izdarīšanas
atlikšanu — septiņu dienu laikā no iesnieguma, Uzņēmumu reģistra lēmuma vai tiesas nolēmuma
saņemšanas dienas. Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta
izdarīšanu.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja mainījušās šā likuma 28. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktā minētās ziņas,
reģistra amatpersona izdod rakstveida lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā vai par ieraksta
izdarīšanas atlikšanu, vai par atteikumu izdarīt ierakstu, attiecīgi izdara grozījumus reģistrā un, ja
nepieciešams, izdod jaunu reģistrācijas apliecību.”
11. Izteikt 40. pantu šādā redakcijā:
“40. pants. Pārskats par zinātniskās institūcijas zinātnisko darbību
(1) Zinātniskā institūcija sagatavo un ik gadu ievada Nacionālajā zinātniskās darbības
informācijas sistēmā pārskatu par zinātnisko darbību, kurā ietver ziņas par zinātniskās institūcijas
darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un to izlietojumu.
(2) Pārskatā par zinātnisko darbību iekļaujamo ziņu apjomu, iesniegšanas, izmantošanas un
publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
12. Papildināt likumu ar 41. un 42. pantu šādā redakcijā:
“41. pants. Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums
(1) Zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums ir ārvalstu ekspertu sagatavots
ziņojums, kas ietver ziņas par zinātniskās institūcijas:
1) zinātniskās darbības kvalitāti;
2) zinātniskās darbības ietekmi uz attiecīgo zinātnes nozari;
3) zinātniskās darbības ekonomisko un sociālo ietekmi;
4) infrastruktūru un tās atbilstību zinātniskās institūcijas darbībai;
5) attīstības potenciālu.
(2) Ārvalstu ekspertu darbu organizē, veidojot koleģiālas zinātnes nozaru ekspertu grupas.
(3) Kārtību, kādā Izglītības un zinātnes ministrija reizi sešos gados organizē zinātnisko
institūciju darbības starptautisko novērtējumu, nosaka Ministru kabinets.
42. pants. Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma
(1) Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā
apkopo ziņas par zinātnisko institūciju veikto zinātnisko darbību un tajā iesaistītajām personām.
(2) Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma ietver:
1) zinātnisko institūciju reģistru;
2) akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistru;
3) Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzi;
4) zinātniskās darbības projektu datubāzi;
5) zinātniskās darbības rezultātu datubāzi;
6) zinātnisko institūciju zinātniskās darbības pārskatus;
7) zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu datubāzi.
(3) Zinātniskās darbības projektu datubāze ietver ziņas par:
1) zinātniskās darbības projektu īstenošanā iesaistītajām personām;
2) zinātniskās darbības projektiem piešķirto finansējumu;
3) sasniegtajiem rezultātiem.
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(4) Zinātniskās darbības rezultātu datubāze ietver ziņas par:
1) publikācijām;
2) intelektuālo īpašumu;
3) dalību zinātniskajās konferencēs.
(5) Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas dati ir publiski pieejami tiešsaistē
Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē, ja to pieejamība netiek ierobežota atbilstoši šā
likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ziņas Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas
sistēmā tiek ievadītas, apstrādātas, aktualizētas, uzkrātas, glabātas, publiskotas, arhivētas un dzēstas.”
13. Papildināt pārejas noteikumus ar 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:
“20. Šā likuma 18. panta sestā daļa, 26.1 pants, grozījumi 29. pantā par 28. panta pirmajā daļā
paredzēto ziņu ierakstīšanu zinātnisko institūciju reģistrā un 30. panta trešās daļas jaunā redakcija
par reģistra amatpersonas rīcību zinātnisko institūciju reģistrā ierakstāmo ziņu izmaiņu gadījumā
stājas spēkā 2017. gada 1. martā.
21. Ar Ministru kabineta 2015. gada 21. oktobra rīkojumu Nr.640 “Par atvasinātu publisku
personu “Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts”, “Valsts Stendes graudaugu selekcijas
institūts”, “Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts” un “Latvijas Valsts augļkopības institūts”
reorganizāciju” izveidotā Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta — atvasinātas
publiskas personas “Dārzkopības institūts” — un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā
institūta — atvasinātas publiskas personas “Agroresursu un ekonomikas institūts” — nolikumu
apstiprina šā likuma 21.5 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.
22. Šā likuma 41. pantā minēto starptautisko novērtējumu pirmo reizi organizē 2019. gadā.
23. Šā likuma 40. panta jaunā redakcija par pārskatu par zinātnisko institūciju zinātnisko
darbību stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā.
24. Ministru kabinets līdz 2017. gada 28. februārim izdod šā likuma 13. panta otrās daļas
3.1 punktā un 42. panta sestajā daļā minētos noteikumus.
25. Ministru kabinets līdz 2017. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 40. panta otrajā daļā
minētos noteikumus.
26. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā likuma 41. panta trešajā daļā
minētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 8. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 21. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.12.2016., Nr. 249.

34

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

79.

495L/12

Grozījums 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., 240. nr.; 2016, 241. nr.) šādu grozījumu:
Izslēgt 11. panta piekto un sesto daļu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 23. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 23.12.2016., Nr. 251.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

80.

496L/12

Publisko iepirkumu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) apakšuzņēmējs — pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic
būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei;
2) aprites cikls — visi secīgi un savstarpēji saistīti posmi, kas ietver citstarp pētniecību un
attīstību, ražošanu, pārdošanu un tās nosacījumus, pārvadāšanu, lietošanu, apkopi, kas attiecas uz
visu preces vai būves pastāvēšanas vai pakalpojuma sniegšanas laiku no izejvielu ieguves vai resursu
ražošanas līdz atkritumu aizvākšanai, nojaukšanai un pakalpojuma izbeigšanai vai izmantošanai;
3) atklāts konkurss — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi
iesniegt piedāvājumus;
4) centralizēto iepirkumu institūcija — pasūtītājs, kurš atbilst vienai no šādām pazīmēm:
a) iepērk preces vai pakalpojumus citu pasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju vajadzībām,
b) veic iepirkumus vai iepirkuma procedūras, lai noslēgtu iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos citu pasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vajadzībām;
5) dinamiskā iepirkumu sistēma — bieži lietojamu un tirgū plaši pieejamu preču iegādei
izmantots pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri
atbilst kandidātu atlases prasībām;
6) elektroniskā izsole — elektronisks process, kurā atkārtoti tiek norādītas lejupejošas cenas
vai noteiktu piedāvājuma daļu jaunās vērtības un kurš ļauj sarindot piedāvājumus, izmantojot
automātiskas vērtēšanas metodes;
7) elektroniskie līdzekļi — līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru tīklā saņemto
vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai, kā arī datu pārraidei
elektronisko sakaru tīklos;
8) iepirkuma identifikācijas numurs — apzīmējums, kurā iekļauts pasūtītāja nosaukuma
saīsinājums (pirmie lielie burti), attiecīgais gads un iepirkuma kārtas numurs pieaugošā secībā.
Iepirkuma identifikācijas numura beigu daļā pasūtītājs var norādīt arī citu informāciju;
9) iepirkuma līgums — publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, kas finansiālās
interesēs rakstveidā noslēgts starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem
piegādātājiem;
10) iepirkuma nomenklatūra (CPV) — Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru
piemēro publiskajos iepirkumos;
11) iepirkuma procedūras dokuments — jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru
atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras elementus,
tai skaitā paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā
specifikācija, aprakstošie dokumenti, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums
un papildu dokumenti;
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12) inovācijas partnerības procedūra — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie
piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko
pasūtītājs uzaicina, un kuru piemēro, lai izveidotu ilgtermiņa inovācijas partnerību jauna inovatīva
produkta, pakalpojuma vai būvdarbu izstrādei un turpmākai iegādei;
13) kandidāts — piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā, konkursa procedūrā ar sarunām,
sarunu procedūrā, konkursa dialogā vai inovācijas partnerības procedūrā līdz piedāvājuma
iesniegšanai;
14) konkursa dialogs — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt
tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina, kuru
piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu atklātā vai slēgtā
konkursā, un kuras mērķis ir sarunās ar atlasītajiem kandidātiem noteikt un raksturot līdzekļus,
kas vislabāk piemēroti pasūtītāja vajadzību apmierināšanai;
15) konkursa procedūra ar sarunām — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie
piegādātāji var pieprasīt tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti,
ko pasūtītājs uzaicina, kuru piemēro, kad nav iespējams iegūt pasūtītāja vajadzībām atbilstošu
piedāvājumu atklātā vai slēgtā konkursā, un kuras mērķis ir dot pretendentiem iespēju sarunu laikā
uzlabot piedāvājumu saturu atbilstoši pasūtītāja vajadzībām;
16) kopējā tehniskā specifikācija — tehniskā specifikācija informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jomā, kas noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra
regulas Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes direktīvas 89/686/EEK un
93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK,
98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes lēmumu
87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1673/2006/EK 13. un 14. pantu;
17) līgumcena — kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie
nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
18) metu konkurss — procedūra, kas pasūtītājam dod iespēju iegūt metu vai plānu
[galvenokārt pilsētu un jebkuras citas teritorijas plānošanas, arhitektūras, būvniecības vai datu
apstrādes (tai skaitā informācijas sistēmu) jomā], kuru žūrijas komisija atzinusi par labāko;
19) pasūtītājs — publiska persona vai tās institūcija, biedrība, kuras visi biedri ir pasūtītāji,
nodibinājums, kura visi dibinātāji ir pasūtītāji, kā arī tāda privāto tiesību juridiskā persona, kas
atbilst visiem šādiem kritērijiem:
a) ir nodibināta vai darbojas, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav
komerciāla vai rūpnieciska rakstura,
b) atrodas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai
šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē
(šī ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības institūcijas vai
izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību
juridiskās personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē publiska persona, tās
institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona;
20) pētniecība un izstrāde — visas darbības, kas saistītas ar fundamentāliem un rūpnieciskiem
pētījumiem un eksperimentālo izstrādi;
21) piedāvājuma nodrošinājums — iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas
summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija
par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā
nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai;
22) piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā
to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;
23) pircēja profils — internetā publiski pieejama pasūtītāja tīmekļvietne vai valsts
elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs
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ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem
iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos
noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju;
24) pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu;
25) publikāciju vadības sistēma — Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejama
Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina tādas
informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam vai publicēšanu tā
tīmekļvietnē, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavojama un iesniedzama Iepirkumu
uzraudzības birojam vai publicējama tā tīmekļvietnē, un kurā pieejama informācija par personām,
kam par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā piemērots
administratīvais sods — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatu;
26) publisks būvdarbu līgums — iepirkuma līgums, kura priekšmets ir šā likuma 1. pielikumā
minēto būvdarbu veikšana vai projektēšana un attiecīgo 1. pielikumā minēto būvdarbu veikšana, vai
būves izveide, vai būves projektēšana un izveide, vai būves izveide, izmantojot jebkādus līdzekļus,
atbilstoši pasūtītāja prasībām. Būve šā likuma izpratnē ir kopējais šā likuma 1. pielikumā minēto
būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve spētu nodrošināt kādu saimniecisku vai tehnisku
funkciju;
27) publisks pakalpojuma līgums — iepirkuma līgums, kura priekšmets ir tādu pakalpojumu
sniegšana, kas nav minēti šā likuma 1. pielikumā;
28) publisks piegādes līgums — iepirkuma līgums, kura priekšmets ir preces pirkums,
nomaksas pirkums, noma vai noma ar izpirkuma tiesībām. Par publisku piegādes līgumu tiek
uzskatīts arī tāds līgums, kura priekšmets ir preču piegāde un kura nebūtiskā daļa ir preces
iebūvēšana vai uzstādīšana;
29) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs — sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējošo tiesību aktu izpratnē;
30) sarunu procedūra — iepirkuma procedūra, kurā pasūtītājs, iepriekš nepublicējot
paziņojumu par līgumu, apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem
no viņiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem;
31) slēgts konkurss — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt
tiesības piedalīties, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, ko pasūtītājs uzaicina;
32) tehniskā atsauce — jebkurš Eiropas standartizācijas institūciju apstiprināts dokuments,
kas izstrādāts saskaņā ar tirgus vajadzībām pielāgotām procedūrām, izņemot Eiropas standartus;
33) vispārīgā vienošanās — tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu
vai vairākiem piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos
iepirkuma līgumus un paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz
cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu);
34) zaļais publiskais iepirkums — tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkums, kuru
ietekme uz vidi to aprites ciklā ir mazāka nekā precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu
pašu lietojuma mērķi, kas iegādāti, nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus.
2. pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir nodrošināt:
1) iepirkumu atklātumu;
2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
3) pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku.

38

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

3. pants. Likuma piemērošanas izņēmumi
(1) Šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu par:
1) zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību
iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem;
2) tāda raidījumu materiāla iegādi, izstrādi, ražošanu vai kopražošanu, kas paredzēts
audio un audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, ja līguma
slēgšanas tiesības piešķir elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, vai līgumiem par raidlaiku
vai raidījumu nodrošināšanu, kuru slēgšanas tiesības piešķir elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem;
3) šķīrējtiesu pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas tiek sniegti pušu samierināšanai;
4) dokumentu apliecināšanas pakalpojumiem, kurus sniedz notāri;
5) juridiskajiem pakalpojumiem, kuru sniedzējus ieceļ tiesa vai kuru sniedzējiem
ārējos normatīvajos aktos uzdots tiesas uzraudzībā veikt noteiktus uzdevumus;
6) juridiskajiem pakalpojumiem, kuri saistīti ar valsts varas īstenošanu;
7) finanšu pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu
emisiju, pirkšanu, pārdošanu vai nodošanu, Latvijas Bankas pakalpojumiem
un darbībām, ko veic ar Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta un Eiropas
stabilizācijas mehānisma palīdzību;
8) aizņēmumiem, kas ir vai nav saistīti ar vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu
emisiju, pārdošanu, pirkšanu vai nodošanu;
9) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;
10) pakalpojumiem civilās aizsardzības, civilās drošības un katastrofu novēršanas
jomā, kurus sniedz biedrības, nodibinājumi vai apvienības un uz kuriem attiecas
kāds no šādiem CPV kodiem: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 un 85143000-3, izņemot ar pacientu
transportēšanu saistītus neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus;
11) sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot dzelzceļu vai
metro;
12) pakalpojumiem, kurus sniedz cits pasūtītājs vai pasūtītāju apvienība, kam saskaņā ar
ārējiem normatīvajiem aktiem ir izņēmuma tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu.
(2) Šo likumu piemēro tikai publiskiem pakalpojuma līgumiem par pētniecības un izstrādes
pakalpojumiem, kuru CPV kods ir no 73000000-2 līdz 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 un
73430000-5, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
1) labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem gūs tikai pasūtītājs, kas šos rezultātus
izmantos vienīgi savām vajadzībām;
2) pasūtītājs pilnībā samaksās par sniegto pakalpojumu.
(3) Šo likumu nepiemēro:
1) iepirkumiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
3., 4., 5., 6. un 7. pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās;
2) iepirkumiem, kuri noteikti kā izņēmums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma nepiemērošanai;
3) universālā pasta pakalpojuma sniedzēja iepirkumiem.
(4) Šo likumu nepiemēro, ja slēdz publisku pakalpojuma līgumu par:
1) pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanu, kuri saistīti ar elektroniskajiem
līdzekļiem un kurus nodrošina tikai ar minētajiem līdzekļiem (tai skaitā kodētu
dokumentu drošu pārsūtīšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, elektroniskā pasta
adrešu pārvaldības pakalpojumus un reģistrēta elektroniskā pasta pārsūtīšanu);
39

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

2)

finanšu pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi no 66100000-1 līdz
66720000-3 un kuri ietver naudas pārvedumus pa pastu un pasta žiro pārvedumus;
3) filatēlijas pakalpojumiem;
4) loģistikas pakalpojumiem (pakalpojumiem, kas ietver gan sūtījumu fizisku piegādi,
gan uzglabāšanu vai tikai piegādi vai uzglabāšanu ar citām funkcijām, kuras nav
saistītas ar pasta pakalpojumiem).
(5) Šo likumu nepiemēro, slēdzot iepirkuma līgumu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt
vai ekspluatēt pasūtītāja uzturētus publiskos elektronisko sakaru tīklus vai arī vienu vai vairākus
pasūtītāja sniegtus publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus.
(6) Šo likumu nepiemēro, ja iepirkuma līgumus slēdz atbilstoši citiem procedūru noteikumiem
un to slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar:
1) starptautisku nolīgumu, ko atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem
noslēgusi Eiropas Savienības dalībvalsts ar vienu vai vairākām valstīm, kuras nav
Eiropas Savienības dalībvalstis, vai šo valstu administratīvajām vienībām par
būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem sakarā ar nolīgumu parakstījušo valstu
piedalīšanos kāda kopīga pasākuma īstenošanā vai tā rezultātu izmantošanā.
Pasūtītājs par visiem šādiem nolīgumiem paziņo Eiropas Komisijai;
2) starptautiskas organizācijas īpašu procedūru;
3) starptautiskas organizācijas vai starptautiskas finanšu iestādes īpašu procedūru, ja
attiecīgos iepirkumus pilnībā finansē attiecīgā organizācija vai iestāde. Ja starptautiska
organizācija vai starptautiska finanšu iestāde finansē iepirkumu vismaz 50 procentu
apmērā, tad puses vienojas par to, kādas iepirkuma procedūras ir piemērojamas;
4) starptautisku nolīgumu, kas saistīts ar karaspēka izvietošanu un attiecas uz Eiropas
Savienības dalībvalsts piegādātājiem vai tādas valsts piegādātājiem, kura nav Eiropas
Savienības dalībvalsts.
(7) Šo likumu nepiemēro piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem, kas atbilst Aizsardzības
un drošības jomas iepirkumu likuma 3. pantam.
(8) Šo likumu nepiemēro, ja tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts drošības
interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts drošības interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj
Ministru kabinets. Šā izņēmuma piemērošanas pamats nav ne steidzamība, nedz arī aizsargājama
informācija pati par sevi, ja tās aizsardzību var nodrošināt iepirkuma procedūrās saskaņā ar šo
likumu vai aizsardzības un drošības jomas iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.
(9) Šo likumu nepiemēro, ja Ministru kabinets saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem
informāciju par līgumu vai tā izpildi atzinis par valsts noslēpumu.
4. pants. Pasūtītāju savstarpēji iepirkuma līgumi
(1) Šo likumu nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās
personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē,
kuru minētajā veidā kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde
kontrolējošā pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības
veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam
par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus
un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
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(2) Šo likumu nepiemēro, ja šā panta pirmās daļas pazīmēm atbilstoša kontrolētā persona, kas
vienlaikus ir arī pasūtītājs, piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības to kontrolējošam pasūtītājam
vai citai personai, kas atrodas kontrolējošā pasūtītāja kontrolē šā panta pirmās daļas 1. punkta
izpratnē, ja personai, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav tiešas privātā
kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas atbilstoši komerctiesības
regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības
ietekmēt un kontrolēt šīs personas lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
(3) Šo likumu nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolētās personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi
kontrolējošo pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības
veidu, kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam
par Eiropas Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus
un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
(4) Šā panta trešās daļas izpratnē persona atrodas vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, ja:
1) kontrolētās personas pārvaldes institūciju sastāvā ir visu pasūtītāju pārstāvji (daži
pārstāvji var pārstāvēt vairākus vai visus iesaistītos pasūtītājus);
2) visiem pasūtītājiem kopīgi ir tiesības ietekmēt kontrolētās personas darbības
stratēģiskos mērķus un lēmumus;
3) kontrolētā persona darbojas pasūtītāju interesēs.
(5) Šo likumu nepiemēro iepirkuma līgumiem, kas noslēgti starp diviem vai vairākiem
pasūtītājiem, ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) ar iepirkuma līgumu tiek izveidota vai īstenota pasūtītāju sadarbība to kompetencē
esošu publisku pakalpojumu nodrošināšanā;
2) sadarbība tiek īstenota sabiedrības interesēs;
3) iesaistīto pasūtītāju atvērtā tirgū sniegto publisku pakalpojumu, kuru nodrošināšanai
īsteno sadarbību, daļa ir mazāka par 20 procentiem.
(6) Lai noteiktu šā panta pirmās daļas 2. punktā, trešās daļas 2. punktā un piektās daļas
3. punktā minēto darbību procentuālo apjomu, ņem vērā vidējo finanšu apgrozījumu vai kādu citu
ar attiecīgo darbību saistītu rādītāju (piemēram, kontrolētās personas vai pasūtītāja pakalpojumu,
piegāžu un būvdarbu izmaksas) par pēdējiem trim gadiem pirms iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas. Ja kontrolētā persona vai pasūtītājs ir izveidots vai uzsācis darbību pēc minētā
termiņa vai tā reorganizācijas dēļ dati par finanšu apgrozījumu vai ar tā darbību saistītie rādītāji
nav pieejami vai arī vairs nav aktuāli, darbības procentuālo apjomu var pierādīt, izmantojot
komercdarbības prognozēšanas metodes.
5. pants. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi
Pasūtītājs nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, ja iepirkuma līguma
paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām un ja tas tiek slēgts par:
1) piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz,
veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7. pantā
minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās;
2) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu iepirkumu
bibliotēku krājumu papildināšanai vai izglītības un pētniecības procesa organizēšanai
izglītības iestādēs, kā arī valsts vai augstskolu izveidotās zinātniskajās institūcijās;
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tādu muzejisko priekšmetu iepirkumu muzeju krājumu papildināšanai, kuriem ir
mākslinieciska, kultūrvēsturiska, zinātniska vai memoriāla vērtība;
iepirkumiem ārvalstīs, kurus veic ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Iekšlietu
ministrija un tās padotībā esošās iestādes, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vienības,
kas piedalās starptautiskajās operācijās un starptautiskajās mācībās;
piegādēm un pakalpojumiem privāto tiesību juridiskās personas pilnībā finansēta
pētniecības un izstrādes līguma izpildei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā
institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja par šīm piegādēm un
pakalpojumiem pilnībā atlīdzina no līdzekļiem, kuri saņemti par šā pētniecības un
izstrādes līguma izpildi;
materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu
un prototipu izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas
reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu
nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes
procesa norise;
zinātniskā raksta publicēšanu zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā
un par to samaksā vai par to zinātniekam atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota
zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā;
piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem augstskolu studentu piesaistei no valstīm,
kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
speciālistu un ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami izmeklēšanas
darbību veikšanai kriminālprocesā;
piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk Latvijas diplomātiskās
un konsulārās pārstāvniecības savu funkciju nodrošināšanai, ja iepirkuma līgums
tiek izpildīts pārstāvniecības akreditācijas valstī vai citā valstī, kurā akreditēts
pārstāvniecības vadītājs, neatkarīgi no piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās
dzīvesvietas valsts;
piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, kurus iepērk valsts akciju sabiedrība
“Valsts nekustamie īpašumi”, lai pārvaldītu savu vai tai pārvaldīšanā nodotu ārvalstī
esošu nekustamo īpašumu, ja iepirkuma līgums tiek izpildīts nekustamā īpašuma
atrašanās valstī;
tādiem Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai citā zinātnisko ekspertu
datubāzē reģistrētu ekspertu pakalpojumiem pētniecības un attīstības jomā, kas
saistīti ar pētniecības un attīstības projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko
novērtējumu vai šādu projektu starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, ja
minēto ekspertu piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību akti par tādu fondu
un programmu īstenošanu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas Savienības
budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu īstenošanu, kas izveidoti kopīgi ar
dalībvalstīm;
ceļojumu aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 63510000-7;
būtisku pilsoniskās apziņas stiprināšanas pasākumu īstenošanu, dodot ieguldījumu
valsts drošības interešu aizsardzībā, ja iepirkumu veic tiešās pārvaldes iestāde un par
šā izņēmuma piemērošanu ir lēmis Ministru kabinets;
ekspertu sniegtajiem pakalpojumiem augstskolas vai koledžas, vai studiju virziena
novērtēšanas komisijā, vai studiju programmas licencēšanas komisijā;
autoru, komponistu, tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku
sniegtajiem pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kods 92312200-3, un
mākslinieciskās un literārās jaunrades un interpretācijas pakalpojumiem, uz kuriem
attiecas CPV kods 92310000-7;
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17) Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas Administrācijas un Ārlietu ministrijas
organizēto ārvalstu delegāciju valsts, oficiālo, darba vizīšu, ja delegācijas vada ārvalstu
prezidenti, viceprezidenti, parlamentu vadītāji un to vietnieki, premjerministri un
to vietnieki, vēstnieki, ārlietu ministri un to vietnieki, starptautisko organizāciju
vadītāji vai ja minētās delegācijas Latvijā uzturas pēc Valsts prezidenta, Saeimas
priekšsēdētāja, Ministru prezidenta vai ārlietu ministra oficiāla ielūguma, un
valstiskas nozīmes starptautisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi 55300000-3, 55100000-1 un
60170000-0.
6. pants. Līgumi, kuru izpildi vairāk par 50 procentiem finansē pasūtītājs
(1) Šo likumu piemēro līgumu noslēgšanai, ja:
1) būvdarbu līguma izpildi vairāk par 50 procentiem no līgumcenas tieši finansē
pasūtītājs un šā līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, un šis līgums attiecas uz
specializētajiem būvdarbiem atbilstoši šā likuma 1. pielikumam, kā arī uz sportam,
ārstniecībai un atpūtai paredzētu būvju, slimnīcu, skolu un administratīvo ēku
būvniecību;
2) pakalpojuma līguma izpildi vairāk par 50 procentiem no līgumcenas tieši finansē
pasūtītājs un šā līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, un šis līgums ir saistīts ar būvdarbu
līgumu atbilstoši šā panta 1. punktam.
(2) Ja pasūtītājs, kas finansē šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minēto līgumu izpildi, pats
nenodrošina līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vai līgumu slēgšanas tiesības piešķir citu personu
labā vai vārdā, tas nodrošina līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas atbilstību šim likumam.
7. pants. Citi pasūtītāja finansētie projekti
(1) Ja pasūtītājs no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas
ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē tāda līguma izpildi, kas
nav minēts šā likuma 6. pantā, iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas,
kuras piemēro šīs procedūras, nosaka Ministru kabinets.
(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija. Šīs
daļas izpratnē kompensācija ir naudas summa, kas aprēķināta pēc noteiktas likmes un tiek izsniegta
kā atlīdzība par konkrēta mērķa īstenošanu.
8. pants. Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana
(1) Ir šādas iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss;
2) slēgts konkurss;
3) konkursa procedūra ar sarunām;
4) konkursa dialogs;
5) inovācijas partnerības procedūra;
6) sarunu procedūra.
(2) Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot metu konkursu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka.
Metu konkursu rīko kā iepirkuma procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā tiek piešķirtas publiska
pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, vai kā atsevišķu konkursu, kurā paredzētas godalgas vai
maksājumi dalībniekiem. Metu konkursa norises kārtību nosaka Ministru kabinets.
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(3) Ministru kabinets nosaka šādus ar iepirkuma procedūru un metu konkursu norisi saistītus
noteikumus, ciktāl to neregulē šis likums:
1) iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtību un piemērošanas
noteikumus;
2) pieteikumu, piedāvājumu un metu iesniegšanas minimālos termiņus un to
saīsināšanas gadījumus;
3) gadījumus, kad pasūtītājam nav pienākuma izmantot elektroniskās informācijas
sistēmas pieteikumu, piedāvājumu, metu vai to sastāvdaļu saņemšanai;
4) iepirkuma procedūru un metu konkursu nolikumu saturu;
5) iepirkuma procedūru un metu konkursu izsludināšanas, pārtraukšanas un
izbeigšanas noteikumus;
6) iepirkuma procedūras un metu konkursa rezultātu paziņošanas noteikumus;
7) iepirkuma procedūras un metu konkursa dokumentēšanas noteikumus un iepirkuma
procedūras un metu konkursa ziņojuma saturu;
8) paziņojumu publicēšanas noteikumus;
9) dinamiskās iepirkumu sistēmas piemērošanas kārtību.
(4) Šo likumu attiecina uz šā panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, ja
publisku piegādes līgumu vai pakalpojuma līgumu līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un publisku
būvdarbu līgumu līgumcena ir 170 000 euro vai lielāka.
(5) Šā likuma 17. panta septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos pasūtītājs iepērk preces
un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, nepiemērojot šā
panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras vai šā likuma 9. un 10. panta noteikumus.
(6) Konkursa procedūru ar sarunām un konkursa dialogu pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja:
1) pasūtītāja vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgū pieejamus risinājumus;
2) iepirkuma līgums ietver projektēšanu vai inovatīvus risinājumus;
3) iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez iepriekšējām sarunām
īpašu apstākļu dēļ, kas attiecas uz iepirkuma raksturu, sarežģītību vai juridisko un
finansiālo struktūru, vai ar tiem saistīto risku dēļ;
4) pasūtītājs nevar pietiekami precīzi sagatavot tehniskās specifikācijas, atsaucoties uz
standartiem, Eiropas tehnisko novērtējumu, kopējām tehniskajām specifikācijām
vai tehniskajām atsaucēm;
5) atklātā vai slēgtā konkursā ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai piedāvājumi pārsniedz iepirkuma procedūras
dokumentos norādīto paredzamo līgumcenu, vai piedāvājumi atzīti par nepamatoti
lētiem, vai piedāvājumi ir iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai
pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas
prasībām. Šo procedūru var piemērot, nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja uz
sarunām tiek aicināti tikai visi tie pretendenti, kas atbilst atklātā vai slēgtā konkursā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kas nav izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā
un kas iesnieguši piedāvājumus atklātā vai slēgtā konkursā noteiktajā piedāvājumu
iesniegšanas termiņā.
(7) Sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja:
1) atklātā vai slēgtā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai ir iesniegti
iepirkuma līgumam neatbilstoši piedāvājumi, kas bez būtiskiem grozījumiem
neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai iesniegti
kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no iepirkuma procedūras izslēdzamu
kandidātu pieteikumi un ja netiek būtiski mainīti sākotnējie iepirkuma līguma
izpildes noteikumi. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma pasūtītājs tai nosūta
iepirkuma procedūras ziņojumu;
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2)

būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs
kādā no šādiem gadījumiem:
a) iepirkuma mērķis ir radīt vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku
izpildījumu,
b) nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ,
c) nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību,
aizsardzību;
3) pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija,
kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu
vai konkursa procedūru ar sarunām. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju,
nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības;
4) nepieciešamās preces ir īpaši izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem. Šī norma
neattiecas uz preču ražošanu to noieta izpētei vai izpētes un izmēģinājumu izmaksu
segšanai;
5) pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja
(ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas,
jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces,
kas pēc saviem tehniskajiem parametriem atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm,
un šāda atšķirība radītu nesaderību vai ievērojamas tehniskās grūtības preču vai
iekārtu uzturēšanā un ekspluatācijā. Šāda iepirkuma līguma, kā arī atkārtotu
iepirkuma līgumu darbības termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus;
6) iepirkuma līguma priekšmets ir tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un kuras
pasūtītājs pērk preču biržā;
7) ir iespēja iepirkt preces vai pakalpojumus ar īpaši izdevīgiem noteikumiem no
piegādātāja, kas izbeidz savu saimniecisko darbību, vai likvidatora, kurš veica
piegādātāja likvidācijas procesu, vai no administratora, kurš rīko bankrotējuša
piegādātāja mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
8) publisks pakalpojuma līgums tiek slēgts ar metu konkursa uzvarētāju vai kādu
no uzvarētājiem un metu konkurss rīkots saskaņā ar šā likuma prasībām. Ja metu
konkursā noteikti vairāki uzvarētāji, visus uzvarētājus uzaicina uz sarunām;
9) iepirkuma līguma priekšmets ir atkārtota iepriekš iepirkuma procedūras rezultātā
noslēgta iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana,
kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi vai
pakalpojumi atbilst iepriekš iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma
līguma pamatā esošajam projektam. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad
pasūtītājs pirmā projekta iepirkuma procedūras dokumentos, nosakot paredzamo
līgumcenu, ir paredzējis atkārtotu iepirkuma līgumu slēgšanu, kopējo būvdarbu vai
pakalpojumu paredzamo vērtību un to piešķiršanas nosacījumus. Sarunu procedūru
var piemērot triju gadu laikā no sākotnējā iepirkuma līguma noslēgšanas.
(8) Šā panta septītās daļas 2. punkta “b” un “c” apakšpunktā minētie izņēmumi ir piemērojami
tikai tad, ja nav pamatotas alternatīvas vai aizstājēja un ja konkurences trūkuma iemesls nav
iepirkumam noteiktās prasības.
(9) Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai vairāki iepirkuma veidi
(būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes), piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami tam
iepirkuma veidam, kurš raksturo attiecīgā iepirkuma līguma galveno priekšmetu. Iepirkuma
līgumiem, kuru priekšmets daļēji ietver šā likuma 2. pielikumā minētos pakalpojumus un citus
pakalpojumus vai daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes, galveno priekšmetu un piemērojamo
iepirkuma procedūru nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā līgumcena ir
visaugstākā.
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(10) Ja iepirkuma līguma priekšmets ir iepirkums, uz kuru attiecas šis likums, un iepirkums,
uz kuru neattiecas šis likums, un dažādās iepirkuma daļas ir objektīvi atdalāmas, pasūtītājs ir
tiesīgs katrai daļai piemērot tai atbilstošo tiesisko regulējumu vai slēgt nedalītu iepirkuma līgumu
un piemērot šo likumu. Ja iepirkuma līguma daļas nav objektīvi atdalāmas, piemērojamo tiesisko
regulējumu nosaka pēc iepirkuma līguma galvenā priekšmeta, izņemot šā panta trīspadsmitajā
daļā minēto gadījumu.
(11) Ja iepirkuma līguma priekšmets ir iepirkums, uz kuru attiecas šis likums, un tas ietver
arī koncesijas līguma elementus, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar šo likumu,
ja tās iepirkuma daļas līgumcena, kurai piemērojams šis likums, ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.
(12) Ja iepirkuma līguma priekšmets ir gan iepirkums, uz ko attiecas šis likums, gan iepirkums,
kas izdarāms, lai veiktu darbības, uz kurām attiecas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
jomu regulējoši normatīvie akti, noteikumus, kas piemērojami šāda iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanai, nosaka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 8. un
9. pantu.
(13) Ja iepirkuma līguma priekšmets ir gan iepirkums, uz kuru attiecas šis likums, gan
iepirkums, uz kuru attiecas aizsardzības un drošības jomas iepirkumu regulējoši normatīvie akti, un
ja pasūtītājs ir nolēmis slēgt nedalītu iepirkuma līgumu (lēmumu slēgt nedalītu iepirkuma līgumu
nepieņem, lai izvairītos no šā likuma vai aizsardzības un drošības jomas iepirkumu regulējošu
normatīvo aktu piemērošanas), piemērojamo tiesisko regulējumu nosaka uz šādu pazīmju pamata:
1) gadījumos, kad uz daļu no iepirkuma līguma attiecas Līguma par Eiropas Savienības
darbību 346. pants, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības var piešķirt, nepiemērojot šo
likumu, ja nedalīta iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamato objektīvi
iemesli;
2) gadījumos, kad uz daļu no iepirkuma līguma attiecas Aizsardzības un drošības
jomas iepirkumu likuma 3. panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punkts, iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības var piešķirt saskaņā ar aizsardzības un drošības jomas iepirkumu
regulējošiem normatīvajiem aktiem, ja nedalīta iepirkuma līguma piešķiršanu
pamato objektīvi iemesli.
(14) Ja iepirkuma līgums atbilst gan šā panta trīspadsmitās daļas 1. punktam, gan 2. punktam,
pasūtītājs piemēro šā panta trīspadsmitās daļas 1. punktu.
9. pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras
(1) Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena
ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā
līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu šajā
pantā noteiktajā kārtībā.
(2) Pasūtītājs iepirkuma sagatavošanā piemēro šā likuma 18. panta pirmo daļu. Pasūtītājs
iepirkuma sagatavošanā var piemērot šā likuma 18. panta otro un trešo daļu.
(3) Iepirkuma veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju saskaņā ar šā likuma 24. pantu.
Uz iepirkuma komisijas darbību attiecas šā likuma 25. panta noteikumi. Iepirkuma komisija
lēmumus pieņem šā likuma 26. pantā noteiktajā kārtībā.
(4) Iepirkuma komisija sagatavo šajā pantā noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma nolikumu.
Nolikumā ietver:
1) pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, ņemot vērā šā
likuma 20., 21. un 22. pantu un nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus
konkurences ierobežojumus;
2) prasības pretendentiem, ņemot vērā šā likuma 13., 44., 45. un 46. pantu;
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3)

gadījumus, kad pretendenti tiek izslēgti atbilstoši šā panta astotās daļas noteikumiem,
vai atsauci uz pretendentu izslēgšanu atbilstoši šā panta astotajai daļai;
4) prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts, un saistību izpildes
nodrošinājumam, ja tāds paredzēts, ņemot vērā šā likuma 50. pantu;
5) piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, ņemot vērā šā likuma 19. un 51. pantu;
6) informācijas aizsardzības noteikumus, ja tādi nepieciešami, ņemot vērā šā likuma
14. panta pirmo daļu;
7) iepirkuma līguma slēgšanas kārtību;
8) citus noteikumus.
(5) Nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam
sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi.
(6) Pasūtītājs iepirkuma izsludināšanai sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē
paziņojumu par plānoto līgumu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par
10 dienām (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas) no paziņojuma publicēšanas dienas.
Pasūtītājs līdz minētā paziņojuma publicēšanas dienai ievieto savā pircēja profilā iepirkuma
nolikumu un nodrošina tam brīvu un tiešu pieeju. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu
laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu
informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo
informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. Pasūtītājs ar
iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar šā likuma 38. pantu.
(7) Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos
piedāvājumus, veic pretendentu atlasi un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, ievērojot šā
likuma 41. panta prasības.
(8) Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu
vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek
likvidēts;
2) ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz
Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
3) iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā
likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta
izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu
ierobežojošiem pasākumiem;
4) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto
līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents
ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi.
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(9) Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta astotās
daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās
daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas
sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par šā panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu
reģistra,
b) par šā panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts
ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot
pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;
2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta
astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā panta astotās daļas
4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
(10) Atkarībā no atbilstoši šā panta devītās daļas 1. punkta “b” apakšpunktam veiktās
pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā
panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro;
2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās
nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas
sistēmā ievietoto informāciju tam vai šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai
personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi,
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas
vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu,
tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs
pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
(11) Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai
personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta desmitās daļas 2. punktā minētajā termiņā
iesniedz:
1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu
par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma
nodokļa parādu;
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3)

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota
lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no
vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus
objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.
(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā panta astotajā daļā
noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās
valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai šā panta astotās daļas 4. punktā minētās
personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
(13) Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā
saskaņā ar šā panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus
noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un
par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā šā likuma 14. panta otrās
daļas noteikumus. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi
vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez
rezultāta. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez
rezultāta, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu
bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota
paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku
piekļuvi šim lēmumam.
(14) Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus
par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem šā panta trīspadsmitajā
daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šā panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.
(15) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar šā likuma 60. panta pirmās, otrās, trešās,
ceturtās un piektās daļas prasībām ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir
tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs
triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavo un publicē
publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas
datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī
savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
(16) Pasūtītājs nodrošina iepirkuma dokumentēšanu, iepirkuma dokumentu izsniegšanu un
glabāšanu saskaņā ar šā likuma 40. panta pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu.
(17) Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, pasūtītājs sagatavo un
publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.
(18) Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi,
pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.
Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma
darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
(19) Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara,
ievērojot šā likuma 61. pantu.
(20) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 10. pantā
minētie iepirkuma līgumi, kā arī šā likuma 19. panta trešajā daļā minētajā gadījumā.
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(21) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus, ja:
1) iepirkums atbilst šā likuma 8. panta septītās un astotās daļas nosacījumiem;
2) iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu,
ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā
paredzētajām iepirkuma līguma izpildes prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti
iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav
izslēgti un nebija izslēdzami, un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
3) iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā nav iesniegti
piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski
neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām iepirkuma līguma izpildes
prasībām;
4) iepērk zvērināta revidenta sniegtus revīzijas pakalpojumus attiecībā uz gada pārskata
revīzijām (pārbaudēm).
(22) Ministru kabinets nosaka:
1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta devītajā daļā minētā pārbaude, kā arī
šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;
2) šā panta devītās daļas 1. punktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi
un apjomu;
3) kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem informāciju no
šā panta devītās daļas 1. punktā minēto iestāžu uzturētajām informācijas sistēmām
un apstrādā to;
4) šā panta sestajā daļā minētā paziņojuma un sešpadsmitajā daļā minētā informatīvā
paziņojuma saturu un šo paziņojumu sagatavošanas kārtību.
(23) Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi,
un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt
pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.
10. pants. Šā likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
(1) Ja publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un līgumu
slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā
noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 13., 14., 19., 20., 21. un 22. pantā, III nodaļā,
28. panta otrajā daļā, 32. un 33. pantā, 36. panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39. pantā,
40. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61. pantā paredzētās prasības.
(2) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu publiskam pakalpojuma līgumam, kura
priekšmets atbilst kādam no šā likuma 2. pielikuma sadaļā “Veselības, sociālie un saistītie
pakalpojumi” minētajiem CPV kodiem, ja tā paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro. Ja
šāda publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 750 000 euro vai lielāka, iepirkumam
piemēro šā panta pirmajā daļā paredzēto iepirkuma veikšanas kārtību.
(3) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu publiskam pakalpojuma līgumam, kurš tiek
slēgts par mācību prakses vai studiju prakses, vai darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu, ja tā
paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro.
11. pants. Paredzamās līgumcenas noteikšana
(1) Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos iepirkuma veidu un piemērojamo procedūru.
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(2) Paredzamo līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu par iepirkuma līguma
izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām personām. Pasūtītājs, plānojot kopējo
samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus iepirkuma līguma papildinājumus, visus
saistībā ar iepirkuma līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī
godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūtītājs paredz kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga
dalībniekiem, inovāciju partnerības procedūras partneriem vai metu konkursa dalībniekiem
piešķirt godalgas vai izmaksāt maksājumus. Ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām struktūrvienībām,
kurām nav noteikta patstāvīga atbildība par iepirkumu veikšanu, paredzamo līgumcenu noteic kā
visu struktūrvienību plānoto kopējo samaksu par iepirkuma līguma izpildi.
(3) Paredzamo līgumcenu nosaka, pirms iesniedz publicēšanai paziņojumu par līgumu
vai, ja šāda paziņojuma iesniegšana publicēšanai nav nepieciešama, pirms iepirkuma procedūras
uzsākšanas.
(4) Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai
izvairītos no iepirkuma vai attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Paredzamās līgumcenas
noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz šajā likumā noteikto iepirkuma
procedūru nepiemērošanu.
(5) Publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība,
ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami publiska būvdarbu līguma
izpildei un kurus pasūtītājs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam. Pasūtītājs
nepievieno publiska būvdarbu līguma paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu
paredzamo līgumcenu, kuri nav nepieciešami konkrētā publiskā būvdarbu līguma izpildei, ja
tādējādi var izvairīties no šā likuma prasību piemērošanas attiecīgajiem piegādes vai pakalpojuma
līgumiem.
(6) Ja iespējamo publiska būvdarbu vai publiska pakalpojuma līguma priekšmetu var sadalīt
daļās, vienlaikus slēdzot iepirkuma līgumu par katru daļu, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu
daļu kopējo summu. Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir
vienāda ar attiecīgajām šā likuma 8. panta ceturtajā daļā minētajām līgumcenu robežvērtībām vai
lielāka. Attiecībā uz tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 80 000 euro publiskiem
pakalpojuma līgumiem un par 1 000 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem, pasūtītājs ir tiesīgs
veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8., 9. vai
10. pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu
daļu kopējās paredzamās līgumcenas. Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par
20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojuma
līgumiem, pasūtītājs attiecībā uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.
(7) Ja paredz iepirkt līdzīgas preces, vienlaikus slēdzot vairākus publiskus piegādes līgumus
tā, ka tie ir iepirkuma līgumi par daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu.
Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām
šā likuma 8. panta ceturtajā daļā minētajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka. Attiecībā uz tām
daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par 80 000 euro, pasūtītājs ir tiesīgs veikt iepirkumu,
kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8. vai 9. pantam, ja attiecīgo
daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās
līgumcenas. Ja šādu daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 euro, pasūtītājs attiecībā
uz šādām daļām ir tiesīgs nepiemērot šo likumu.
(8) Paredzamo līgumcenu publiskiem piegādes līgumiem, kas paredz nomu, nomu ar
izpirkuma tiesībām vai nomaksas pirkumu, nosaka šādi:
1) iepirkuma līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš:
a) ja termiņš ir 12 mēneši vai īsāks, — kā kopējo līgumcenu iepirkuma līguma
darbības laikā,
b) ja termiņš ir garāks par 12 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu iepirkuma
līguma darbības laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;
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2)

beztermiņa iepirkuma līgumiem vai iepirkuma līgumiem, kuriem nevar noteikt
termiņu, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.
(9) Ja tiek slēgti regulāri publiski piegādes vai publiski pakalpojuma līgumi vai noteiktā
laikposmā iepirkuma līguma termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka:
1) kā kopējo iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošo
viena veida iepirkuma līgumu reālo vērtību, ņemot vērā iespējamās apjomu un
vērtības izmaiņas turpmākajos 12 mēnešos;
2) kā kopējo nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā
(ja tas ir garāks par 12 mēnešiem) citu citam sekojošo viena veida iepirkuma līgumu
paredzamo vērtību.
(10) Paredzamo līgumcenu pakalpojumiem nosaka:
1) apdrošināšanas pakalpojumiem — kā maksājamo apdrošināšanas prēmiju un citu
atlīdzības veidu kopējo summu;
2) banku un citiem finanšu pakalpojumiem — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas
maksas, maksājamo procentu un citu atlīdzības veidu kopējo summu;
3) publiskiem pakalpojuma līgumiem, kas ietver konstruēšanu, arhitektūras vai
inženierbūvju projektēšanu un modelēšanu, — kā maksas par pakalpojumiem,
komisijas maksas un citu atlīdzības veidu kopējo summu.
(11) Ja publiskiem pakalpojuma līgumiem nenorāda kopējo līgumcenu, paredzamo
līgumcenu nosaka šādi:
1) iepirkuma līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš, kas ir 48 mēneši vai īsāks, — kā
kopējo līgumcenu iepirkuma līguma darbības laikā;
2) beztermiņa iepirkuma līgumiem vai iepirkuma līgumiem, kuru termiņš pārsniedz
48 mēnešus, — kā paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.
(12) Paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā un dinamiskajai iepirkumu
sistēmai ir visu paredzamo iepirkuma līgumu kopējā līgumcena vispārīgās vienošanās vai
dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laikā.
(13) Paredzamā līgumcena inovācijas partnerības procedūras gadījumā ir visu pētniecības
un izstrādes darbību maksimālā paredzamā vērtība visos procedūras posmos un visu to piegāžu,
pakalpojumu vai būvdarbu paredzamā maksimālā līgumcena, kurus paredzēts izstrādāt procedūras
laikā un pēc tam iepirkt.
(14) Ja metu konkursu plāno kā iepirkuma procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā tiek
piešķirtas publiska pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot
vērā godalgu vai maksājumu kopējo apjomu un noslēdzamā publiskā pakalpojuma līguma
paredzamo līgumcenu.
12. pants. Līgumcenu robežvērtības
Šā likuma 5. pantā, 6. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā, 8. panta vienpadsmitajā daļā,
33. pantā, 34. panta otrajā un trešajā daļā, 35. panta ceturtajā daļā, 47. panta trešajā daļā, 48. panta
trešajā daļā, 55. panta pirmajā daļā, 60. panta desmitajā daļā, 61. panta piektās daļas 1. punktā,
73. panta trešās daļas 2. punkta “a” apakšpunktā, 74. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktā
minētās līgumcenu robežvērtības nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz Eiropas Savienības
starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežvērtībām, kas jāievēro pasūtītājam.
Ministru kabinets nosaka minētās līgumcenu robežvērtības vismaz reizi divos gados mēneša
laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās
līgumcenu robežvērtības.
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13. pants. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju
(1) Pasūtītājs nenoraida kandidātu, pretendentu vai metu konkursa dalībnieku, ja tam
atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteikta juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt
būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts
normatīvajiem aktiem, kurā tas dibināts.
(2) Pasūtītājs pieprasa no kandidāta, pretendenta vai metu konkursa dalībnieka tikai tādu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
kā arī piedāvājuma izvēlei saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(3) Ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai publisks pakalpojuma līgums vai ja publisks piegādes
līgums ietver arī pakalpojumus vai preces iebūvēšanu un uzstādīšanu, pasūtītājs no juridiskajām
personām var prasīt, lai pieteikumā vai piedāvājumā būtu norādīts par iepirkuma līguma izpildi
atbildīgo darbinieku vārds, uzvārds un profesionālā kvalifikācija.
(4) Piegādātāju apvienības var iesniegt piedāvājumus vai pieteikties par kandidātiem.
Pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt prasību šīm apvienībām organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās
kā pretendents iesniegtu piedāvājumu vai kā kandidāts — pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma
procedūrā.
(5) Pasūtītājs var iepirkuma procedūras dokumentos noteikt, kā piegādātāju apvienībām ir
jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskām un profesionālām
spējām. Prasībām jābūt samērīgām, un tās nosaka, balstoties uz objektīviem iemesliem.
(6) Pasūtītājs var izvirzīt atšķirīgus, samērīgus un objektīvi pamatotus nosacījumus piegādātāju
apvienībām attiecībā uz iepirkuma līguma izpildi. Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz
kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam
juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības
sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
14. pants. Informācijas aizsardzība
(1) Pasūtītājs var izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai, kuru nodevis piegādātājiem
kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā.
(2) Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus,
pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu
informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
15. pants. Nosacījumi attiecībā uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgumu par
valsts līgumiem un citiem starptautiskajiem līgumiem
Pasūtītājs, ciktāl tas ir noteikts Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgumā par valsts
iepirkumu un citos Eiropas Savienībai saistošos starptautiskajos līgumos, piemēro vismaz
tikpat labvēlīgus nosacījumus minēto līgumslēdzēju būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem un
piegādātājiem kā Eiropas Savienības būvdarbiem, piegādēm, pakalpojumiem un piegādātājiem.
16. pants. Privileģētie līgumi
(1) Ja paredzamā iepirkuma līguma priekšmets to pieļauj, pasūtītājs ir tiesīgs noteiktām
personu grupām paredzētu pasākumu ietvaros rezervēt iespēju piedalīties iepirkuma procedūrās
tikai tiem kandidātiem vai pretendentiem, kas galvenokārt (vairāk par 30 procentiem no vidējā
darbinieku skaita gadā) nodarbina personas ar invaliditāti.
(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, paziņojumā par līgumu atsaucas uz šo pantu.
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17. pants. Centralizēto iepirkumu institūciju veiktie iepirkumi un pasūtītāju kopīgi
veiktie iepirkumi
(1) Centralizēto iepirkumu institūcija var iepirkt preces un pakalpojumus, kā arī veikt
iepirkumus, lai noslēgtu iepirkuma līgumus un vispārīgās vienošanās citu pasūtītāju un sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā citu valstu pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju,
vajadzībām. Šādā gadījumā centralizēto iepirkumu institūcija piemēro šā likuma prasības.
Centralizēto iepirkumu institūcija var uzturēt elektroniskās informācijas sistēmu pieteikumu un
piedāvājumu saņemšanai, kā arī sniegt konsultācijas pasūtītājiem un piegādātājiem par šīs sistēmas
izmantošanu.
(2) Pasūtītājs var iepirkt preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai
saņemt būvdarbus, piegādes un pakalpojumus ar tās starpniecību.
(3) Ja pasūtītājs iepērk preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai
saņem būvdarbus, piegādes un pakalpojumus ar tās starpniecību, uzskatāms, ka tas ir piemērojis
šā likuma prasības, ja centralizēto iepirkumu institūcija, veicot iepirkumu, ir piemērojusi šā likuma
prasības.
(4) Pasūtītājs var iepirkt preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas,
kas atrodas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai saņemt būvdarbus, piegādes un pakalpojumus
ar šādas institūcijas starpniecību, ja tā, veicot iepirkumu pasūtītāja vajadzībām, piemēro tādu
normatīvo aktu prasības, kuri atbilst Eiropas Savienības tiesībām publisko iepirkumu jomā. Šādā
gadījumā uzskatāms, ka pasūtītājs ir ievērojis šā likuma prasības.
(5) Vairāki pasūtītāji no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm var kopīgi piešķirt iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, noslēgt vispārīgo vienošanos vai izmantot dinamisko iepirkumu sistēmu.
Ja šādas sadarbības noteikumi nav ietverti Eiropas Savienības dalībvalstu noslēgtā starptautiskā
līgumā, attiecīgie pasūtītāji noslēdz līgumu, kurā paredz pušu tiesības un pienākumus, nosaka,
kuras valsts tiesību normas ir piemērojamas saistībām, kā arī iepirkuma organizēšanas un iepirkuma
līguma slēgšanas noteikumus. Pasūtītāju tiesības un pienākumus norāda arī attiecīgā iepirkuma vai
iepirkuma procedūras dokumentos.
(6) Ja vairāki pasūtītāji no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir izveidojuši kopīgu
subjektu, tai skaitā Eiropas teritoriālās sadarbības grupu vai citu subjektu atbilstoši Eiropas
Savienības tiesību aktiem, iesaistītie pasūtītāji ar kopīgā subjekta kompetentās institūcijas lēmumu
vienojas, vai piemēros tās dalībvalsts publisko iepirkumu noteikumus, kurā kopīgajam subjektam
ir juridiskā adrese vai kurā kopīgais subjekts īsteno savas darbības.
(7) Tiešās pārvaldes iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no Ministru
kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai
pakalpojumi ietilpst Ministru kabineta noteiktajās preču un pakalpojumu grupās un to līgumcena
12 mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 1000 euro vai lielāka. Šis nosacījums
neattiecas uz šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu.
(8) Pašvaldībām un pašvaldību iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties
no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi
ietilpst Ministru kabineta noteiktajās preču un pakalpojumu grupās un to līgumcena 12 mēnešu
laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 10 000 euro vai lielāka.
(9) Šā panta astotajā daļā noteiktais pienākums ir izpildīts, ja attiecīgās preces un pakalpojumi
iepirkti jebkurā no šādiem veidiem:
1) no Ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās
starpniecību;
2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar
tās starpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina attiecīgo
preču un pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm.
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(10) Pašvaldība un pašvaldības iestāde šā panta astotajā daļā un tiešās pārvaldes iestāde šā
panta septītajā daļā minētajā gadījumā var neiegādāties attiecīgās preces un pakalpojumus no
Ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību jebkurā no
šādiem gadījumiem:
1) tiešās pārvaldes vai pašvaldības iestādes vai pašvaldības vajadzībām atbilstošu preci
vai pakalpojumu nav iespējams iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas
vai ar tās starpniecību saskaņā ar centralizēto iepirkumu institūcijas publicētajām
tehniskajām specifikācijām;
2) tiešās pārvaldes vai pašvaldības iestāde vai pašvaldība var nodrošināt preču vai
pakalpojumu iegādi par zemāku cenu. Šādā gadījumā tā vienu darbdienu pirms
iepirkuma līguma noslēgšanas fiksē centralizēto iepirkumu institūcijas piedāvāto
līgumcenu attiecīgajām precēm un pakalpojumiem, izdrukājot informāciju par
attiecīgo preču un pakalpojumu cenu no centralizēto iepirkumu institūcijas uzturētas
informācijas sistēmas vai pieprasot šo informāciju no centralizēto iepirkumu
institūcijas, ja attiecīgas izdrukas informācijas sistēmā netiek nodrošinātas.
(11) Pasūtītāji var vienoties par atsevišķu iepirkumu kopīgu rīkošanu. Ja kopīgo iepirkumu
rīko visu pasūtītāju vārdā un uzdevumā, lai gan iepirkumu veic tikai viens no pasūtītājiem, iesaistītie
pasūtītāji ir kopīgi atbildīgi par šā likuma prasību ievērošanu. Pasūtītāji kopīgi ir atbildīgi tikai par
tām iepirkuma daļām, kas paredzētas visu iesaistīto pasūtītāju vajadzībām.
(12) Ministru kabinets nosaka:
1) šā panta septītajā un astotajā daļā minētās preču un pakalpojumu grupas;
2) šā panta septītajā daļā un devītās daļas 1. punktā minētās centralizēto iepirkumu
institūcijas un to sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus.
II nodaļa
Sagatavošanās iepirkumam, iepirkuma procedūras dokumentu
sagatavošana un tehniskās specifikācijas
18. pants. Informēšana par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām,
apspriešanās ar piegādātājiem un kandidātu un pretendentu iepriekšēja iesaistīšana
(1) Pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts
elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai,
informāciju par plānotajiem šā likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā
veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz pasūtītāju, plānoto iepirkuma
priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija,
plānoto iepirkuma veikšanas kārtību, plānoto CPV kodu, iepirkuma līguma veidu, plānoto
iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un datu aktualizācijas datumu. Pasūtītājs
informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.
(2) Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu
iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Pasūtītājs paziņo par
apspriedi savā tīmekļvietnē, norādot apspriežamos jautājumus, apspriedes laiku un vietu, veidu,
kādā piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē, prasības attiecībā uz apspriedes dokumentēšanu
un šīs dokumentācijas publicēšanu.
(3) Pasūtītājs var saņemt konsultācijas no neatkarīgiem ekspertiem vai iestādēm, vai
piegādātājiem. Minētās konsultācijas var izmantot iepirkuma plānošanā un sagatavošanā, ja tās
neierobežo konkurenci un nepārkāpj vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus.
(4) Ja kandidāts vai pretendents, vai juridiskā persona, kas ir saistīta ar kandidātu vai
pretendentu, konsultēja pasūtītāju vai citādi iesaistījās iepirkuma sagatavošanā, pasūtītājs nodrošina,
ka attiecīgā kandidāta vai pretendenta dalības dēļ iepirkumā netiek ierobežota konkurence,
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paziņojot citiem kandidātiem un pretendentiem būtisku informāciju, kura tika sniegta, kandidātam
vai pretendentam iesaistoties iepirkuma sagatavošanā, vai kura izriet no šādas iesaistīšanās, un
nosakot atbilstošu termiņu piedāvājumu iesniegšanai.
19. pants. Zaļais publiskais iepirkums
(1) Pasūtītājs, sagatavojot iepirkumu, ņem vērā saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktās
prasības. Ja tādas nav noteiktas, pasūtītājs pēc iespējas dod priekšroku tādām tehnisko specifikāciju
prasībām, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un iepirkuma līguma izpildes noteikumiem, kas
nodrošina iepirkuma atbilstību zaļā publiskā iepirkuma principiem, ievērojot samērīguma principu
un balstoties uz objektīviem iemesliem.
(2) Ministru kabinets nosaka zaļā publiskā iepirkuma principus, prasības un to piemērošanas
kārtību, preču, pakalpojumu un būvdarbu grupas, kurām piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības,
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, iepirkuma līguma izpildes noteikumus un kontroles kārtību.
(3) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā likuma 9. panta noteikumus, ja tiek slēgts iepirkuma
līgums par pārtikas produktu piegādi, tā paredzamā līgumcena ir zemāka par 42 000 euro un
tiek ievērotas Ministru kabineta noteiktās zaļā publiskā iepirkuma prasības attiecībā uz pārtikas
produktu piegādēm.
20. pants. Tehniskās specifikācijas
(1) Tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos un nosaka
būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm izvirzītās prasības. Tehniskās specifikācijas nodrošina
vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus konkurencei
iepirkumā.
(2) Pasūtītāja prasības var attiekties uz pieprasīto būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu īpašu
ražošanas vai sniegšanas procesu vai metodi vai uz īpašu procesu kādā citā to aprites cikla posmā
pat tad, ja šādi faktori nav tieši saistīti ar būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu būtību, ja vien tie ir
saistīti ar iepirkuma līguma priekšmetu un ir samērīgi ar iepirkuma līguma vērtību un mērķiem.
(3) Tehniskās specifikācijas publiskiem būvdarbu līgumiem ir tehnisko aprakstu apkopojums,
kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai piegādēm
un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai piegādes tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu
pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas
prasības (arī prasības attiecībā uz piekļuves nodrošināšanu personām ar invaliditāti), atbilstības
novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu,
terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, iesaiņojumu, marķēšanu,
ražošanas procesus un metodes visos būvdarbu aprites cikla posmos. Tehniskajās specifikācijās
iekļauj arī noteikumus par darbu izpildes pārbaudēm un darbu pieņemšanu, prasības attiecībā
uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju, noteikumus par būvprojektēšanu un cenas
noteikšanu un citus tehniskos noteikumus, ko pasūtītājs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā,
kā arī materiāliem un priekšmetiem, ko paredzēts izmantot būvē. Būvdarbu apjomus nosaka
saskaņā ar būvprojektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. Būvizmaksu noteikšanas kārtību
publiskam būvdarbu līgumam nosaka Ministru kabinets.
(4) Tehniskajās specifikācijās nosaka publiskiem piegādes un pakalpojuma līgumiem
nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Publiskam pakalpojuma
līgumam papildus nosaka pakalpojumu mērķi, izmantojamās metodes un resursus (ja nepieciešams),
kā arī gala rezultātu. Tehniskajās specifikācijās publiskiem piegādes un pakalpojuma līgumiem
papildus iekļauj tehniskos aprakstus, kas ietver tādas pasūtītāja prasības attiecībā uz preci vai
pakalpojumu kā kvalitātes līmenis, vides aizsardzības prasības, noteikumus par klimata pārmaiņu
samazināšanu (siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu) un pielāgošanos klimata pārmaiņām,
energoefektivitāti, konstrukcijas prasības (arī prasības attiecībā uz preces vai pakalpojuma
pieejamību personām ar invaliditāti), izpildes prasības, pakalpojumu sniegšanas metodiku, preces
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lietošanas prasības, drošības noteikumus, izmērus, terminoloģiju, simbolus, pārbaudes noteikumus
un metodes, prasības attiecībā uz preces nosaukumu, ar kādu tā tiek pārdota, iepakojumu un
marķēšanu, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesu un metodes jebkurā preces vai pakalpojuma
aprites cikla posmā, kā arī atbilstības noteikšanas metodes.
(5) Tehniskās specifikācijas sagatavo vienā no šādiem veidiem:
1) nosakot funkcionālās prasības vai darbības rezultātus, iekļaujot arī vides aizsardzības
prasības. Prasības formulē precīzi, lai pretendents varētu konstatēt līguma
priekšmetu, bet pasūtītājs — salīdzināt piedāvājumus;
2) ar atsauci uz šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajām tehniskajām specifikācijām
un uz standartiem šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie
Eiropas standarti, Eiropas tehniskie novērtējumi, kopējās tehniskās specifikācijas,
citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas
Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas
nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās
specifikācijas attiecībā uz projektēšanu, tāmēšanu un izpildi, un preču izmantošanu.
Katrā atsaucē iekļauj vārdus “vai ekvivalents”;
3) nosakot funkcionālās prasības vai darbības rezultātus saskaņā ar šīs daļas 1. punktu
un atsaucoties uz specifikācijām saskaņā ar šīs daļas 2. punktu, lai nodrošinātu
atbilstību funkcionālajām vai darbības prasībām;
4) atsaucoties uz specifikācijām saskaņā ar šīs daļas 2. punktu, bet citas prasības nosakot
kā funkcionālās prasības vai darbības prasības saskaņā ar šīs daļas 1. punktu.
(6) Ja tas nav izšķiroši svarīgi iepirkuma līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās
specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta
piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem
piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu
norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma līguma
priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta piekto daļu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem
“vai ekvivalents”.
(7) Ja pasūtītājs sagatavo tehnisko specifikāciju saskaņā ar šā panta piektās daļas 2. punktu, tas
nenoraida piedāvājumu tāpēc, ka piedāvātā prece vai pakalpojumi neatbilst atsaucē norādītajiem
standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus
līdzekļus, tai skaitā šā likuma 22. pantā minētos pierādījumus, var pierādīt, ka piedāvājums ir
ekvivalents un apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās pasūtītāja prasības.
(8) Ja pasūtītājs vides aizsardzības prasības nosaka kā funkcionālās prasības vai kā darbības
prasības saskaņā ar šā panta piektās daļas 1. punktu, tas nenoraida piedāvājumus, kas atbilst
Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas standartiem, Eiropas tehniskajiem
novērtējumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskajiem standartiem, citām
tehniskās atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, ja šie standarti,
tehniskās specifikācijas vai atsauces sistēmas nosaka tās pašas funkcionālās prasības vai darbības
prasības, kuras noteicis pasūtītājs, un ja pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, tai
skaitā šā likuma 22. pantā minētos pierādījumus, var pierādīt, ka standartam atbilstošie būvdarbi,
piegādes vai pakalpojumi atbilst pasūtītāja noteiktajām funkcionālajām prasībām vai darbības
prasībām.
(9) Iepirkumiem, kuru rezultāti paredzēti lietošanai fiziskajām personām, tai skaitā pasūtītāja
personālam, tehniskās specifikācijas sagatavo tā, lai nodrošinātu iepirkuma rezultātu pieejamību
personām ar invaliditāti vai tiktu ņemti vērā universālā dizaina principi, izņemot gadījumus, kad
pasūtītājs pienācīgi pamato šādu prasību neiekļaušanu tehniskajās specifikācijās. Ja ar Eiropas
Savienības tiesību aktiem ir apstiprinātas obligātas piekļuves prasības, tehniskajās specifikācijās
ietver atsauci uz šādiem standartiem, ciktāl tie prasa nodrošināt piekļuvi personām ar invaliditāti
vai ievērot universālā dizaina principus.
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(10) Tehniskajās specifikācijās var norādīt arī nosacījumus intelektuālā īpašuma tiesību
nodošanai pasūtītājam.
21. pants. Marķējumi
(1) Ja pasūtītājs plāno iegādāties būvdarbus, preces vai pakalpojumus, kas atbilst noteiktām
vides aizsardzības, sociālajām vai citām īpašām prasībām, tas var tehniskajās specifikācijās,
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijos vai iepirkuma līguma izpildes noteikumos prasīt īpašu
marķējumu kā pierādījumu būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu atbilstībai noteiktajām prasībām,
ja ir ievēroti visi šādi nosacījumi:
1) marķējuma prasības attiecas tikai uz kritērijiem, kas saistīti ar iepirkuma līguma
priekšmetu, un ir piemērotas tam, lai noteiktu iepirkuma priekšmetā ietilpstošos
būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus raksturojošās pazīmes;
2) marķējuma prasības sagatavotas, pamatojoties uz objektīvi pārbaudāmiem un
nediskriminējošiem kritērijiem;
3) marķējums apstiprināts, izmantojot atklātas un caurskatāmas procedūras, kurās
var piedalīties visas ieinteresētās personas, tai skaitā valsts institūcijas, patērētāji,
sociālie partneri, ražotāji, izplatītāji un nevalstiskās organizācijas;
4) marķējumi ir pieejami visām ieinteresētajām personām;
5) marķējuma prasības nosaka persona, uz kuru piegādātājam, kas piesakās marķējuma
saņemšanai, nav izšķirošas ietekmes.
(2) Ja marķējums atbilst šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punkta nosacījumiem, bet
pasūtītājs nosaka arī ar iepirkuma līguma priekšmetu nesaistītas prasības, tas neprasa atbilstību
visām marķējuma prasībām, bet atsaucas uz attiecīgā marķējuma detalizēto specifikāciju vai
tās daļām, kuras ir saistītas ar iepirkuma līguma priekšmetu un ir piemērotas tam, lai noteiktu
iepirkuma līguma priekšmetu raksturojošās pazīmes.
(3) Pasūtītājs norāda, kuras marķējuma prasības ir jāievēro, ja netiek prasīta būvdarbu,
piegāžu vai pakalpojumu atbilstība visām marķējuma prasībām. Pasūtītājs pieņem līdzvērtīgus
marķējumus, kas apstiprina būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu atbilstību pasūtītāja norādītajam
marķējumam.
(4) Ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai iegūt pasūtītāja norādīto marķējumu vai līdzvērtīgu marķējumu, pasūtītājs
pieņem citus atbilstošus pierādījumus, tai skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas pamato
būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu atbilstību pasūtītāja norādītā marķējuma prasībām.
22. pants. Testēšanas pārskati, specifikācijas un citi pierādījumi
(1) Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs iesniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada
9. jūlija regulā (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā
uz produktu tirdzniecību un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93 noteiktajā kārtībā akreditētas atbilstības
novērtēšanas institūcijas testēšanas pārskatu un protokolus vai sertifikātu un tādējādi pierāda
atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kritērijiem, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem vai iepirkuma līguma izpildes noteikumiem. Ja pasūtītājs pieprasa iesniegt konkrētas
atbilstības novērtēšanas institūcijas izdotus sertifikātus, tas pieņem arī citu līdzvērtīgu atbilstības
novērtēšanas institūciju izdotus sertifikātus.
(2) Pasūtītājs pieņem citus atbilstošus pierādījumus, tai skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju,
ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ vispār vai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām nebija iespējams iegūt šā panta pirmajā daļā minētos sertifikātus vai testēšanas pārskatus
un piegādātājs pierāda, ka būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi atbilst tehniskajā specifikācijā
noteiktajām prasībām vai kritērijiem, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem vai iepirkuma līguma
izpildes noteikumiem.
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23. pants. Piedāvājumu varianti
(1) Pasūtītājs var paredzēt iespēju iesniegt piedāvājumu variantus. Pasūtītājs paziņojumā par
līgumu norāda, vai piedāvājumu variantu iesniegšana ir obligāta vai pieļaujama. Bez šādas norādes
variantu iesniegšana nav atļauta.
(2) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos nosaka minimālās prasības attiecībā
uz variantiem un specifiskās prasības variantu iesniegšanai, norādot, vai variantus var iesniegt
tikai tad, ja ir iesniegts arī piedāvājums, kas nav variants. Pasūtītājs nodrošina, ka iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus var piemērot piedāvājumam ar variantiem, kā arī
atbilstošiem piedāvājumiem, kuros nav ietverti varianti. Varianti obligāti ir saistīti ar iepirkuma
līguma priekšmetu.
(3) Pasūtītājs izskata tikai tos piedāvājumu variantus, kuri atbilst tā noteiktajām minimālajām
prasībām.
(4) Ja iepirkuma procedūrās paredzēts noslēgt publisku piegādes vai publisku pakalpojuma
līgumu un pasūtītājs ir atļāvis iesniegt piedāvājumu variantus, tas nenoraida piedāvājuma variantu,
pamatojoties tikai uz to, ka piedāvājuma izvēles gadījumā publiska piegādes līguma vietā tiks
noslēgts publisks pakalpojuma līgums vai publiska pakalpojuma līguma vietā — publisks piegādes
līgums.
III nodaļa
Iepirkuma komisija
24. pants. Iepirkuma komisijas izveide
(1) Šā likuma 8. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minēto iepirkuma procedūru
veikšanai un šā likuma 9. un 10. pantā minēto iepirkumu veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma
komisiju. Komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem
publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts
amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un
publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības
iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt
attiecīgus līgumus, — vai šā soda izpilde ir beigusies. Lai pārliecinātos par iepriekš minēto, pasūtītājs
iegūst informāciju publikāciju vadības sistēmā.
(2) Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai
kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, pasūtītājs nodrošina, lai šī
komisija būtu kompetenta jomā, kurā tiks slēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma komisija, pildot
savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.
(3) Pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz triju locekļu sastāvā. Ja iepirkuma paredzamā
līgumcena ir lielāka par 1 000 000 euro, pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju vismaz piecu locekļu
sastāvā.
25. pants. Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi
(1) Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses,
kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis un
eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:
1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — pašreizējais vai
bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja
šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;
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2)

juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra,
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka, prokūrista vai amatpersonas
tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis,
māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);
3) fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.
(2) Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja (pasūtītāja amatpersonas vai darbinieka),
iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī uz
gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās
vai juridiskās personas, ar kurām iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājam (pasūtītāja
amatpersonai vai darbiniekam) vai komisijas loceklim, vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 1.,
2. un 3. punktā minētā saistība.
(3) Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ
varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka
viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē.
(4) Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu, šā likuma 9. un
10. pantā minēto iepirkumu dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir
atbildīga par iepirkuma procesu.
(5) Iepirkuma komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus
saskaņā ar šo likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, šā likuma 9. un 10. pantā minēto
iepirkumu dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma komisijas lēmums ir
saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.
(6) Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas
sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā
minēto apliecinājumu parakstīšanu.
26. pants. Iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība
(1) Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās
sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisijas
locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu apaļojot uz augšu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus
ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
(2) Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma
procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, izņemot gadījumu, kad piedāvājumu
salīdzināšanai un novērtēšanai tiek izmantota tikai cena. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš pēc individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko
novērtējumu.
IV nodaļa
Izsludināšana un atklātības ievērošana
27. pants. Iepriekšējais informatīvais paziņojums
Pasūtītājs var informēt par plānotajiem iepirkumiem, publicējot iepriekšējo informatīvo
paziņojumu.
28. pants. Paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju
(1) Ja pasūtītājs piemēro atklātu vai slēgtu konkursu, konkursa procedūru ar sarunām,
inovācijas partnerības procedūru, konkursa dialogu vai plāno izveidot dinamisko iepirkumu
sistēmu, tas publicē paziņojumu par līgumu.
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(2) Ja pasūtītājs izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai šā likuma
10. pantā noteiktajā kārtībā veicamā iepirkuma dokumentos vai pagarina noteiktos pieteikumu vai
piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tas publicē paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju.
29. pants. Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
(1) Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā
vienošanās vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu vai
dinamiskās iepirkumu sistēmas neizveidošanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Pasūtītājs paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros, var apvienot
viena ceturkšņa ietvaros un iesniegt publicēšanai 10 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.
(2) Ja pasūtītājs pieņem lēmumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, tas paziņojumu
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz katru iepirkuma līgumu iesniedz publicēšanai
10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Šo nosacījumu var nepiemērot, ja pasūtītājs
paziņojumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu apvieno viena ceturkšņa ietvaros un iesniedz
publicēšanai 10 darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.
30. pants. Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
(1) Pasūtītājs var iesniegt publicēšanai brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem šā
likuma 3. vai 5. pantā minētajos gadījumos vai sarunu procedūras gadījumā.
(2) Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem tiek publicēts tādēļ, lai ieinteresētās
personas varētu apstrīdēt tāda iepirkuma pamatotību, kas pasūtītāja kļūdas dēļ veikts, nepiemērojot
atbilstošu iepirkuma procedūru un nepublicējot paziņojumu par līgumu, un vienlaikus lai novērstu
šā likuma 75. pantā minētās sekas.
31. pants. Paziņojums par metu konkursu un metu konkursa rezultātiem
(1) Pasūtītājs, kurš vēlas organizēt metu konkursu, publicē paziņojumu par metu konkursu.
(2) Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc metu konkursa dalībnieku informēšanas iesniedz
publicēšanai paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.
32. pants. Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem
(1) Pasūtītājs, kurš vēlas organizēt iepirkumu šā likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā, publicē
paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Pasūtītājs piedāvājumu iesniegšanas
termiņu noteic ne īsāku par piecām darbdienām no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un
citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
(2) Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc publiska pakalpojuma līguma noslēgšanas iesniedz
publicēšanai paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.
(3) Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu, ja tas nav objektīvi
iespējams pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ vai ja tehnisku vai māksliniecisku
iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, iepirkuma līgumu
var izpildīt tikai konkrēts piegādātājs, vai ja iepirkums atbilst kādam no šā likuma 8. panta septītajā
daļā minētajiem gadījumiem.
33. pants. Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā
Pasūtītājs, kurš izdarījis šā likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētos grozījumus
iepirkuma līgumā, kura līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka, 10 darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas publicē
paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā.
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34. pants. Paziņojumu publicēšana
(1) Šā likuma 27. un 28. pantā, 29. panta pirmajā daļā, 30., 31., 32. un 33. pantā minēto
paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Paziņojuma veidlapas
paraugu nosaka Eiropas Komisijas 2015. gada 11. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1986,
ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011.
(2) Pasūtītājs attiecīgo šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu sagatavo un iesniedz
publikāciju vadības sistēmā. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta
pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību šā likuma prasībām
un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.
(3) Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka vai šā likuma 10. pantā minētā iepirkuma gadījumā 750 000 euro vai lielāka,
Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma
saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību šā likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas
Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu
uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums
par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad
saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu.
(4) Pasūtītājs, paziņojot iepirkuma rezultātus, ir tiesīgs paziņojumā nepublicēt tādu
informāciju, kuras publiskošana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar
sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām
komerciālajām interesēm (publiskām vai privātām).
35. pants. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņi
(1) Pasūtītājs, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā iespējamā
iepirkuma līguma sarežģītības pakāpi un laiku, kāds nepieciešams piedāvājumu sagatavošanai, kā
arī Ministru kabineta noteiktos minimālos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus.
(2) Pasūtītājs nosaka par Ministru kabineta noteiktajiem minimālajiem piedāvājumu
iesniegšanas termiņiem garāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja piedāvājumu var sagatavot
tikai pēc pasūtītāja norādītās iepirkuma līguma izpildes vietas apmeklēšanas vai pēc iepazīšanās ar
iepirkuma procedūras dokumentos norādītiem papildu dokumentiem pasūtītāja norādītajā vietā.
Nosakāms tāds piedāvājumu iesniegšanas termiņš, lai piegādātājiem vai kandidātiem būtu iespēja
iepazīties ar visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai.
(3) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja vien grozītie
noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu
dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši informācijas vai izmaiņu svarīgumam
tā, lai piegādātāji vai kandidāti varētu iepazīties ar visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma
sagatavošanai, un ievērojot Ministru kabineta noteiktos minimālos pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņus.
(4) Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus,
publicējot paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju. Ja iepirkuma līguma paredzamā
līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka,
minimālais termiņš, par kuru pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas
termiņu, ir septiņas dienas. Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma
procedūras dokumentos šā panta trešās daļas izpratnē.

62

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

36. pants. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšana un papildu
informācijas sniegšana
(1) Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma
procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju
piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma papildu dokumentiem, kam tehnisku iemeslu dēļ
vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un
tieša elektroniska piekļuve, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja piegādātājs pieprasa
izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu
laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu
pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma
procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz
faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
(2) Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne
vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja pasūtītājs
steidzamības dēļ ir saīsinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu atklātā konkursā vai pieteikumu
un piedāvājumu iesniegšanas termiņu slēgtā konkursā, papildu informāciju pasūtītājs sniedz triju
darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
(3) Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis
jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras
dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
(4) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto
informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu
pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības
birojam publicēšanai.
37. pants. Kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami par rezultātiem
(1) Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem (noraidītajam
kandidātam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus) vai pretendentus par
iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā (noraidītajam pretendentam norāda arī tā iesniegtā
piedāvājuma noraidīšanas iemeslus), vai metu konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā
uz metu konkursa rezultātiem. Pasūtītājs informē visus kandidātus vai pretendentus par termiņu,
kādā persona, ievērojot šā likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu
uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Šā panta izpratnē
uzskatāms, ka informācija nodota visiem kandidātiem vai visiem pretendentiem vienlaikus, ja
informācija nosūtīta vai nodota tiem vienā dienā.
(2) Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
slēgšanu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās
dalībnieku nosaukumus, norādot:
1) noraidītajam pretendentam — tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, tai
skaitā pamatojot lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā
piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām (ja
attiecināms);
2) pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, — izraudzītā piedāvājuma
raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
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3)

termiņu, kādā pretendents, ievērojot šā likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu,
var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem.
(3) Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma
netiek izveidota, pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
kandidātus vai pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta
vai pārtraukta vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota. Pasūtītājs visus kandidātus vai
pretendentus informē par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 68. panta otrās daļas 1. un
2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem.
(4) Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod
personīgi.
(5) Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas
vai nodošanas datumu un veidu.
38. pants. Informācijas apmaiņa
(1) Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai
elektroniski (saskaņā ar šā panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no
pasūtītāja izvēles.
(2) Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma procedūras dokumentiem,
pieteikumiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu. Mutvārdu saziņas saturs ir
dokumentējams rakstveidā vai audioierakstos, ja tā var ietekmēt pieteikumu vai piedāvājumu
saturu un piedāvājumu vērtēšanu.
(3) Pasūtītājs izvēlas informācijas apmaiņas līdzekļus, kas ir vispārpieejami, lai neapgrūtinātu
piegādātājam piekļuvi iepirkumam. Pasūtītājs izvēlas tādu šajā likumā minēto dokumentu
nosūtīšanas veidu, kas adresātam nodrošina pēc iespējas ātru informācijas saņemšanu. Ja
informācijas apmaiņā tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi, izvēlas tādus, kuri ir publiski pieejami
un savietojami ar vispārlietotām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tādējādi novēršot
iespēju diskriminēt piegādātājus uz šā pamata.
(4) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos un pieteikumos
iekļautie dati būtu aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu un pieteikumu saturu
tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām.
(5) Laikā no piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim
pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esību. Piedāvājumu un
pieteikumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par
vērtēšanas procesu.
(6) Elektroniskajām iekārtām, kuras izmanto piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai un
nosūtīšanai, piemēro šā likuma 39. panta noteikumus.
(7) Pasūtītājs, ja nepieciešams, var prasīt, lai piedāvājumu iesniegšanai tiktu izmantotas
speciālas iekārtas un tehnoloģijas, kas nav vispārpieejamas, ja pasūtītājs piedāvā šādas alternatīvas
piekļuves iespējas:
1) neierobežotā un pilnā apmērā bez maksas piedāvā tiešu elektronisku piekļuvi
speciālajām iekārtām un tehnoloģijām, sākot no dienas, kad publicēts paziņojums
par līgumu. Paziņojumā par līgumu norāda tīmekļvietnes adresi, kur var piekļūt
attiecīgajām tehnoloģijām un iekārtām;
2) nodrošina, lai pretendenti, kuriem nav piekļuves attiecīgajām tehnoloģijām un
iekārtām vai kuriem nav iespējams tās iegūt attiecīgajos termiņos (ņemot vērā
to, ka piekļuves trūkumā nav vainojams attiecīgais pretendents), varētu piekļūt
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iepirkumam, izmantojot pagaidu piekļuves tiesības, kas bez maksas ir pieejamas
tiešsaistē;
3) atbalsta alternatīvu datu kanālu piedāvājumu elektroniskai iesniegšanai.
(8) Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs ar
vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Ja piedāvājumu
vai pieteikumu var iesniegt elektroniski, pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt, lai papildus elektroniskajam
piedāvājumam vai pieteikumam kandidāts vai piegādātājs iesniedz arī rakstveida piedāvājumu vai
pieteikumu.
39. pants. Prasības elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai
(1) Pasūtītājs iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu,
izņemot Ministru kabineta noteiktos gadījumus, kad pasūtītājam nav pienākuma pieteikumu un
piedāvājumu vai tā sastāvdaļu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas. Pieteikumu
un piedāvājumu saņemšanai pasūtītājs izvēlas bez maksas izmantojamās elektroniskās informācijas
sistēmas, kas paredzētas piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai.
(2) Izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas, ar kurām saņem piedāvājumus un
pieteikumus, kā arī plānus un projektus iepirkuma procedūrās, ievēro šādus noteikumus:
1) visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām,
kas attiecas uz piedāvājumu un pieteikumu elektronisku iesniegšanu, kodēšanu un
laika reģistrāciju;
2) tiek izmantots sistēmā iestrādāts paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā
dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu, vai elektroniskais paraksts, kas
atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta
statusu;
3) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad iesniedzami piedāvājumi un pieteikumi, kā
arī plāni un projekti;
4) pasūtītājs nodrošina, lai neviens nevarētu piekļūt iesniegtajai informācijai pirms
noteiktā termiņa beigām;
5) tikai pilnvarotām personām ir iespēja noteikt vai mainīt saņemto dokumentu
atvēršanas laiku;
6) dažādos iepirkuma procedūras posmos piekļuve iesniegtajiem dokumentiem vai to
daļai ir iespējama pēc pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;
7) iesniegtajiem dokumentiem var piekļūt tikai noteiktā datumā pēc pilnvarotu
personu vienlaikus veiktām darbībām;
8) piekļuve iesniegtajiem un atvērtajiem dokumentiem saglabājas tikai tām pilnvarotām
personām, kurām šāda piekļuve ir atļauta;
9) ir iespējams atklāt to, ka ir pārkāpts šīs daļas 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētais
aizliegums.
(3) Ministru kabinets nosaka prasības un standartus sistēmām, kas tiek izmantotas
piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanai.
40. pants. Iepirkuma procedūras dokumentēšana un iepirkuma procedūras dokumentu
glabāšana
(1) Pasūtītājs nodrošina katra iepirkuma procedūras posma dokumentēšanu un šā likuma
9. un 10. pantā minēto iepirkumu dokumentēšanu, kā arī dokumentē iepirkuma procedūru, kas
noris, izmantojot elektroniskos līdzekļus.
(2) Iepirkuma procedūras ziņojums (turpmāk — ziņojums) ir pārskats, kas atspoguļo
iepirkuma procedūras norisi. Ziņojumu sagatavo un publicē pircēja profilā par katru iepirkuma
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procedūru pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem, ievērojot
Ministru kabineta noteikto kārtību un saturu.
(3) Protokoli, kas atspoguļo iepirkuma norisi, ziņojums, iepirkuma procedūras dokumenti,
izņemot piedāvājumus un pieteikumus, ir vispārpieejama informācija.
(4) Pasūtītājs nodrošina šā panta trešajā daļā minēto dokumentu izsniegšanu triju darbdienu
laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšana.
(5) Pasūtītājs visus šā panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus, kā arī pieteikumu un
piedāvājumu oriģinālus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, vispārīgās vienošanās
noslēgšanas vai dinamiskās iepirkumu sistēmas izveides.
V nodaļa
Kandidātu un pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle
41. pants. Kandidātu un pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un
izvēles vispārīgie noteikumi
(1) Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendentus saskaņā ar šā likuma 44., 45., 46., 47. un
48. pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā
ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(2) Pasūtītājs var noteikt minimālo atbilstības līmeni šā likuma 45. un 46. pantā minētajām
prasībām. Prasību apjomu, kā arī pieprasīto minimālo spēju līmeni konkrētā iepirkuma līguma
izpildei nosaka samērīgi iepirkuma līguma priekšmetam. Šādas minimālā atbilstības līmeņa
prasības iekļauj paziņojumā par līgumu, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos.
(3) Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus
pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja
izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
(4) Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par kandidātu vai pretendentu iegūst tieši no
kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais kandidāts vai pretendents
ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija
neatbilst faktiskajai situācijai.
(5) Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa,
lai kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta
kopiju.
(6) Ja pasūtītājs konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā vai kandidāta vai pretendenta
iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai kandidāts vai
pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu
vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un
pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka
samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
(7) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā
vai piedāvājumā ietverto vai kandidāta vai pretendenta iesniegto informāciju, bet kandidāts vai
pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieteikumu vai
piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
(8) Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā
un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie
nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem
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nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus,
kuras pielāgojamas vai izgatavojamas iepirkuma līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi
paraugi piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus,
kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus.
(9) Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
(10) Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz
apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
42. pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no
šādiem gadījumiem:
1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai
padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir
pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu
ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās
šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana,
komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un
došana, tirgošanās ar ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi
vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
2) ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai
kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem
pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku
datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu
aktualizācijas datumā;
3) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta
vai pretendenta saimnieciskā darbība, kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;
4) iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar kandidātu vai
pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts
kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo
situāciju ar kandidātu vai pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
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5)

kandidātam vai pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma
procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras
sagatavošanā saskaņā ar šā likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar
novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un kandidāts vai pretendents nevar
pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras
sagatavošanā neierobežo konkurenci;
6) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts
par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir kandidātu vai
pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
7) kandidāts vai pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba
atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk
darbu;
8) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu
atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un
pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
9) uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi;
10) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu,
pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai
7. punkta nosacījumi;
11) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi.
(2) Pasūtītājs, ja to ir norādījis paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos,
ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos
gadījumos:
1) kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses
dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir
piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs
vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās
noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no
iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;
2) kandidāts vai pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu,
kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri
noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts
ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;
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3)

uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi šīs daļas 2. punkta nosacījumi;
4) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu,
pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 1. vai 2. punkta
nosacījumi;
5) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs
daļas 1. vai 2. punkta nosacījumi.
(3) Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā
ar šā panta pirmās daļas 1. punktā un 7. punkta “a” apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši
trīs gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas
6. punktā un 7. punkta “b” apakšpunktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši
12 mēneši.
(4) Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja
no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no šā panta otrās daļas 1. punktā minētā publiska
piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma, vispārīgās vienošanās par piegādi, pakalpojumiem
vai būvdarbiem vai pakalpojumu vai būvdarbu koncesijas līguma, līdz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. Pasūtītājs, ja to norādījis paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos, ir tiesīgs neizslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās
dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. punktu, tā vietā paredzot papildu
saistību izpildes nodrošinājumu vai tādus iepirkuma līguma izpildes noteikumus, kas kandidātam
vai pretendentam padara ekonomiski neizdevīgu iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
būtisku noteikumu neievērošanu. Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par kandidāta vai pretendenta
izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. punktu,
ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai
koncesijas līguma izpildē, no kā pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma
vai vispārīgās vienošanās neizpildes risku.
(5) Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā
ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju
kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai
pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs
nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma
iesniegšanai par to, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts,
pasūtītājs kandidātu vai pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja pasūtītājs konstatē, ka
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās
nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās
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datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai šā panta pirmās
daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs apliecinājumu nepieprasa.
(6) Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā panta pirmās daļas 9., 10.
un 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šā panta piektajā daļā minētajā
termiņā iesniedz:
1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu
par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma
nodokļa parādu;
3) līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai arī dienai,
kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota
lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no
vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus
objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.
(7) Pasūtītājs pieprasa, lai kandidāts vai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu,
publiska pakalpojuma vai publiska piegādes līguma vērtības, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas
2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un
personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja
tā atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu,
uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs
izslēdz pretendentu un kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā.
(8) Ministru kabinets nosaka to profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu, par kuriem
paredzēta izslēgšana no iepirkuma procedūras.
(9) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma
procedūrā šā panta pirmās daļas 1., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā minēto noziedzīgo
nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta
vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 2. un
3. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta
noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
1) par šā panta pirmās daļas 1., 6. un 7. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajiem
pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta,
pretendenta un citu šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto personu piekrišanu;
2) par šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu
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dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta
un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;
3) par šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir kandidāta
vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists,
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas
saistītas ar filiāli) un par šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajiem faktiem — no
Uzņēmumu reģistra.
(10) Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes
locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu
vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai
uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas
9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā
panta pirmajā daļā un otrās daļas 2. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot
šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz
attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai
pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu,
kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir
reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas
9., 10. un 11. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā un otrās daļas 2. punktā
minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai
personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli,
atbilstoši kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētās personas
reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā
daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt
attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku
par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts
vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz
no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām
personām nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs
pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas.
(11) Šā panta desmito daļu nepiemēro tām šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā
minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas
kandidāta vai pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic
saskaņā ar šā panta devīto daļu.
(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai
pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek
izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai pretendentu
neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu
vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša kandidāta, pretendenta
vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu
varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas
(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
(13) Ministru kabinets nosaka:
1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta devītajā daļā minētā pārbaude, kā arī
šīs sistēmas uzturēšanas un izmantošanas kārtību;
2) šā panta devītās daļas 1. punktā minētās pārbaudāmās informācijas apstrādes mērķi
un apjomu, kā arī tos normatīvos aktus un to pantus, kuri atbilst šā panta pirmajā
un otrajā daļā noteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumiem un
par kuros paredzētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem veicama
šā panta devītās daļas 1. punktā noteiktā pārbaude;
71

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī
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kārtību, kādā šīs daļas 1. punktā minētā informācijas sistēma saņem un apstrādā
informāciju no šā panta desmitajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijas
sistēmām.
(14) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu
izslēgšanas gadījumiem veic:
1) atklātā konkursā — attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības;
2) slēgtā konkursā, konkursa dialogā, inovāciju partnerības procedūrā un konkursa
procedūrā ar sarunām — attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā
par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms
iesniegt piedāvājumu. Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu,
tas pārbaudi veic pirms kandidātu skaita samazināšanas. Pasūtītājs pārbaudi
par šā panta pirmās daļas 2. vai 10. punktā minētā kandidātu un pretendentu
izslēgšanas gadījuma esību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši
citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
3) sarunu procedūrā un šā likuma 10. pantā minētajā iepirkumā (ja pasūtītājs iepirkuma
dokumentos paredzējis piemērot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos izslēgšanas
nosacījumus) — attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības;
4) sarunu procedūrā šā likuma 8. panta septītās daļas 1. punktā minētajā gadījumā, ja tas
uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā
attiecīgajā iepirkuma procedūrā nav izslēgti saskaņā ar šā panta noteikumiem un
atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tā tiek piemērota pēc atklāta konkursa
izbeigšanas, — attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis piedāvājumu atklātā
konkursā un ir uzaicināts uz sarunu procedūru. Šo pārbaudi veic pirms sarunu
uzsākšanas.
(15) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 8. panta septītās daļas 7. punktu piemēro sarunu
procedūru, tas nepiemēro šā panta pirmās daļas 3. punktu.
43. pants. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana
(1) Ja kandidāts vai personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts ir personālsabiedrība, atbilst šā
likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu,
sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai
personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē.
(2) Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība,
atbilst šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu,
sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai
personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē.
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(3) Ja kandidāts vai pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz
kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma 42. panta pirmās
daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
(4) Pasūtītājs izvērtē kandidāta, pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja kandidāts vai
pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt no attiecīgā
noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par to, vai
kandidāta vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu
un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams vai
arī kandidāts vai pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā
kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā kandidāta vai pretendenta veikto pasākumu
pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
(5) Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai
un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo kandidātu vai
pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem
lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
44. pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
(1) Pasūtītājs var pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts
vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
(2) Publiska pakalpojuma līguma gadījumā, ciktāl piegādātājiem jābūt pilnvarotiem vai jābūt
kādas organizācijas biedriem, lai tie reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī varētu sniegt
konkrēto pakalpojumu, pasūtītājs var prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai dalību.
(3) Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai piegādātājs būtu ieguvis vai
līdz iepirkuma līguma slēgšanai iegūst normatīvajos aktos noteiktu attiecīgo būvdarbu veikšanai
atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi. Ministru kabinets nosaka prasības būvkomersantam
attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās.
(4) Pasūtītājs nenosaka prasības attiecībā uz minimālo laiku kopš piegādātāja reģistrēšanas,
licencēšanas vai pilnvarošanas, vai kļūšanas par noteiktas organizācijas biedru.
45. pants. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
(1) Pasūtītājs var noteikt prasības attiecībā uz piegādātāja saimnieciskajām un finansiālajām
spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei. Šādas prasības var attiekties uz:
1) piegādātāja gada minimālo finanšu apgrozījumu, tai skaitā konkrētā iepirkuma
līguma priekšmeta jomā;
2) piegādātāja finanšu rādītājiem;
3) profesionālā riska apdrošināšanu.
(2) Gada minimālo finanšu apgrozījumu var noteikt ne lielāku par divām paredzamo
līgumcenu vērtībām, izņemot gadījumu, kad iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar īpašiem riskiem
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu rakstura dēļ. Pasūtītājs sniedz pamatojumu izņēmuma
piemērošanai iepirkuma procedūras dokumentos.
(3) Ja iepirkuma līguma priekšmets tiek dalīts daļās, pasūtītājs piegādātāja gada minimālo
finanšu apgrozījumu var noteikt par daļu grupām, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks
piešķirtas vairākās vienlaikus izpildāmās daļās.
(4) Ja vispārīgās vienošanās ietvaros paredzēta piedāvājumu atkārtota izvērtēšana, piegādātāja
gada minimālo finanšu apgrozījumu nosaka, pamatojoties uz to iepirkuma līgumu paredzamo
maksimālo līgumcenu, kuru izpilde paredzēta vienlaikus, vai, ja iepirkuma līgumu paredzamā
maksimālā līgumcena nav zināma, — pamatojoties uz vispārīgās vienošanās paredzamo līgumcenu.
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(5) Dinamiskās iepirkumu sistēmas gadījumā piegādātāja gada maksimālo apgrozījumu
nosaka, pamatojoties uz sistēmas ietvaros piešķiramo iepirkuma līgumu paredzamo maksimālo
līgumcenu.
(6) Piegādātājs sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām
galvenokārt var apliecināt, iesniedzot šādus dokumentus:
1) kredītiestādes apliecinājumus vai, ja nepieciešams, attiecīgas profesionālā riska
apdrošināšanas sabiedrības pierādījumus;
2) finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata, ja finanšu pārskats ir publiski
pieejama informācija saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvajiem
aktiem;
3) apliecinājumu par savu kopējo neto apgrozījumu vai, ja nepieciešams, apgrozījumu,
kas attiecas uz konkrētā iepirkuma jomu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem
pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā
piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.
(7) Nosakot prasības attiecībā uz piegādātāja finanšu rādītājiem, pasūtītājs iepirkuma
procedūras dokumentos skaidri norāda objektīvas un nediskriminējošas metodes un kritērijus,
ko izmantos finanšu rādītāju noteikšanai. Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs noteic,
ka atbilstību saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim apliecina normatīvajos aktos noteiktās
būvkomersantu kvalifikācijas klases. Pasūtītājam ir tiesības piegādātājam papildus izvirzīt tikai
tādas prasības, kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.
(8) Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām,
ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma
izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
(9) Paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz) vai
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs nosaka
dokumentus, kurus piegādātājs vai kandidāts iesniedz, lai apliecinātu atbilstību pasūtītāja prasībām.
Piegādātājs, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pasūtītāja pieprasītos dokumentus, ir tiesīgs
apliecināt savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem dokumentiem, ja pasūtītājs
uzskata tos par piemērotiem.
46. pants. Tehniskās un profesionālās spējas
(1) Pasūtītājs var noteikt prasības attiecībā uz piegādātāja tehniskajām un profesionālajām
spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei. Šādas prasības var attiekties uz līguma izpildē
iesaistīto personālu, piegādātāja pieredzi un tehniskajiem resursiem. Publiska būvdarbu līguma
gadījumā pasūtītājs noteic, ka piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas apliecina normatīvajos
aktos noteiktās būvkomersantu kvalifikācijas klases. Pasūtītājam ir tiesības piegādātājam papildus
izvirzīt tikai tādas prasības, kas netiek vērtētas būvkomersantu klasifikācijas ietvaros.
(2) Iepirkuma procedūrās par piegādēm, kurās paredzēta izvietošana vai uzstādīšana,
pakalpojumi vai būvdarbi, piegādātāja profesionālās spējas sniegt pakalpojumu vai nodrošināt
uzstādīšanu, vai veikt būvdarbus var novērtēt, ņemot vērā tā prasmes, efektivitāti un pieredzi.
(3) Piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma
raksturam, kvantitātei, svarīguma pakāpei un lietojumam var apliecināt ar:
1) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas un atsauksmes par
svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados, izņemot gadījumu,
kad konkurences veicināšanai pasūtītājs ir noteicis garāku pieredzes apliecināšanas
termiņu;
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2)

informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem ne
vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas
vai privātas personas). Ja tas nepieciešams konkurences veicināšanai, pasūtītājs var
noteikt garāku pieredzes apliecināšanas termiņu;
3) ziņām par tehnisko personālu vai institūcijām, kas atbild par kvalitātes kontroli, bet,
ja tiks veikti būvdarbi, — par tehnisko personālu vai institūcijām, kuras iesaistīs
būvdarbu veikšanā;
4) to tehnisko iekārtu un līdzekļu aprakstu, kurus piegādātājs lieto kvalitātes
nodrošināšanai, kā arī piegādātāja mācību un pētniecības iekārtu aprakstu;
5) informāciju par piegādes ķēdes vadības un maršruta kontroles sistēmām, kuras
piegādātājs izmantos iepirkuma līguma izpildē;
6) pārbaudi, ko veic pasūtītājs vai tā vārdā preču piegādātāja vai pakalpojumu
sniedzēja valsts kompetenta institūcija, ja piegādājamām precēm vai sniedzamajiem
pakalpojumiem ir sarežģīts raksturs vai šīs preces vai pakalpojumi ir paredzēti
īpašam mērķim. Minētā pārbaude attiecas uz preču piegādātāja ražošanas iespējām
vai pakalpojumu sniedzēja tehniskajām iespējām un, ja nepieciešams, uz kvalitātes
kontroles nodrošināšanas pasākumiem, kurus tas veiks;
7) būvdarbu veicēja vai pakalpojumu sniedzēja personāla izglītību vai profesionālo
kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja personāla izglītība vai profesionālā
kvalifikācija netiek paredzēta kā viens no piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
8) to pasākumu aprakstu, kurus piegādātājs plāno veikt vides aizsardzības prasību
ievērošanai iepirkuma līguma izpildes laikā;
9) informāciju par būvdarbu veicēja un pakalpojumu sniedzēja vidējo nodarbināto
skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo triju gadu laikā;
10) informāciju par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams
būvdarbu veicējam un pakalpojumu sniedzējam līguma izpildei;
11) norādi uz iepirkuma līguma daļu, ko piegādātājs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem;
12) attiecībā uz piegādājamām precēm:
a) paraugiem, aprakstiem vai fotogrāfijām, kuru autentiskumu apliecina, ja
pasūtītājs to pieprasa,
b) kvalitātes kontroles institūcijas (kuras kompetence ir atzīta) sertifikātu,
kas apliecina preces atbilstību noteiktām tehniskajām specifikācijām vai
standartiem.
(4) Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja
tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja
rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai
sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
(5) Pasūtītājs var prasīt, lai noteiktus īpaši svarīgus uzdevumus pildītu pretendents vai
personu apvienības dalībnieks, ja tiek slēgts publisks būvdarbu vai publisks pakalpojuma līgums
vai ja publisks piegādes līgums ietver arī preces iebūvēšanu vai uzstādīšanu.
(6) Paziņojumā par līgumu (ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz)
vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu un iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs nosaka
dokumentus, kurus piegādātājs vai kandidāts iesniedz, lai apliecinātu atbilstību pasūtītāja prasībām.
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47. pants. Kvalitātes vadības standarti
(1) Ja pasūtītājs pieprasa neatkarīgas institūcijas sertifikātu par piegādātāja atbilstību
noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, tai skaitā par piekļuves nodrošināšanu
personām ar invaliditāti, tas atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras atbilstoši
Eiropas standartiem apstiprinājušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas.
Pasūtītājs atzīst citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas
institūcijas izdotu sertifikātu. Ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams
šādus sertifikātus iegūt līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, piegādātājs iesniedz
citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda, ka
piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi atbilst pasūtītāja prasībām.
(2) Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs neizvirza tādas prasības attiecībā uz
piegādātāja atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, kas jau ir vērtētas, piešķirot
būvkomersanta kvalifikācijas klasi.
(3) Šā panta pirmo daļu piemēro tikai iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.
48. pants. Vides vadības standarti
(1) Ja pasūtītājs pieprasa neatkarīgas institūcijas sertifikātu par piegādātāja atbilstību vides
vadības standartiem vai vides vadības sistēmām, tas atsaucas uz vides pārvaldības un audita
sistēmu (EMAS) vai uz citām sistēmām, kuras atzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2009. gada 25. novembra regulas (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas
vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas lēmumu
2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu 45. pantu vai citiem vides vadības standartiem, kuri
atbilst Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem un kurus ir apstiprinājušas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas. Pasūtītājs atzīst citas Eiropas
Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu
sertifikātu. Ja piegādātājam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nebija iespējams šādus sertifikātus iegūt
līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, piegādātājs iesniedz citus pierādījumus par
līdzvērtīgiem pasākumiem, kas būtu jānodrošina saskaņā ar pasūtītāja prasīto vides vadības sistēmu
vai standartu.
(2) Publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs neizvirza tādas prasības attiecībā uz
piegādātāja atbilstību noteiktiem vides vadības standartiem vai vides vadības sistēmām, kas jau ir
vērtētas, piešķirot būvkomersanta kvalifikācijas klasi.
(3) Šā panta pirmo daļu piemēro tikai iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka.
49. pants. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
(1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
(2) Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu,
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
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(3) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un
kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām.
Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās
datubāzēs.
(4) Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma
procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu
paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka
standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.
50. pants. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma
nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos
noteic piedāvājuma nodrošinājuma un saistību izpildes nodrošinājuma veidus, apmēru un termiņu,
kā arī iesniegšanas un izsniegšanas, iemaksāšanas un izmaksāšanas noteikumus.
(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma
paredzamo līgumcenu un iepirkuma līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no
paredzamās līgumcenas.
(3) Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma
sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet tas nedrīkst pārsniegt sešus
mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
(4) Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu un saistību izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs
iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir paredzējis
iepirkuma procedūras dokumentos, kā naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.
(5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot šā panta
sestajā daļā minēto gadījumu:
1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma
nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz
saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz
šādu saistību izpildes nodrošinājumu;
3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
(6) Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto
piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja
noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un
iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.
51. pants. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji
(1) Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā izmaksas vai cenu, vai izmaksas un kvalitātes kritērijus,
vai tikai cenu.
(2) Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka:
1) izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes pieeju (piemēram, vērtējot
aprites cikla izmaksas);
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2)

ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītus kvalitātes
kritērijus, piemēram:
a) kvalitāti, tai skaitā tehniskās priekšrocības, estētiskās un funkcionālās īpašības,
pieejamību, atbilstību universālajam dizainam, sociālās un vides aizsardzības
prasības, inovatīvos raksturlielumus un pārdošanas nosacījumus,
b) iepirkuma līguma izpildes vadības struktūru un iesaistītā personāla kvalifikāciju
un pieredzi, ja iepirkuma līguma izpildes kvalitāti var būtiski ietekmēt iesaistītā
personāla kvalifikācija un pieredze,
c) pēcpārdošanas pakalpojumus un tehnisko palīdzību, piegādes nosacījumus,
piemēram, piegādes datumu, piegādes procesu un piegādes periodu vai
piegādes pabeigšanas periodu.
(3) Kvalitātes kritēriji ir saistīti ar iepirkuma līguma priekšmetu, ja tie attiecas uz jebkuru
būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma aprites cikla posmu, kā arī uz faktoriem, kas saistīti ar
būvdarbu veikšanas, preču ražošanas vai pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai kādu
citu procesu aprites cikla posmā, pat ja šādi faktori nav tieši saistīti ar iepirkuma līguma priekšmetu
(piemēram, vides aizsardzības prasību vai sociālo kritēriju ievērošana pakalpojuma sniegšanas,
produkta ražošanas vai būvdarbu veikšanas laikā).
(4) Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu,
ja iepirkums tiek veikts šā likuma 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā tehniskā
specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
(5) Pasūtītājs nosaka konkurenci neierobežojošus un objektīvi salīdzināmus vai izvērtējamus
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus.
(6) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju vērtības un, ja attiecināms, vērtību diapazonus, kā arī
piedāvājuma izvēles algoritmu saskaņā ar šiem kritērijiem un apraksta, kā tiks piemērots katrs no
norādītajiem izvērtēšanas kritērijiem.
(7) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles
kritēriju, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu, ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu
novērtējums ir vienāds. Pasūtītājam ir tiesības par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju noteikt
tādu kritēriju, kas raksturo piegādātāja atbilstību sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka
izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas
biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja
piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar
katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).
52. pants. Aprites cikla izmaksas
(1) Aprites cikla izmaksas ietver pilnībā vai daļēji šādas produkta, pakalpojuma vai būvdarbu
aprites cikla izmaksas:
1) izmaksas, kas rodas pasūtītājam vai citiem lietotājiem, piemēram:
a) ar iegādi saistītas izmaksas,
b) lietošanas izmaksas (piemēram, elektroenerģijas un citu resursu patēriņš),
c) apkopes izmaksas,
d) aprites cikla beigu izmaksas (piemēram, savākšanas un reģenerācijas izmaksas);
2) produkta, pakalpojuma vai būvdarbu aprites ciklā radušās un ar ietekmi uz vidi
saistītas izmaksas (piemēram, siltumnīcefekta gāzu un citu piesārņotāju emisiju
izmaksas, uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām
vērstu pasākumu izmaksas), ja tās var izteikt naudas izteiksmē un pārbaudīt.
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(2) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda aprites cikla izmaksu aprēķina
metodiku un aprēķina veikšanai nepieciešamos datus, ko iesniegs pretendenti.
(3) Ar ietekmi uz vidi saistīto izmaksu aprēķināšanas metodikai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1) tās pamatā ir objektīvi pārbaudāmi un nediskriminējoši kritēriji;
2) tā ir pieejama visām ieinteresētajām personām;
3) aprēķiniem nepieciešamie dati ir piegādātāju rīcībā, tai skaitā to piegādātāju
rīcībā, kuri reģistrēti valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet ir Pasaules
Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts iepirkumu vai citu Eiropas
Savienībai saistošu starptautisku līgumu puse, vai ir viegli iegūstami.
53. pants. Nepamatoti lēts piedāvājums
(1) Ja piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu, publiskam piegādes vai publiskam
pakalpojuma līgumam šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu
vai izmaksām.
(2) Skaidrojums īpaši var attiekties uz:
1) ražošanas procesa, būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;
2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu
veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami
pretendentam;
3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un
darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
5) saistībām pret apakšuzņēmējiem;
6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.
(3) Pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Pasūtītājam
ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku
vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
(4) Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato
pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas
izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos
aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
(5) Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis
komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai
pamatojoties uz to, ka pretendents nevar pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais
komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. pantam. Ja pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un
Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
54. pants. Īpaši noteikumi iepirkumiem autotransporta jomā
(1) Pasūtītājs, rīkojot autotransporta līdzekļu iepirkumu, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi
uz enerģētiku un vidi un šai nolūkā izvērtē vismaz enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa
oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu.
(2) To autotransporta līdzekļu kategorijas, kuru iepirkumos piemēro šā panta prasības, kā arī
minēto autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku nosaka Ministru
kabinets.
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(3) Šā panta pirmās daļas prasības pasūtītājs izpilda vienā no šādiem veidiem:
1) tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa un šā panta
pirmajā daļā minēto vielu emisiju apjomu, kā arī, ja nepieciešams, citiem ietekmes
uz vidi aspektiem;
2) izvērtē ekspluatācijas ietekmes uz enerģētiku un vidi faktorus saskaņā ar šā likuma
51. panta otrās daļas 1. punktu. Pasūtītājs ir tiesīgs minētos faktorus izteikt un izvērtēt
naudas izteiksmē, izmantojot Ministru kabineta noteikto metodiku autotransporta
līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai.
55. pants. Īpaši noteikumi attiecībā uz energoefektivitāti
(1) Rīkojot preču vai pakalpojumu iepirkumus, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, tiešās pārvaldes iestādes
iegādājas tikai tādas preces un pakalpojumus, kuru energoefektivitātes līmenis ir augsts. Tiešās
pārvaldes iestāde var iegādāties zemākam energoefektivitātes līmenim atbilstošas preces vai
pakalpojumus, ņemot vērā apsvērumus, kas saistīti ar rentabilitāti, tehnisko piemērotību un
ilgtspēju.
(2) Ministru kabinets nosaka tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās
prasības attiecībā uz preču un pakalpojumu energoefektivitāti.
(3) Ja pakalpojumu sniedzējs nolūkā sniegt attiecīgo pakalpojumu, par kuru tiek slēgts
publisks pakalpojuma līgums, iegādājas preces, uz kurām nav attiecināmas šā panta otrās daļas
prasības, tad prasības attiecībā uz pakalpojuma energoefektivitāti var neizvirzīt.
(4) Ja tiešās pārvaldes iestāde iegādājas preču kopumu, uz kuru attiecas šā panta otrajā
daļā minētajās prasībās norādītie normatīvie akti par tādu preču marķēšanu, kuras ir saistītas ar
enerģijas un citu resursu patēriņu, un šie normatīvie akti nosaka marķēšanas prasības konkrētajam
preču kopumam, tad var izvirzīt prasības attiecībā uz preču kopējo energoefektivitāti, nevis katras
atsevišķas preces energoefektivitāti. Šādā gadījumā tiešās pārvaldes iestāde iegādājas preču kopumu,
kas atbilst augstam energoefektivitātes līmenim saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem par tādu
preču marķēšanu, kuras ir saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu.
(5) Šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu tiešās pārvaldes iestādes izpilda, tehniskajās
specifikācijās vai citos iepirkuma procedūras dokumentos iekļaujot prasības attiecībā uz
energoefektivitāti. Pasūtītājs, vērtējot iesniegtos piedāvājumus, var piešķirt punktus vērtēšanas
kritēriju ietvaros, vērtējot preces vai pakalpojuma enerģijas patēriņu kalpošanas laikā vai atbilstību
pēc iespējas augstākai energoefektivitātes klasei.
(6) Šā panta noteikumi neattiecas uz iepirkumiem būvdarbu jomā.
VI nodaļa
Vispārīgās vienošanās, dinamiskās iepirkumu sistēmas, elektroniskās izsoles un elektronisko
katalogu piemērošana
56. pants. Vispārīgā vienošanās
(1) Lai noslēgtu vispārīgo vienošanos, pasūtītājs ievēro šajā likumā paredzētās iepirkuma
procedūras visās stadijās līdz pat iepirkuma līgumu noslēgšanai vispārīgās vienošanās ietvaros.
Pasūtītājs nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā noteiktos piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijus.
(2) Vispārīgās vienošanās ietvaros iepirkuma līgumus slēdz saskaņā ar šā panta piektās, sestās
un septītās daļas noteikumiem. Šī procedūra attiecas vienīgi uz tiem pasūtītājiem un piegādātājiem,
kuri kā dalībnieki noteikti vispārīgās vienošanās noteikumos tās noslēgšanas dienā. Par vispārīgās
vienošanās dalībniekiem nosaka vienīgi tos pasūtītājus, kas norādīti paziņojumā par līgumu,
uzaicinājumā iesniegt pieteikumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.
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(3) Slēdzot iepirkuma līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros, puses neizdara būtiskus
grozījumus vispārīgās vienošanās noteikumos, it sevišķi šā panta piektajā daļā paredzētajos
gadījumos.
(4) Vispārīgo vienošanos slēdz uz laiku līdz četriem gadiem, izņemot gadījumus, kad
objektīvu iemeslu dēļ (it sevišķi, ja to prasa iepirkuma līguma priekšmets) nepieciešams ilgāks
termiņš. Pasūtītājs neizmanto vispārīgo vienošanos, lai ierobežotu konkurenci.
(5) Ja vispārīgo vienošanos slēdz ar vienu piegādātāju, šīs vienošanās ietvaros iepirkuma
līgumus slēdz saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem. Lai noslēgtu šos iepirkuma līgumus,
pasūtītājs var konsultēties ar piegādātāju rakstveidā, ja nepieciešams, pieprasot papildināt
piedāvājumu.
(6) Ja vispārīgā vienošanās ir noslēgta ar vairākiem piegādātājiem, konkrētos iepirkuma
līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz vienā no šādiem veidiem:
1) piemērojot vispārīgās vienošanās noteikumus un atkārtoti neizvērtējot
piedāvājumus, ja vispārīgās vienošanās noteikumos ir paredzēti visi nepieciešamie
attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu nodrošināšanas nosacījumi un
objektīvi piegādātāja, kurš tos veiks, izvēles nosacījumi;
2) piemērojot vispārīgās vienošanās noteikumus, tai skaitā arī attiecībā uz vispārīgās
vienošanās daļām, un atkārtoti neizvērtējot vai izvērtējot piedāvājumus, ja vispārīgās
vienošanās noteikumos ir paredzēti visi nepieciešamie attiecīgo būvdarbu,
pakalpojumu un piegāžu nodrošināšanas nosacījumi un noteikti tiešas iepirkuma
līguma slēgšanas un atkārtotas piedāvājumu izvērtēšanas gadījumi un noteikumi;
3) izvērtējot piedāvājumus, ja vispārīgās vienošanās noteikumos nav paredzēti visi
nepieciešamie attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu nodrošināšanas
nosacījumi.
(7) Ja vispārīgās vienošanās noteikumos nav paredzēti visi nepieciešamie nosacījumi un
piedāvājumi jāizvērtē atkārtoti, šos noteikumus papildina, pamatojoties uz tiem pašiem (ja
nepieciešams, sīkāk regulētiem) noteikumiem vai arī citiem noteikumiem atbilstoši vispārīgās
vienošanās tehniskajām specifikācijām saskaņā ar šādu procedūru:
1) lai noslēgtu konkrēto iepirkuma līgumu, pasūtītājs rakstveidā konsultējas ar
piegādātājiem, kas spēj izpildīt attiecīgo iepirkuma līgumu;
2) pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir pietiekams attiecīgā piedāvājuma iesniegšanai,
ņemot vērā tādus faktorus kā iepirkuma līguma priekšmeta sarežģītība un
piedāvājumu sagatavošanai nepieciešamais laiks;
3) pretendenti iesniedz piedāvājumus rakstveidā, un pasūtītājs tos neatver līdz
iesniegšanai noteiktā termiņa beigām;
4) pasūtītājs konkrēto iepirkuma līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš ir iesniedzis
atbilstošāko piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, ko
paredz vispārīgā vienošanās.
57. pants. Dinamiskā iepirkumu sistēma
Iepirkumiem dinamiskajā iepirkumu sistēmā piemēro slēgtu konkursu. Dinamiskās
iepirkumu sistēmas piemērošanas noteikumus un kārtību nosaka Ministru kabinets.
58. pants. Elektronisko izsoļu piemērošana
(1) Pasūtītājs atklāta konkursa, slēgta konkursa un konkursa procedūras ar sarunām gadījumā
var nolemt pirms piedāvājuma izvēles piemērot elektronisko izsoli, ja iepirkuma procedūras
dokumentus, it īpaši tehniskās specifikācijas, var sagatavot ļoti precīzi. Elektronisko izsoli var rīkot
arī pirms piedāvājuma izvēles vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šā likuma 56. panta sestās
daļas 2. un 3. punktu, kā arī pirms piedāvājuma izvēles dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros.
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(2) Elektroniskās izsoles objekts var būt:
1) cena vai cena un iepirkuma procedūras dokumentos norādītās piedāvājuma
elementu jaunās vērtības, ja piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir cenas vai izmaksu
efektivitātes un ar iepirkuma līguma priekšmetu saistītu kvalitātes kritēriju attiecība
vai zemākās izmaksas, piemērojot izmaksu efektivitātes pieeju;
2) cena, ja piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir tikai tā.
(3) Ja pieņemts lēmums par elektroniskās izsoles rīkošanu, pasūtītājs to norāda paziņojumā
par līgumu.
(4) Ja tiek rīkota elektroniskā izsole, iepirkuma procedūras dokumentos papildus citām
ziņām norāda arī:
1) elektroniskās izsoles objektu raksturojumu, ja šie raksturlielumi ir mērāmi un to
vērtību var izteikt skaitļos vai procentos;
2) jebkuras robežvērtības (kuras var iesniegt un mainīt), ņemot vērā iepirkuma līguma
priekšmeta tehniskās specifikācijas;
3) informāciju, kas tiks nodota pretendentiem izsoles laikā, un, ja iespējams, laiku, kad
šī informācija būs pieejama;
4) nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz elektroniskās izsoles organizāciju;
5) noteikumus, kas pretendentiem jāievēro elektroniskajā izsolē, it sevišķi attiecībā uz
minimālajiem izsoles soļiem, kādi tiks pieprasīti, ja tas būs nepieciešams;
6) nepieciešamo informāciju par izmantojamām elektroniskajām iekārtām, pieslēguma
noteikumiem un tehniskajām specifikācijām.
(5) Pirms elektroniskās izsoles uzsākšanas pasūtītājs veic pilnu sākotnējo piedāvājumu
novērtēšanu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(6) Pasūtītājs vienlaikus uzaicina visus pretendentus, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus,
elektroniski iesniegt jaunas cenas vai cenas un vērtības. Uzaicinājums ietver visu nepieciešamo
informāciju par individuālo pieslēgumu izsolē izmantotajai elektroniskajai iekārtai, tajā ir noteikts
datums un laiks, kurā tiks uzsākta elektroniskā izsole. Elektroniskā izsole var notikt vairākos secīgos
posmos. To neuzsāk agrāk par divām darbdienām pēc tam, kad izsūtīts uzaicinājums piedalīties
šajā izsolē.
(7) Uzaicinājumam pievieno piedāvājumu vērtēšanas apkopojumu un uzaicinājumā ietver
elektroniskajā izsolē izmantojamo matemātisko formulu vai algoritmu, kas atspoguļo visu
kritēriju nosacītās vērtības un kas, ņemot vērā sākotnēji noteikto kritēriju īpatsvaru, noteiks vietu
pārdalīšanu, izmantojot jaunās iesniegtās vērtības un cenas vai tikai cenas. Minētajā formulā,
izņemot gadījumu, kad piedāvājums tiek vērtēts, pamatojoties tikai uz cenu, ietver visu saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai paredzēto izvērtēšanas kritēriju svērumu saskaņā ar
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto. Ja kritērijiem piešķirtās
skaitliskās vērtības tiek norādītas noteiktā diapazonā, tās ir jāizsaka līdz konkrētai vērtībai. Ja ir
pieļauti piedāvājumu varianti, katram variantam nosaka savu formulu.
(8) Jebkurā elektroniskās izsoles posmā pasūtītājs pastāvīgi sniedz visiem pretendentiem
ziņas, kas ļauj tiem jebkurā brīdī droši noteikt savu relatīvo vietu. Pasūtītājs var sniegt arī ziņas
par citām piedāvātajām cenām vai vērtībām, ja tas paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos.
Pasūtītājs var jebkurā laikā paziņot arī izsoles dalībnieku skaitu konkrētajā izsoles posmā, bet nav
tiesīgs izpaust dalībnieku identitāti.
(9) Pasūtītājs elektronisko izsoli beidz (ievērojot vienu vai vairākus nosacījumus):
1) iepriekš noteiktā datumā un laikā;
2) pēc pēdējā solījuma saņemšanas, ja pagājis uzaicinājumā uz izsoli noteiktais laiks un
jauns solījums šajā laikā nav izteikts;
3) ja visi iepriekš noteiktie izsoles posmi ir pabeigti.
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(10) Ja pasūtītājs vēlas izbeigt izsoli, ievērojot gan šā panta devītās daļas 2. punkta, gan
3. punkta noteikumus, uzaicinājumā uz izsoli norāda katra izsoles posma laiku.
(11) Kad elektroniskā izsole ir pabeigta, pasūtītājs, izmantojot šīs izsoles rezultātus, izvēlas
piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
59. pants. Elektronisko katalogu piemērošana
(1) Pasūtītājs var prasīt, lai piedāvājums tiek iesniegts elektroniskā kataloga formā vai
piedāvājumā tiek iekļauts elektroniskais katalogs, ja paredzēts, ka piedāvājumi tiks iesniegti,
izmantojot tikai elektroniskās saziņas līdzekļus. Ja piedāvājumi tiek pieņemti vai pieprasīti
elektroniskā kataloga formā, pasūtītājs to norāda paziņojumā par līgumu. Pasūtītājs iepirkuma
procedūras dokumentos norāda visu elektronisko dokumentu saņemšanai nepieciešamo
informāciju saskaņā ar šā likuma 36. pantu, tai skaitā katalogam nepieciešamo formu, izmantojamo
elektronisko aprīkojumu, pieslēguma tehnisko kārtību un specifikācijas.
(2) Kandidāts vai pretendents elektronisko katalogu izveido saskaņā ar iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumiem elektroniskā kataloga formā var pievienot citus
dokumentus, kas papildina piedāvājumu.
(3) Pasūtītājs var paredzēt, ka atkārtota piedāvājumu izvērtēšana notiks, pamatojoties
uz atjauninātiem katalogiem, ja vispārīgā vienošanās ir noslēgta ar vairākiem piegādātājiem un
piedāvājumi bija iesniegti elektronisko katalogu formā, izmantojot vienu no šādām procedūrām:
1) pasūtītājs uzaicina pretendentus atkārtoti iesniegt elektroniskos katalogus, kas
pielāgoti konkrēta iepirkuma līguma prasībām;
2) pasūtītājs informē pretendentus, ka no iesniegtajiem elektroniskajiem katalogiem
tiks izveidoti konkrētā iepirkuma līguma prasībām pielāgoti piedāvājumi atbilstoši
piedāvājumu izveides metodikai, ko paredz vispārīgā vienošanās, un norāda
piedāvājumu izveides datumu un laiku, kā arī informē pretendentus par tiesībām
izteikt iebildumus pret šādu piedāvājumu izveidi un nosaka samērīgu laiku
iebildumu izteikšanai.
(4) Pasūtītājs izmanto šā panta trešās daļas 1. punktā minēto procedūru, ja pretendents iebilst
pret šā panta trešās daļas 2. punktā minētās procedūras izmantošanu.
(5) Pasūtītājs informē pretendentu par izveidoto piedāvājumu un tā saturu un nosaka
samērīgu laiku iebildumu izteikšanai vai piedāvājuma apstiprināšanai.
(6) Pasūtītājs var paredzēt, ka dinamiskajā iepirkumu sistēmā piedāvājumus attiecībā uz
konkrētu iepirkuma līgumu iesniedz elektroniskā kataloga formā. Ja dinamiskās iepirkumu sistēmas
ietvaros izmanto šā panta trešās daļas 2. punktā minēto procedūru, pasūtītājs pieteikumam par
dalību dinamiskajā iepirkumu sistēmā pievieno iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām atbilstošu elektronisko katalogu, kuru aizpilda kandidāti pēc tam, kad pasūtītājs ir
paziņojis par šā panta trešās daļas 2. punktā minētās procedūras izmantošanu.
VII nodaļa
Iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde
60. pants. Iepirkuma līgums
(1) Iepirkuma līgums nosaka tiesiskās attiecības starp pasūtītāju vai pasūtītājiem un
piegādātāju vai piegādātājiem. Iepirkuma līgums var noteikt tiesiskās attiecības starp pasūtītāju vai
pasūtītājiem un piegādātāju vai piegādātājiem, un apakšuzņēmējiem.
(2) Pasūtītājs, sagatavojot iepirkuma līgumu, ņem vērā normatīvo aktu prasības attiecībā
uz iepirkuma priekšmetā iekļautajiem būvdarbiem, piegādēm un pakalpojumiem un iepirkuma
līgumā norāda:
1) pasūtītāja nosaukumu;
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2)
3)

piegādātāja nosaukumu;
iepirkuma priekšmetu, tā apjomu, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo
informāciju;
4) līgumcenu un tās samaksas kārtību, kā arī, ja pasūtītājs paredzējis, maksājumu
kārtību apakšuzņēmējiem šā likuma 63. pantā minētajā gadījumā;
5) iepirkuma līguma izpildes termiņu, vietu un nosacījumus;
6) līgumslēdzēju pušu atbildību par radītajiem zaudējumiem un iepirkuma līguma
neizpildīšanu;
7) piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu
apakšuzņēmēju un personāla piesaistes kārtību atbilstoši šā likuma 63. panta
noteikumiem;
8) iepirkuma līguma grozīšanas kārtību un kārtību, kādā pieļaujama atkāpšanās no
iepirkuma līguma;
9) citus noteikumus.
(3) Pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt speciālus iepirkuma līguma izpildes noteikumus galvenokārt
saistībā ar ekonomiskiem un sociāliem apstākļiem, inovācijām vai vides aizsardzības prasībām,
ievērojot nosacījumu, ka šie noteikumi nav pretrunā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem
tiesību aktiem minētajās jomās un ir norādīti tehniskajās specifikācijās vai paziņojumā par līgumu,
vai iepirkuma procedūras dokumentos un ir saistīti ar attiecīgā iepirkuma līguma priekšmetu.
Pasūtītājs iepirkuma līguma sagatavošanā var izmantot nozaru ekspertu vai organizāciju izstrādātas
vadlīnijas iepirkumu veikšanai un līgumu slēgšanai, kā arī standartlīgumus. Slēdzot iepirkuma
līgumu, tiek nodrošināta samērīga līgumslēdzēju pušu tiesību un tiesisko interešu ievērošana.
(4) Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt
iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) tas ir paredzēts citā likumā;
2) tas ir būtiski nepieciešams iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai ar iepirkuma
līguma priekšmetu tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ. Šajā
gadījumā pirms iepirkuma uzsākšanas pasūtītājam, kas ir tiešās pārvaldes iestāde,
nepieciešams saņemt Ministru kabineta atļauju, bet pasūtītājam, kas ir pastarpinātās
pārvaldes iestāde, — attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāna atļauju.
(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos pasūtītājs paziņojumā par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu norāda pamatojumu tādu apstākļu esībai, kuri dod tiesības iepirkuma līgumu
noslēgt uz ilgāku laiku.
(6) Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc
nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 68. pantā noteiktajā
kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
(7) Šā panta sestajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš ir:
1) 10 dienas pēc dienas, kad šā likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija
nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu
vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota
personiski, un papildus viena darbdiena;
2) 15 dienas pēc šā likuma 37. panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas,
ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
(8) Ja šā panta septītās daļas 1. punktā minētā desmitā diena un 2. punktā minētā piecpadsmitā
diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms
par vienu darbdienu.
(9) Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var slēgt, neievērojot šā panta sesto daļu, ja:
1) vienīgajam pretendentam ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav
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kandidātu vai pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 68. pantā
noteiktajā kārtībā;
2) tiek rīkots šā likuma 2. pielikumā noteikto sociālo un citu īpašu pakalpojumu
iepirkums pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ;
3) tiek piemērota sarunu procedūra;
4) līgumu slēdz vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šā likuma 56. vai 59. pantu;
5) līgumu slēdz dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros saskaņā ar šā likuma 57. pantu.
(10) Ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā
grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās
pamattekstu vai uz vispārīgās vienošanās pamata noslēgta iepirkuma līguma tekstu, ja līgumcena ir
vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, vai iepirkuma līguma
grozījumu tekstu un šā likuma 61. panta otrajā un trešajā daļā minēto iepirkuma līguma grozījumu
pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma
aizsardzības prasības. Iepirkuma līgums un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz
visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā
stāšanās dienas.
61. pants. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana
(1) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
1) grozījumi ir nebūtiski;
2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai
tie ir būtiski vai nebūtiski.
(2) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem
gadījumiem:
1) grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši
paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu
iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
2) ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi),
ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma
procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;
3) iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko
neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;
4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu
piegādātāju.
(3) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos
gadījumos:
1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās
skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi
ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var
attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem;
2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas
nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu
pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā
aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu,
pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
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3)

iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs
iepriekš nevarēja paredzēt;
4) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar
citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem
par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas šā likuma 42. panta pirmajā daļā
paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie
izslēgšanas noteikumi, kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos.
(4) Līgumcenas pieaugums šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto grozījumu gadījumā
nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.
(5) Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma
vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas
vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas
1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz:
1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums
par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas
publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus
no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska
būvdarbu līguma gadījumā.
(6) Ja iepirkuma līgumā ir paredzēta līgumcenas indeksācija, šā panta ceturtajā un piektajā
daļā minētā sākotnējā iepirkuma līguma līgumcena ir līgumcena, kas indeksēta.
(7) Pasūtītājs publicē paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā saskaņā ar šā likuma
33. pantu.
(8) Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozījumiem, kas nav atbilstoši šā panta
pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, piemērojamas šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras.
62. pants. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un
jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla
un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs
var iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzēt, ka iepirkuma procedūrā
izraudzītajam pretendentam (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās pusei) ir pienākums
saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
(2) Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā vai vispārīgās
vienošanās noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā
personāla nomaiņai iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos
un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam
izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam,
kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
(3) Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
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2)

tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu
iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42. panta
pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas
gadījumiem;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma
42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas
gadījumiem;
4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
(4) Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 42. panta
noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par
apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
(6) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
(iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā
piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
63. pants. Apakšuzņēmēji
(1) Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma līgumu, ir tiesīgs
pieprasīt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.
(2) Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus,
kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma
līguma daļu.
(3) Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka,
ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu
uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem
aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā
ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
(4) Publiska pakalpojuma līguma gadījumā, ja pakalpojumi tiek sniegti pasūtītāja objektā, un
publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai
pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda
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apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā
informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs
pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās
informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk
iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
(5) Pasūtītājs var iepirkuma procedūras dokumentos paredzēt, ka publiska būvdarbu
līguma gadījumā pēc apakšuzņēmēja pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem
pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājam, kurus tas ir pieņēmis un kuru apmaksas
termiņš tiek kavēts, ja pasūtītājs nav izmaksājis visu piegādātājam pienākošos līgumcenu, pasūtītājs
uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata pārskaita tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo
summu samazina nākamo maksājumu piegādātājam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina
apmaksas informē par šādu pieprasījumu piegādātāju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma
pamatotību. Kārtību, kādā veicami maksājumi un notiek informācijas apmaiņa ar piegādātāju un
tā apakšuzņēmējiem, pasūtītājs paredz iepirkuma līgumā.
(6) Šā panta pirmajā un piektajā daļā paredzētā kārtība neietekmē jautājumus, kas attiecas uz
piegādātāja atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
64. pants. Iepirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšana
(1) Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma pirms termiņa, nosūtot
piegādātājam rakstveida paziņojumu, iepirkuma līgumā paredzētajos un šādos gadījumos:
1) iepirkuma līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar šā
likuma 61. panta pirmo daļu;
2) iepirkuma līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos
paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti būtiski iepirkuma procedūras dokumentos
iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi;
3) iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī piegādātājs bija atbilstošs
kādam no šā likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un
bija izslēdzams no iepirkuma procedūras;
4) iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām piegādātājam nevajadzēja tikt piešķirtām
Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un šajā
likumā paredzēto pienākumu būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas
Savienības darbību 258. pantā noteiktajā procedūrā konstatējusi Eiropas Savienības
Tiesa.
(2) Ja iepirkuma līgumu izbeidz pirms termiņa šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
pasūtītājs samaksā par piegādātāja faktiski veiktiem būvdarbiem, piegādēm un sniegtiem
pakalpojumiem. Pasūtītājs un piegādātājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību.
VIII nodaļa
Iepirkumu uzraudzības birojs
65. pants. Iepirkumu uzraudzības biroja juridiskais statuss
(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes
iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Iepirkumu uzraudzības biroja nolikumu un citiem
normatīvajiem aktiem.
(2) Iepirkumu uzraudzības biroja darbību finansē no valsts budžeta.
(3) Iepirkumu uzraudzības birojs ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz šā likuma
66. panta pirmās daļas 2. punktā minētās funkcijas izpildi.
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66. pants. Iepirkumu uzraudzības biroja funkcijas
(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas funkcijas:
1) uzraudzīt šā likuma 8. panta pirmajā daļā minēto iepirkuma procedūru, metu
konkursu un šā likuma 10. pantā noteikto iepirkumu atbilstību normatīvo aktu
prasībām;
2) izskatīt iesniegumus par šā likuma 8. panta pirmajā daļā minēto iepirkuma
procedūru, metu konkursu un šā likuma 10. pantā minēto iepirkumu pārkāpumiem;
3) sniegt metodisku palīdzību un konsultācijas un rīkot mācības pasūtītājiem, preču
pārdevējiem, iznomātājiem, būvdarbu veicējiem un pakalpojumu sniedzējiem par
publiskos iepirkumus regulējošu normatīvo aktu piemērošanu;
4) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas publisko iepirkumu un publiskās un
privātās partnerības jomā un piemērot administratīvos sodus;
5) nodrošināt informācijas ievadi un atjaunošanu sertifikātu tiešsaistes reģistrā
(e-Certis);
6) citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādas tiesības:
1) pieprasīt un bez maksas saņemt pilnu informāciju par jebkuru iepirkumu un
noslēgto līgumu;
2) sadarboties ar ārvalstu institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
3) pieaicināt neatkarīgus iepirkumu lietpratējus un ekspertus.
67. pants. Iesniegumu izskatīšanas komisija
(1) Iesniegumus par iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskata Iepirkumu uzraudzības
biroja izveidota iesniegumu izskatīšanas komisija (turpmāk arī — komisija) triju locekļu sastāvā.
Komisijas locekļi ir Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas. Komisijas priekšsēdētājs atbilst šā
panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un vismaz vēl vienam komisijas loceklim ir akadēmiskā vai
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs. Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu
uzraudzības birojs var pieaicināt iepirkumu lietpratēju vai ekspertu.
(2) Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kas atbilst šādiem kritērijiem:
1) viņam ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību vai
vadības zinātnēs vai ekonomikā;
2) viņam ir vismaz viena gada darba pieredze iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem izskatīšanā.
(3) Par komisijas locekli, lietpratēju vai ekspertu nevar būt persona, kura iepriekš sniegusi
konsultācijas par iesniegumā minēto iepirkumu vai ir ieinteresēta iegūt tiesības uz iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, vai ir saistīta ar iesnieguma iesniedzēju vai citu
pretendentu. Pirms iesnieguma izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta
attiecīgu apliecinājumu. Šā panta izpratnē komisijas loceklis, lietpratējs un eksperts ir saistīts ar
iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu, ja viņš ir:
1) juridiskās personas — iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta — īpašnieka vai
amatpersonas radinieks;
2) fiziskās personas — iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta — radinieks;
3) juridiskās personas — iesnieguma iesniedzēja vai cita pretendenta — pašreizējais
vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kas pārtraucis darba attiecības
vai īpašuma attiecības ar iesnieguma iesniedzēju vai citu pretendentu laikposmā, kas
ir īsāks par 24 mēnešiem, vai to radinieks.
(4) Komisija lēmumu pieņem balsojot. Pieņemot lēmumu, komisijas locekļi ir neatkarīgi un
pakļauti vienīgi likumam. Lietpratējs un eksperts piedalās komisijas sēdēs bez balsstiesībām un
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izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par iesnieguma izskatīšanas laikā konstatētajiem
faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem.
IX nodaļa
Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras pārkāpumiem
68. pants. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem
(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura
saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās
tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu
vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu
atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto
iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras
laikā. Šīs nodaļas izpratnē par iepirkuma procedūru uzskatāma arī šā likuma 10. pantā minētā
iepirkuma veikšanas kārtība un metu konkurss.
(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā
daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota
personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 37. pantā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa pastu;
3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 30. panta pirmajā daļā minētais paziņojums
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(3) Iesniegumu attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var
iesniegt šādos termiņos:
1) ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas
termiņš, — attiecībā uz atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu
iekļautajām prasībām;
2) ne vēlāk kā četras darbdienas pirms tam, kad beidzas pieteikumu iesniegšanas
termiņš, — attiecībā uz slēgta konkursa kandidātu atlases nolikumā un paziņojumā
par līgumu, konkursa dialoga dokumentos un paziņojumā par līgumu vai konkursa
procedūras ar sarunām dokumentos un paziņojumā par līgumu, vai inovācijas
partnerības procedūras dokumentos un paziņojumā par līgumu iekļautajām
prasībām;
3) ne vēlāk kā četras darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas
termiņš, — attiecībā uz slēgta konkursa, konkursa dialoga, konkursa procedūras ar
sarunām vai inovācijas partnerības procedūras uzaicinājumā iekļautajām prasībām;
4) ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tam, kad beidzas metu iesniegšanas termiņš, —
attiecībā uz metu konkursa nolikumā un paziņojumā par metu konkursu iekļautajām
prasībām;
5) ne vēlāk kā divas darbdienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas
termiņš, — attiecībā uz iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām šā likuma
10. pantā minētā iepirkuma gadījumā.
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(4) Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt, nododot to personiski vai
nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot
elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. Iesniegums uzskatāms par iesniegtu Iepirkumu
uzraudzības birojam šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā, ja tas Iepirkumu uzraudzības
birojā saņemts:
1) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā, ja nosūtīts pa faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu;
2) ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā Iepirkumu uzraudzības biroja darba laikā, ja
nosūtīts pa pastu vai nodots personiski.
(5) Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:
1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;
2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;
3) iepirkuma procedūras nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs;
4) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;
5) iesnieguma juridiskais pamatojums;
6) iesnieguma iesniedzēja prasība.
(6) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums
par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ievieto ziņas par to savā tīmekļvietnē, norādot iesnieguma
iesniedzēju, pasūtītāju un iepirkuma procedūru, kuras likumību apstrīd iesnieguma iesniedzējs, kā
arī informē pasūtītāju par administratīvās lietas ierosināšanu, nosūtot paziņojumu par saņemto
iesniegumu un iesnieguma kopiju uz pasūtītāja norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi,
un pasūtītājs neslēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, kamēr nav saņemts komisijas
lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu.
(7) Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā
vai paziņojumā par līgumu, vai slēgta konkursa uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, tad pasūtītājs
rīkojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(8) Ja tiek iesniegts iesniegums par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras
likumību un iesniegumu par to pašu iepirkuma procedūru jau ir iesniedzis cits iesniedzējs, bet tas
vēl nav izskatīts, šos iesniegumus var apvienot un izskatīt kopā.
(9) Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto iesniegumu jebkurā brīdī,
kamēr komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo iesniegumu.
69. pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas
(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas jebkurā no
šādiem gadījumiem:
1) iesniegums neatbilst šā likuma 68. panta pirmās, otrās, trešās vai piektās daļas
prasībām;
2) attiecībā uz iepirkuma procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau
bijis iesniegts un izskatīts iesniegums;
3) iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības
apmierināšanai, vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības;
4) šā likuma 70. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā.
(2) Lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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70. pants. Depozīts
(1) Iesniedzot iesniegumu šā likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā, maksājams vai iesniedzams
depozīts.
(2) Iesniedzējs ir tiesīgs depozītu iemaksāt kā naudas summu vai iesniegt kā bankas garantiju
vai apdrošināšanas polisi.
(3) Depozīts ir 0,5 procenti no paredzamās līgumcenas, bet ne vairāk kā 15 000 euro
publiska būvdarbu līguma gadījumā un 840 euro publiska pakalpojuma līguma un piegādes līguma
gadījumā. Ja paredzamo līgumcenu nav iespējams noteikt vai tā nav norādīta iepirkuma procedūras
dokumentos, publiska būvdarbu līguma gadījumā depozīts ir 3400 euro, bet publiska pakalpojuma
līguma un piegādes līguma gadījumā — 840 euro.
(4) Pēc iesnieguma saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā
pārbauda depozīta maksājuma saņemšanas vai iesniegšanas faktu. Ja depozīta maksājums nav
saņemts vai iesniegts, Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas.
(5) Iepirkumu uzraudzības birojs atmaksā depozīta maksājumu vai atdod depozītu
iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc:
1) iesnieguma atsaukšanas dienas, ja iesniedzējs ir atsaucis iesniegumu līdz tā
izskatīšanai komisijā, pamatojoties uz to, ka pasūtītājs ir novērsis iesniegumā
minētos pārkāpumus;
2) tiesas sprieduma noraksta saņemšanas, ja ar spēkā stājušos spriedumu tiesa
iemaksāto depozīta maksājumu uzdod atmaksāt iesniedzējam;
3) tam, kad paziņots lēmums par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas;
4) tam, kad stājies spēkā lēmums aizliegt pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos vai atcelt pasūtītāja lēmumu par iepirkuma procedūras
izbeigšanu.
(6) Šis pants nav piemērojams, ja iesniegumā apstrīdēta iepirkuma procedūras pārtraukšanas
likumība vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības.
(7) Ministru kabinets nosaka depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāšanas vai
atdošanas kārtību.
71. pants. Iesnieguma izskatīšana
(1) Komisija izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības
birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt,
paziņojot par to iesnieguma iesniedzējam, pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, (turpmāk — dalībnieki) un pasūtītājam.
(2) Izskatot iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, komisija ar savu lēmumu
var:
1) atļaut slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un atstāt spēkā iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktās prasības vai iepirkuma komisijas lēmumu, ja
iesniegums ir nepamatots vai pamatots, taču komisijas konstatētie pārkāpumi nevar
ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
2) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, ja pasūtītājs nav ievērojis
šā likuma 37. panta prasības;
3) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un atcelt iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktās prasības vai iepirkuma komisijas lēmumu pilnībā
vai kādā tā daļā, ja iesniegums ir pamatots un komisijas konstatētie pārkāpumi var
ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
4) atstāt spēkā pasūtītāja vai iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma procedūras
izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja iesniegums ir nepamatots;
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5)

atcelt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu, ja iesniegums ir pamatots.
(3) Šā panta otrās daļas 2., 3. un 5. punktā minētajos gadījumos komisija var lemt par
pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai. Komisija var uzdot pasūtītājam pārtraukt
iepirkuma procedūru tikai tādā gadījumā, ja pasūtītāja pieļautos iepirkuma procedūras pārkāpumus
citādi nav iespējams novērst.
(4) Ja iesnieguma izskatīšanas laikā komisija konstatē, ka iesniegums atstājams bez
izskatīšanas, tā var pieņemt lēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu. Ja iesniedzējs atsauc
iesniegumu, attiecīgais administratīvais process uzskatāms par izbeigtu.
(5) Iepirkumu uzraudzības birojs uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi dalībniekus,
publicējot uzaicinājumu savā tīmekļvietnē vismaz trīs darbdienas iepriekš. Uzaicinājums uzskatāms
par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Ja dalībnieki Iepirkumu uzraudzības birojam ir paziņojuši elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīt
uzaicinājumu, Iepirkumu uzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanas sēdi nosūta
dalībniekiem arī pa elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
(6) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas tā
turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.
(7) Komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem
faktiem, pasūtītāja paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies
uz iesnieguma izskatīšanas sēdi, komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem
faktiem. Komisija pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas sagatavo un
ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā
darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
(8) Komisijas lēmumā norāda šādu informāciju:
1) komisijas izveidošanas pamatojumu;
2) komisijas locekļus un ekspertu, kas piedalījušies komisijas sēdē;
3) iesnieguma iesniedzēja, pasūtītāja un citu dalībnieku pārstāvjus, kas piedalījušies
komisijas sēdē;
4) tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuru iesniegts iesniegums;
5) faktus, par kuriem iesniegts iesniegums, un iesnieguma iesniedzēja prasību;
6) svarīgākos iesnieguma iesniedzēja un pasūtītāja argumentus;
7) lēmuma pamatojumu;
8) piemērotās tiesību normas;
9) pasūtītājam uzlikto pienākumu un termiņu, kādā tas izpildāms, ja komisija lemj par
pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai;
10) aizliegumu vai atļauju pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu;
11) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.
(9) Ja komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai, pasūtītājs novērš
pārkāpumus, pieņem lēmumu un paziņo par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos,
un iesniedz to grozījumus vai paziņo par iepirkuma procedūras rezultātiem. Lēmumu publicē šā
likuma 34. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju
par lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. Iepirkuma līgumu šajā
gadījumā slēdz, ievērojot šā likuma 60. panta sestās daļas noteikumus.
72. pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
(1) Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Lietu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā.
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(2) Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departamentā.
(3) Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
X nodaļa
Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana par spēkā neesošu, to noteikumu
grozīšana vai atcelšana vai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšana
73. pants. Pieteikuma iesniegšana un lietas izskatīšana par iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu
(1) Pieteikumu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu,
to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa
saīsināšanu var iesniegt šā likuma 68. panta pirmajā daļā minētās personas šā likuma 74. panta
pirmajā daļā minētajos gadījumos.
(2) Pieteikums iesniedzams Administratīvajai rajona tiesai, kura lietu izskata triju tiesnešu
sastāvā. Pieteikuma un lietas izskatīšanai piemēro Administratīvā procesa likuma normas, tai
skaitā normas par publisko tiesību līguma izskatīšanu tiesā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
(3) Pieteikumu attiecībā uz šā likuma 74. panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem var
iesniegt šādos termiņos:
1) sešu mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas
dienas, izņemot šīs daļas 2. punkta “a” un “b” apakšpunktā minētos gadījumus;
2) 30 dienu laikā pēc dienas, kad:
a) Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, publicēts tāds paziņojums par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā pasūtītājs ir ietvēris pamatojumu lēmumam
piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, nepublicējot
paziņojumu par līgumu,
b) pasūtītājs informējis attiecīgo pretendentu par iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās noslēgšanu, norādot tam šā likuma 37. panta otrās daļas 1. vai
2. punktā minēto informāciju, vai attiecīgo kandidātu par iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās noslēgšanu, norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas
iemeslus. Minētais attiecināms arī uz šā likuma 74. panta pirmās daļas 5. un
6. punktā paredzētajiem gadījumiem.
(4) Vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu vai lietas izskatīšanas laikā pieteicējs Administratīvā
procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā var lūgt, lai tiek piemērots pagaidu noregulējums.
(5) Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departamentā.
(6) Ja pieteikuma par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu,
to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa
saīsināšanu pamatā ir gadījums, kas nav minēts šā likuma 74. pantā, prasība iesniedzama vispārējās
jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
74. pants. Gadījumi, kad iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var atzīt par spēkā
neesošu, grozīt vai atcelt to noteikumus vai saīsināt iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
termiņu
(1) Tiesa iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai
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atcelt to noteikumus vai saīsināt iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu jebkurā no
šādiem gadījumiem:
1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepiemērojot šā likuma
8. panta pirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras vai šā likuma 10. pantā minēto
iepirkuma veikšanas kārtību, ja pasūtītājam tā bija jāpiemēro;
2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepamatoti piešķirot tiesības
slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos bez paziņojuma par līgumu
publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka;
3) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot šā likuma 60. panta
sestajā daļā noteikto termiņu;
4) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā likuma 68. panta
sestajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
5) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 56. panta sestās daļas prasības, ja
konkrētā iepirkuma līguma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežvērtībām vai lielāka;
6) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot Ministru kabineta noteikumos, kas regulē
dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi un darbību, noteikto kārtību, ja konkrētā
iepirkuma līguma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka.
(2) Šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumu vai vispārīgo
vienošanos neatzīst par spēkā neesošu, negroza vai neatceļ to noteikumus, nesaīsina iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu, lai arī ir pieļauti likuma pārkāpumi, ja vienlaikus pastāv
šādi nosacījumi:
1) pasūtītājs ir publicējis šā likuma 30. panta pirmajā daļā minēto paziņojumu;
2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās tika noslēgta ne agrāk kā pēc 10 dienām
un papildus vienas darbdienas pēc dienas, kad šā likuma 30. panta pirmajā daļā
minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
3) ir ievērots šā likuma 68. panta sestajā daļā noteiktais aizliegums slēgt iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos.
(3) Šā panta pirmās daļas 5. vai 6. punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumu neatzīst par
spēkā neesošu, negroza vai neatceļ tā noteikumus, nesaīsina tā termiņu, lai arī ir pieļauti likuma
pārkāpumi, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
1) pasūtītājs ir informējis pretendentus saskaņā ar šā likuma 37. pantu;
2) konkrētais iepirkuma līgums noslēgts, ievērojot šā likuma 60. panta sestajā daļā
noteikto termiņu;
3) ir ievērots šā likuma 68. panta sestajā daļā noteiktais aizliegums slēgt iepirkuma
līgumu.
75. pants. Tiesas spriedums par iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos
(1) Ja tiesa konstatē, ka iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā
likuma normas, un secina, ka pieteikums ir apmierināms, tā, ievērojot šā likuma nosacījumus, pati
izvēlas vienu no šādiem sprieduma veidiem:
1) atzīst iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos par spēkā neesošu no noslēgšanas
brīža;
2) groza vai atceļ iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumus. Pieņemot
šo spriedumu, tiesa papildus saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
termiņu;
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3) saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu.
(2) Tiesa, izvēloties vienu no šā panta pirmajā daļā minētajiem sprieduma veidiem, nav
saistīta ar pieteikuma iesniedzēja norādīto pieteikuma priekšmetu un prasījuma robežām.
(3) Tiesa, izvēloties šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minēto sprieduma veidu, izvērtē,
kurš sprieduma veids konkrētajā gadījumā ir pietiekami samērīgs, iedarbīgs un preventīvs, lai
nodrošinātu, ka turpmāk pasūtītājs nepieļauj šā likuma pārkāpumus. Šā panta pirmās daļas 3. punktā
minēto spriedumu tiesa pieņem tikai šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos.
(4) Tiesa nepieņem šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minēto spriedumu, ja sabiedrības
interesēs ir būtiski saglabāt iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās radītās sekas. Finansiālās
sekas (piemēram, izmaksas izpildes kavējuma, izpildītāja maiņas, sankciju vai citu juridisko
saistību dēļ) pašas par sevi vien nav uzskatāmas par pietiekamu pamatu šā panta pirmās daļas 1. vai
2. punktā minētā sprieduma nepieņemšanai.
(5) Ja iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot šā likuma 60. panta
piektajā daļā noteikto termiņu vai pārkāpjot šā likuma 68. panta sestajā daļā noteikto aizliegumu
slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tiek konstatēts, ka iepirkuma procedūra
līdz lēmuma pieņemšanai par uzvarētāja noteikšanu ir veikta saskaņā ar šā likuma prasībām un
minētais lēmums nav ietekmējis tā pretendenta izredzes iegūt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
kurš iesniedzis pieteikumu, tiesa pieņem šā panta pirmās daļas 2. vai 3. punktā minēto spriedumu.
(6) Pieņemot kādu no šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajiem spriedumiem,
tiesa lemj par to iepirkuma līgumu spēkā esību, kuri noslēgti, pamatojoties uz attiecīgo vispārīgo
vienošanos.
(7) Tiesa sprieduma norakstu nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam un Finanšu ministrijai.
XI nodaļa
Zaudējumu atlīdzināšana
76. pants. Zaudējumu atlīdzināšana
(1) Zaudējumus, kas nodarīti administratīvā procesa ietvaros, atlīdzina saskaņā
ar administratīvo procesu un valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību
regulējošiem normatīvajiem aktiem. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības kārtībā izskata
Administratīvā rajona tiesa triju tiesnešu sastāvā.
(2) Ja atlīdzinājums tiek prasīts vienlaikus ar šā likuma 73. pantā paredzēto prasījumu, tiesa
to izlemj, izskatot attiecīgo pieteikumu un pieņemot kādu no šā likuma 75. panta pirmajā daļā
minētajiem spriedumiem. Šādu zaudējumu esības un atlīdzinājuma apmēra pierādīšanas pienākums
gulstas uz pieteicēju. Pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas šādu zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt
civiltiesiskā kārtībā.
(3) Iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar šā likuma 68. pantu,
zaudējumu atlīdzināšana netiek lūgta. Pasūtītāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt
vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vai vēršoties pie pasūtītāja valsts pārvaldes iestāžu
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XII nodaļa
Statistikas pārskati un administratīvā sadarbība
77. pants. Statistikas pārskati
Pasūtītājs katru gadu līdz 1. aprīlim iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas
pārskatus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets nosaka statistikas pārskatu
saturu.
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78. pants. Sertifikātu tiešsaistes reģistrs
Pasūtītāji var izmantot sertifikātu tiešsaistes reģistru (e-Certis), lai iegūtu informāciju par
Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētiem (pastāvīgi dzīvojošiem) piegādātājiem kompetento
institūciju izsniedzamiem sertifikātiem un citiem dokumentiem.
79. pants. Administratīvā sadarbība informācijas apmaiņas nodrošināšanai
Šā likuma mērķa sasniegšanai Latvijas atbildīgās iestādes sadarbojas un konsultējas ar citu
Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, lai iegūtu un noskaidrotu nepieciešamo
informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegtajiem dokumentiem un to saturu.
XIII nodaļa
Citi noteikumi
80. pants. Lēmuma par aizliegumu ieņemt valsts amatpersonas amatus izpildes kārtība
(1) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc lēmuma administratīvā
pārkāpuma lietā paziņošanas personai, kurai piemērots aizliegums ieņemt valsts amatpersonas
amatus, par pieņemto lēmumu informē visas tās institūcijas, kurās šī persona ieņem valsts
amatpersonas amatus, kā arī šo institūciju augstākas institūcijas (izņemot gadījumu, kad augstākas
institūcijas nav vai augstāka institūcija ir Ministru kabinets) vai kapitāla daļu īpašniekus vai
turētājus, ja attiecīgā institūcija ir kapitālsabiedrība.
(2) Pēc tam kad lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, kurā piemērots aizliegums ieņemt
valsts amatpersonas amatus, ir stājies spēkā, personai, kura saukta pie administratīvās atbildības,
ir aizliegts līdz lēmumā norādītajam termiņam ieņemt tādu valsts amatpersonas amatus, kuru
pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības
jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas
līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus. Institūcijai, kurā
minētā persona ieņem valsts amatpersonas amatus, ir pienākums nodrošināt, ka persona iepriekš
minētos amatus neieņem, lēmumus nepieņem un līgumus neslēdz.
(3) Triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemtas ziņas par to, ka lēmums administratīvā
pārkāpuma lietā, kurā piemērots aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, ir stājies spēkā,
Iepirkumu uzraudzības birojs šo informāciju nosūta šā panta pirmajā daļā minētajām institūcijām,
kā arī publikāciju vadības sistēmā publicē pie administratīvās atbildības sauktās personas vārdu,
uzvārdu, pārkāpuma izdarīšanas brīdī ieņemto amatu un institūciju, kurā šis amats ieņemts, kā
arī termiņu, līdz kuram notiek šā soda izpilde. Minētā informācija publikāciju vadības sistēmā ir
pieejama līdz dienai, kad soda izpilde beidzas.
81. pants. Būvdarbu līgumu nomenklatūras piemērošana
Ja šā likuma 1. pielikumā minētās iepirkuma nomenklatūras CPV dati atšķiras no NACE
nomenklatūras, kas noteikta Komisijas 2001. gada 19. decembra regulā (EK) Nr. 29/2002, ar ko
groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas
Kopienā, piemēro attiecīgo CPV nomenklatūru.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Publisko iepirkumu likums (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., 242. nr.;
2016, 52., 95. nr.).
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2. Ja iepirkums vai iepirkuma procedūra ir izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma
procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, ir pieņemts pirms
šā likuma spēkā stāšanās dienas, tad iepirkums vai iepirkuma procedūra pabeidzama, tai skaitā
apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma
vai iepirkuma procedūras izsludināšanas vai lēmuma par tās uzsākšanu pieņemšanas dienā,
izņemot noteikumus, kas iekļauti šā likuma 28. panta otrajā daļā, 29. pantā, 30. panta pirmajā daļā
un 31. panta otrajā daļā. Noslēgtās vispārīgās vienošanās administrējamas saskaņā ar tā likuma
noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā un
kā rezultātā tika noslēgta vispārīgā vienošanās.
3. Šā likuma 39. panta pirmo daļu piemēro:
1) attiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām iepirkuma procedūrām,
kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežvērtībām vai lielāka, no 2017. gada 18. aprīļa;
2) attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, no 2017. gada
1. oktobra;
3) attiecībā uz iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, no 2018. gada 1. aprīļa;
4) attiecībā uz šā likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem no 2019. gada
1. janvāra.
4. Ministru kabinets līdz 2019. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 44. panta trešajā daļā minētos
noteikumus.
5. Šā likuma 18. panta pirmo daļu piemēro no 2017. gada 1. jūnija.
6. Iepirkumu uzraudzības birojs publikāciju vadības sistēmā publicē šā likuma 80. panta
trešajā daļā minēto informāciju par visiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās publisko
iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, kurās piemērots aizliegums ieņemt valsts
amatpersonas amatus, kuri ir stājušies spēkā un kuru izpilde nav beigusies.
7. Ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā publisko iepirkumu un publiskās un privātās
partnerības jomā, kurā piemērots aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, ir paziņots
personai, kas saukta pie administratīvās atbildības, pirms šā likuma stāšanās spēkā un tas vēl
nav stājies spēkā, šā likuma 80. panta pirmajā daļā minēto pienākumu attiecībā uz šo lēmumu
Iepirkumu uzraudzības birojs izpilda līdz 2017. gada 10. martam.
8. Statistikas pārskatus par 2016. gadu pasūtītāji iesniedz, piemērojot Ministru kabineta
2016. gada 1. marta noteikumus Nr. 121 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem
iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību”.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 1989. gada 21. decembra direktīvas 89/665/EK par to normatīvo un
administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru
piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra direktīvas 2007/66/EK, ar
ko Padomes direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas
procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā;
3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvas 2009/33/EK par
“tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu;
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4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko
nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi;
5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra direktīvas 2012/27/ES
par energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ
direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK;
6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra direktīvas 2014/24/ES par
publisko iepirkumu un ar ko atceļ direktīvu 2004/18/EK.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. martā.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Publisko iepirkumu likuma
1. pielikums

Būvdarbu līgumu nomenklatūra
Eiropas Savienības ekonomisko aktivitāšu klasifikācija (NACE)
CPV kods
F IEDAĻA
BŪVNIECĪBA
Daļa Grupa Klase
Darbības veids
Piezīmes
45
Būvniecība
Šajā daļā ietilpst:
45000000
jaunu ēku būvniecība un būvdarbi,
restaurācija un remontdarbi
45.1
Būvlaukuma
45100000
sagatavošana
45110000
45.11 Būvju demontāža
Šajā klasē ietilpst:
un nojaukšana;
1) būvju un citu konstrukciju
grunts pārvietošana
demontāža,
2) būvlaukuma attīrīšana,
3) grunts noņemšana — norakšanas,
būvlaukuma līmeņošanas un
iezīmēšanas darbi, tranšeju
rakšana, akmeņu novākšana,
spridzināšana utt.,
4) derīgo izrakteņu ieguves vietas
sagatavošana — liekās slodzes
noņemšana un citi sagatavošanas
darbi minerālu nogulu un karjeru
vietās.
Šajā klasē ietilpst arī:
1) būvlaukuma drenāža,
2) lauksaimniecības un meža zemes
drenāža
45.12 Izmēģinājuma
Šajā klasē ietilpst:
45120000
urbšana un urbumu izmēģinājuma urbšana, izmēģinājuma
izveidošana
urbumu veidošana un grunts paraugu
ņemšana celtniecības, ģeofiziskiem,
ģeoloģiskiem vai līdzīgiem mērķiem.
Šajā klasē neietilpst:
1) naftas un gāzes ieguves urbumu
veidošana,
sk. 11.20,
2) ūdens ieguves urbumu veidošana,
sk. 45.25,
3) šahtu izciršana, sk. 45.25,
4) naftas un gāzes lauku izpēte,
ģeofiziskā, ģeoloģiskā un seismiskā
apsekošana,
sk. 74.20
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45.2

45.21

45.22

Pabeigti visi
vai atsevišķu
kārtu būvdarbi;
inženiertehniskie
darbi
Vispārīgie ēku
būvniecības
darbi un
inženiertehniskie
darbi

Jumta seguma
un konstrukciju
montāža

45200000

Šajā klasē ietilpst:
1) visu tipu ēku būvniecība,
inženiertehnisko būvju būvniecība,
2) tilti, ieskaitot autoceļu estakādes,
viadukti, tuneļi un apakšzemes
pārejas,
3) maģistrālie cauruļvadi,
komunikāciju un elektropadeves
līnijas,
4) pilsētas cauruļvadi, pilsētas
komunikāciju un elektropadeves
līnijas,
5) citi saistītie darbi pilsētās,
6) saliekamo konstrukciju montāža un
uzstādīšana būvlaukumā.
Šajā klasē neietilpst:
1) ar naftas un gāzes ieguvi saistīti
pakalpojumi,
sk. 11.20,
2) tādu pilnīgi saliekamu būvju
montāža, ko veido pašražotas
konstrukcijas, kuras nav ražotas no
betona,
sk. 20., 26. un 28. daļu,
3) stadionu, peldbaseinu, vingrošanas
zāļu, tenisa kortu, golfa laukumu
un citu sporta laukumu būvdarbi,
izņemot ēku būvdarbus,
sk. 45.23,
4) ēku ierīkošanas darbi,
sk. 45.3,
5) ēku apdares darbi,
sk. 45.4,
6) arhitektūras un inženierzinību
darbības,
sk. 74.20,
7) būvniecības projektu vadīšana,
sk. 74.20
Šajā klasē ietilpst:
1) jumtu montāža,
2) jumta seguma uzlikšana,
3) hidroizolācija

45210000
Izņemot:
45213316
45220000
45231000
45232000

45261000
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45.3

102

45.23

Lielceļu,
autoceļu, lidlauku
un sporta objektu
būvniecība

45.24

Hidrotehnisko
būvju būvniecība

45.25

Citi būvdarbi,
kuru veikšanai
nepieciešamas
speciālas iemaņas

Ēku ierīkošanas
darbi

Šajā klasē ietilpst:
1) lielceļu, ielu, autoceļu un citu
satiksmes un kājāmgājēju ceļu
būvniecība,
2) dzelzceļu būvniecība,
3) lidlauka skrejceļu būvniecība,
4) stadionu, peldbaseinu, vingrošanas
zāļu, tenisa kortu, golfa laukumu
un citu sporta laukumu būvdarbi,
izņemot ēku būvdarbus,
5) ceļu un autostāvvietu marķēšana.
Šajā klasē neietilpst:
iepriekšēja grunts pārvietošana,
sk. 45.11
Šajā klasē ietilpst:
1) ūdensceļu, ostu un upju
nostiprinājumu, piestātņu, slūžu
u. c. būvniecība,
2) dambju un aizsprostu būvniecība,
3) bagarēšana,
4) zemūdens darbi
Šajā klasē ietilpst:
1) viena veida būvdarbi, kuri ir kopīgi
dažādiem būvju veidiem un kuru
veikšanai nepieciešamas speciālas
iemaņas vai iekārtas,
2) pamatu likšanas darbi, ieskaitot pāļu
dzīšanu,
3) ūdens ieguves aku urbšana un
būvdarbi, šahtu rakšana,
4) rūpnieciski ražotu tērauda elementu
montāža,
5) tērauda locīšana,
6) mūrēšanas un akmeņu likšanas
darbi,
7) sastatņu un darba platformu
montāža un demontāža, ieskaitot
sastatņu un darba platformu nomu,
8) skursteņu un rūpniecisko kurtuvju
būvniecība.
Šajā klasē neietilpst:
sastatņu noma bez montāžas un
demontāžas,
sk. 71.32

45212212
un DA03
45230000
Izņemot:
45231000
45232000
45234115

45240000

45250000
45262000

45300000
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45.31

Elektrības vadu
instalēšana un
montāža

45.32

Izolācijas darbi

45.33

Sanitārtehniskie
darbi

45.34

Pārējās būves un
ierīces

45.4
45.41

Būvobjekta apdare
Apmetēju darbi

Šajā klasē ietilpst
šādu ietaišu ierīkošana ēkās vai citās
būvēs:
1) elektrības vadu sistēmas un iekārtas,
2) telekomunikāciju sistēmas,
3) elektriskās apkures sistēmas,
4) pastāvīgas antenas,
5) ugunsdzēsības signalizācija,
6) apsardzes signalizācijas sistēmas,
7) lifti un eskalatori,
8) zibensnovedēji
u. c.
Šajā klasē ietilpst:
siltumizolācijas, skaņas vai vibrācijas
izolācijas ierīkošana ēkās vai citās
būvēs.
Šajā klasē neietilpst:
hidroizolācija,
sk. 45.22
Šajā klasē ietilpst šādu iekārtu
uzstādīšana ēkās vai citās būvēs:
1) sanitārtehnika un sanitārās iekārtas,
2) gāzes iekārtas,
3) apkures, vēdināšanas, dzesēšanas vai
gaisa kondicionēšanas iekārtas un
cauruļvadi,
4) ūdens izsmidzināšanas sistēmas.
Šajā klasē neietilpst:
elektriskās apkures sistēmu
uzstādīšana,
sk. 45.31
Šajā klasē ietilpst:
1) gaismas un signalizācijas sistēmu
ierīkošana uz autoceļiem,
dzelzceļiem, lidostās un ostās,
2) citur neminēta aprīkojuma un
palīgierīču ierīkošana ēkās vai citās
būvēs
Šajā klasē ietilpst:
ēku vai citu būvju iekšējo vai ārējo
virsmu apmešana, ieskaitot apmetumu
ar plākšņu vai lokšņu materiāliem

45213316
45310000
Izņemot:
45316000

45320000

45330000

45234115
45316000
45340000

45400000
45410000
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45.42

Namdaru darbi

45.43

Grīdu un sienu
klājumu ierīkošana

45.44

Krāsošana un
stiklošana

45.45

Citi būvobjekta
apdares darbi

45.5

45.50

104

Būvkonstrukciju
montāžas vai
demontāžas iekārtu
(ar vadītāju) noma
Būvkonstrukciju
montāžas vai
demontāžas iekārtu
(ar vadītāju) noma

Šajā klasē ietilpst:
1) no koka vai cita materiāla
rūpnieciski izgatavotu durvju, logu,
durvju un logu rāmju, iebūvējamo
virtuves iekārtu, kāpņu, veikala
iekārtu un citu iekārtu iebūvēšana,
2) iekštelpu apdare (griesti, sienu koka
apdare, bīdāmās šķērssienas u. c.).
Šajā klasē neietilpst:
parketa un cita veida koka grīdu
ierīkošana,
sk. 45.43
Šajā klasē ietilpst šādu materiālu
ieklāšana, noklāšana, iekāršana vai
montāža ēkās vai citās būvēs:
1) sienu vai grīdas keramikas, betona
vai akmens flīzes,
2) parkets un cita veida koka grīda,
paklāji un grīdas segumi no
linoleja,
3) grīdas segumi no gumijas vai
plastikāta,
4) sienu un grīdas segumi no “teraco”
betona, marmora, granīta vai
slānekļa,
5) tapetes
Šajā klasē ietilpst:
1) iekštelpu un ārējo virsmu krāsošana,
2) tehniskā aprīkojuma krāsošana,
3) montāža (stikls, spoguļi u. c.).
Šajā klasē neietilpst:
logu likšana,
sk. 45.42
Šajā klasē ietilpst:
1) privātu peldbaseinu montāža,
2) ēku virsmas tīrīšana ar ūdens tvaiku,
smilšu strūklu un tamlīdzīgā veidā,
3) citur neminēti apdares un
nobeiguma darbi.
Šajā klasē neietilpst:
ēku un citu būvju iekštelpu tīrīšana,
sk. 74.70

45420000

45430000

45440000

45212212
un DA04
45450000

45500000

Šajā klasē neietilpst:
būvkonstrukciju montāžas vai
demontāžas iekārtu
(bez vadītāja) noma, sk. 71.32

45500000
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Publisko iepirkumu likuma
2. pielikums

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi
Nr.
Apraksts
p. k.
1. Veselības, sociālie un
saistītie pakalpojumi

2.

Administratīvie,
sociālie, izglītības,
veselības aprūpes un
kultūras pakalpojumi

3.

Obligātās sociālās
nodrošināšanas
pakalpojumi
Pabalstu pakalpojumi

4.
5.

6.

CPV kods
75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0
(mājsaimniecību personāla nodrošināšanas pakalpojumi),
79624000-4 (aprūpes personāla nodrošināšanas pakalpojumi),
79625000-1 (medicīniskā personāla nodrošināšanas
pakalpojumi), no 85000000-9 līdz 85323000-9, 98133100-5,
98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 (privātas mājsaimniecības
ar nodarbinātām personām), no 98513000-2 līdz 98514000-9
(darbaspēka pakalpojumi mājsaimniecībām, aģentūru personāla
pakalpojumi mājsaimniecībām, kalpotāju pakalpojumi
mājsaimniecībām, pagaidu personāls mājsaimniecībām, mājas
palīdzības pakalpojumi un mājas apkopes pakalpojumi)
85321000-5, 85322000-2, 75000000-6 (pārvaldes, aizsardzības un
sociālā nodrošinājuma pakalpojumi),
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, no 79995000-5 līdz
79995200-7, no 80000000-4 (izglītības un mācību pakalpojumi)
līdz 80660000-8, no 92000000-1 līdz 92700000-8,
79950000-8 (izstāžu, gadatirgu un kongresu organizēšanas
pakalpojumi), 79951000-5 (semināru organizēšanas
pakalpojumi), 79952000-2 (pasākumu organizēšanas
pakalpojumi), 79952100-3 (kultūras pasākumu organizēšanas
pakalpojumi), 79953000-9 (festivālu organizēšanas pakalpojumi),
79954000-6 (sarīkojumu organizēšanas pakalpojumi),
79955000-3 (modes skašu organizēšanas pakalpojumi),
79956000-0 (gadatirgu un izstāžu organizēšanas pakalpojumi)
75300000-9
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4,
75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8, 98130000-3

Citi kopienas,
sociālie un personālie
pakalpojumi, tostarp
arodbiedrību, politisko
organizāciju, jauniešu
biedrību sniegtie
pakalpojumi, un citi
biedru organizāciju
pakalpojumi
Reliģiskie pakalpojumi 98131000-0
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7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
106

Viesnīcu un restorānu
pakalpojumi

No 55100000-1 līdz 55410000-7, no 55521000-8 līdz 55521200-0,
55521000-8 (ēdināšanas pakalpojumi privātajām
mājsaimniecībām),
55521100-9 (ēdienu piegādes pakalpojumi veciem un slimiem
cilvēkiem), 55521200-0 (ēdienu piegādes pakalpojumi),
55520000-1 (ēdināšanas pakalpojumi), 55522000-5 (ēdināšanas
pakalpojumi transporta uzņēmumiem), 55523000-2 (ēdināšanas
pakalpojumi citiem uzņēmumiem vai citām iestādēm),
55524000-9 (skolas ēdināšanas pakalpojumi);
55510000-8 (ēdnīcu pakalpojumi), 55511000-5 (ēdnīcu un citu
slēgta veida kafetēriju pakalpojumi), 55512000-2 (ēdnīcu vadības
pakalpojumi), 55523100-3 (skolas ēdināšanas nodrošināšanas
pakalpojumi)
Juridiskie pakalpojumi No 79100000-5 līdz 79140000-7, 75231100-5
Citi administratīvie
No 75100000-7 līdz 75120000-3, 75123000-4, no 75125000-8 līdz
pakalpojumi un
75131000-3
valdības pakalpojumi
Pakalpojumu
No 75200000-8 līdz 75231000-4
sniegšana sabiedrībai
No 75231210-9 līdz 75231230-5, no 75240000-0 līdz 75252000-7,
Ar cietumiem
794300000-7, 98113100-9
saistīti pakalpojumi,
sabiedriskās drošības
un glābšanas
pakalpojumi, ja tie nav
izslēgti saskaņā ar šā
likuma 3. panta pirmās
daļas 10. punktu
Izmeklēšanas un
No 79700000-1 līdz 79721000-4 (izmeklēšanas un apsardzes
apsardzes pakalpojumi pakalpojumi, apsardzes pakalpojumi, signalizācijas uzraudzības
pakalpojumi, apsargu pakalpojumi, novērošanas pakalpojumi,
izsekošanas sistēmas pakalpojumi, bēgļu izsekošanas
pakalpojumi, patrulēšanas pakalpojumi, identifikācijas kartes
piegādes pakalpojumi, izmeklēšanas pakalpojumi un detektīvu
aģentūras pakalpojumi), 79722000-1 (grafoloģijas pakalpojumi),
79723000-8 (atkritumu analīzes pakalpojumi)
Starptautiskie
98900000-2 (ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie
pakalpojumi
pakalpojumi), 98910000-5 (starptautiskām organizācijām un
struktūrām raksturīgi pakalpojumi)
Pasta pakalpojumi
64000000-6 (pasta un telekomunikāciju pakalpojumi),
64100000-7 (pasta un kurjeru pakalpojumi), 64110000-0 (pasta
pakalpojumi), 64111000-7 (pasta pakalpojumi, kas saistīti ar
avīzēm un periodiskajiem izdevumiem), 64112000-4 (pasta
pakalpojumi, kas saistīti ar vēstulēm), 64113000-1 (pasta
pakalpojumi, kas saistīti ar pakām), 64114000-8 (pasta iestādes
pakalpojumi), 64115000-5 (pastkastīšu noma), 64116000-2
(pasta pakalpojumi sūtījumiem pēc pieprasījuma),
64122000-7 (biroja iekšējā pasta un kurjera pakalpojumi)
Dažādi pakalpojumi
50116510-9 (riepu vulkanizēšanas pakalpojumi), 71550000-8
(kalēja pakalpojumi)
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

81.

497L/12

Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”

Izdarīt likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2001, 12. nr.; 2004, 4. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 6. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 32., 99. nr.; 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2013, 87., 142., 188. nr.; 2015, 227. nr.) šādus
grozījumus:
1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:
“Revīzijas pakalpojumu likums”.
2. 1. pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) revīzijas darba dokumenti — materiāli, kuri sagatavoti zvērinātam revidentam vai
zvērinātu revidentu komercsabiedrībai vai kurus sagatavo, iegūst un saglabā zvērināts revidents
vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība un kuri ir saistīti ar revīzijas pakalpojumu sniegšanu.
Revīzijas darba dokumenti var būt sagatavoti papīra formā, elektroniskos datu nesējos vai citā
veidā [piemēram, dokumenti, kuros ietverto informāciju veido attēls vai skaņa un kuri uztverami
un izmantojami ar attiecīgu iekārtu palīdzību (audiovizuālie un kinematogrāfiskie dokumenti,
fotogrāfijas un skaņu dokumenti)];”;
izteikt pirmās daļas 7. punkta ievaddaļu un “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“7) revidenta ziņojums — zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības
atbildīgā zvērināta revidenta sagatavots rakstveida dokuments par gada pārskata un par konsolidētā
gada pārskata revīziju (pārbaudi), kurā ietverta:
a) rindkopa, kurā identificēts klients (norādot klienta nosaukumu un veidu), kura gada
pārskatā (konsolidētajā gada pārskatā) ietvertie finanšu pārskati ir revidēti, norādot
datumu un pārskata periodu, par kuru gada pārskats (konsolidētais gada pārskats)
ir sagatavots, un gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sagatavošanā izmantotos
normatīvos aktus un normatīvos noteikumus, kuri nosaka attiecīgā klienta gada
pārskata (konsolidētā gada pārskata) struktūru, apjomu, saturu un sagatavošanas
kārtību (Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvie akti), kā arī iekļautas
ziņas par klienta un zvērināta revidenta atbildību,”;
izteikt pirmās daļas 7. punkta “c” un “d” apakšpunktu šādā redakcijā:
“c) zvērināta revidenta atzinums vai paziņojums par atteikumu sniegt atzinumu,
d) norādījums uz visiem apstākļiem vai notikumiem, kuriem zvērināts revidents
vēlas pievērst uzmanību, tos uzsverot, bet nesniedzot atzinumu ar iebildēm, kā
arī norādījums uz jebkādu būtisku nenoteiktību (ja tāda ir konstatēta) saistībā ar
notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par klienta spēju turpināt
darbību,”;
aizstāt pirmās daļas 7. punkta “g” apakšpunktā skaitļus un vārdus “5. un 6. punktā un trešajā
daļā noteiktajām prasībām” ar skaitļiem un vārdiem “5. punktā un trešajā daļā noteiktajām prasībām
un vai ir iekļauta 56.2 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 7. un 8. punktā noteiktā informācija”;
papildināt pirmās daļas 7. punktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:
“h) informācija par to, vai klients (ja klients ir tāda kapitālsabiedrība, kuras pārvedami
vērtspapīri ir iekļauti dalībvalsts regulētajā tirgū, kredītiestāde, apdrošināšanas
sabiedrība akciju sabiedrības formā vai pārapdrošināšanas sabiedrība akciju
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sabiedrības formā) ir sagatavojis nefinanšu paziņojumu, bet, ja minētajam klientam
ir jāsagatavo konsolidētais gada pārskats, — konsolidēto nefinanšu paziņojumu,
un par to, vai nefinanšu paziņojums (konsolidētais nefinanšu paziņojums) ir
iekļauts vadības ziņojumā (konsolidētajā vadības ziņojumā) vai sagatavots kā
atsevišķa gada pārskata (konsolidētā gada pārskata) sastāvdaļa, vai arī iekļauts
minētās kapitālsabiedrības mātes sabiedrības sagatavotajā konsolidētajā nefinanšu
paziņojumā;”;
papildināt pirmo daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“121) Latvijā atzītie starptautiskie publiskā sektora revīzijas standarti — valsts kontroliera
noteiktie starptautiskie standarti augstākajām revīzijas iestādēm;”;
papildināt pirmo daļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
“141) dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;”;
papildināt pirmās daļas 15. punktu ar vārdiem “un kas nav dalībvalsts revidents”;
papildināt pirmās daļas 16. punktu ar vārdiem “un kas nav dalībvalsts revidentu
komercsabiedrība”;
papildināt pirmo daļu ar 18., 19., 20., 21. un 22. punktu šādā redakcijā:
“18) dalībvalsts kompetentā institūcija — institūcija, kurai ar dalībvalsts normatīvajiem
aktiem ir noteikta atbildība par attiecīgās dalībvalsts revidentu un revidentu komercsabiedrību,
kā arī to sniegto revīzijas pakalpojumu uzraudzību un par kuru attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi
Eiropas Komisijai;
19) dalībvalsts revidents — fiziskā persona, kuru dalībvalsts, kas nav Latvijas Republika
(turpmāk — cita dalībvalsts), kompetentā institūcija ir apstiprinājusi par tiesīgu veikt šajā citā
dalībvalstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju
(pārbaudi);
20) dalībvalsts revidentu komercsabiedrība — citā dalībvalstī reģistrēta jebkura veida
komercsabiedrība, kuru šīs citas dalībvalsts kompetentā institūcija ir apstiprinājusi par tiesīgu veikt
šajā citā dalībvalstī reģistrētas komercsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju
(pārbaudi);
21) trešās valsts kompetentā institūcija — institūcija, kurai ar trešās valsts normatīvajiem
aktiem ir piešķirta kompetence veikt šīs trešās valsts revidentu un trešās valsts revidentu
komercsabiedrību, kā arī to sniegto revīzijas pakalpojumu uzraudzību;
22) valsts vai pašvaldības institūcija — valsts vai pašvaldības iestāde, atvasināta publiskā
persona, kuru pilnīgi vai daļēji finansē no valsts vai pašvaldības budžeta, kā arī valsts vai pašvaldības
aģentūra.”;
papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Likumā lietotais termins “saistītās puses” atbilst Eiropas Komisijas 2008. gada 3. novembra
regulas (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1606/2002 pielikumā minētajam 24. SGS
“Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm” lietotajam terminam.
(4) Ar likumā lietoto terminu “zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība,
kura sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām” saprot zvērinātu revidentu
un zvērinātu revidentu komercsabiedrību, kura ir sniegusi revīzijas pakalpojumus sabiedriskas
nozīmes struktūrai vismaz reizi trijos gados pēc veiktās šā likuma 35.1 panta pirmajā daļā minētās
revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles. Šis termins atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes
2014. gada 16. aprīļa regulā (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām
revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK
(turpmāk — regula Nr. 537/2014) lietotajam terminam “obligātais revidents un revīzijas uzņēmums,
kas veic obligātās revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrā”.”
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3. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:
“2. pants. Likuma mērķis un darbības joma
(1) Šā likuma mērķis ir regulēt tās personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura
izpaužas kā revīzijas pakalpojumi, un nodrošināt šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai
sekmētu stabilu, drošu un uzticamu revīzijas pakalpojumu tirgu un aizsargātu sabiedrības (kā gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu lietotājas) kopējās intereses.
(2) Likums attiecas uz zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām,
revīzijas pakalpojumu saņēmējiem, sabiedriskas nozīmes struktūrām, kā arī kompetentajām
iestādēm un institūcijām zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību profesionālās
darbības un sabiedriskas nozīmes struktūru uzraudzības jomā.
(3) Likums nosaka:
1) zvērināta revidenta sertifikāta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences
iegūšanas un reģistrēšanas kārtību;
2) zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību neatkarības,
objektivitātes un ētikas prasības, profesionālās darbības noteikumus un atbildību par
šajā likumā un regulā Nr. 537/2014 noteikto prasību neievērošanu;
3) revīzijas pakalpojumu saņēmēju tiesības un pienākumus;
4) kompetentās iestādes un institūcijas zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu
komercsabiedrību profesionālās darbības uzraudzības jomā, šo iestāžu un institūciju
pienākumus un tiesības;
5) sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komitejas izveidošanas, darbības un
uzraudzības tiesiskos pamatus;
6) noteikumus regulas Nr. 537/2014 piemērošanas nodrošināšanai.”
4. Papildināt 8. panta 2. punktu pēc vārda “pieņem” ar vārdu “Latvijas”.
5. Papildināt 13. panta 1. punktu pēc vārda “kārtībai” ar vārdu “Latvijas”.
6. 17. pantā:
papildināt otrās daļas 2. punktu pēc vārda “standartu” ar vārdiem “Latvijā atzīto starptautisko
publiskā sektora revīzijas standartu”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmuma par zvērināta revidenta sertifikāta
darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību.”
7. Papildināt 18. panta otrās daļas 2. punktu pēc vārda “standartu” ar vārdiem “Latvijā atzīto
starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu”.
8. 19. pantā:
izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) prakses vietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un norādi uz
mājaslapas adresi, ja tāda ir;”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Finanšu ministrija savā mājaslapā internetā iekļauj norādi uz Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijas mājaslapu, kurā šis reģistrs ir pieejams.”
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9. 21. pantā:
izteikt pirmo, otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(1) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence izsniedzama komercsabiedrībai, kas ir
ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā.
(2) Par zvērinātu revidentu pilnsabiedrības biedru un komandītsabiedrības komplimentāru
var būt tikai zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, vai dalībvalstu revidenti,
vai dalībvalstu revidentu komercsabiedrības.
(3) Zvērinātu revidentu kapitālsabiedrībā vairāk par 50 procentiem balsstiesīgo kapitāla daļu
vai balsstiesīgo akciju pieder zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībām,
vai dalībvalstu revidentiem, vai dalībvalstu revidentu komercsabiedrībām.
(4) Zvērinātu revidentu kapitālsabiedrībā ne mazāk par 75 procentiem valdes locekļu ir
zvērināti revidenti vai dalībvalstu revidenti.”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības darba organizācija un resursu plānošanas,
dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas kārtība atbilst prasībām, kuras minētas
Ministru kabineta noteikumos, kas izdoti uz šā likuma 31.1 panta pamata.”
10. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:
“21.1 pants. Citas dalībvalsts reģistrā ierakstītas revidentu komercsabiedrības licences
atzīšana
(1) Atkāpjoties no šā likuma 3. panta pirmās daļas, citas dalībvalsts reģistrā ierakstītai
revidentu komercsabiedrībai ir tiesības sniegt revīzijas pakalpojumus Latvijas Republikā, ja Finanšu
ministrija to atzinusi par līdzvērtīgu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, tai izsniegta zvērinātu
revidentu komercsabiedrības licence un šī komercsabiedrība ir ierakstīta zvērinātu revidentu
komercsabiedrību reģistrā.
(2) Finanšu ministrija atzinumu sagatavo, ja ir saņemts:
1) citas dalībvalsts reģistrā ierakstītas revidentu komercsabiedrības licences
saņemšanas (reģistrācijas) iesniegums, kurā iekļauts arī apliecinājums, ka personām,
kuras minētās komercsabiedrības vārdā sniegs revidenta ziņojumu par klienta gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu revīziju (pārbaudi), ir izsniegts citas dalībvalsts
revidenta sertifikāts un ka šo personu profesionālā kvalifikācija ir atzīta šā likuma
13. pantā noteiktajā kārtībā;
2) attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izdots dokuments par to, ka šī revidentu
komercsabiedrība ir ierakstīta šīs dalībvalsts attiecīgajā revidentu komercsabiedrību
reģistrā.
(3) Piecu darbdienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas Finanšu
ministrija tos izskata un elektroniski informē citas dalībvalsts reģistrā ierakstīto revidentu
komercsabiedrību attiecīgi par to, ka:
1) zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence vai motivēts atteikums tiks izsniegts
(nosūtīts) 30 dienu laikā;
2) nav iesniegts šā panta otrās daļas 2. punktā minētais dokuments un ka zvērinātu
revidentu komercsabiedrības licence vai motivēts atteikums tiks izsniegts
(nosūtīts) šīs daļas 1. punktā minētajā termiņā tikai pēc visas šā panta otrajā daļā
minētās informācijas saņemšanas.
(4) Ja ir saņemta visa šā panta otrajā daļā minētā informācija, Finanšu ministrija 30 dienu
laikā izskata minētos dokumentus un sagatavo atzinumu par citas dalībvalsts reģistrā ierakstītas
revidentu komercsabiedrības atzīšanu par līdzvērtīgu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai.
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(5) Finanšu ministrija, ja nepieciešams, sadarbojas ar attiecīgās dalībvalsts kompetento
iestādi, lai noskaidrotu ar šā panta otrajā daļā minēto informāciju saistītos apstākļus.
(6) Ja tiek atzīts, ka citas dalībvalsts reģistrā ierakstīta revidentu komercsabiedrība ir līdzvērtīga
zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, Finanšu ministrija sagatavo un piecu darbdienu laikā nosūta
atzinumu:
1) šai komercsabiedrībai;
2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.
(7) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsniedz zvērinātu revidentu komercsabiedrības
licenci citas dalībvalsts reģistrā ierakstītajai revidentu komercsabiedrībai un ieraksta to zvērinātu
revidentu komercsabiedrību reģistrā, pamatojoties uz Finanšu ministrijas atzinumu, un vienlaikus
par to informē Finanšu ministriju.
(8) Finanšu ministrija piecu darbdienu laikā pēc šā panta septītajā daļā minētās informācijas
saņemšanas informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi par šīs citas dalībvalsts reģistrā
ierakstītās revidentu komercsabiedrības ierakstīšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrību
reģistrā.”
11. 23. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja ir mainījies zvērinātu revidentu komercsabiedrības valdes locekļu sastāvs vai biedru,
akcionāru vai dalībnieku sastāvs, šī komercsabiedrība par attiecīgajām izmaiņām 30 dienu laikā no
izmaiņu rašanās dienas rakstveidā paziņo Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.”;
izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) komercsabiedrība būtiski pārkāpj citus šā likuma vai regulas Nr. 537/2014
noteikumus;”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmuma par zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licences darbības apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma
darbību.”
12. 24. pantā:
izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) juridisko adresi, kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un
norādi uz mājaslapas adresi, ja tāda ir;”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Finanšu ministrija savā mājaslapā internetā iekļauj norādi uz Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijas mājaslapu internetā, kurā šis reģistrs ir pieejams.”
13. 24.1 pantā:
papildināt otro daļu ar vārdiem un skaitļiem “(ja tie iekļauti regulētajā tirgū līdz 2010. gada
31. decembrim) vai 100 000 euro (ja tie iekļauti regulētajā tirgū, sākot ar 2011. gada 1. janvāri)”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Finanšu ministrija savā mājaslapā internetā iekļauj norādi uz Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijas mājaslapu, kurā šis reģistrs ir pieejams.”
14. 24.2 pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdus “un padomes (ja padome ir izveidota)”;
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izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) trešās valsts revidents vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība savā mājaslapā
internetā publicē atklātības ziņojumu, kurā ietverta regulas Nr. 537/2014 13. pantā
minētā informācija vai tai līdzvērtīga informācija.”;
papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “Finanšu ministrija” ar vārdiem “sadarbībā
ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju”.
15. Aizstāt 24.3 panta tekstā vārdus “disciplinārlietu ierosināšanas un sodu piemērošanas
sistēmu” ar vārdiem “disciplinārlietu ierosināšanas, izskatīšanas, sodu, sankciju un uzraudzības
pasākumu piemērošanas sistēmu”.
16. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VI nodaļa
Zvērināta revidenta neatkarība, objektivitāte un profesionālās ētikas prasības”.
17. 25. pantā:
papildināt panta nosaukumu ar vārdiem “un objektivitāte”;
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Zvērināts revidents (arī zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais
zvērināts revidents) savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un objektīvs.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības biedriem, akcionāriem vai dalībniekiem,
vadītājam, valdes un padomes (ja padome ir izveidota) locekļiem un citām personām ir aizliegts
iejaukties zvērināta revidenta (arī zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta
revidenta) profesionālajā darbībā vai iespaidot viņu, lai ietekmētu šā revidenta neatkarību un
objektivitāti, viņa kā neatkarīga eksperta viedokli vai atzinumu.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par profesionālo darbību, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojums, nav uzskatāma
zvērināta revidenta nelikumīga darbība klienta interesēs, kā arī viņa darbība klienta nelikumīga
nodarījuma veicināšanai.”
18. Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:
“26. pants. Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrības neatkarība un objektivitāte
(1) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir tiesīga uzņemties gada
pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju tikai tad, ja netiek apdraudēta zvērināta revidenta,
zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu
komercsabiedrības, kā arī to pieaicināto ekspertu vai lietpratēju un palīgu neatkarība un objektivitāte.
(2) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta
revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kā arī to pieaicināto ekspertu vai lietpratēju
un palīgu neatkarība un objektivitāte ir apdraudēta, ja kāda no minētajām personām ir tieši vai
netieši ieinteresēta revīzijas iznākumā. Minēto personu neatkarību un objektivitāti apdraud šādi
apstākļi:
1) finansiālas saistības un līdzdalība klienta darījumos;
2) esošas vai pēdējo triju gadu laikā pastāvējušas darba attiecības ar klientu;
3) klienta vadības funkciju pildīšana;
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4)

zvērināta revidenta vai viņa laulātā, vai aizgādībā esoša bērna, vai cita radinieka,
kuram vismaz gadu ar zvērinātu revidentu ir kopīga saimniecība, atrašanās
radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei ar klienta valdes vai padomes locekli;
5) būtiska atkarība ieņēmumos no viena vai vairāku savstarpēji saistītu klientu
apkalpošanas;
6) par revīzijas pakalpojumiem saņemtās atlīdzības atkarība no revīzijas iznākuma vai
sniegtajiem papildu pakalpojumiem;
7) dāvanu vai pakalpojumu, atlaižu vai citu labvēlīgu darījuma nosacījumu pieņemšana
no klienta, izņemot gadījumu, kad objektīva un informēta trešā persona varētu
uzskatīt to vērtību par maznozīmīgu vai par tādu, kas nerada nekādas sekas;
8) līdzdalība klienta (vai ar to saistītas komercsabiedrības) pamatkapitālā vai iesaiste
darījumos par klienta (vai ar to saistītas komercsabiedrības) emitēto, garantēto vai
citādi nodrošināto finanšu instrumentu iegūšanu. Šajā punktā minētais neattiecas uz
līdzdalību, kas pieder tikai netieši dažādās kolektīvo ieguldījumu shēmās (piemēram,
ieguldījumu fondos, alternatīvo ieguldījumu fondos, dzīvības apdrošināšanā,
fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānos vai privāto pensiju plānos).
(3) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta
revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība un objektivitāte ir apdraudēta arī
tad, ja vismaz viens no šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem attiecas uz:
1) revidentu komercsabiedrību tīkla, kuram ir piederīgs zvērināts revidents vai zvērinātu
revidentu komercsabiedrība, sadarbības partneri;
2) zvērinātu revidentu komercsabiedrības biedru, akcionāru vai dalībnieku, vadītāju,
izpildinstitūcijas locekli, darbinieku vai jebkuru citu personu, kuras sniegtos
pakalpojumus izmanto vai kuru tieši vai netieši kontrolē zvērināts revidents,
zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais zvērināts revidents vai
zvērinātu revidentu komercsabiedrība.
(4) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība nedrīkst veikt gada
pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju, ja pastāv risks, ka klients varētu būt ar zvērinātu
revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību saistīta persona, vai risks, ka šī revīzija
varētu būt saistīta ar zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā
zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības savtīgām interesēm (klienta
aizstāvību vai iebiedēšanu saistībā ar līdzdalību klienta darījumos, finansiālām, civiltiesiskām,
darba vai cita veida attiecībām starp zvērinātu revidentu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību,
revidentu komercsabiedrību tīklu vai tādu šā panta trešajā daļā minētu fizisko personu, kura
varētu tieši vai netieši ietekmēt revīzijas rezultātu, un klientu), no kā objektīva un labi informēta
trešā persona varētu secināt, ka zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības
iecelta atbildīgā zvērinātā revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība ir
apdraudēta.
(5) Zvērināta revidenta, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta
revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības pienākums ir revīzijas darba dokumentos
norādīt šā panta otrajā un trešajā daļā minētos apstākļus, ja tādi ir konstatēti, kā arī norādīt
pasākumus, kas veikti, lai šos apstākļus novērstu.
(6) Šā likuma 25. pantā un šajā pantā minētās zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu
komercsabiedrības neatkarības prasības attiecas vismaz uz laikposmu, uz kuru attiecas klienta
revidējamais (vai pārbaudāmais) gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats, un laikposmu,
kurā zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sniedz revīzijas (vai pārbaudes)
pakalpojumu.
(7) Ja laikposmā, uz kuru attiecas klienta gada pārskats, klientu reorganizē apvienošanas,
sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā, zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība
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izvērtē, vai klienta reorganizācijas dēļ nav radušies šā panta otrajā un trešajā daļā minētie apstākļi,
kas varētu apdraudēt zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību.
Izvērtē arī jebkurus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, kuri sniegti minētajam klientam
pirms tā reorganizācijas un kuri varētu ietekmēt zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrības neatkarību un spēju turpināt šā klienta gada pārskata vai konsolidētā gada
pārskata revīziju pēc datuma, kad stājās spēkā klienta reorganizācija.
(8) Ja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība konstatē neatkarības
apdraudējumu šā panta septītajā daļā minēto iemeslu dēļ, zvērinātam revidentam un zvērinātu
revidentu komercsabiedrībai ir pienākums pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā
no konstatējuma dienas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apstākļus, kas rada
neatkarības apdraudējumu un var ietekmēt zvērināta revidenta objektivitāti.
(9) Zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais zvērināts
revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība pirms gada pārskata vai konsolidētā gada
pārskata revīzijas līguma noslēgšanas ar klientu, kā arī šajā līgumā paredzētā revīzijas pakalpojuma
sniegšanas laikā novērtē un revīzijas darba dokumentos nekavējoties norāda:
1) vai zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelts atbildīgais
zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība atbilst šajā likumā
noteiktajām neatkarības un objektivitātes prasībām;
2) vai ir zināms kāds no šā likuma 25. pantā un šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem
apstākļiem, kas varētu izraisīt pamatotas šaubas par zvērināta revidenta, zvērinātu
revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta revidenta vai zvērinātu
revidentu komercsabiedrības neatkarību un objektivitāti, un norāda pasākumus, kas
veikti, lai šos apstākļus novērstu;
3) vai pieaicinātie eksperti, lietpratēji vai palīgi ir pietiekami kompetenti konkrētā
klienta gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas veikšanai un vai šai
revīzijai piesaistīto darbinieku un citu nepieciešamo resursu daudzums ir pietiekams;
4) vai revīzijai plānotais laiks ir pietiekams, lai izpildītu klienta gada pārskata vai
konsolidētā gada pārskata revīzijas līguma saistības, nepārkāpjot šā likuma un citu
normatīvo aktu prasības;
5) zvērinātu revidentu komercsabiedrības gadījumā — vai ir izpildītas šā likuma
31. panta prasības.”
19. 27. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “likumā “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu””
ar vārdiem un skaitļiem “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
novēršanas likumā un regulā Nr. 537/2014”;
papildināt otro daļu ar vārdiem “un tā gada pārskata un konsolidētā gada pārskata pēdējo
revīziju”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Neskarot šā panta pirmajā daļā minētos konfidencialitātes noteikumus, zvērināts
revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas veic gada pārskata vai konsolidētā gada
pārskata revīziju (pārbaudi) klientam, kurš ir daļa no tāda koncerna, kura mātes sabiedrība atrodas
trešajā valstī, ir tiesīgs nodot šajā trešajā valstī esošajam minētā koncerna atbildīgajam revidentam
vai atbildīgajai revidentu komercsabiedrībai savus sagatavotos revīzijas darba dokumentus, ja šie
dokumenti ir vajadzīgi koncerna konsolidētā gada pārskata revīzijai (pārbaudei). Šādā gadījumā
uz veikto personas datu apstrādi attiecas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās datu
subjekta tiesības pieprasīt informāciju par datu apstrādi, tai skaitā par datu apstrādes mērķiem, datu
saņēmējiem, iegūšanas avotiem, tiesības piekļūt saviem datiem un pieprasīt to grozīšanu, iznīcināšanu,
apstrādes pārtraukšanu vai aizliegšanu.
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(5) Neskarot šā panta pirmajā daļā minētos konfidencialitātes noteikumus, zvērināts revidents
vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kas sniedz revīzijas pakalpojumu klientam, kura pārvedami
vērtspapīri ir iekļauti trešās valsts regulētajā tirgū vai kurš ir trešās valsts koncerna meitas sabiedrība,
ir tiesīga nodot pēc šīs trešās valsts kompetentās iestādes pieprasījuma tai sagatavotos revīzijas darba
dokumentus vai citus dokumentus, kas attiecas uz minētā klienta gada pārskata vai konsolidētā gada
pārskata revīziju, ievērojot šā likuma 37.4 panta prasības.”
20. 28. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “un profesionālās ētikas normas”;
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja klients ir sabiedriskas nozīmes struktūra, zvērināts revidents un zvērinātu revidentu
komercsabiedrība ievēro arī regulā Nr. 537/2014 noteiktās prasības gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu revīzijas veikšanai šajā sabiedriskas nozīmes struktūrā.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja klients ir valsts vai pašvaldības institūcija, zvērināts revidents un zvērinātu revidentu
komercsabiedrība revīzijas pakalpojumus sniedz atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot
Valsts kontroles kā grupas revidenta norādījumus, kā arī Latvijā atzītos starptautiskos publiskā
sektora revīzijas standartus. Valsts kontrole kā grupas revidents sniedz norādījumus zvērinātam
revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai līdz kārtējā gada 15. oktobrim.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, sniedzot revīzijas
pakalpojumus valsts vai pašvaldības institūcijai, ir tiesības saņemt no Valsts kontroles tās rīcībā
esošo no publiskajiem reģistriem un datubāzēm iegūto informāciju, kas nepieciešama attiecīgās
revīzijas mērķa sasniegšanai.”
21. 29. pantā:
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Klientam kā revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devējam ir tiesības brīvi
izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ciktāl šo izvēli neierobežo
šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā
uz sabiedriskas nozīmes struktūru — arī regulā Nr. 537/2014 noteiktie ierobežojumi. Zvērinātam
revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai ir tiesības brīvi izvēlēties klientu, ar kuru
slēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās
zvērināta revidenta neatkarības, objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes
struktūru — arī regulā Nr. 537/2014 noteiktie ierobežojumi.
(3) Zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība revīzijas pakalpojumus
sniedz saskaņā ar rakstveidā noslēgtu šo pakalpojumu sniegšanas līgumu — revīzijas pakalpojumu
līgumu. Komercsabiedrības biedriem vai dalībnieku (akcionāru) sapulcei ir tiesības brīvi izvēlēties
zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, ar kuru slēgt revīzijas pakalpojumu
līgumu, ciktāl šo izvēli neierobežo šajā likumā noteiktās zvērināta revidenta neatkarības,
objektivitātes vai citas prasības, bet attiecībā uz sabiedriskas nozīmes struktūru — arī regulā
Nr. 537/2014 noteiktie ierobežojumi. Šajā daļā minētās komercsabiedrības biedru vai dalībnieku
(akcionāru) sapulces tiesības nevar ierobežot ne plānotie revīzijas pakalpojumu līguma nosacījumi,
ne jebkuras iepriekšējas vienošanās, ne arī kapitālsabiedrības valdes noslēgtajā līgumā ietverts
noteikums.”;
izteikt 3.1 daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Klientam, kas ir vienpusēji atkāpies no revīzijas pakalpojumu līguma, ir pienākums par to
ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, bet, ja klients ir sabiedriskas
nozīmes struktūra, — Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, norādot iemeslu.”;
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papildināt pantu ar 3.2, 3.3 un 3.4 daļu šādā redakcijā:
“(32) Ja kapitālsabiedrība ir sabiedriskas nozīmes struktūra, tad šīs kapitālsabiedrības
dalībnieki (akcionāri), kuri pārstāv ne mazāk par vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, var celt
prasību tiesā pret šo kapitālsabiedrību par tās dalībnieku (akcionāru) sapulcē ievēlētā zvērināta
revidenta atsaukšanu, ja tam ir pamatots iemesls.
(33) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, ar kuru izbeigts
revīzijas pakalpojumu līgums tā darbības termiņa laikā (neatkarīgi no tā, vai šā līguma izbeigšanas
iemesls ir klienta vai zvērināta revidenta, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vienpusēja
atkāpšanās), ir pienākums par to ziņot Finanšu ministrijai un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai,
bet, ja klients, ar kuru bija noslēgts pirms termiņa beigām izbeigtais līgums, ir sabiedriskas nozīmes
struktūra, — Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, norādot iemeslu.
(34) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kas ir noslēgusi
vai pagarinājusi revīzijas pakalpojumu līgumu par gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata
revīziju ar klientu, kurš ir sabiedriskas nozīmes struktūra, ir pienākums pēc iespējas agrāk, bet ne
vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad minētais līgums stājies spēkā, paziņot Finanšu ministrijai
kā kompetentajai iestādei klienta nosaukumu un minētajā līgumā noteikto revīzijas pakalpojumu
sniegšanas termiņu (gados), kā arī laikposmu, par kuru sagatavots pirmais saskaņā ar šo līgumu
revidētais gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats.”;
izslēgt ceturto daļu;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai nav tiesību ilgāk par
sešiem gadiem pēc kārtas sniegt revīzijas pakalpojumus vienā un tajā pašā valsts vai pašvaldības
institūcijā, kā arī vismaz divus gadus pēc šā laikposma beigām aizliegts piedalīties minētā klienta
gada pārskata revīzijā.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrības ieceltam atbildīgajam
zvērinātam revidentam vismaz vienu gadu pēc gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas
līguma izbeigšanas ir aizliegts ieņemt amatu tās komercsabiedrības valdē vai padomē, kura ir bijusi
izbeigtajā līgumā minētais klients. Ja izbeigtajā gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijas
līgumā minētais klients ir sabiedriskas nozīmes struktūra, tad zvērinātam revidentam un zvērinātu
revidentu komercsabiedrības ieceltam atbildīgajam zvērinātam revidentam vismaz divus gadus pēc
minētā līguma izbeigšanas ir aizliegts:
1) ieņemt amatu šīs sabiedriskas nozīmes struktūras valdē vai padomē;
2) kļūt par šīs sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komitejas locekli vai, ja attiecīgā
sabiedriskas nozīmes struktūra revīzijas komiteju neveido, — par tādas institūcijas
locekli, kura veic revīzijas komitejai līdzīgas funkcijas.”;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Zvērinātam revidentam, kas sniedz revīzijas pakalpojumus kā individuālais komersants
vai pašnodarbināta persona, un zvērinātu revidentu komercsabiedrības ieceltajam atbildīgajam
zvērinātam revidentam vismaz vienu gadu pēc revīzijas pakalpojumu sniegšanas ir aizliegts ieņemt
amatu sava bijušā klienta pārvaldības struktūrā, valdē, padomē, revīzijas komitejā vai, ja attiecīgais
klients revīzijas komiteju neveido, — institūcijā, kas veic revīzijas komitejai līdzīgas funkcijas.”
22. Papildināt 30. panta pirmo daļu pēc vārda “neatkarība” ar vārdiem “un objektivitāte”.
23. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:
“31.1 pants. Ministru kabineta kompetence revīzijas pakalpojumu jomā
Ministru kabinets nosaka darba organizācijas, resursu plānošanas, dokumentu pārvaldības,
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reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu
komercsabiedrībām.”
24. 32. pantā:
papildināt 2. punktu ar vārdiem “un sagatavošanas vieta”;
papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) ja ziņojuma autors ir zvērinātu revidentu komercsabiedrība, — tās juridiskā adrese,
bet, ja ziņojuma autors ir zvērināts revidents kā individuālais komersants vai
pašnodarbināta persona, — arī personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta,
deklarētās dzīvesvietas adrese.”;
papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā ir iesaistīti vairāki zvērināti
revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas
personas, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību iecelti atbildīgie zvērināti revidenti un tie
ir vienojušies par attiecīgās revīzijas rezultātiem, tie iesniedz kopīgu revidenta ziņojumu, kuru
paraksta visi minētie zvērināti revidenti.
(3) Ja gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata revīzijā ir iesaistīti vairāki zvērināti
revidenti, kas sniedz revīzijas pakalpojumus kā individuāli komersanti vai pašnodarbinātas
personas, vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību iecelti atbildīgie zvērināti revidenti, kuri
nevar vienoties par attiecīgās revīzijas rezultātiem kopumā vai par atsevišķiem revidenta ziņojumā
vai atzinumā iekļaujamiem punktiem, tie iesniedz kopīgu revidenta ziņojumu, kurā katrs no
minētajiem zvērinātiem revidentiem iekļauj attiecīgi atsevišķu atzinumu par minētās revīzijas
rezultātiem vai atsevišķu revidenta ziņojuma vai atzinuma punktu, norādot iemeslu, kura dēļ nav
panākta vienošanās.
(4) Šā panta pirmajā daļā minētais attiecas arī uz revidenta pārbaudes ziņojumu, kuru
zvērināts revidents sniedz saskaņā ar šā likuma 28.1 pantu par gada pārskata ierobežoto pārbaudi,
tam attiecīgi piemērojot šā likuma 1. panta 7. punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunkta prasības.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
25. 33.1 pantā:
aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “triju” ar vārdu “četru”;
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Atklātības ziņojumu sagatavo un publicē atbilstoši regulas Nr. 537/2014 13. panta prasībām.”;
izslēgt otro daļu.
26. 34. pantā:
papildināt panta nosaukumu ar vārdiem “ziņojumi un citi dokumenti”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības iecelta atbildīgā zvērināta
revidenta sagatavotie revidenta ziņojumi un citi regulas Nr. 537/2014 15. pantā minētie ziņojumi
un dokumenti, arī normatīvajos aktos, kas reglamentē darba organizācijas, resursu plānošanas,
dokumentu pārvaldības, reģistru un lietu veidošanas prasības zvērinātiem revidentiem un zvērinātu
revidentu komercsabiedrībām, minēto politiku un procedūru apraksti, klientu uzskaites reģistri,
saņemtās rakstveida sūdzības, pretenzijas un to uzskaites reģistri, kā arī cita ar gada pārskata vai
konsolidētā gada pārskata revīzijām saistītā dokumentētā informācija ir glabājama vismaz piecus
gadus.”;
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aizstāt trešās daļas pirmo teikumu ar tekstu šādā redakcijā:
“Revīzijas darba dokumenti, kā arī šā panta 2.1 daļā minētie ziņojumi un citi dokumenti ir
pieejami revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles un revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles
prasību ievērošanas pārbaudes vajadzībām. Uz personām, kas veic revīzijas pakalpojumu kvalitātes
kontroli, attiecas tās pašas konfidencialitātes prasības, kas noteiktas zvērinātam revidentam un
zvērinātu revidentu komercsabiedrībai šā panta otrajā daļā.”
27. 34.1 pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitļiem “bet attiecīgajā gadījumā — par regulas
Nr. 537/2014 10. pantā minēto revidenta ziņojumu un 11. pantā minēto papildu ziņojumu”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “darba dokumenti” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “revīzijas
darba dokumenti” (attiecīgā locījumā);
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja juridiski vai citi apstākļi kavē piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu
komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, koncerna atbildīgais zvērināts
revidents saviem revīzijas darba dokumentiem pievieno pierādījumus tam, ka viņš ir veicis
visus atbilstošos pasākumus, lai iegūtu piekļuvi trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu
komercsabiedrības sagatavotajiem revīzijas darba dokumentiem, un kavējošo apstākļu esības
pierādījumus un informē par to Finanšu ministriju. Ja nepieciešams, koncerna atbildīgais zvērināts
revidents (personīgi vai iesaistot citu šā panta otrajā daļā minēto personu) nodrošina papildu
revīzijas procedūras, kuras viņš uzskata par vajadzīgām saistībā ar konsolidācijā iesaistītās koncerna
meitas sabiedrības gada pārskata revīziju (pārbaudi).”;
papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja koncerna atbildīgajam zvērinātam revidentam tiek veikta sniegto revīzijas
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pārbaude vai revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles
prasību ievērošanas pārbaude, vai izmeklēšanas darbības saistībā ar konsolidētā gada pārskata
revīziju, koncerna atbildīgais zvērināts revidents iesniedz attiecīgi Latvijas Zvērinātu revidentu
asociācijai vai Finanšu ministrijai pēc tās pieprasījuma attiecīgos dokumentus, ko tas saglabājis
attiecībā uz trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības veikto revīzijas
darbu konsolidētā gada pārskata revīzijā, tai skaitā visus revīzijas darba dokumentus, kas attiecas
uz konsolidētā gada pārskata revīziju.
(7) Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no citām kompetentajām iestādēm šā
panta sestajā daļā minētajai kvalitātes nodrošināšanas pārbaudei, revīzijas pakalpojumu kvalitātes
kontroles prasību ievērošanas pārbaudei vai izmeklēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus
par zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības veikto darbu koncerna revīzijā.
Sadarbojoties ar citām kompetentajām iestādēm, Finanšu ministrija ievēro konfidencialitātes
prasības attiecībā uz informācijas un dokumentu apmaiņu.
(8) Ja koncerna mātes sabiedrības vai meitas sabiedrības gada pārskata revīziju veic trešās
valsts revidents vai trešās valsts revidentu komercsabiedrība, Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt
papildu dokumentus un informāciju no attiecīgās trešās valsts kompetentās iestādes par šīs trešās
valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības veikto revīziju, piemērojot šā likuma
37.4 pantā minētos sadarbības pasākumus.”
28. Izslēgt 35. pantu.
29. 35.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Finanšu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju nodrošina uz riska
pieeju balstītu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu, Latvijā
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atzīto starptautisko revīzijas standartu un Latvijā atzīto starptautisko publiskā sektora revīzijas
standartu prasības, profesionālās ētikas normas, neatkarība un objektivitāte revīzijas pakalpojumu
sniegšanā. Finanšu ministrija nodrošina uz risku izvērtējumu balstītu revīzijas pakalpojumu
kvalitātes kontroli (revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi) tām
zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un tiem zvērinātiem revidentiem, kuri ir snieguši revīzijas
pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām pēdējo triju gadu laikā kopš pēdējās tiem veiktās
revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles.”;
izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minētajai revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei ir pakļautas:”;
aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdu “piecos” ar vārdu “sešos”;
papildināt otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas sniedz
revīzijas pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām, — ne retāk kā reizi sešos
gados.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina revīzijas pakalpojumu kvalitātes
kontroles pārbaudi zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un zvērinātiem revidentiem un informē
Finanšu ministriju par tās rezultātiem, tai skaitā par izdarītajiem konstatējumiem un secinājumiem.
Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles pārbaudi zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un tiem
zvērinātiem revidentiem, kuri nesniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām,
veic saskaņā ar nolikumu, ko pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju apstiprina Latvijas Zvērinātu
revidentu asociācija.”;
papildināt 3.1 daļu pēc vārda “trijos” ar vārdiem “un reizi sešos”;
papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:
“(32) Zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kuri sniedz revīzijas
pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, katru gadu līdz 1. jūlijam iesniedz Finanšu
ministrijai regulas Nr. 537/2014 14. pantā minēto informāciju, kā arī informāciju par iepriekšējā
kalendāra gadā apgūtajām profesionālās kvalifikācijas (tālākizglītības) programmām. Finanšu
ministrija apkopo un analizē saņemto informāciju un veic pasākumus konstatēto neatbilstību
novēršanai.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Finanšu ministrijas pilnvarots pārstāvis ne retāk kā reizi trijos gados pārbauda, kā revīzijas
pakalpojumu kvalitātes kontroles prasības ievēro tās zvērinātu revidentu komercsabiedrības
un zvērināti revidenti, kuri sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām, un
sastāda šīs pārbaudes protokolu. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas
pārbaudi veic saskaņā ar šā likuma prasībām un regulas Nr. 537/2014 26. panta prasībām. Ministru
kabinets nosaka revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes kārtību,
pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības, pārbaudes protokolā ietveramās ziņas, kā arī pārbaužu
programmas saturu. Finanšu ministrijas pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības veikt revīzijas
pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi zvērināta revidenta prakses vietā
vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībā, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes
struktūrām.”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Lai nodrošinātu revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas
pārbaudes atbilstoši regulas Nr. 537/2014 26. panta prasībām zvērināta revidenta prakses vietā vai
zvērinātu revidentu komercsabiedrībā, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes
struktūrām, Finanšu ministrija ir tiesīga piesaistīt ekspertus konkrētu pārbaužu veikšanai. Šā
panta izpratnē termins “eksperts” atbilst regulas Nr. 537/2014 26. panta 1. punkta “c” apakšpunktā
lietotajam terminam “eksperts”.”;
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papildināt piektās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitļiem “kā arī pieprasīt no
pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības citas ziņas, dokumentus
un paskaidrojumus, kas nepieciešami regulas Nr. 537/2014 26. panta 6. punktā noteikto pienākumu
veikšanai un revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes veikšanai
un ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības rīcībā”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai, veicot kvalitātes kontroles pārbaudi zvērinātam
revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kura sniedz revīzijas pakalpojumus valsts
un pašvaldību institūcijām, ir pienākums iegūt no Valsts kontroles informāciju par to, vai Valsts
kontrole kā grupas revidents, sagatavojot atzinumu par Latvijas Republikas saimnieciskā gada
pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem par iepriekšējo pārskata gadu, varēja
izmantot attiecīgā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības veikto finanšu
revīziju valsts vai pašvaldības institūcijā un tās rezultātā sniegto atzinumu.”
30. Papildināt 36.1 panta trešo daļu pēc vārdiem “informāciju par” ar vārdiem “valsts politikas
īstenošanu komercsabiedrību revīzijas jomā un”.
31. Papildināt likumu ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:
“VIII1 nodaļa
Noteikumi regulas Nr. 537/2014 piemērošanas nodrošināšanai
37.5 pants. Kompetentās iestādes
(1) Saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 20. panta 1. punktu kompetentā iestāde, kas ir atbildīga
par šajā regulā paredzēto uzdevumu izpildi un šīs regulas noteikumu piemērošanas nodrošināšanu
(izņemot to regulā Nr. 537/2014 paredzēto uzdevumu izpildi un noteikumu piemērošanas
nodrošināšanu, par kuru izpildi un piemērošanas nodrošināšanu kā atbildīgā iestāde šā panta
otrajā daļā ir noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisija), ir Finanšu ministrija.
(2) Saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 20. panta 2. punktu kompetentā iestāde, kas ir atbildīga
par to, lai nodrošinātu šīs regulas III nodaļas 16., 17. un 19. panta noteikumu piemērošanu, ir
Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Kā šajā daļā minētā kompetentā iestāde Finanšu un kapitāla
tirgus komisija veic šādus pienākumus:
1) uzrauga, vai sabiedriskas nozīmes struktūra ievēro šā likuma un regulas Nr. 537/2014
16. panta noteikumus attiecībā uz zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrības iecelšanu sabiedriskas nozīmes struktūrā un vai sabiedriskas
nozīmes struktūra, slēdzot revīzijas pakalpojumu līgumu vai pagarinot minētā
līguma darbības termiņu, ir ievērojusi šā likuma 37.8 panta un regulas Nr. 537/2014
17. panta noteikumus par revīzijas uzdevuma veikšanas termiņa ilgumu sabiedriskas
nozīmes struktūrā;
2) 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts šā likuma 29. panta 3.1 vai 3.3 daļā
minētais ziņojums par revīzijas pakalpojumu līguma izbeigšanu pirms termiņa
beigām, saskaņā ar regulas Nr. 537/2014 19. panta prasībām par to rakstveidā paziņo
Finanšu ministrijai;
3) nekavējoties rakstveidā paziņo Finanšu ministrijai par Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas kā kompetentās iestādes veiktajā uzraudzības procesā konstatētajiem
šā likuma un regulas Nr. 537/2014 prasību iespējamiem pārkāpumiem, kuros ir
iesaistīts sabiedriskas nozīmes struktūras ieceltais zvērināts revidents vai zvērinātu
revidentu komercsabiedrība;
4) ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. februārim apkopo un iesniedz Finanšu ministrijai
rakstveida informāciju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem un izdotajiem
administratīvajiem aktiem, kas saistīti ar šīs daļas 1. punktā minēto uzraudzību.
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(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga izdot normatīvos noteikumus par regulas
Nr. 537/2014 III nodaļas 16., 17. un 19. panta ievērošanas kārtību.
(4) Regulas Nr. 537/2014 8. panta 5. punkta “g” apakšpunktā minētās kompetentās iestādes ir
Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
37.6 pants. Ar revīziju nesaistīti pakalpojumi
(1) Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kas veic sabiedriskas
nozīmes struktūras gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu revīziju, bet, ja minētais zvērināts
revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības
partneris, — arī jebkuram šā revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partnerim ir aizliegts
regulas Nr. 537/2014 5. panta 1. punkta pirmajā daļā norādītajā laikposmā sniegt šai sabiedriskas
nozīmes struktūrai, tās mātes sabiedrībai un šīs mātes sabiedrības meitas sabiedrībām Eiropas
Savienībā regulas Nr. 537/2014 5. panta 1. punkta otrajā daļā minētos ar revīziju nesaistītus
aizliegtus pakalpojumus. Izņēmums ir tādi ar revīziju nesaistīti pakalpojumi, kuri minēti šā panta
otrajā daļā, ja tiek ievēroti visi šā panta trešās daļas nosacījumi.
(2) Ar revīziju nesaistīti pakalpojumi, kurus ir tiesīgs sniegt šā panta pirmajā daļā minētais
zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība un revidentu komercsabiedrību tīkla
sadarbības partneris, ja tiek izpildīti visi šā panta trešās daļas nosacījumi, ir šādi:
1) nodokļu konsultanta pakalpojumu sniegšana, tai skaitā konsultācijas attiecībā
uz nodokļu atvieglojumiem, nodokļu aprēķināšana un nodokļu deklarāciju
sagatavošana;
2) konsultāciju sniegšana attiecībā uz finanšu palīdzības un atbalsta maksājumu
saņemšanu.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētais zvērināts revidents, zvērinātu revidentu komercsabiedrība
un revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partneris ir tiesīgs sniegt šā panta otrajā daļā
minētos ar revīziju nesaistītus pakalpojumus, ja tiek izpildīti visi šādi nosacījumi:
1) šiem pakalpojumiem (atsevišķi vai kopumā) nav tiešas ietekmes vai ir nebūtiska
ietekme uz sabiedriskas nozīmes struktūras gada pārskatu vai konsolidēto gada
pārskatu;
2) šiem pakalpojumiem nav saistības ar sabiedriskas nozīmes struktūras vadīšanu vai
lēmumu pieņemšanu;
3) šo pakalpojumu ietekmes uz sabiedriskas nozīmes struktūras gada pārskatu vai
konsolidēto gada pārskatu novērtējums ir vispusīgi dokumentēts un paskaidrots
sabiedriskas nozīmes struktūras revīzijas komitejai vai tai līdzvērtīgai struktūrai
atbilstoši regulas Nr. 537/2014 11. pantam;
4) zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ievēro šajā likumā
noteiktās neatkarības prasības;
5) šo pakalpojumu sniegšanu, pirms tie tiek uzsākti, ir apstiprinājusi sabiedriskas
nozīmes struktūras revīzijas komiteja vai tai līdzvērtīga struktūra.
7
37. pants. Ar revīziju nesaistītu pakalpojumu maksas saņemšanas ierobežojums un
atbrīvojuma piešķiršana
(1) Atbilstoši regulas Nr. 537/2014 4. panta 2. punkta pirmajai daļai tad, ja zvērināts revidents
vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes
struktūrai un vienlaikus šai sabiedrībai vai tās mātes vai meitas sabiedrībai sniedz arī ar revīziju
nesaistītus pakalpojumus, kas nav šīs regulas 5. panta 1. punktā minētie ar revīziju nesaistīti
aizliegti pakalpojumi, trīs secīgus pārskata gadus vai ilgāk, aprēķinātās atlīdzības (turpmāk —
maksa) kopsumma par šiem ar revīziju nesaistītajiem pakalpojumiem minētajā trīs pārskata gadus
ilgajā laikposmā nedrīkst pārsniegt 70 procentus no vidējās gada maksas par gada pārskata un
konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi). Vidējo pārskata gada maksu aprēķina, pamatojoties
uz pēdējo triju pārskata gadu laikā aprēķināto maksu par gada pārskata un konsolidētā gada
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pārskata revīziju (pārbaudi), kas veikta sabiedriskas nozīmes struktūrai un — attiecīgā gadījumā —
tās mātes vai meitas sabiedrībai.
(2) Izņēmuma gadījumā, ja saņemts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrības, kas veic gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi)
sabiedriskas nozīmes struktūrai, iesniegums, kurā pamatota vajadzība saņemt atbrīvojumu
attiecībā uz konkrētu sabiedriskas nozīmes struktūru, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga
atbrīvot minēto zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību no šā panta pirmajā
daļā minētās regulas Nr. 537/2014 4. panta 2. punkta pirmās daļas prasības attiecībā uz konkrēto
sabiedriskas nozīmes struktūru. Šādu atbrīvojumu var piešķirt uz laikposmu, kas nepārsniedz divus
pārskata gadus.
37.8 pants. Maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš un tā pagarināšana
(1) Atbilstoši regulas Nr. 537/2014 17. panta 1. punkta otrajai daļai zvērinātam revidentam
un zvērinātu revidentu komercsabiedrībai nav tiesību ilgāk par 10 gadiem pēc kārtas veikt gada
pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju (pārbaudi) vienā un tajā pašā sabiedriskas nozīmes
struktūrā (turpmāk šajā pantā — maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš).
(2) Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas noteikumiem, sabiedriskas nozīmes struktūra ir
tiesīga pagarināt revīzijas uzdevuma veikšanas termiņu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, lai
šis termiņš būtu ilgāks par šā panta pirmajā daļā minēto maksimālo revīzijas uzdevuma termiņu, ja
tā ievēro abus šādus nosacījumus:
1) pēc tam kad ir beidzies maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš, sabiedriskas
nozīmes struktūra organizē atklātu iepirkumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu,
izmantojot konkursa procedūru;
2) maksimālais revīzijas uzdevuma termiņš kopā ar tā pagarinājumu (turpmāk šajā
pantā — pagarinātais revīzijas uzdevuma termiņš) nepārsniedz 20 gadus.
(3) Atbilstoši regulas Nr. 537/2014 17. panta 3. punktam zvērinātam revidentam un zvērinātu
revidentu komercsabiedrībai aizliegts pēc šā panta pirmajā daļā minētā maksimālā revīzijas
uzdevuma termiņa beigām vai pēc šā panta otrajā daļā minētā pagarinātā revīzijas uzdevuma
termiņa beigām uzņemties jaunu revīzijas uzdevumu minētajā sabiedriskas nozīmes struktūrā
vismaz četrus gadus ilgā laikposmā. Ja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība
ir piederīga revidentu komercsabiedrību tīklam, šajā daļā minētais aizliegums attiecas arī uz šā tīkla
sadarbības partneriem.
37.9 pants. Revīzijas komitejas izveidošana
(1) Komercsabiedrība, kura ir reģistrēta Latvijā un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti
dalībvalsts regulētajā tirgū, izveido revīzijas komiteju un nodrošina tās darbību atbilstoši Finanšu
instrumentu tirgus likuma prasībām.
(2) Sabiedriskas nozīmes struktūra, kas nav šā panta pirmajā daļā minētā komercsabiedrība,
izveido revīzijas komiteju vai tai līdzvērtīgu struktūru, attiecīgi piemērojot Finanšu instrumentu
tirgus likuma D sadaļas II1 nodaļā noteiktās revīzijas komitejas izveidošanas un darbības prasības.
Sabiedriskas nozīmes struktūra var neveidot revīzijas komiteju, ja šī struktūra atbilst kādam no
Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.11 panta ceturtās daļas nosacījumiem vai tā ir privātais pensiju
fonds likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” izpratnē vai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu
pārvaldītājs Valsts fondēto pensiju likuma izpratnē.
(3) Sabiedriskas nozīmes struktūrai ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas rakstveida pieprasījuma sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai regulas
Nr. 537/2014 11. pantā minēto papildu ziņojumu revīzijas komitejai.
37.10 pants. Sabiedriskas nozīmes struktūras atbildība
(1) Ja komercsabiedrība, kura ir reģistrēta Latvijā un kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti
dalībvalsts regulētajā tirgū, nav ievērojusi šā likuma 37.9 panta pirmās vai trešās daļas prasības, Finanšu
un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga piemērot minētajai komercsabiedrībai Finanšu instrumentu
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tirgus likuma 148. panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās sankcijas vai uzraudzības pasākumus.
Finanšu instrumentu tirgus likums nosaka šo sankciju vai uzraudzības pasākumu piemērošanas un
publicēšanas kārtību, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta, ar kuru
piemēro šīs sankcijas vai uzraudzības pasākumus, pārsūdzēšanas kārtību.
(2) Ja sabiedriskas nozīmes struktūra, kas nav šā panta pirmajā daļā minētā komercsabiedrība,
nav ievērojusi šā likuma 37.9 panta otrās vai trešās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija
ir tiesīga piemērot minētajai sabiedriskas nozīmes struktūrai vienu vai vairākas šādas sankcijas vai
uzraudzības pasākumus:
1) izteikt brīdinājumu;
2) publicēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā internetā publisku
paziņojumu, kurā norāda par pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību;
3) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona izbeidz attiecīgu darbību;
4) noteikt pagaidu aizliegumu komercsabiedrības padomes vai valdes loceklim, kurš ir
atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu, uz laiku līdz trim gadiem pildīt viņam noteiktos
pienākumus komercsabiedrībā;
5) uzlikt komercsabiedrībai soda naudu līdz 10 procentiem no iepriekšējā pārskata
gada neto apgrozījuma summas. Ja 10 procenti no iepriekšējā pārskata gada neto
apgrozījuma summas ir mazāk par 142 300 euro, Finanšu un kapitāla tirgus komisija
ir tiesīga uzlikt soda naudu līdz 142 300 euro;
6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz vienam
miljonam euro.
(3) Ja sabiedriskas nozīmes struktūra nav ievērojusi šā likuma un regulas Nr. 537/2014
16. panta noteikumus attiecībā uz zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības
iecelšanu sabiedriskas nozīmes struktūrā vai ja tā, slēdzot revīzijas pakalpojumu līgumu ar zvērinātu
revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību vai pagarinot minētā līguma darbības termiņu,
nav ievērojusi šā likuma un regulas Nr. 537/2014 17. panta noteikumus par revīzijas uzdevuma
veikšanas termiņa ilgumu sabiedriskas nozīmes struktūrā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir
tiesīga piemērot šai sabiedriskas nozīmes struktūrai vienu vai vairākas šā panta otrajā daļā minētās
sankcijas vai uzraudzības pasākumus.
(4) Par šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas tiek
ieskaitītas valsts budžetā.
(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informāciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem,
kas personām piemēroti par šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem, ievieto savā
mājaslapā internetā, norādot ziņas par tās izdotā administratīvā akta pārsūdzēšanu un pieņemto
nolēmumu.
(6) Šā panta piektajā daļā minēto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:
1) publiskot, neidentificējot personu, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē,
ka tās fiziskās personas datu atklāšana, kurai piemērota sankcija vai uzraudzības
pasākums, nav samērīga vai ka fiziskās vai juridiskās personas datu atklāšana var
apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi vai radīt
nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām;
2) nepubliskot, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka šādas informācijas
publiskošana apdraudētu finanšu tirgus stabilitāti vai nav samērīga ar izdarīto
pārkāpumu.
(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto administratīvo aktu par saskaņā ar šā
panta otro un trešo daļu piemērotajām sankcijām vai uzraudzības pasākumiem var pārsūdzēt
Administratīvajā apgabaltiesā.
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(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
rakstveidā informē Finanšu ministriju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas piemēroti
par šā panta otrajā un trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem, norādot atbildīgo personu, kurai ir
piemērotas minētās sankcijas un uzraudzības pasākumi, un šo sankciju un pasākumu veidu.”
32. Papildināt 38.1 panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izdod lēmumus disciplinārlietās,
nosaka administratīvo aktu izdošanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti.”
33. Papildināt likumu ar 38.2 un 38.3 pantu šādā redakcijā:
“38.2 pants. Sankcijas un uzraudzības pasākumi, administratīvo aktu izdošana un
pārsūdzēšana
(1) Finanšu ministrija izdod administratīvos aktus (lēmumus) par sankciju un uzraudzības
pasākumu piemērošanu šajā pantā noteiktajos gadījumos zvērinātiem revidentiem un zvērinātu
revidentu komercsabiedrībām, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrām.
Kārtību, kādā Finanšu ministrija izdod administratīvos aktus (lēmumus), nosaka administratīvo
aktu izdošanas kārtību reglamentējoši normatīvie akti.
(2) Finanšu ministrijas administratīvo aktu (lēmumu), kas izdots saistībā ar šajā pantā
minētajām sankcijām vai uzraudzības pasākumiem, var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.
Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu
sastāvā. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.
(3) Finanšu ministrijas administratīvā akta (lēmuma), kas izdots saistībā ar šajā pantā
minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem, pārsūdzēšana neaptur šā akta (lēmuma)
darbību.
(4) Par šā likuma un regulas Nr. 537/2014 prasību neievērošanu Finanšu ministrija ir tiesīga
piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus:
1) izteikt brīdinājumu;
2) pieprasīt, lai zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība
nekavējoties pārtrauc darbības, kas uzskatāmas par tādām darbībām, kuru
rezultātā tiek vai varētu tikt pārkāptas zvērinātu revidentu profesionālo darbību
reglamentējošu normatīvo aktu un regulas Nr. 537/2014 prasības;
3) aizliegt zvērinātam revidentam, zvērinātu revidentu komercsabiedrībai vai
atbildīgajam zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai uz
laiku līdz trim gadiem sniegt revīzijas pakalpojumus un parakstīt zvērināta revidenta
ziņojumu;
4) publicēt Finanšu ministrijas mājaslapā internetā publisku paziņojumu par to, ka
parakstītais zvērināta revidenta ziņojums neatbilst šajā likumā noteiktajam zvērināta
revidenta ziņojuma saturam un regulas Nr. 537/2014 10. pantā noteiktajām revīzijas
ziņojuma prasībām;
5) noteikt pagaidu aizliegumu zvērinātu revidentu komercsabiedrības pārvaldības
struktūras loceklim, ja tas ir zvērināts revidents un ir atbildīgs par attiecīgo
pārkāpumu, uz laiku līdz trim gadiem pildīt viņam noteiktos pienākumus šajā
zvērinātu revidentu komercsabiedrībā;
6) publicēt Finanšu ministrijas mājaslapā internetā informāciju, kurā norāda par
pārkāpumu atbildīgo zvērinātu revidentu (zvērināta revidenta vārds, uzvārds un
sertifikāta numurs) un atbildīgo zvērinātu revidentu komercsabiedrību (zvērinātu
revidentu komercsabiedrības nosaukums un licences numurs), kā arī izdarītā
pārkāpuma būtību;
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7)

uzlikt par pārkāpumu atbildīgajam zvērinātam revidentam soda naudu līdz
7200 euro un par pārkāpumu atbildīgajai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai —
līdz 14 200 euro.
(5) Pieņemot lēmumu par šā panta ceturtajā daļā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu
piemērošanu zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, Finanšu
ministrija ņem vērā arī:
1) pārkāpuma smagumu;
2) pārkāpuma ilgumu;
3) personas atbildības pakāpi;
4) pārkāpuma rezultātā personas gūtos ienākumus;
5) pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu;
6) personas sadarbību ar Finanšu ministriju pārkāpuma izmeklēšanā;
7) personas finansiālo stāvokli: zvērinātu revidentu komercsabiedrībai — kopējo
neto apgrozījumu iepriekšējā pārskata gadā, zvērinātam revidentam, kurš veic
profesionālo darbību kā individuāls komersants vai pašnodarbināta persona, —
kopējo apgrozījumu (ieņēmumus) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā
pārskata gadā;
8) personas iepriekš izdarītos pārkāpumus profesionālo pakalpojumu sniegšanas jomā.
(6) Finanšu ministrija izdod ieteikumus (vadlīnijas) par šā panta ceturtajā daļā minēto
sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu un ievieto tos savā mājaslapā internetā.
(7) Finanšu ministrija nepiemēro šā panta ceturtajā daļā minētās sankcijas un uzraudzības
pasākumus sakarā ar kriminālprocesu vai disciplinārlietu par to pašu pārkāpumu.
(8) Finanšu ministrija mēneša laikā pēc katra kalendāra gada beigām sagatavo un nosūta
Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komitejai apkopotu informāciju par iepriekšējā gadā
piemērotajām šā panta ceturtajā daļā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kā
arī piemērotajām šā likuma 37.10 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām sankcijām un
uzraudzības pasākumiem, norādot visas personas, kurām ir piemērotas sankcijas un uzraudzības
pasākumi, un piemēroto sankciju un uzraudzības pasākumu veidu.
(9) Finanšu ministrija nekavējoties informē Eiropas Revīzijas pārraudzības struktūru komiteju
par šā panta ceturtās daļas 3. un 5. punktā minēto sankciju vai uzraudzības pasākumu piemērošanu,
norādot personu, kurai sankcija vai uzraudzības pasākums ir piemērots, un piemērotās sankcijas
vai uzraudzības pasākuma veidu, kā arī par šā likuma 37.10 panta otrās daļas 4. punktā un Finanšu
instrumentu tirgus likuma 148. panta astoņpadsmitās daļas 3. punktā minētās sankcijas vai
uzraudzības pasākuma piemērošanu, norādot personu, kurai šī sankcija vai uzraudzības pasākums
ir piemērots, un piemērotās sankcijas vai uzraudzības pasākuma veidu.
(10) Soda nauda, kas iekasēta par pārkāpumiem, par kuriem tā uzlikta saskaņā ar šā panta
ceturtās daļas 7. punktu, tiek ieskaitīta valsts budžetā. Finanšu ministrijas uzlikto soda naudu
persona samaksā ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā Finanšu ministrijas lēmums
par soda naudas uzlikšanu.
38.3 pants. Lēmumu publicēšana
(1) Finanšu ministrija informāciju par personām piemērotajām šā likuma 38.2 panta ceturtajā
daļā minētajām sankcijām un uzraudzības pasākumiem ievieto savā mājaslapā internetā, norādot
par pārkāpumu atbildīgo personu (zvērināta revidenta vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un
zvērinātu revidentu komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un licences numurs),
pārkāpuma veidu un būtību un Finanšu ministrijas piemēroto sankciju vai uzraudzības pasākumu,
kā arī ziņas par izdotā administratīvā akta lēmuma pārsūdzēšanu un pieņemto tiesas nolēmumu.
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(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Finanšu ministrija ievieto savā mājaslapā
internetā piecu darbdienu laikā no dienas, kad beidzies akta (lēmuma) pārsūdzēšanas termiņš un
tas nav pārsūdzēts.
(3) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Finanšu ministrija publisko, neidentificējot
personu, ja pēc iepriekšēja izvērtējuma veikšanas konstatē, ka tās fiziskās personas datu atklāšana,
kurai piemērota sankcija vai uzraudzības pasākums, nav samērīga vai ka fiziskās vai juridiskās
personas datu atklāšana var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai uzsākta kriminālprocesa norisi
vai radīt nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām personām.
(4) Ja paredzams, ka šā panta trešajā daļā minētie apstākļi saprātīgā laikposmā var izbeigties, šā
panta pirmajā daļā minētās informācijas publiskošanu var atlikt uz šādu laikposmu.
(5) Šajā pantā noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijas mājaslapā internetā ievietotā informācija
ir pieejama vismaz piecus gadus no tās pirmreizējās ievietošanas dienas.”
34. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:
“14. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos likumos tajos lietoto atsauci uz likumu “Par
zvērinātiem revidentiem” (attiecīgā locījumā) saprot kā atsauci uz Revīzijas pakalpojumu likumu
(attiecīgā locījumā).
15. Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, kura neatbilst šā likuma 21. panta ceturtās
daļas prasībām (ne mazāk par 75 procentiem valdes locekļu ir zvērināti revidenti vai dalībvalstu
revidenti), ir tiesīga turpināt revīzijas pakalpojumu sniegšanu, tomēr ne ilgāk kā līdz 2018. gada
1. janvārim.
16. Šā likuma 28. panta 1.1 daļas noteikumus piemēro, sākot ar 2017. gada pārskata revīziju.
17. Uzsākot šā likuma 29. panta 4.1 daļas piemērošanu, tajā noteiktais termiņa ierobežojums
skaitāms no šīs normas spēkā stāšanās dienas.
18. Šā likuma 37.8 pantu piemēro, ņemot vērā regulas Nr. 537/2014 41. panta nosacījumus.
19. Šā likuma 37.9 panta otrajā daļā minētās sabiedriskas nozīmes struktūras izveido revīzijas
komitejai līdzvērtīgu struktūru vai ievēlē revīzijas komiteju nākamajā akcionāru sapulcē, bet ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no šīs normas spēkā stāšanās dienas.
20. Finanšu un kapitāla tirgus komisija saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
likuma 17.1 panta otro daļu līdz 2018. gada 1. janvārim izdod ieteikumus (vadlīnijas) par šā likuma
37.10 pantā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu un ievieto tos savā mājaslapā
internetā.
21. Finanšu ministrija līdz 2018. gada 1. janvārim izdod ieteikumus (vadlīnijas) par šā likuma
38.2 pantā minēto sankciju un uzraudzības pasākumu piemērošanu un ievieto tos savā mājaslapā
internetā.”
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35. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11. un 12. punktu šādā
redakcijā:
“11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/56/ES, ar kuru
groza direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu
obligātās revīzijas (Dokuments attiecas uz EEZ);
12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra direktīvas 2014/95/ES,
ar ko groza direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu
nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.

127

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

82.

498L/12

Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.;
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2.,
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68.,
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.;
2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248.,
251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 11. panta otro daļu ar 137. punktu šādā redakcijā:
“137) par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas
kontroles nodrošināšanu (energoefektivitātes nodeva).”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

83.

499L/12

Grozījums Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,
15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6.,
11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.;
2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148.,
199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.;
2016, 31., 59., 81. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt X nodaļu ar 95.1 pantu šādā redakcijā:
“95.1 pants. Dienests ārvalstī
Par normatīvajos aktos noteiktā aizlieguma dienēt ārvalsts vai cita starptautisko tiesību
subjekta vai tā teritorijā izveidotajos bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, militārajā organizācijā,
izlūkošanas vai drošības dienestā, policijā (milicijā) vai tieslietu institūciju dienestā pārkāpšanu —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu,
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

84.

500L/12

Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”

1. pants. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru
Dārzkopības vidusskola” (turpmāk arī — Bulduru Dārzkopības vidusskola) turpmāku darbību un
finansēšanu.
2. pants. Bulduru Dārzkopības vidusskola ir kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas
pieder atvasinātai publiskai personai — Latvijas Lauksaimniecības universitātei.
3. pants. (1) Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības mērķis ir, uzturot un pilnveidojot
savu mācību, metodisko, materiālo un organizatorisko bāzi, sagatavot kvalificētus speciālistus
dārzkopībā un ar to saistītajās jomās.
(2) Bulduru Dārzkopības vidusskolas pamatuzdevums ir nodrošināt iespēju personām pēc
pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguves apgūt profesionālās vidējās izglītības programmas
dārzkopībā un ar to saistītajās jomās, radot iespēju turpināt izglītības ieguvi atbilstošās studiju
programmās Latvijas Lauksaimniecības universitātē.
4. pants. Valsts finansē Bulduru Dārzkopības vidusskolas profesionālās vidējās izglītības
programmu īstenošanas izmaksas, ievērojot Ministru kabineta noteikto izglītības programmu
īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo un izglītojamo skaitu attiecīgajā izglītības
programmā. Zemkopības ministrija nosaka valsts finansēto izglītojamo vietu skaitu Bulduru
Dārzkopības vidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmās.
5. pants. Bulduru Dārzkopības vidusskola tai piederošos nekustamos īpašumus izmanto
savām vajadzībām, kā arī lai gūtu ienākumus tās īstenotā izglītības procesa nodrošināšanai.
6. pants. Bulduru Dārzkopības vidusskolai piederošo nekustamo īpašumu drīkst atsavināt,
ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām, ja pieņemts Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdes
lēmums un attiecīgā darījuma veikšanai saņemta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Senāta
un Ministru kabineta piekrišana. Darījuma rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus drīkst izmantot tikai
Bulduru Dārzkopības vidusskolas infrastruktūras attīstībai.
7. pants. Bulduru Dārzkopības vidusskolas likvidācijas gadījumā tai piederošie nekustamie
īpašumi bez atlīdzības atdodami valstij.
8. pants. Šā likuma 5., 6. un 7. panta noteikumi attiecas uz nekustamajiem īpašumiem, kas šā
likuma spēkā stāšanās dienā pieder valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības
vidusskola” un iekļauti tās pamatkapitālā.
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Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Bulduru dārzkopības vidusskola”, tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 22. nr.).
2. Līdz 2017. gada 28. februārim sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības
vidusskola” reģistrācijas dokumentos veicami un komercreģistram iesniedzami šā likuma 2. panta
noteikumiem atbilstoši grozījumi.

Likums stājas spēkā 2017. gada 15. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.

131

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī
Likuma “Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola””
pielikums

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” piederošie nekustamie
īpašumi
1. Nekustamais īpašums “Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums”, kas atrodas Rīgas rajona
Babītes pagastā un sastāv no zemesgabala (kadastra Nr. 8048 002 0046) 116,52 ha kopplatībā un uz
tā esošām trijām ēkām.
2. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84, un sastāv no zemesgabala
(kadastra Nr. 1300 007 7813) 80 871 m2 platībā un uz tā esošām 15 ēkām (būvēm).
3. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Ganību ceļā 1/3, un sastāv no zemesgabala
(kadastra Nr. 1300 007 7814) 12 527 m2 platībā un uz tā esošas vienas ēkas (būves).
4. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Viestura ielā 8, un sastāv no zemesgabala
(kadastra Nr. 1300 007 7803) 24 364 m2 platībā un uz tā esošas vienas ēkas (būves).
5. Nekustamais īpašums, kas atrodas Jūrmalā, Viestura ielā 6, un sastāv no zemesgabala
(kadastra Nr. 1300 007 7801) 143 224 m2 platībā un uz tā esošām 20 ēkām (būvēm).
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

85.

501L/12

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009,
7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.; 2013, 142., 193. nr.; 2014, 92. nr.;
2015, 124., 222. nr.; 2016, 31., 115. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “likums “Par zvērinātiem revidentiem”” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem “Revīzijas pakalpojumu likums” (attiecīgā locījumā).
2. Papildināt 3. panta 1.1 daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa regula (ES) Nr. 537/2014 par
īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās
un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)
(turpmāk — Regula Nr. 537/2014) gadījumos, kas noteikti Revīzijas pakalpojumu
likuma 37.5 pantā.”
3. Aizstāt 54. panta piektajā daļā vārdus “kuras parāda vērtspapīri iekļauti” ar vārdiem “kuras
akcijas ir iekļautas”.
4. Izslēgt 54.1 pantu.
5. Papildināt D sadaļu ar II1 nodaļu šādā redakcijā:
“II1 nodaļa
Revīzijas komiteja
2
55. pants. Vispārīgas prasības revīzijas komitejai
(1) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū (turpmāk šajā
nodaļā — kapitālsabiedrība), izveido revīzijas komiteju. Revīzijas komiteja darbojas atbilstoši šajā
likumā un Regulā Nr. 537/2014 noteiktajām prasībām.
(2) Kapitālsabiedrība nodrošina revīzijas komitejas darbībai nepieciešamos finanšu un citus
resursus, kā arī šīs komitejas pieprasīto informāciju, kas tai nepieciešama savu uzdevumu izpildei.
55.3 pants. Revīzijas komitejas uzdevumi
(1) Revīzijas komitejai ir šādi uzdevumi:
1) uzraudzīt kapitālsabiedrības gada pārskata un, ja kapitālsabiedrība sagatavo
konsolidēto gada pārskatu, — konsolidētā gada pārskata sagatavošanas procesu un
sniegt kapitālsabiedrības padomei, bet, ja kapitālsabiedrībai nav padomes, — tās
akcionāru (dalībnieku) sapulcei priekšlikumus gada pārskata un konsolidētā gada
pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai;
2) uzraudzīt kapitālsabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas
sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto
gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, un sniegt priekšlikumus
attiecīgās sistēmas trūkumu novēršanai;
3) uzraudzīt kapitālsabiedrības gada pārskata un, ja kapitālsabiedrība sagatavo
konsolidēto gada pārskatu, — konsolidētā gada pārskata revīzijas (pārbaudes) norisi.
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Lai uzraudzītu šajā punktā minētās revīzijas (pārbaudes) norisi, revīzijas komiteja
ņem vērā arī Finanšu ministrijas (kā kompetentās iestādes saskaņā ar Revīzijas
pakalpojumu likumu) veiktajā revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību
ievērošanas pārbaudē (inspekcijā) izdarītos un Finanšu ministrijas mājaslapā
internetā publicētos secinājumus par kapitālsabiedrības ieceltā zvērināta revidenta
vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības (turpmāk arī — zvērināts revidents)
profesionālās darbības kvalitāti;
4) pārbaudīt un uzraudzīt, vai kapitālsabiedrības ieceltais zvērināts revidents pirms
kapitālsabiedrības gada pārskata un, ja kapitālsabiedrība sagatavo konsolidēto gada
pārskatu, — pirms konsolidētā gada pārskata revīzijas (pārbaudes) uzsākšanas un
tās veikšanas laikā ievēro Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktās neatkarības un
objektivitātes prasības, Regulas Nr. 537/2014 6. panta noteikumus par sagatavošanos
minētās revīzijas (pārbaudes) veikšanai un neatkarības apdraudējuma novērtēšanu
un šīs regulas 5. pantā noteiktos ar revīziju (pārbaudi) nesaistītu pakalpojumu
sniegšanas aizliegumus;
5) informēt kapitālsabiedrības padomi, bet, ja kapitālsabiedrībai nav padomes, —
tās akcionāru (dalībnieku) sapulci par kapitālsabiedrības gada pārskata un, ja
kapitālsabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu, — par konsolidētā gada
pārskata revīzijā (pārbaudē) zvērināta revidenta izdarītajiem secinājumiem un sniegt
viedokli par to, kā šī revīzija (pārbaude) ir veicinājusi kapitālsabiedrības sagatavotā
gada pārskata un konsolidētā gada pārskata ticamību un objektivitāti, kā arī informēt
par to, kāda ir bijusi revīzijas komitejas nozīme šajā procesā;
6) nodrošināt zvērinātu revidentu kandidātu atlases procesu kapitālsabiedrībā
saskaņā ar Regulas Nr. 537/2014 16. pantu un ieteikt kapitālsabiedrības akcionāru
(dalībnieku) sapulcei zvērināta revidenta kandidātu revīzijas pakalpojuma
sniegšanai, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar minētās regulas 16. panta 8. punktu
kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulce ir izveidojusi citu struktūru, kuras
uzdevums ir sniegt kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcei ieteikumu
kapitālsabiedrības zvērināta revidenta izvēlei.
(2) Revīzijas komiteja pilda arī Regulā Nr. 537/2014 revīzijas komitejai noteiktos uzdevumus.
55.4 pants. Revīzijas komitejas tiesības
(1) Revīzijas komitejai papildus Regulā Nr. 537/2014 noteiktajām tiesībām ir šādas tiesības:
1) pieprasīt un saņemt no kapitālsabiedrības valdes un zvērināta revidenta, kā arī no
iekšējā audita dienesta, revidenta iekšējās revīzijas veikšanai vai kapitālsabiedrības
kontroliera (ja tādi ir) informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai revīzijas
komiteja varētu izpildīt šajā likumā un Regulā Nr. 537/2014 noteiktos uzdevumus;
2) piedalīties kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcēs;
3) sniegt kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcei un padomei (ja tāda ir
izveidota) viedokli un ziņojumus par revīzijas komitejas kompetencē esošajiem
jautājumiem.
(2) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajām institūcijām, struktūrvienībām un personām
ir pienākums sniegt revīzijas komitejai vai tās locekļiem informāciju, kas nepieciešama šīs komitejas
uzdevumu izpildei, ja revīzijas komitejas pieprasītā konkrētā informācija ir saistīta ar šīs komitejas
uzdevumu veikšanu.
(3) Revīzijas komiteja patstāvīgi pieņem lēmumus saistībā ar šā likuma 55.3 pantā un Regulā
Nr. 537/2014 tai noteiktajiem uzdevumiem.
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55.5 pants. Revīzijas komitejas papildu uzdevumi un kapitālsabiedrības pārvaldes
institūciju rīcība saistībā ar revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu
(1) Papildus šā likuma 55.3 pantā noteiktajiem uzdevumiem revīzijas komiteja veic arī šādus
uzdevumus:
1) ne retāk kā reizi gadā sniedz kapitālsabiedrības padomei, bet, ja kapitālsabiedrībai
nav padomes, — tās akcionāru (dalībnieku) sapulcei rakstveida ziņojumu par savu
darbību un šai komitejai noteikto uzdevumu izpildi (turpmāk — revīzijas komitejas
ikgadējais ziņojums);
2) ziņo kapitālsabiedrības padomei, bet, ja kapitālsabiedrībai nav padomes, — tās
akcionāru (dalībnieku) sapulcei par konstatētajiem trūkumiem un pārkāpumiem
(ja tādi bijuši) kapitālsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata
sagatavošanas un revīzijas (pārbaudes) procesā, kā arī iekšējās kontroles, riska
pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas efektivitātē saistībā ar šo pārskatu kvalitātes
nodrošināšanu;
3) nekavējoties ziņo kapitālsabiedrībai, ja ir konstatēts, ka zvērināta revidenta
kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pietiekama kvalitatīvas revīzijas
(pārbaudes) veikšanai vai ka zvērināts revidents nav ievērojis Revīzijas pakalpojumu
likumā noteiktās neatkarības prasības.
(2) Ja kapitālsabiedrībai ir padome, tā savā ziņojumā kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku)
sapulcei, kuru padome sagatavo saskaņā ar Komerclikuma 175. pantu, iekļauj arī savu vērtējumu par
revīzijas komitejas darbību, kā arī pievieno šim ziņojumam revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu.
(3) Ja kapitālsabiedrībai nav padomes, tad revīzijas komitejas ikgadējo ziņojumu izskata
tajā kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē, kuras darba kārtībā ir paredzēta tā
kapitālsabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tādu sagatavo) apstiprināšana,
par kuru ir sniegts revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums.
(4) Kapitālsabiedrības padomei, bet, ja kapitālsabiedrībai nav padomes, — tās akcionāru
(dalībnieku) sapulcei ir pienākums kā krietnam un rūpīgam saimniekam izvērtēt revīzijas komitejas
ikgadējo ziņojumu un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.
55.6 pants. Revīzijas komitejas sastāvs un struktūra
(1) Revīzijas komiteja ir koleģiāla institūcija, kuru ievēlē kapitālsabiedrības akcionāru
(dalībnieku) sapulcē un kura sastāv vismaz no trim locekļiem, no kuriem vismaz viens ir
kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) loceklis un pārējie ir kapitālsabiedrības akcionāru
(dalībnieku) sapulcē ievēlēti citi locekļi.
(2) Revīzijas komiteja savā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir objektīva un neatkarīga.
Revīzijas komitejas loceklis pilda savus pienākumus godprātīgi un neapdraud revīzijas komitejas
neatkarību.
(3) Revīzijas komitejas locekļu vairākums ir neatkarīgi. Revīzijas komitejas loceklis ir neatkarīgs,
ja uz viņu neattiecas neviens no šādiem apstākļiem:
1) līdzdalība (lielāka par 20 procentiem kapitāldaļu vai balsstiesīgo akciju)
kapitālsabiedrībā vai tās kontrolētajā komercsabiedrībā (meitas sabiedrībā);
2) pastāv vai pēdējo triju gadu laikā ir pastāvējušas darba tiesiskās attiecības ar šo
kapitālsabiedrību;
3) laulība, radniecība vai svainība līdz otrajai pakāpei ar šīs kapitālsabiedrības valdes
locekli vai akcionāru (dalībnieku), kura līdzdalība šajā kapitālsabiedrībā ir ne
mazāka par 20 procentiem;
4) cita veida personiska vai mantiska ieinteresētība, kas varētu apdraudēt viņa
neatkarību un ko par tādu atzinusi kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku)
sapulce.
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(4) Par revīzijas komitejas locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir nevainojama
reputācija un nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību. Personai ir nevainojama reputācija, ja uz
to neattiecas neviens no šādiem apstākļiem:
1) persona ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma
izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);
2) persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,
bet pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata.
(5) Par revīzijas komitejas locekli nedrīkst būt:
1) kapitālsabiedrības valdes loceklis, zvērināts revidents, kas kapitālsabiedrībai sniedz
revīzijas pakalpojumu vai ir tai sniedzis šo pakalpojumu pēdējo triju gadu laikā pirms
kandidēšanas uz revīzijas komitejas locekļa amatu, kapitālsabiedrības prokūrists vai
komercpilnvarnieks;
2) kapitālsabiedrības kontrolētās komercsabiedrības (meitas sabiedrības) valdes
loceklis vai cita persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo kontrolēto komercsabiedrību
(meitas sabiedrību).
(6) Revīzijas komitejas loceklis nedrīkst uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.
(7) Revīzijas komitejas locekļu vairākums ir ar zināšanām nozarē, kurā darbojas
kapitālsabiedrība. Vismaz vienam revīzijas komitejas loceklim ir augstākā izglītība ekonomikas,
vadības vai finanšu jomā un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze gada pārskata
un konsolidētā gada pārskata sagatavošanā vai šo pārskatu revīzijas (pārbaudes) veikšanā vai arī
attiecīgais revīzijas komitejas loceklis ir zvērināts revidents.
(8) Kapitālsabiedrības statūtos var paredzēt papildu ierobežojumus vai prasības revīzijas
komitejas loceklim.
55.7 pants. Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšana un atsaukšana
(1) Revīzijas komiteja tiek ievēlēta kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē uz laiku,
kas nav ilgāks par trim gadiem. Kapitālsabiedrības statūtos var noteikt īsāku revīzijas komitejas
darbības (pilnvaru) termiņu.
(2) Persona, kas kandidē uz revīzijas komitejas locekļa amatu, rakstveidā apliecina piekrišanu
ieņemt revīzijas komitejas locekļa amatu un norāda, ka attiecībā uz šo personu nepastāv nekādi šā
likuma 55.6 panta ceturtajā un piektajā daļā minētie ierobežojošie apstākļi un kapitālsabiedrības
statūtos papildus noteiktie ierobežojošie apstākļi (ja tādi ir), kas neļautu šai personai ieņemt
revīzijas komitejas locekļa amatu. Revīzijas komitejas locekļa amata kandidāts, kas tiek virzīts kā
neatkarīgais revīzijas komitejas loceklis, rakstveidā papildus apliecina, ka uz viņu neattiecas neviens
no šā likuma 55.6 panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem.
(3) Kapitālsabiedrības akcionāram vai akcionāru grupai, kurai ir ne mazāk par pieciem
procentiem no balsstiesīgā kapitāla, ir tiesības izvirzīt vienu revīzijas komitejas locekļa amata
kandidātu. Katrs izvirzītais revīzijas komitejas locekļa amata kandidāts ir iekļaujams revīzijas
komitejas locekļu vēlēšanu sarakstā.
(4) Balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem revīzijas komitejas locekļu kandidātiem
vienā balsojumā, visiem akcionāriem (dalībniekiem) balsojot vienlaikus. Kapitālsabiedrības
akcionārs (dalībnieks) ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem
revīzijas komitejas locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos.
(5) Par ievēlētām revīzijas komitejā uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu,
ievērojot kapitālsabiedrības statūtos noteikto maksimālo revīzijas komitejas locekļu skaitu. Ja divi
vai vairāki revīzijas komitejas locekļu kandidāti iegūst vienādu balsu skaitu un tāpēc nevar noteikt,
kurš no viņiem uzskatāms par ievēlētu, jautājums skatāms atkārtoti tajā pašā akcionāru (dalībnieku)
sapulcē un izlemjams ar akcionāru (dalībnieku) sapulces atkārtotu balsojumu par katru no šiem
kandidātiem, kuri turpina kandidēt uz revīzijas komitejas locekļa amatu. Par ievēlētu uzskatāms tas
kandidāts, kurš atkārtotā balsojumā ieguvis lielāko balsu skaitu.
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(6) Revīzijas komitejas locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar kapitālsabiedrības
akcionāru (dalībnieku) sapulces lēmumu.
(7) Revīzijas komitejas loceklis var jebkurā laikā atstāt revīzijas komitejas locekļa amatu, par
to rakstveidā paziņojot kapitālsabiedrībai.
(8) Revīzijas komitejas loceklis ne vēlāk kā triju dienu laikā no dienas, kad uzzinājis par
apstākļiem, kuri viņam liedz turpināt ieņemt revīzijas komitejas locekļa amatu vai kuri apdraud viņa
neatkarību, rakstveidā informē par tiem kapitālsabiedrību. Ja pēc šīs daļas pirmajā teikumā minētās
rakstveida informācijas saņemšanas kapitālsabiedrība konstatē, ka revīzijas komiteja vairs neatbilst
šā likuma 55.6 panta trešās daļas prasībām, tad kapitālsabiedrība nodrošina, ka triju mēnešu laikā
no dienas, kad tā ir konstatējusi revīzijas komitejas neatbilstību šā likuma 55.6 panta trešās daļas
prasībām, tiek sasaukta akcionāru (dalībnieku) sapulce, lai pieņemtu lēmumu par nepieciešamajām
izmaiņām revīzijas komitejas sastāvā.
(9) Ja revīzijas komitejas loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms revīzijas
komitejas darbības (pilnvaru) termiņa beigām, kapitālsabiedrība nodrošina, ka triju mēnešu laikā
no dienas, kad saņemts paziņojums, ka revīzijas komitejas loceklis atstāj amatu, vai no dienas, ar
kuru tas atsaukts no amata, tiek sasaukta akcionāru (dalībnieku) sapulce, lai kapitālsabiedrības
akcionāri (dalībnieki) lemtu par jauna revīzijas komitejas locekļa ievēlēšanu un nodrošinātu
revīzijas komitejā atbilstošu tās locekļu skaitu. Jauna revīzijas komitejas locekļa ievēlēšana notiek,
pārvēlot visu revīzijas komiteju. Pārvēlētās revīzijas komitejas darbības (pilnvaru) termiņš sākas tās
pārvēlēšanas dienā.
(10) Revīzijas komitejas loceklis (izņemot revīzijas komitejā ievēlēto padomes locekli)
nedrīkst būt darba tiesiskajās attiecībās ar kapitālsabiedrību. Atlīdzību revīzijas komitejas loceklim
nosaka kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulce.
(11) Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri regulētajā tirgū tiek iekļauti pirmo reizi,
revīzijas komiteju ievēlē nākamajā akcionāru (dalībnieku) sapulcē, kas notiek pēc pārvedamo
vērtspapīru iekļaušanas regulētajā tirgū, ja vien tajā dienā, kad tās pārvedami vērtspapīri regulētajā
tirgū tiek iekļauti, tai jau nav šā likuma prasībām atbilstoši izveidota revīzijas komiteja vai tai
līdzvērtīga struktūra, kas atbilst šajā likumā revīzijas komitejai noteiktajām prasībām.
55.8 pants. Revīzijas komitejas vadība un sēdes
(1) Revīzijas komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru no revīzijas komitejas locekļu
vidus ievēlē revīzijas komitejas locekļi.
(2) Prombūtnes laikā revīzijas komitejas priekšsēdētāju pēc viņa rakstveidā noformēta
norādījuma aizstāj cits revīzijas komitejas loceklis.
(3) Revīzijas komitejas sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes gadā.
(4) Tiesības pieprasīt revīzijas komitejas sēdes sasaukšanu ir katram revīzijas komitejas
loceklim, kā arī kapitālsabiedrības padomei (ja tāda ir izveidota) un kapitālsabiedrības akcionāru
(dalībnieku) sapulcei, pamatojot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.
55.9 pants. Revīzijas komitejas locekļa atbildība
(1) Ja revīzijas komitejas loceklis rīkojas prettiesiski, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro
tiesību aktus, kapitālsabiedrības statūtus vai akcionāru (dalībnieku) sapulces lēmumus, vai darbojas
ļaunprātīgi vai nolaidīgi, viņš atbild par zaudējumiem, kas tādējādi nodarīti kapitālsabiedrībai un
citām personām.
(2) Kapitālsabiedrība prasību pret revīzijas komitejas locekļiem var celt, ievērojot
Komerclikumā noteikto kārtību attiecībā uz sabiedrības prasību celšanu.
55.10 pants. Informācijas neizpaušanas prasības
(1) Revīzijas komitejas loceklim ir aizliegts izpaust trešajām personām informāciju, kas
viņam uzticēta vai kļuvusi zināma, pildot revīzijas komitejas locekļa amata pienākumus, tostarp
komercnoslēpumu. Revīzijas komitejas loceklis ir atbildīgs par jebkādas tādas informācijas, tai
skaitā komercnoslēpuma, prettiesisku izpaušanu, kura saņemta savu pienākumu pildīšanas laikā
un nav publiski izplatīta.
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(2) Atstājot revīzijas komitejas locekļa amatu, revīzijas komitejas loceklim ir pienākums
nodot kapitālsabiedrības rīcībā visus dokumentus (Dokumentu juridiskā spēka likuma izpratnē),
kas nodoti viņa rīcībā vai kurus viņš pats sagatavojis, pildot revīzijas komitejas locekļa pienākumus,
kā arī saistībā ar minēto pienākumu izpildi viņa rīcībā nodoto un saglabāto informāciju (arī to,
kas saglabāta datorā vai elektroniskajos datu nesējos). Kapitālsabiedrībai ir pienākums no revīzijas
komitejas locekļa saņemtos dokumentus un informāciju nodot revīzijas komitejai, nodrošinot
šo dokumentu un informācijas satura nemainīgumu no to saņemšanas brīža līdz brīdim, kad tie
nodoti revīzijas komitejai.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētais aizliegums uz revīzijas komitejas locekli attiecas arī pēc
tam, kad viņš ir atstājis revīzijas komitejas locekļa amatu.
55.11 pants. Īpaši noteikumi attiecībā uz revīzijas komitejas darbību
(1) Kapitālsabiedrībā, kas atbilst šā likuma 1. panta pirmās daļas 33. punkta kritērijiem,
revīzijas komitejas uzdevumus var pildīt kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota).
(2) Lēmums par to, ka revīzijas komitejas funkcijas pildīs kapitālsabiedrības padome,
pieņemams kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulcē. Lai nodotu revīzijas komitejas
funkciju pildīšanu kapitālsabiedrības padomei, ir nepieciešama visu padomes locekļu piekrišana
pildīt arī revīzijas komitejas uzdevumus.
(3) Ja tādā kapitālsabiedrībā, kurā revīzijas komitejas uzdevumus pilda kapitālsabiedrības
padome, tiek pārvēlēta kapitālsabiedrības padome, akcionāru (dalībnieku) sapulce vienlaikus ar
padomes ievēlēšanu lemj jautājumu par to, vai revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt jaunievēlētajai
padomei. Šādā gadījumā ir nepieciešama visu jaunievēlētās padomes locekļu piekrišana pildīt arī
revīzijas komitejas uzdevumus. Šajā daļā minētie lēmumi ierakstāmi kapitālsabiedrības akcionāru
(dalībnieku) sapulces protokolā.
(4) Kapitālsabiedrība var neveidot revīzijas komiteju, ja:
1) tā pārvalda ieguldījumu fondu, kas darbojas atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrību likumam, vai alternatīvo ieguldījumu fondu, kas darbojas atbilstoši
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumam;
2) tās vienīgā komercdarbība ir tādu uz aktīviem balstītu vērtspapīru emisija, kuri
noteikti Eiropas Komisijas regulas Nr. 809/2004 2. panta 5. punktā. Šādā gadījumā
kapitālsabiedrība publicē savā mājaslapā internetā informāciju par to, ka revīzijas
komiteja netiek izveidota. Ja kapitālsabiedrība izlemj, ka nav nepieciešams revīzijas
komitejas uzdevumu izpildi nodot kapitālsabiedrības pārraudzības institūcijai, tad
kapitālsabiedrība arī par to publicē informāciju savā mājaslapā internetā;
3) tā ir reģistrēta Latvijas Republikā un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un tai jau ir izveidota revīzijas komitejai līdzvērtīga struktūra,
kas atbilst šajā likumā revīzijas komitejai noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā
kapitālsabiedrība rakstveidā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par to,
kura institūcija kapitālsabiedrībā veic šā likuma 55.3 pantā minētos uzdevumus un
kāds ir tās personālsastāvs;
4) tā ir koncerna (konsolidācijas grupas) meitas sabiedrība, kuru kontrolē tās mātes
sabiedrība, un koncerna (konsolidācijas grupas) līmenī izveidotā struktūra revīzijas
komitejas uzdevumu izpildei nodrošina šā likuma 55.2 , 55.3 pantā, 55.4 panta
trešajā daļā, 55.6 panta pirmajā, otrajā, trešajā, piektajā un septītajā daļā, 55.7 panta
otrajā daļā, 55.8 panta pirmajā daļā un 55.11 panta pirmajā daļā minēto prasību, kā
arī Regulas Nr. 537/2014 11. panta 1. un 2. punktā un 16. panta 5. punktā minēto
prasību ievērošanu. Par koncerna (konsolidācijas grupas) mātes sabiedrības
meitas sabiedrību uzskata arī ikvienu šā koncerna (konsolidācijas grupas) meitas
sabiedrības meitas sabiedrību.”
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6. Papildināt 56. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) nefinanšu paziņojuma, ja saskaņā ar šā likuma 56.3 panta prasībām kapitālsabiedrībai
ir pienākums sagatavot šādu paziņojumu un tā šo paziņojumu sagatavo kā atsevišķu
dokumentu.”
7. 56.2 pantā:
izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(2) Lai paziņojumā par korporatīvo pārvaldību sniegtu pietiekami skaidru, precīzu un
plašu informāciju par to, kādā veidā kapitālsabiedrība tiek pārvaldīta, par korporatīvās pārvaldības
ieteikumu piemērošanu un kapitālsabiedrību raksturojošiem rādītājiem, tai skaitā kapitāla struktūru
un personām, kurām pieder akcijas, kapitālsabiedrība, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū,
minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju:”;
izteikt otrās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3) ja kapitālsabiedrība nepiemēro atsevišķus korporatīvās pārvaldības ieteikumos
iekļautos principus, — par to, kuri principi netiek piemēroti, un šādas rīcības
pamatojumu, pietiekami skaidri, precīzi un plaši paskaidrojot:
a) nepiemērošanas iemeslu attiecībā uz katru konkrēto principu, kas netiek
piemērots, iespējamās sekas un veidu, kādā pieņemts lēmums par šā principa
nepiemērošanu,
b) kad plānots uzsākt konkrētā principa piemērošanu, ja šā punkta “a” apakšpunktā
minētais lēmums attiecas uz ierobežotu laikposmu,
c) kādā veidā pasākums, kas veikts konkrētā principa piemērošanas vietā (ja tāds
bijis), sasniedz šā principa vai korporatīvās pārvaldības ieteikumu (kuros iekļauts
šis princips) mērķi vai veicina labu korporatīvo pārvaldību kapitālsabiedrībā;
4) ja kapitālsabiedrība vispār nepiemēro korporatīvās pārvaldības ieteikumus, — šādas
rīcības pamatojumu;”;
papildināt otro daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8) ja kapitālsabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes
institūciju locekļu sastāva dažādību (daudzpusības politika), — aprakstu par šīs
politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta otrās daļas 8. punkts neattiecas uz tādu šā panta otrajā daļā minēto
kapitālsabiedrību, kura pirmajā pārskata gadā, kad tā kļuvusi par emitentu šā likuma izpratnē, bet,
sākot ar otro pārskata gadu, kad tā kļuvusi par emitentu šā likuma izpratnē, divus gadus pēc kārtas
(gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem:
1) vidējais darbinieku skaits — 250;
2) aktīvu kopsumma bilances datumā — 20 000 000 euro;
3) gada tīrais apgrozījums (neto apgrozījums) — 40 000 000 euro.”;
aizstāt septītajā daļā vārdus un skaitli “otrās daļas 5. punktā” ar vārdiem un skaitļiem “otrās
daļas 5. un 8. punktā”.
8. Papildināt likumu ar 56.3, 56.4 un 56.5 pantu šādā redakcijā:
“56.3 pants. Nefinanšu paziņojums
(1) Kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ja šīs
kapitālsabiedrības pirmajā pārskata gadā, kad tā kļuvusi par emitentu šā likuma izpratnē, bet, sākot
ar otro pārskata gadu, kad tā kļuvusi par emitentu šā likuma izpratnē, — divus gadus pēc kārtas (gan
kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) vidējais darbinieku skaits pārsniedz 500 un aktīvu kopsumma
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bilances datumā pārsniedz 20 000 000 euro vai gada tīrais apgrozījums (neto apgrozījums) pārsniedz
40 000 000 euro, ir pienākums šā likuma 56. pantā minētajā vadības ziņojumā iekļaut nefinanšu
paziņojumu.
(2) Ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu izpratni par šā panta pirmajā daļā minētās kapitālsabiedrības
attīstību, darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī par tās komercdarbības ietekmi uz vidi,
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas
un kukuļošanas novēršanas pasākumiem (turpmāk — korporatīvās sociālās atbildības jomas),
nefinanšu paziņojumā sniedz vismaz šādu informāciju:
1) kapitālsabiedrības komercdarbības modeļa īsu aprakstu, kas var ietvert vispārīgu
informāciju par kapitālsabiedrības galvenajiem saimnieciskās darbības veidiem
un ģeogrāfiskajiem tirgiem, sadarbības partneriem, klientiem, svarīgākajiem
izmantojamiem resursiem, izdevumu un ienākumu plūsmu un citu komercdarbību
raksturojošu informāciju;
2) aprakstu par kapitālsabiedrības politikām, kuras tā īsteno attiecībā uz korporatīvās
sociālās atbildības jomām, tai skaitā aprakstu par to, kādas procedūras
kapitālsabiedrībā ir ieviestas, lai nodrošinātu pienācīgu uzmanību šo politiku
īstenošanas procesam;
3) informāciju par šīs daļas 2. punktā minēto politiku īstenošanas rezultātiem;
4) informāciju par galvenajiem ar korporatīvās sociālās atbildības jomām saistītajiem
riskiem, kuri raksturīgi kapitālsabiedrības darījumiem, un, kad tas ir būtiski
un samērīgi, arī informāciju par riskiem, kuri izriet no kapitālsabiedrības
komercdarbības ietvaros noslēgtajiem tiesiskajiem darījumiem vai ir saistīti ar tās
ražotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem un kuri var radīt negatīvas sekas
korporatīvās sociālās atbildības jomās, kā arī par to, kā kapitālsabiedrība šos riskus
pārvalda;
5) galvenos nefinanšu rādītājus, kas raksturīgi konkrētajai kapitālsabiedrībai un
nozarei, kurā tā darbojas.
(3) Nefinanšu paziņojumā iekļauj arī atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām
un papildu skaidrojumus par tām, ja finanšu pārskatā norādītā summa ir saistīta ar kādu no
kapitālsabiedrības korporatīvās sociālās atbildības jomām.
(4) Lai sniegtu informāciju par korporatīvās sociālās atbildības jomām, šā panta pirmajā daļā
minētā kapitālsabiedrība var izmantot Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību aktos vai
Apvienoto Nāciju Organizācijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Starptautiskās
Darba organizācijas, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas vai citas starptautiskās organizācijas
izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus (turpmāk — Latvijas, Eiropas
Savienības vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes
vai ieteikumi). Vadības ziņojumā norāda, kuras Latvijas, Eiropas Savienības vai citu starptautisko
organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus kapitālsabiedrība
izmanto.
(5) Ja šā panta pirmajā daļā minētā kapitālsabiedrība neīsteno politiku attiecībā uz vienu
vai vairākām korporatīvās sociālās atbildības jomām, nefinanšu paziņojumā sniedz skaidru un
argumentētu pamatojumu, kādēļ to nedara.
(6) Izņēmuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā kapitālsabiedrība var nesniegt
informāciju par notikumiem, kuru iestāšanās ir sagaidāma tuvākā gada laikā, vai par sarunu
procesā esošiem jautājumiem, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:
1) šīs kapitālsabiedrības valde rakstveida ziņojumā kapitālsabiedrības akcionāru
(dalībnieku) sapulcei sniedz skaidrojumu par apstākļiem, kuru dēļ minētās
informācijas sniegšana nopietni kaitētu šīs kapitālsabiedrības komercdarbībai;
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2)

minētās informācijas nesniegšana nav šķērslis skaidras izpratnes iegūšanai par
kapitālsabiedrības attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli un tās
komercdarbības ietekmi uz korporatīvās sociālās atbildības jomām.
(7) Šā panta pirmajā daļā minētā kapitālsabiedrība ir atbrīvota no pienākuma iekļaut vadības
ziņojumā nefinanšu paziņojumu, ja tā nefinanšu paziņojumu sagatavo kā atsevišķu dokumentu,
kurā sniedz informāciju atbilstoši šajā pantā nefinanšu paziņojumam noteiktajām prasībām, un to
publicē kopā ar vadības ziņojumu kā gada pārskata sastāvdaļu.
(8) Ja šā panta pirmajā daļā minētā kapitālsabiedrība nefinanšu paziņojumu ir iekļāvusi
vadības ziņojumā vai to sagatavojusi kā šā panta septītajā daļā minēto atsevišķo dokumentu, tā ir
atbrīvota no gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā pienākuma
attiecībā uz noteiktu nefinanšu rādītāju sniegšanu un analīzi vadības ziņojumā.
(9) Šā panta pirmajā daļā minētā kapitālsabiedrība, kura ir koncerna (konsolidācijas grupas)
meitas sabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot nefinanšu paziņojumu, ja šajā paziņojumā
sniedzamā informācija ir iekļauta tajā mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai
atsevišķajā dokumentā, kas sagatavots, ņemot vērā šā panta noteikumus, un ja šis konsolidētais
vadības ziņojums vai atsevišķais dokuments ir publiskots šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.
(10) Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots nefinanšu paziņojums, kā arī to, vai
nefinanšu paziņojums ir iekļauts vadības ziņojumā vai šā panta septītajā daļā minētajā atsevišķajā
dokumentā, bet šā panta devītajā daļā minētajā gadījumā — vai no nefinanšu paziņojuma
sagatavošanas atbrīvotās koncerna (konsolidācijas grupas) meitas sabiedrības nefinanšu paziņojumā
sniedzamā informācija ir iekļauta koncerna (konsolidācijas grupas) mātes sabiedrības konsolidētajā
vadības ziņojumā vai atsevišķajā dokumentā, kas sagatavots, ņemot vērā šā panta noteikumus.
56.4 pants. Konsolidētais nefinanšu paziņojums
(1) Kapitālsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un kura
ir tāda koncerna (konsolidācijas grupas) mātes sabiedrība, kuram pirmajā darbības gadā, kad
minētā mātes sabiedrība kļuvusi par emitentu šā likuma izpratnē, bet, sākot ar otro pārskata gadu,
kad minētā mātes sabiedrība kļuvusi par emitentu šā likuma izpratnē, — divus gadus pēc kārtas
(gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā) vidējais darbinieku skaits pārsniedz 500 un aktīvu
kopsumma bilances datumā konsolidēti pārsniedz 20 000 000 euro vai gada tīrais apgrozījums (neto
apgrozījums) konsolidēti pārsniedz 40 000 000 euro, ir pienākums konsolidētajā vadības ziņojumā
ietvert konsolidēto nefinanšu paziņojumu.
(2) Ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu izpratni par šā panta pirmajā daļā minētā koncerna
(konsolidācijas grupas) attīstību, darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī par tā
komercdarbības ietekmi uz korporatīvās sociālās atbildības jomām, konsolidētajā nefinanšu
paziņojumā sniedz informāciju par šo koncernu (konsolidācijas grupu) kopumā, attiecīgi
piemērojot šā likuma 56.3 panta otrās un ceturtās daļas noteikumus.
(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētais koncerns (konsolidācijas grupa) neīsteno politiku
attiecībā uz vienu vai vairākām korporatīvās sociālās atbildības jomām, konsolidētajā nefinanšu
paziņojumā sniedz skaidru un argumentētu pamatojumu, kādēļ to nedara.
(4) Konsolidētajā nefinanšu paziņojumā iekļauj arī atsauces uz konsolidētajā finanšu pārskatā
norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām, ja konsolidētajā finanšu pārskatā norādītā
summa attiecas uz kādu no koncerna (konsolidācijas grupas) korporatīvās sociālās atbildības
jomām.
(5) Izņēmuma gadījumā šā panta pirmajā daļā minētā koncerna (konsolidācijas grupas) mātes
sabiedrība var nesniegt informāciju par notikumiem, kuru iestāšanās ir sagaidāma tuvākā gada
laikā, vai sarunu procesā esošiem jautājumiem, kuri attiecas uz korporatīvās sociālās atbildības
jomām, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:
1) šīs mātes sabiedrības valde rakstveida ziņojumā minētās mātes sabiedrības
akcionāru (dalībnieku) sapulcei sniedz skaidrojumu par apstākļiem, kuru dēļ
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minētās informācijas sniegšana nopietni kaitētu šā koncerna (konsolidācijas grupas)
komercdarbībai;
2) minētās informācijas nesniegšana nav šķērslis skaidras izpratnes iegūšanai par
koncerna (konsolidācijas grupas) attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli
un tā komercdarbības ietekmi uz korporatīvās sociālās atbildības jomām.
(6) Šā panta pirmajā daļā minētā koncerna (konsolidācijas grupas) mātes sabiedrība neiekļauj
konsolidētajā vadības ziņojumā konsolidēto nefinanšu paziņojumu, ja tā šo paziņojumu sagatavo
kā atsevišķu dokumentu, kurā sniedz informāciju atbilstoši šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un
piektajā daļā konsolidētajam nefinanšu paziņojumam noteiktajām prasībām, un to publicē kopā ar
vadības ziņojumu kā konsolidētā gada pārskata sastāvdaļu.
(7) Ja šā panta pirmajā daļā minētā koncerna (konsolidācijas grupas) mātes sabiedrība
konsolidēto nefinanšu paziņojumu ir iekļāvusi konsolidētajā vadības ziņojumā vai to sagatavojusi
kā šā panta sestajā daļā minēto atsevišķo dokumentu, tā ir atbrīvota no gada pārskata un konsolidētā
gada pārskata sagatavošanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā pienākuma attiecībā uz
noteiktu nefinanšu rādītāju sniegšanu un analīzi savā vadības ziņojumā un konsolidētajā vadības
ziņojumā.
(8) Šā panta pirmajā daļā minētā koncerna (konsolidācijas grupas) mātes sabiedrība, kura ir
cita koncerna (citas konsolidācijas grupas) meitas sabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot
konsolidēto nefinanšu paziņojumu, ja tajā sniedzamā informācija (gan par minēto mātes sabiedrību,
gan par tās meitas sabiedrībām) ir iekļauta šā cita koncerna (citas konsolidācijas grupas) mātes
sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķa dokumenta veidā sagatavotā konsolidētajā
nefinanšu paziņojumā, kas sagatavots, ņemot vērā šā panta noteikumus, un ja šis konsolidētais
vadības ziņojums vai atsevišķa dokumenta veidā sagatavotais konsolidētais nefinanšu paziņojums
ir publiskots šā likuma 64.2 pantā noteiktajā kārtībā.
(9) Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots konsolidētais nefinanšu paziņojums,
kā arī to, vai šis paziņojums ir iekļauts konsolidētajā vadības ziņojumā vai šā panta sestajā daļā
minētajā atsevišķajā dokumentā, bet šā panta astotajā daļā minētajā gadījumā — vai no konsolidētā
nefinanšu paziņojuma sagatavošanas atbrīvotās koncerna (konsolidācijas grupas) mātes
sabiedrības konsolidētajā nefinanšu paziņojumā sniedzamā informācija ir iekļauta cita koncerna
(citas konsolidācijas grupas) mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķajā
dokumentā, kas sagatavots, ņemot vērā šā panta noteikumus.
56.5 pants. Par gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu un izplatīšanu
atbildīgā persona
Par gada pārskata un, ja kapitālsabiedrībai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu,
konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbilstoši šā likuma prasībām, kā arī par šo pārskatu
izplatīšanu šajā likumā noteiktajā kārtībā ir atbildīga kapitālsabiedrības valde.”
9. Aizstāt 66. panta otrajā daļā skaitli un vārdu “4. punktā” ar skaitli un vārdu “5. punktā”.
10. Aizstāt 81. panta trešās daļas pēdējā teikumā vārdus “pirmās daļas” ar vārdiem “ceturtās
daļas”.
11. Papildināt 129.1 pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Komisija var atļaut ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura izpilda ieguldītāju rīkojumus
par darījumiem ar finanšu instrumentiem, turēt finanšu instrumentus savā vārdā (uzņemties savā
vārdā saistības un risku, kas izriet no finanšu instrumentu pozīcijām), ja vienlaikus ir izpildīti šādi
nosacījumi:
1) šādu finanšu instrumentu pozīciju iemesls ir vienīgi ieguldījumu brokeru sabiedrības
nespēja savstarpēji savietot ieguldītāju rīkojumus;
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2)
3)
4)

šādu finanšu instrumentu pozīciju kopējā tirgus vērtība nepārsniedz 15 procentus
no ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējā kapitāla;
ieguldījumu brokeru sabiedrība izpilda Regulas (ES) Nr.575/2013 92., 93., 94. un
95. pantā un Ceturtajā daļā noteiktās prasības;
šādām finanšu instrumentu pozīcijām ir gadījuma un pagaidu raksturs, un tās pastāv
vienīgi uz laiku, kas vajadzīgs, lai veiktu minēto darījumu ar finanšu instrumentiem.”

12. 148. pantā:
aizstāt sešpadsmitās daļas ievaddaļā skaitļus “54., 56., 57., 57.2” ar skaitļiem “54., 56., 56.3,
56.4, 57., 57.2, 57.3”;
papildināt pantu ar astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(18) Ja persona nav ievērojusi šā likuma 55.2, 55.3, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8 vai 55.11 panta prasības,
Komisija ir tiesīga piemērot vienu vai vairākas šādas sankcijas vai uzraudzības pasākumus:
1) izteikt brīdinājumu;
2) publicēt Komisijas mājaslapā internetā publisku paziņojumu, kurā norāda par
pārkāpumu atbildīgo personu un pārkāpuma būtību;
3) pieprasīt, lai par pārkāpumu atbildīgā persona izbeidz attiecīgu darbību;
4) noteikt pagaidu aizliegumu kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklim, kurš ir
atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu, uz laiku līdz trim gadiem pildīt viņam noteiktos
pienākumus kapitālsabiedrībā;
5) uzlikt kapitālsabiedrībai soda naudu līdz 10 procentiem no iepriekšējā pārskata
gada neto apgrozījuma summas. Ja 10 procenti no iepriekšējā pārskata gada neto
apgrozījuma summas ir mazāk par 142 300 euro, Komisija ir tiesīga uzlikt soda
naudu līdz 142 300 euro;
6) uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai fiziskajai personai soda naudu līdz vienam
miljonam euro.”
13. 150. pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“150. pants. Sankciju un uzraudzības pasākumu publiskošana
(1) Komisija informāciju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kas personām
piemēroti par šā likuma 148. pantā minētajiem pārkāpumiem, ievieto savā mājaslapā internetā,
norādot ziņas par personu un tās izdarīto pārkāpumu, kā arī par Komisijas izdotā administratīvā
akta apstrīdēšanu un pieņemto nolēmumu.”;
papildināt 2.1 daļu pēc vārda “septiņpadsmitajā” ar vārdiem “un astoņpadsmitajā”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “piecpadsmitajā un septiņpadsmitajā daļā” ar vārdiem
“piecpadsmitajā, septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Komisija piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē Finanšu
ministriju par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, kuri piemēroti par šā likuma 148. panta
astoņpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem.”
14. Papildināt pārejas noteikumus ar 58. punktu šādā redakcijā:
“58. Šā likuma 56. panta pirmās daļas 5. punkts, 56.2 panta otrās daļas ievaddaļa un 3. un
4. punkts, kas izteikti jaunā redakcijā, otrās daļas 8. punkts, 2.1 daļa un grozījums septītajā daļā, 56.3,
56.4 un 56.5 pants un grozījums 148. panta sešpadsmitajā daļā (atbildība par prasību neievērošanu
attiecībā uz nefinanšu paziņojumu un konsolidēto nefinanšu paziņojumu) ir attiecināms uz gada
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pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2017. gada pārskata gadu (pārskata gadu,
kurš sākas 2017. gada 1. janvārī vai 2017. kalendāra gada laikā).”
15. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 36. un 37. punktu šādā
redakcijā:
“36) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/56/ES, ar kuru
groza direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu
obligātās revīzijas (Dokuments attiecas uz EEZ);
37) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra direktīvas 2014/95/ES,
ar ko groza direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu
nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņems 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

86.

502L/12

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2006, 2. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010,
206. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “oksi-sadalāmā” (attiecīgā locījumā) un vārdu “oksisadalāmā”
(attiecīgā locījumā) ar vārdu “oksonoārdāmā” (attiecīgā locījumā).
2. 1. pantā:
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10) oksonoārdāmā plastmasa — plastmasas materiāls, kurā ir piedevas, kas katalizē šā
materiāla sadalīšanos mikrofragmentos, bet nepadara to kompostējamu (plastmasas materiāls nav
bioloģiski noārdāms), un no kura tiek ražots iepakojums, tai skaitā iepirkumu maisiņi, un vienreiz
lietojamie galda trauki un piederumi;”;
papildināt pantu ar 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:
“11) plastmasa — polimērs Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regulas
(EK) Nr. 1907/2006 3. panta 5. punkta nozīmē, kam var būt pievienotas piedevas vai citas vielas un
kas spēj funkcionēt kā iepakojuma, tai skaitā iepirkumu maisiņu, un kā vienreiz lietojamo galda
trauku un piederumu galvenā strukturālā sastāvdaļa;
12) plastmasas iepirkumu maisiņi — iepirkumu maisiņi ar vai bez roktura, kuri izgatavoti
no plastmasas un patērētājiem tiek nodrošināti preču vai ražojumu tirdzniecības vietās;
13) vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi — iepirkumu maisiņi, kuri izgatavoti no
plastmasas un kuru materiāla biezums nepārsniedz 50 mikronus un viena maisiņa svars
nepārsniedz trīs gramus (1000 maisiņu svars nepārsniedz trīs kilogramus).”
3. 3. panta pirmajā daļā:
izslēgt 1. punkta “e” apakšpunktu;
izslēgt 1.1 punktu.
4. 4. pantā:
izslēgt pirmās daļas 4. punktu;
izteikt pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:
“10) F1, F2, F3 un F4 kategorijas uguņošanas ierīces.”;
izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Plastmasas iepirkumu maisiņiem, ko patērētājam ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ
tirgotājs nodrošina preču vai ražojumu tirdzniecības vietās, neatkarīgi no tā, vai par šiem maisiņiem
tiek iekasēta atsevišķa samaksa, piemēro nodokļa likmi, kas noteikta šā likuma 24. pantā.”
5. Papildināt 7. panta otrās daļas 5. punktu pēc vārdiem “kārtību, kādā” ar vārdiem “nodokļa
maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu un
nemaksā nodokli, un”.
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6. 8. pantā:
papildināt panta nosaukumu pēc vārda “nodokļa” ar vārdu “samaksas”;
papildināt otrās daļas 3. punktu pēc vārdiem “kā arī” ar vārdiem “prasības nodokļa
maksātājam, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku
un piederumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, un”;
papildināt otrās daļas 4. punktu pēc vārdiem “kārtību, kādā” ar vārdiem “nodokļa maksātājs,
kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu
apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā nodokli, un”;
papildināt otro daļu ar 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:
“8) izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu pārstrādes
un reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtību izlietotā iepakojuma vai vienreiz
lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros;
9) kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša
iestāde pieņem lēmumu par atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas par
iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem;
10) kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā
esoša iestāde izskata pārskatu un auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma
apsaimniekošanu vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu
un aprēķināto nodokli.”
7. 9. panta otrajā daļā:
papildināt 3. punktu pēc vārdiem “kā arī” ar vārdiem “prasības nodokļa maksātājam, kas
pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā
nodokli, un”;
papildināt 4. punktu pēc vārdiem “kārtību, kādā” ar vārdiem “nodokļa maksātājs, kas pats
izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un nemaksā
nodokli, un”;
aizstāt 6. punktā vārdu “reģenerācijas” ar vārdiem “savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas”;
papildināt daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8) kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša
iestāde pieņem lēmumu par atbrīvojumu no nodokļa samaksas par videi kaitīgām
precēm;
9) kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša
iestāde izskata pārskatu un auditētu pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu
apsaimniekošanu un aprēķināto nodokli.”
8. Papildināt 13. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Nodokli aprēķina un maksā par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai
zemes dzīļu izmantošanas licencē iekļautajiem derīgajiem izrakteņiem un par derīgo izrakteņu
ieguves procesā iegūtajiem blakusproduktiem, kuru ieguve nav iekļauta bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē, bet par kuriem nodoklis ir jāmaksā
atbilstoši šā likuma 1. pielikumam.”
9. Izslēgt 17. pantu.
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10. Izteikt 24. panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Plastmasas iepirkumu maisiņiem šā likuma 4. panta piektajā daļā minētajā gadījumā
piemēro šādu nodokļa likmi:
1) vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem — 4,80 euro par vienu kilogramu;
2) plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuru materiāla biezums ir lielāks par 50 mikroniem
un viena maisiņa svars ir lielāks par trim gramiem (1000 maisiņu svars pārsniedz trīs
kilogramus) — 1,50 euro par vienu kilogramu.”
11. Izteikt 24.1 pantu šādā redakcijā:
“24.1 pants. Nodokļa aprēķināšana par uguņošanas ierīcēm
Nodokļa maksātājs aprēķina un maksā nodokli par Latvijas Republikā realizētām vai savas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām uguņošanas ierīcēm, piemērojot nodokļa
likmi trīs procentu apmērā no šo ierīču iegādes vērtības. Nodokļa maksātājs nodrošina realizēto un
savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto uguņošanas ierīču uzskaiti, lai pamatotu
nodokļa aprēķinu.”
12. 27. pantā:
aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus “attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai
iestādei” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienestam”;
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Ja videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā Latvijas Republikas teritorijā pirmā realizē
vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieved ārvalsts persona, kura nav reģistrēta Valsts
ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, ārvalsts personas vietā nodokli samaksā un pārskatu
iesniedz ārvalsts personas pastāvīgā pārstāvniecība, preču saņēmējs vai cita persona Latvijā, ar
kuru noslēgts rakstveida līgums par saistību pārņemšanu attiecībā uz nodokli.”
13. Papildināt 29. panta pirmās daļas otro teikumu ar vārdiem “un administrēšanas izmaksu
segšanai par Valsts kasē atvērto poligona slēgšanas kontu”.
14. Papildināt 31. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja nodokļa maksātājs apsaimniekotājam ir norādījis nepilnīgu nodokļa objektu apjomu
vai nav to norādījis vispār un tā rezultātā reģenerācijas normas nav izpildītas, nodokļa maksātājam ir
pienākums veikt atbilstoši šā panta trešajai daļai noteikto nodokļu maksājumu. Ja apsaimniekošanas
sistēmas klienti ir norādījuši nodokļa objektu apjomu pilnā apmērā, bet apsaimniekotājs nav
izpildījis reģenerācijas normas, apsaimniekotājam ir pienākums veikt atbilstoši šā panta trešajai
daļai noteikto nodokļu maksājumu.”
15. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2017. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 8. panta otrās
daļas 8. punktā minētos noteikumus.”
16. Papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1. punktu ar 12. un
13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa direktīvas 2015/720/ES, ar
ko groza direktīvu 94/62/EK attiecībā uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu
patēriņa samazināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ);
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13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīvas 2012/19/ES par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (Dokuments attiecas uz
EEZ).”
17. 3. pielikumā:
izteikt tabulas nosaukumu šādā redakcijā:
“Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu līdz 2016. gada 31. decembrim”;
papildināt pielikumu ar jaunu tabulu šādā redakcijā:
“Nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu no 2017. gada 1. janvāra
Likme
Likme
Likme
laikposmā no laikposmā no laikposmā no
2019. gada
2018. gada
2017. gada
Nr.
Mērp.
Atkritumu veids
vie- 1. janvāra līdz 1. janvāra līdz 1. janvāra līdz
2017. gada
2018. gada
2019. gada
k.
nība
31. decembrim 31. decembrim 31. decembrim
(euro)
(euro)
(euro)
1. Sadzīves atkritumi un tonna
25,00
35,00
43,00

2.
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ražošanas atkritumi,
kas nav uzskatāmi
par bīstamiem
atkritumiem
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem par atkritumu
klasifikatoru un
īpašībām, kuras
padara atkritumus
bīstamus
Bīstamie atkritumi
un ražošanas
atkritumi, kas
ir uzskatāmi
par bīstamiem
atkritumiem
atbilstoši
normatīvajiem
aktiem par atkritumu
klasifikatoru un
īpašībām, kuras
padara atkritumus
bīstamus

tonna

45,00

50,00

55,00

Likme no
2020. gada
1. janvāra
(euro)
50,00

60,00”
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18. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:
“Dabas resursu nodokļa likuma
6. pielikums

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm
1. Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm, izņemot elektriskās un elektroniskās iekārtas,
kas noteiktas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktā
Nr.
p.
k.
1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.

Preces veids

Smēreļļas
Elektriskie akumulatori un galvaniskie
strāvas avoti (arī tādi, kas iestrādāti ierīcēs un
transportlīdzekļos):
elektriskie akumulatori, svina
elektriskie akumulatori Ni-Cd un Fe-Ni
galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
citi elektriskie akumulatori
Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un
citas) (onp — ozona noārdīšanas potenciāls)
Visu veidu riepas
Eļļas filtri

Likme laikposmā no
Likme no
2014. gada 1. janvāra
2017. gada
Mērvienība
līdz 2016. gada
1. janvāra
31. decembrim
(euro)
(euro)
kg
0,17
0,17

kg
kg
kg
kg

0,74
4,00
11
17,03

0,74
4,00
11
17,03

kg onp

2,22

2,22

kg
gab.

0,33
0,33

0,66
0,33

2. Nodokļa likmes par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kas noteiktas
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktā, līdz 2018. gada 30. jūnijam
Nr.
p.
Preces veids
k.
1. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas,
saldētavas, ledusskapjus)
2. Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji
3. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas
4. Informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos
telefonus)
5. Monitori
6. Mobilie telefoni
7. Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)
8. Televizori
9. Elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas
mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)
10. Gāzizlādes spuldzes
11. Apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)
12. Monitoringa un kontroles instrumenti
13. Rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi
14. Medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)
15. Tirdzniecības automāti

Likme
(euro)
par 1 kg
1,44
2,33
3,00
3,00
2,33
3,33
1,44
2,33
3,01
8,58
2,22
2,00
3,00
2,00
3,00
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3. Nodokļa likmes par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kuras noteiktas
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktā, no 2018. gada 1. jūlija
Nr.
Preces veids
p.
k.
1. 1. kategorija. Temperatūras maiņas iekārtas
2. 2. kategorija. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks
par 100 cm2
3. 3. kategorija. Spuldzes
4. 4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm), tai skaitā
mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas
vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un
kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un
citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)
5. 5. kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai
skaitā mājsaimniecības preces, plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas, gaismekļi, skaņas
vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un
kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un
citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)
6. 6. kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens
ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)

Likme
(euro)
par 1 kg
2,50
3,50
8,58
3,00

3,00

3,50”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 15. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

87.

503L/12

Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205. nr.; 2012,
59. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 66. nr.; 2015, 97. nr.; 2016, 232. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt pārejas noteikumus ar 36. punktu šādā redakcijā:
“36. Dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas spēkā
2017. gada 1. janvārī, par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz pašvaldības pieņemtā lēmuma par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā stāšanās brīdim proporcionāli
iekļauj turpmākajos maksājumos periodā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 8. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

88.

504L/12

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 4., 24. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2003, 2., 15. nr.;
2005, 24. nr.; 2007, 21. nr.; 2008, 1. nr.; 2009, 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 106.,
170., 206. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 57. nr.; 2015, 248. nr.) šādus
grozījumus:
1. 2. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Par nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāms apbūves tiesīgais, ja
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz zemesgrāmatā ierakstītas apbūves
tiesības pamata reģistrēta ēka vai inženierbūve.”;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Nekustamā īpašuma nodokli par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētu un uz apbūves tiesības pamata uzceltu ēku vai inženierbūvi maksā apbūves
tiesīgais.”
2. 7. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) ja taksācijas gadā apbūves tiesība izbeidzas līdz ar zemesgrāmatā reģistrētās apbūves
tiesības termiņa notecējumu, tad par ēku vai inženierbūvi, kas uzcelta uz apbūves
tiesības pamata, nekustamā īpašuma nodokli maksā apbūvei nodotā zemes gabala
īpašnieks, sākot ar nākamo mēnesi pēc apbūves tiesības termiņa notecējuma.”;
papildināt trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums apbūves tiesīgajam izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc zemesgrāmatā reģistrētās apbūves tiesības termiņa notecējuma.”
3. 9. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ja zemesgrāmatā ierakstītu apbūves tiesību atsavina vai dāvina vai apbūves tiesība
izbeidzas ar apbūvei nodotā zemes gabala īpašnieka un apbūves tiesīgā savstarpēju vienošanos,
zemesgrāmatā apbūves tiesīgā maiņu vai apbūves tiesības izbeigšanos var reģistrēt pēc tam, kad
ir nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa
maksājums par taksācijas gadu, kurā apbūves tiesību atsavina vai dāvina, vai apbūves tiesība
izbeidzas ar savstarpēju vienošanos, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes
datu pārraides režīmā.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā panta trešo daļu nepiemēro:
1) ja īpašums tiek atsavināts, veicot maksātnespējas procesu;
2) gadījumos, kad nodokļa administrācija veic bezstrīda piedziņu, vēršot to uz
parādnieka mantu atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām”;
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3)

ja apbūves tiesība izbeidzas līdz ar zemesgrāmatās reģistrētās apbūves tiesības
termiņa notecējumu.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 29. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.12.2016., Nr. 254.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

89.

505L/12

Grozījums likumā “Par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam”

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12., 22. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007,
24. nr.; 2009, 2., 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012,
192. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 127., 248. nr.; 2016, 241. nr.) šādu grozījumu:
Aizstāt 8. panta septītajā daļā vārdus “kas aprēķināts atbilstoši likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu” noteiktajam” ar vārdiem un skaitli “kas aprēķināts atbilstoši Mikrouzņēmumu
nodokļa likuma 9. panta otrajai daļai”.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 20. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 30. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.12.2016., Nr. 255.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

90.

506L/12

Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4. nr.; 1998, 15. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 22. nr.; 2003, 2.,
23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.;
2010, 201. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 191., 228. nr.; 2014, 225. nr.; 2015, 56.,
248. nr.; 2016, 241. nr.) šādu grozījumu:
Aizstāt 31. panta devītajā daļā vārdus “kas aprēķināts atbilstoši likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu” noteiktajam” ar vārdiem un skaitli “kas aprēķināts atbilstoši Mikrouzņēmumu
nodokļa likuma 9. panta otrajai daļai”.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 20. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 30. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.12.2016., Nr. 255.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

91.

507L/12

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003,
9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.;
2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241. nr.) šādus grozījumus:
1. 5. pantā:
izslēgt 3.2 daļu;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Mikrouzņēmuma darbinieki, izņemot šā likuma 1. panta 2. punkta “l” apakšpunktā
minētos darba ņēmējus, ir sociāli apdrošināmi saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.”
2. Izslēgt 6. panta deviņpadsmito daļu.
3. Izslēgt 20.1 panta 1.1 un 2.1 daļu.
4. Izslēgt 20.3 pantu.
5. Izslēgt 23. panta 1.3 daļu.
6. Pārejas noteikumos:
izslēgt 54., 55. un 56. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 63. punktu šādā redakcijā:
“63. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. maijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus
par grozījumiem attiecībā uz sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēru sociāli apdrošinātām
personām ar zemu obligāto iemaksu objektu.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 20. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 30. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.12.2016., Nr. 255.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

92.

508L/12

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.;
2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. panta 4. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un
uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem,”.
2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:
“3. pants. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja pienākums informēt darbiniekus
(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, slēdzot darba līgumu, pretendentu rakstveidā
informē, ka darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, ka mikrouzņēmuma darbinieka
iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek noteiktas
no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi
pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai. Šo informāciju var ietvert darba līgumā.
(2) Mikrouzņēmums, kurš vēlas ar nākamo taksācijas periodu kļūt par mikrouzņēmumu
nodokļa maksātāju, rakstveidā informē darbiniekus, ka mikrouzņēmumu nodokli maksājošā
mikrouzņēmuma darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas tiek noteiktas no mikrouzņēmuma apgrozījuma un ka mikrouzņēmuma
darbiniekam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai.
(3) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ne vēlāk kā mēnesi pirms taksācijas perioda beigām
rakstveidā brīdina mikrouzņēmuma darbinieku, ka ar nākamo taksācijas periodu darba devējs
pirms algotā darba ienākuma izmaksāšanas ieturēs no viņa algas nodokli likumā “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā un veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” darba ņēmējam un darba devējam noteiktajā vispārējā
kārtībā, ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs:
1) paredz, ka taksācijas periodā neizpildīs kādu no šā likuma 1. panta 1. punkta vai
2. panta ceturtās daļas nosacījumiem;
2) ar nākamo taksācijas periodu zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu
cita iemesla dēļ.”
3. Izteikt 6. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 15 procenti.
(2) Ja mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī
pārsniedz piecus darbiniekus, šā panta pirmajā daļā noteiktajai likmei pieskaita divus procenta
punktus par katru papildus nodarbināto darbinieku. Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits ceturksnī
ir mainīgs, mikrouzņēmumu nodokļa likmi nosaka pēc lielākā darbinieku skaita attiecīgajā
ceturksnī, ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši ne mazāk par pusi no attiecīgā ceturkšņa.
(21) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta otro daļu, ja
mikrouzņēmuma darbinieku skaits taksācijas gadā ir lielāks par pieciem un mikrouzņēmuma
darbinieku skaits taksācijas gadā salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas
gadā salīdzinājumā ar gadu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pieaudzis par vienu vai diviem
darbiniekiem. Ja mikrouzņēmuma darbinieku skaits gadā ir mainīgs, mikrouzņēmumu nodokļa
maksātāja darbinieku skaitu attiecīgajā gadā nosaka, ņemot vērā tos darbiniekus, kuri nostrādājuši
ne mazāk par pusi no kalendāra gada.
157

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

(3) Mikrouzņēmumu nodokļa likme šā likuma 1. panta 1. punkta “b” apakšpunktā noteiktā
apgrozījuma pārsnieguma daļai ir 20 procenti.
(31) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta trešo daļu, ja tā
taksācijas gada apgrozījums ir pieaudzis salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā
gada apgrozījumu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, taču taksācijas gada apgrozījuma pieaugums
salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu, kas ir pirms
pirmstaksācijas gada, nepārsniedz 30 procentus.
(32) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs par taksācijas gada pārskata ceturksni ir
piemērojis šā panta 2.1 vai 3.1 daļu, jo prognozē, ka taksācijas periodā netiks pārsniegts tajā
noteiktais ierobežojums, tas nepiemēro šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto likmi. Ja pēc
tam kādā no nākamajiem taksācijas gada pārskata ceturkšņiem šā panta 2.1 vai 3.1 daļā noteiktie
ierobežojumi tiek pārsniegti, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs attiecīgi par nākamo taksācijas
perioda ceturksni piemēro šā panta otrajā vai trešajā daļā noteikto likmi, kā arī precizē iepriekšējo
taksācijas gada pārskata ceturkšņu deklarācijas, piemērojot šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto
likmi.
(4) Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums pārsniedz šā likuma 2. panta ceturtajā daļā
noteikto ierobežojumu, papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajai mikrouzņēmumu nodokļa likmei
piemēro palielinātu minētā nodokļa likmi 20 procentu apmērā no šā likuma 5. panta ceturtajā daļā
minētā ar nodokli apliekamā objekta. Ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmumu
nodokli maksājošā mikrouzņēmuma pārsniedz 720 euro Darba likumā noteiktā atlaišanas pabalsta
dēļ vai tādēļ, ka viņam ir izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba tiesisko
attiecību izbeigšanas gadījumā un ar šo personu darba tiesiskās attiecības netiek atjaunotas
sešu mēnešu laikā pēc to izbeigšanas, kā arī tādēļ, ka darbiniekam izmaksājamā summa par ikgadējo
apmaksāto atvaļinājuma laiku ir aprēķināta atbilstoši Darba likuma normām, mikrouzņēmuma
darbinieka ienākuma apmēra kritērijs netiek uzskatīts par pārsniegtu un šajā daļā noteiktā nodokļa
likme nav jāpiemēro.
(5) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā
noteiktās deklarācijas par taksācijas gada pēdējo ceturksni iesniegšanas dienas iemaksā budžetā
mikrouzņēmumu nodokli 50 euro apmērā, ja taksācijas periodā (kalendāra gadā) mikrouzņēmumam
nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 euro.
(6) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs šā panta piekto daļu nepiemēro par taksācijas
gadu, kurā veikta saimnieciskās darbības (komercdarbības) reģistrācija, un par gadu, kurā izbeigta
saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.
(61) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam šā panta piekto daļu nepiemēro proporcionāli
par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas kopj bērnu līdz divu gadu vecumam, kā arī
pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām
maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.
(7) Ja, precizējot iepriekšējā taksācijas perioda mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa
deklarāciju, ir pārsniegts šā likuma 1. panta 1. punkta “b” vai “c” apakšpunktā vai 2. panta
ceturtajā daļā minētais ierobežojums:
1) tajā taksācijas periodā, kurā pēc mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšanas
ir pārsniegts kāds no minētajiem ierobežojumiem, piemērojama šā likuma
6. panta otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā attiecīgajam pārsniegumam noteiktā
mikrouzņēmumu nodokļa likme;
2) turpmākajos taksācijas periodos, kuros mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs
nepamatoti izmantojis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu,
mikrouzņēmumu nodokļa likme attiecīgā taksācijas perioda apgrozījumam ir
20 procenti.
(8) Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa
deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas periodiem ar nokavējumu un tiek konstatēts,
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ka kādā no iepriekšējo taksācijas periodu ceturkšņiem ir pārsniegts šā likuma 1. panta 1. punkta
“b” vai “c” apakšpunktā vai 2. panta ceturtajā daļā minētais ierobežojums un mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs ir nepamatoti saglabājis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, tajā
taksācijas periodā, kurā ir pārsniegts kāds no minētajiem ierobežojumiem, mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājs piemēro šā panta septītās daļas 1. punktā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa
likmi, savukārt turpmākajos taksācijas periodos — šā panta septītās daļas 2. punktā noteikto
mikrouzņēmumu nodokļa likmi.”
4. Izteikt 7. panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Mikrouzņēmumam ir tiesības ne vairāk kā divas reizes precizēt mikrouzņēmumu
nodokļa deklarāciju par pārskata ceturksni mēneša laikā pēc šā panta otrajā daļā noteiktās dienas.
(6) Pēc šā panta piektajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanās mikrouzņēmumam ir tiesības
iesniegt tikai tādus mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus, kas nemaina vai palielina
maksājamā nodokļa apmēru. Mikrouzņēmumu nodokļa summai, ko mikrouzņēmums šajā
gadījumā papildus iemaksā budžetā, nepiemēro šā likuma 9. panta otrās daļas nosacījumus.”
5. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:
“8. pants. Mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtība
(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā
uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no
saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli, — valsts budžetā
iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase sadala šādi:
1) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;
2) 80,0 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā;
3) 18,8 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;
4) 1,1 procentu — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā.
(2) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa
ieņēmumus Valsts kase sadala šādi:
1) 80 procentus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā;
2) 20 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.
(3) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma
vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā taksācijas periodā no
individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju
ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase
sadala šādi:
1) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā;
2) 80 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā;
3) 19,9 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.
(4) Valsts kase līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam, kā arī saimnieciskā
gada pēdējā darbdienā ieskaita mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus kontos atbilstoši šā panta
pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam sadalījumam.”
6. Izteikt 9. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināms,
sākot ar dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieka
statusu.
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(2) Atbilstoši aprēķinātajai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summai Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
objektu par pilnu kalendāra mēnesi (izņemot gadījumu, kad mikrouzņēmumu nodokli maksājošā
mikrouzņēmuma darbinieks sāk vai beidz strādāt mikrouzņēmumā) katram mikrouzņēmumu
nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbiniekam proporcionāli mikrouzņēmumu nodokļa
deklarācijā norādītajam darbinieku skaitam katrā mēnesī un viņu faktiskajiem ienākumiem,
piemērojot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta attiecīgi
darbiniekam, kurš ir apdrošināts atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, darbiniekam,
kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma
pensija ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), un darbiniekam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai
kurš ir persona ar invaliditāti — valsts speciālās pensijas saņēmējs.
(3) Aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu noapaļo līdz euro un
centiem, atmetot 0,49 centus un mazāk un noapaļojot līdz centam 0,50 centus un vairāk.
(4) Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai šā likuma 4. panta devītajā daļā minēto informāciju, mikrouzņēmumu
nodokļa ceturkšņa deklarāciju un informāciju par aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
(41) Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks papildus šajā likumā
noteiktajam ir sociāli apdrošināms saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
(5) Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks var brīvprātīgi
pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot reizi mēnesī sociālās apdrošināšanas iemaksas
no brīvi izraudzīta objekta, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru. Mikrouzņēmuma darbinieks veic valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās
iemaksas atbilstoši visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, bet tāds mikrouzņēmumu nodokli
maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts
vecuma pensiju, vai kuram valsts vecuma pensija ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), veic valsts
sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un
slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai, savukārt
mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks, kurš ir izdienas pensijas
saņēmējs vai kurš ir persona ar invaliditāti — valsts speciālās pensijas saņēmējs, veic valsts
sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, darba negadījumu
apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku
apdrošināšanai. Kārtību, kādā mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieki
brīvprātīgi pievienojas valsts sociālajai apdrošināšanai, valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo
iemaksu veikšanas kārtību un šo iemaksu likmes nosaka Ministru kabinets.”
7. Pārejas noteikumos:
izslēgt 1., 15., 18. un 20. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“22. Mikrouzņēmums, kas ar 2017. gada 1. janvāri vēlas iegūt vai atgūt (ja statuss nav zaudēts
šajā likumā noteiktajos gadījumos) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, līdz 2017. gada
31. janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu, kurā apstiprina nodokļa maksātāja
atbilstību šā likuma 1. panta 1. punkta “a” apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir sabiedrība ar
ierobežotu atbildību) noteiktajam kritērijam un 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī 4. panta
pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem attiecībā uz nākamo taksācijas periodu.
23. Piemērojot šā likuma 6. panta pirmo daļu, 2017. gadā mikrouzņēmumu nodokļa likme
mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 euro ir 12 procenti.
24. Šā likuma 8. pantā noteikto mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumu sadalījumu piemēro ar
2018. gada 1. janvāri.
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25. 2017. gadā valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts kase
sadala šādi:
1) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — sabiedrības ar ierobežotu atbildību,
individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā
taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu
ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa
ieņēmumus:
a) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā,
b) 70,4 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
c) 27,6 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā,
d) 1,9 procentus — uzņēmumu ienākuma nodokļa kontā;
2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, — valsts budžetā iemaksātā
mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:
a) 70,4 procentus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
b) 29,6 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā;
3) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja — individuālā komersanta, individuālā
uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā
taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības
ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, — valsts budžetā iemaksātā
mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus:
a) 0,1 procentu ieskaita uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā,
b) 70,4 procentus — valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā,
c) 29,5 procentus — iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 20. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 30. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.12.2016., Nr. 255.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

93.

509L/12

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.;
2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 2. panta 1.1 un 1.2 daļu.
2. 4. pantā:
izslēgt pirmās daļas 4. punktu;
izslēgt astotajā daļā skaitli un vārdu “1.1 daļas”.
3. Papildināt 6. pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam šā panta piekto daļu nepiemēro proporcionāli
par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas kopj bērnu līdz divu gadu vecumam, kā arī
pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām
maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.”
4. Izslēgt 7. panta 2.1 daļu.
5. Papildināt likumu ar 11. un 12. pantu šādā redakcijā:
“11. pants. Atbildība par budžetā iemaksājamā mikrouzņēmumu nodokļa samaksas
termiņa nokavējumu un apmēra samazināšanu
(1) Par mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam
aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
(2) Par nodokļu revīzijā (auditā) konstatēto mikrouzņēmumu nodokļa pārkāpumu,
kura rezultātā ir samazināts budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs, nodokļu administrācija
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam papildus aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto
nodokli un nokavējuma naudu par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu
revīzijas (audita) uzsākšanas dienai un uzliek soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un
nodevām”.
(3) Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja datu atbilstības pārbaudē konstatēto
mikrouzņēmumu nodokļa pārkāpumu nodokļu administrācija mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājam papildus aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto nodokli un nokavējuma
naudu par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz lēmumam par datu atbilstības
pārbaudes rezultātiem.
12. pants. Atbildība par citiem šā likuma pārkāpumiem
Par šā likuma 7. panta otrajā daļā noteiktās deklarācijas neiesniegšanu vai iesniegšanu,
neievērojot likumā noteikto termiņu, nodokļa maksātājam piemēro Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteikto atbildību.”
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6. Pārejas noteikumos:
izslēgt 9., 10. un 11. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Ministru kabinets:
1) līdz 2017. gada 1. jūnijam iesniedz Saeimai likumprojektus, kas paredz jauna
specializēta vienkāršota nodokļu regulējuma ieviešanu mazajiem uzņēmumiem un
mikrouzņēmumiem, lai aizstātu mikrouzņēmumu nodokļa režīmu;
2) iesniedzot šā pārejas noteikuma 1. apakšpunktā minētos likumprojektus, vienlaikus
paredz, ka:
a) no tam kalendāra gadam, kura 1. janvārī ir stājušies spēkā šā pārejas noteikuma
1. apakšpunktā minētie likumi, sekojošā kalendāra gada 1. janvāra vairs netiek
piemērots šajā likumā noteiktais mikrouzņēmumu nodokļa režīms,
b) nodokļa maksātājiem, kas tā kalendāra gada, kura 1. janvārī ir stājušies spēkā
šā pārejas noteikuma 1. apakšpunktā minētie likumi, ceturtajā ceturksnī
bija mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, nodokļu maksājumi par attiecīgo
periodu ir jāveic atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par
valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajam,
c) Mikrouzņēmumu nodokļa likums zaudē spēku tam kalendāra gadam, kura
1. janvārī ir stājušies spēkā šā pārejas noteikuma 1. apakšpunktā minētie likumi,
sekojoša aiznākamā gada 1. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 20. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2016. gada 30. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 30.12.2016., Nr. 255.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

94.

510L/12

Grozījumi likumā “Par Latvijas Banku”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Banku” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības
Ziņotājs, 1992, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15. nr.;
1998, 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2000, 13. nr.; 2001, 22. nr.; 2002, 14. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2009, 22. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2012, 70. nr.; 2013, 16. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 21. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “8 cilvēki: bankas prezidents, viņa vietnieks
un 6 padomes locekļi” ar skaitļiem un vārdiem “6 cilvēki: bankas prezidents, viņa vietnieks un 4
padomes locekļi”.
2. Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:
“V1 nodaļa
LATVIJAS BANKAS FIZISKĀS DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA
1
42. pants. Latvijas Bankas fizisko drošību nodrošina Latvijas Bankas struktūrvienība —
Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde (turpmāk — Aizsardzības pārvalde). Aizsardzības pārvaldes
pamatuzdevumi ir nodrošināt Latvijas Bankas objektu aizsardzību pret fiziskiem apdraudējumiem,
veikt ar Latvijas Bankas objektu fizisko drošību saistīto risku analīzi un īstenot drošības pasākumus.
Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem pamatuzdevumiem Aizsardzības pārvalde pilda
arī citus uzdevumus, kas tai noteikti Latvijas Bankas iekšējos normatīvajos aktos.
Latvijas Bankas objekti šā likuma izpratnē ir Latvijas Bankas kustamā manta un nauda,
nekustamie īpašumi, darbinieki, amatpersonas un Latvijas Bankas nekustamajos īpašumos esošās
personas, kā arī citas personas un objekti, kuru aizsardzību pret fiziskiem apdraudējumiem
nepieciešams nodrošināt Latvijas Bankas rīkoto pasākumu un veikto naudas pārvadājumu ietvaros.
42.2 pants. Lai nodrošinātu Aizsardzības pārvaldes pamatuzdevumu pildīšanu, Latvijas
Banka ir tiesīga:
1) iegādāties, glabāt, realizēt un savā darbībā izmantot un pielietot ieročus, tai skaitā
visu kategoriju šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un gāzes pistoles
(revolverus), to munīciju un speciālos līdzekļus;
2) pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par to, vai fiziskā persona, kura
pretendē uz Aizsardzības pārvaldes darbinieka amatu vai ieņem šo amatu, atbilst šā
likuma 42.3 panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punktā un otrās daļas 1. un 2. punktā
noteiktajām prasībām;
3) pieprasīt ziņas no Ieroču reģistra, lai pārliecinātos par to, vai fiziskā persona, kura
pretendē uz Aizsardzības pārvaldes darbinieka amatu vai ieņem šo amatu, atbilst šā
likuma 42.3 panta otrās daļas 3., 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām;
4) pieprasīt ziņas no Valsts policijas, lai pārliecinātos par to, vai fiziskā persona, kura
pretendē uz Aizsardzības pārvaldes darbinieka amatu vai ieņem šo amatu, atbilst šā
likuma 42.3 panta otrās daļas 4. un 5. punktā noteiktajām prasībām;
5) pieprasīt ziņas no valsts drošības iestādēm, lai pārliecinātos par to, vai fiziskā
persona, kura pretendē uz Aizsardzības pārvaldes darbinieka amatu vai ieņem šo
amatu, atbilst šā likuma 42.3 panta otrās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām.
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Latvijas Banka iegādājas un realizē ieročus, tai skaitā šaujamieročus, lielas enerģijas
pneimatiskos ieročus un gāzes pistoles (revolverus), to munīciju un speciālos līdzekļus saskaņā ar
Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu. Latvijas Bankas padome nosaka:
1) Aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo ieroču un speciālo līdzekļu glabāšanas,
nēsāšanas, izmantošanas un pielietošanas kārtību;
2) speciālo līdzekļu veidus, kurus ir tiesīgs pielietot Aizsardzības pārvaldes darbinieks,
pildot darba pienākumus.
3
42. pants. Uz Aizsardzības pārvaldes darbinieka amatu var pretendēt un Aizsardzības
pārvaldē var tikt nodarbināta persona, kura atbilst šādām prasībām:
1) tā ir Latvijas Republikas pilsonis, un tās izglītība, profesionālā pieredze, zināšanas,
prasmes, tai skaitā valsts valodas prasmes, fiziskā sagatavotība, veselības stāvoklis
un psiholoģiskās īpašības atbilst attiecīgā Aizsardzības pārvaldes darbinieka amata
profesionālās kvalifikācijas prasībām un veicamajiem darba pienākumiem;
2) tā nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības
dzēšanas vai noņemšanas);
3) tā nav saukta pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie
kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
4) tā nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
5) tā nav administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo,
toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos
no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai
citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas
darbinieka, robežsarga vai zemessarga, vai arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai
prasībai, izņemot gadījumu, kad pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes.
Uz Aizsardzības pārvaldes darbinieka amatu, kura pienākumu pildīšanai izsniedzams
šaujamierocis vai lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, var pretendēt un attiecīgajā amatā var tikt
nodarbināta persona, kura atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām un šādām papildu
prasībām:
1) tā nav kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā;
2) tā nav administratīvi sodīta par sīko huligānismu vai par maznozīmīga miesas
bojājuma tīšu nodarīšanu, izņemot gadījumu, kad pagājis gads pēc administratīvā
soda izpildes;
3) tai nav ierobežotas (atņemtas uz laiku) ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas
tiesības vai tiesības nodarboties ar komercdarbību ieroču aprites jomā, izņemot
gadījumu, kad attiecīgo tiesību ierobežojuma termiņš ir beidzies;
4) Valsts policijai nav pamatotu ziņu, ka persona ieroci var pielietot ļaunprātīgi,
apdraudēt sevi, sabiedrisko kārtību vai drošību;
5) Valsts policijai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina personas piederību
pie aizliegta militarizēta vai bruņota grupējuma, biedrības, nodibinājuma, politiskās
partijas vai citas aizliegtas organizācijas;
6) tai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai
toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi, kas dod pamatu apšaubīt personas
spēju ievērot ieroču aprites nosacījumus;
7) tai nav fizisku trūkumu, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas
enerģijas pneimatisko ieroci;
8) tai ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;
9) tā ir sasniegusi 21 gada vecumu.
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42.4 pants. Aizsardzības pārvaldes darbinieks, pildot darba pienākumus, atbilstoši savai
kompetencei ir tiesīgs:
1) pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus personām, kuras vēlas iekļūt vai
atrodas Latvijas Bankas objektā, kā arī lūgt, lai Latvijas Bankas objektā esoša persona
labprātīgi uzrāda personīgās mantas, transportlīdzekli vai kravu un tās atbilstību
apstiprinošus dokumentus;
2) pieprasīt, lai persona izbeidz prettiesisko darbību vai citu rīcību, kas traucē
Aizsardzības pārvaldes darbiniekam pildīt savus darba pienākumus, ievēro Latvijas
Bankas objektā noteikto kārtību, vai atkarībā no tās veiktajām darbībām lūgt
attiecīgo personu atstāt Latvijas Bankas objektu un izraidīt šo personu no Latvijas
Bankas objekta, ja tā nepakļaujas lūgumam un turpina pārkāpt Latvijas Bankas
objektā noteikto kārtību;
3) aizturēt personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tā izdarījusi likumpārkāpumu, līdz
tās nodošanai Valsts policijai;
4) lietot fizisku spēku, glabāt, nēsāt un pielietot darba pienākumu veikšanai izsniegtās
gāzes pistoles (revolverus) un speciālos līdzekļus, ievērojot šā likuma 42.6 pantā
paredzētos nosacījumus un noteikto kārtību;
5) nēsāt, pielietot un izmantot dienesta šaujamieročus, ievērojot šā likuma 42.5 pantā
paredzētos nosacījumus un noteikto kārtību.
42.5 pants. Aizsardzības pārvaldes darbinieks, pildot darba pienākumus, ir tiesīgs pielietot
dienesta šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai:
1) aizsargātu Latvijas Bankas objektu no uzbrukuma, kas reāli apdraud cilvēka dzīvību,
veselību vai var nodarīt ievērojamu mantisko zaudējumu, tai skaitā gadījumos, kad
nepieciešams atbrīvot apbruņotu personu prettiesiski ieņemtu Latvijas Bankas
objektu vai atvairīt grupveida vai tādu uzbrukumu Latvijas Bankas objektam, kurā
pielieto ieroci vai priekšmetu, ar kuru tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība;
2) novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt dienesta šaujamieroci;
3) aizturētu personu, kura pārsteigta, izdarot noziedzīgu nodarījumu Latvijas Bankas
objektā vai pret Latvijas Bankas objektu, ja šī persona izrāda pretošanos;
4) apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada
reālus draudus Latvijas Bankas objektam un nav citas iespējas to apturēt, kā arī
padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud Latvijas Bankas objektu.
Pirms dienesta šaujamieroča pielietošanas brīdina par nodomu to darīt, izdarot brīdinājuma
šāvienu. Bez brīdinājuma dienesta šaujamieroci drīkst pielietot, ja uzbrukums ir pēkšņs vai
uzbrukumā tiek pielietots ierocis, priekšmets, ar kuru tiek apdraudēta cilvēka dzīvība vai veselība,
kaujas tehnika, jebkura veida mehāniskais transportlīdzeklis, vai aizturamā persona pretojas,
pielietojot ieroci vai priekšmetu, ar kuru tiek apdraudēta citas personas dzīvība vai veselība.
Aizliegts pielietot vai izmantot dienesta šaujamieročus vietās, kur to pielietošanas vai
izmantošanas dēļ var ciest personas, pret kurām šaujamierocis nav vērsts.
Aizsardzības pārvaldes darbinieks ir tiesīgs izmantot dienesta šaujamieroci, lai izdarītu
brīdinājuma šāvienu, dotu trauksmes signālu, izsauktu palīdzību vai aizbaidītu dzīvnieku, kas
apdraud Latvijas Bankas objektu.
Aizsardzības pārvaldes darbiniekam ir tiesības izvilkt dienesta šaujamieroci un sagatavot
to šaušanai, ja viņš uzskata, ka konkrētajā situācijā nav izslēgta šaujamieroča pielietošana vai
izmantošana.
Visos dienesta šaujamieroču pielietošanas un izmantošanas gadījumos Aizsardzības pārvaldes
darbiniekam ir pienākums darīt visu iespējamo, lai garantētu citu personu drošību, saglabātu
pēc iespējas neskartu notikuma vietu, kā arī, ja nepieciešams, nekavējoties nodrošinātu pirmās
palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
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Par katru dienesta šaujamieroča pielietošanas gadījumu Aizsardzības pārvaldes darbinieks
nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, ziņo Valsts policijai.
42.6 pants. Ja likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus Latvijas
Bankas objektam, Aizsardzības pārvaldes darbinieks pēc mutvārdos izteikta brīdinājuma par fiziska
spēka, speciālā līdzekļa vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanu drīkst to pielietot, lai atvairītu
uzbrukumu, atbrīvotu apbruņotu personu prettiesiski ieņemtu Latvijas Bankas objektu, izbeigtu
cita veida prettiesisku darbību un aizturētu likumpārkāpēju. Aizturēto personu nekavējoties nodod
policijas iestādei.
Bez mutvārdos izteikta brīdinājuma fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes pistoli (revolveri)
drīkst pielietot, ja likumpārkāpums ir saistīts ar pēkšņu uzbrukumu vai vardarbīgu ielaušanos.
Ja nepieciešams, aizturētajai personai, pret kuru pielietots fizisks spēks, speciālais līdzeklis
vai gāzes pistole (revolveris), nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanu. Ja fiziska spēka, gāzes pistoles (revolvera) vai speciālo līdzekļu pielietošanas
rezultātā persona ir ievainota vai iestājusies personas nāve, Aizsardzības pārvaldes darbinieks
nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, ziņo Valsts policijai.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.01.2017., Nr. 5.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

95.

511L/12

Grozījumi Apsardzes darbības likumā

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 47., 75. nr.; 2016, 241. nr.) šādus
grozījumus:
1. Papildināt 2. panta trešās daļas 1. punktu pēc vārdiem “Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja” ar vārdiem “Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes”.
2. Izteikt 7. panta trešās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) par kuru kompetentām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka individuālais
komersants, komercsabiedrības pārvaldes (pārstāvības) amatpersona vai dalībnieks
darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir tās biedrs, rada draudus
valsts vai sabiedrības drošībai.”
3. 14. pantā:
izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura
ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes
darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā
kvalifikācija atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas
atzīšanu”.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ministru kabinets nosaka:
1) apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamo izglītību;
2) personas, kurām apsardzes sertifikāta saņemšanai nav nepieciešams kārtot apsardzes
darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu;
3) prasības attiecībā uz apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu un kārtību,
kādā persona to kārto;
4) kārtību, kādā fiziskajai personai izsniedzams apsardzes sertifikāts, tā dublikāts un
atkārtots sertifikāts un pagarināms apsardzes sertifikāta derīguma termiņš;
5) apsardzes sertifikāta paraugu;
6) kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbinieka
kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota
sertifikāta izsniegšanu un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.”
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4. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 14. panta trešajā daļā minētos
noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam ir
piemērojami Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr. 742 “Apsardzes sertifikātu
izsniegšanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.01.2017., Nr. 5.
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96.

512L/12

Grozījums Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1999, 14. nr.; 2001, 16. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 14. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2010, 102., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 69., 190. nr.; 2015, 91. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 31. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Izglītības un zinātnes ministrija un nozaru ministrijas var noteikt valsts finansēto vietu
skaitu izglītības iestāžu akreditētajās profesionālās izglītības programmās.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.01.2017., Nr. 5.

170

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

97.

513L/12

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.;
2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2.,
11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68.,
80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.;
2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248.,
251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.) šādus grozījumus:
1. 11. panta otrajā daļā:
izslēgt 80. punktu;
papildināt daļu ar 138. un 139. punktu šādā redakcijā:
“138) par kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrāciju;
139) par kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju uzraudzību (ikgadējā
nodeva).”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 189. punktu šādā redakcijā:
“189. Grozījums šā likuma 11. panta otrajā daļā par 80. punkta izslēgšanu stājas spēkā
vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.01.2017., Nr. 5.
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98.

514L/12

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta
likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 22. nr.; 1998, 14. nr.; 2000, 13. nr.; 2001, 21. nr.; 2003, 8., 23. nr.; 2005,
9. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2011, 157. nr.; 2012,
101. nr.; 2014, 25. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “vai Latvijas Banka” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas
Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).
2. Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šis likums regulē ierēdņu (ierēdņu kandidātu), kā arī Satversmes 41. pantā noteiktajā
kārtībā diplomātiskajā un konsulārajā dienestā iecelto personu valsts civildienesta attiecības un
darbinieku attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, kā arī diplomātiskā un konsulārā
dienesta informācijas statusu un tās pieejamību.”
3. Izteikt 3. panta 1.1 daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) valsts augstāko amatpersonu (Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru
prezidenta), Saeimas Prezidija un Rīgas domes priekšsēdētāja ārlietu padomnieku
un viņu palīgu funkcijas;”.
4. Papildināt 11. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Aizsardzības ministrijas specializēto atašeju (kas nav aizsardzības atašeji) amatiem
atbilstīgie rangi, kuri iedalāmi pakāpēs saskaņā ar šā likuma 9. pantu, ir šādi:
Amats
III pakāpe
Militārais pārstāvis Ziemeļatlantijas līguma organizācijā/Eiropas Savienībā
(turpmāk — NATO/ES)
Aizsardzības padomnieks starptautiskajā organizācijā
IV pakāpe
Militārā pārstāvja NATO/ES vietnieks
Nacionālais militārais pārstāvis NATO Sabiedroto operāciju pavēlniecībā vai
Sabiedroto transformācijas pavēlniecībā (turpmāk — NATO ACO vai ACT)
Aizsardzības ministrijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā (padomnieks)
V pakāpe
Aizsardzības ministrijas pārstāvis starptautiskajā organizācijā
Virsnieks militārajā pārstāvniecībā (pulkvežleitnants)
VI pakāpe
Nacionālā militārā pārstāvja NATO ACO vietnieks
Virsnieks militārajā pārstāvniecībā (majors)
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5. Izteikt 14. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstī nozares
padomniekam, militārajam pārstāvim NATO/ES, militārā pārstāvja NATO/ES vietniekam,
nacionālajam militārajam pārstāvim NATO ACO vai ACT, Aizsardzības ministrijas pārstāvim
starptautiskajā organizācijā, kā arī 1. ranga aizsardzības atašejam ir ne vairāk kā četri gadi, bet
nozares atašejam, nozares atašeja palīgam, kā arī 2. un 3. ranga aizsardzības atašejam, virsniekam
militārajā pārstāvniecībā, nacionālā militārā pārstāvja vietniekam un aizsardzības atašeja
palīgam — ne vairāk kā trīs gadi. Šo termiņu pēc rakstveida saskaņošanas ar Ārlietu ministriju var
pagarināt ne vairāk kā uz vienu termiņu.”
6. Izteikt 15. un 16. pantu šādā redakcijā:
“15. pants. Ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā, Ārlietu ministrijas pārziņā vai Ārlietu
ministrijas rezervē
(1) Ja diplomātiskā un konsulārā dienesta laiks ārvalstīs saskaņā ar šā likuma 14. panta pirmo
daļu ir beidzies, bet diplomātu nevar pārcelt viņa diplomātiskajam rangam atbilstīgā amatā, viņu
var ieskaitīt Ārlietu ministrijas rīcībā uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā laikā diplomātu nevar iecelt viņa diplomātiskajam
rangam atbilstīgā amatā, viņu ieskaita Ārlietu ministrijas pārziņā, saglabājot piešķirto diplomātisko
rangu, bet ne ilgāk kā divus gadus.
(3) Ārlietu ministrijas pārziņā ieskaita arī tos diplomātus, kuri pārceļas līdzi laulātajam —
diplomātam, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnim vai darbiniekam, ja laulātais pārceļas uz
dienesta vietu diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, kā arī gadījumā, kad laulātais
pārceļas darbā ārvalstīs un ir ieskaitīts Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā panta ceturto vai
sesto daļu. Šajā daļā noteiktajos gadījumos diplomātiskais rangs diplomātam tiek saglabāts uz visu
laulātā dienesta vai darba laiku ārvalstīs.
(4) Ārlietu ministrijas pārziņā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc Atestācijas komisijas lēmuma
var ieskaitīt diplomātus, kas ir apstiprināti darbā starptautiskajās organizācijās, kurās Latvijas
Republika ir dalībvalsts, un šo organizāciju institūcijās. Ja diplomāts ir apstiprināts darbā Eiropas
Savienības institūcijās, Atestācijas komisija var lemt par pārziņas laika noteikšanu uz visu periodu,
kamēr diplomāts strādā Eiropas Savienības institūcijās. Ja Atestācijas komisija lemj, ka diplomāta
darbs starptautiskajā organizācijā ir diplomātiskā un konsulārā dienesta interesēs, pārziņā esošajam
diplomātam saglabā diplomātisko pasi saskaņā ar likumu “Par diplomātisko pasi”.
(5) Ārlietu ministrijas pārziņā var ieskaitīt diplomātus, kurus ministrija pēc Atestācijas
komisijas lēmuma rekomendējusi un kuri ir norīkoti darbam Eiropas Ārējās darbības dienestā un
citās Eiropas Savienības institūcijās.
(6) Ārlietu ministrijas rezervē pēc Atestācijas komisijas lēmuma var ieskaitīt diplomātus,
ar kuriem ir izbeigtas civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un kuri nav
ieskaitīti Ārlietu ministrijas pārziņā. Šajā gadījumā personai saglabājas tiesības atjaunot piešķirto
diplomātisko rangu pēc iecelšanas atbilstīgā amatā. Diplomāti, kuri ir ieskaitīti Ārlietu ministrijas
rezervē, var pretendēt uz vakantajām amata vietām Ārlietu ministrijas rīkotajos slēgtajos konkursos.
(7) Šajā pantā noteiktā kārtība attiecas vienīgi uz diplomātiem, kuri ir ierēdņi (ierēdņu
kandidāti). Ārlietu ministrs nosaka kārtību, kādā veicama ieskaitīšana Ārlietu ministrijas rīcībā,
pārziņā vai rezervē.
16. pants. Valsts civildienesta attiecību izbeigšanās diplomātiskajā un konsulārajā
dienestā
(1) Valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā izbeidzas Valsts
civildienesta likumā paredzētajos gadījumos, kā arī:
1) šā likuma 7. panta piektajā daļā paredzētajā gadījumā, ja ierēdnis netiek pārcelts uz
citu valsts civiliestādi ārpus diplomātiskā un konsulārā dienesta;
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2)

ja ierēdnis neizpilda ārlietu ministra vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra rīkojumu
par pārcelšanu no vienas dienesta vietas uz citu saskaņā ar šā likuma 14. panta trešo
daļu;
3) ja ierēdnis, kurš diplomātisko un konsulāro dienestu pilda ārvalstī, trīs kalendāra
mēnešus iepriekš ir iesniedzis Ārlietu ministrijas valsts sekretāram lūgumu izbeigt
valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā pēc paša
vēlēšanās, valsts civildienesta attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā,
savstarpēji vienojoties, var izbeigt arī pirms minētā termiņa;
4) uz laiku, kamēr diplomāts ir Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma
15. pantu, izņemot 15. panta piektajā daļā paredzēto gadījumu.
(2) Ar diplomātu izbeidz valsts civildienesta attiecības, ja tas, sasniedzot izdienas stāžu, kas
dod tiesības uz diplomātu izdienas pensiju likumā noteiktajā kārtībā, vēlas saņemt izdienas pensiju.”
7. 19. panta trešajā daļā:
izteikt otro teikumu šādā redakcijā:
“Diplomāti, kuri ieskaitīti Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15. panta otro,
trešo un ceturto daļu un kuri ieskaitīti Ārlietu ministrijas rezervē, nesaņem mēnešalgu un piemaksu
par diplomātisko rangu.”;
aizstāt trešajā teikumā vārdu “sesto” ar vārdu “piekto”.
8. Aizstāt 19.1 panta trešajā daļā vārdus “vai Latvijas Bankas valdes” ar vārdiem “Latvijas
Bankas valdes vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes”.
9. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:
“IV nodaļa
Diplomātiskā un konsulārā dienesta informācija un tās pieejamība
26. pants. Diplomātiskā un konsulārā dienesta informācija
(1) Diplomātiskā un konsulārā dienesta informācija ir Ārlietu ministrijā radīta vai saņemta
informācija par ārpolitikas izstrādāšanu, vienotas valsts ārpolitikas īstenošanu, valsts protokolu,
konsulāro funkciju veikšanu, stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licenču
izsniegšanu, eksporta un importa atļauju un cita veida atļauju izsniegšanu noteikta veida precēm, kā
arī cita informācija, kas radīta vai saņemta ārējos normatīvajos aktos paredzētu funkciju veikšanai
ārlietu jomā.
(2) Diplomātiskā un konsulārā dienesta informācijai, kuras atklāšana var radīt kaitējumu
valsts vai sabiedrības interesēm vai privātpersonu tiesībām un likumiskajām interesēm, Ārlietu
ministrijas valsts sekretārs var noteikt vispārēju 30 gadus ilgu informācijas pieejamības ierobežojuma
periodu no informācijas radīšanas vai saņemšanas brīža. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs var
lemt par jauna informācijas pieejamības ierobežojuma perioda noteikšanu pirms iepriekš noteiktā
ierobežojuma perioda beigām.
27. pants. Ārlietu ministrijas tiesības neizsniegt informāciju
Papildus citiem normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem Ārlietu ministrija, pamatojoties
uz kompetentas valsts drošības iestādes atzinumu, var nepublicēt vai neizsniegt privātpersonām
ziņas par diplomātiskā un konsulārā dienesta un Ārlietu ministrijas personāla skaitlisko sastāvu un
iekšējo struktūru, amatu sarakstiem, amata pienākumiem, atalgojumu, komandējumiem, finansēm
un tehnisko aprīkojumu, ja to izpaušana var kaitēt Latvijas valsts interesēm, tai skaitā ārpolitiskajām
interesēm, vai Ārlietu ministrijas darbībai un tās nodarbināto drošībai.”
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10. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Šā likuma 11. panta 3.1 daļa piemērojama ar 2017. gada 1. janvāri.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.01.2017., Nr. 5.
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prezidents izsludina šādu likumu:

99.

515L/12

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124., 170. nr.; 2012, 33. nr.; 2013,
142., 188. nr.; 2014, 204., 257. nr.; 2015, 42. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona
Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona ir tiesas iecelta fiziskā persona, kurai ir šajā
likumā noteiktās tiesības un pienākumi tiesiskās aizsardzības procesā.”
2. 9. pantā:
papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “Maksātnespējas procesa administrators”
ar vārdiem iekavās “(turpmāk — administrators)”;
aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “ieguvusi maksātnespējas procesa administratora
sertifikātu” ar vārdiem “iecelta administratora amatā”;
aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā un otrajā daļā vārdus “maksātnespējas procesa
administrators” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “administrators” (attiecīgā skaitlī un
locījumā).
3. Izteikt 11. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Tiesiskās aizsardzības procesa izmaksas ir tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas atlīdzība un izdevumi, kas rodas, nodrošinot tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un
efektīvu norisi.
(2) Juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa
izmaksas ir administratora atlīdzība un izdevumi, kas rodas, nodrošinot juridiskās personas
maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi.”
4. 12. pantā:
izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Maksātnespējas reģistra mērķis ir nodrošināt tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās
personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa publiskumu, veicināt
tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas
maksātnespējas procesa virzību, šajos procesos iesaistīto personu un citu personu tiesisko interešu
aizsardzību, Maksātnespējas administrācijas funkciju izpildi, kā arī sekmēt personu sadarbību
maksātnespējas jautājumos.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “maksātnespējas procesa administratoru” ar vārdu “administratoru”;
papildināt otro daļu pēc vārdiem “par tiesiskās aizsardzības procesa” ar vārdiem “uzraugošo
personu”.
5. Papildināt likumu ar 12.1 un 12.2 pantu šādā redakcijā:
“12.1 pants. Elektroniskā maksātnespējas uzraudzības sistēma
(1) Elektroniskā maksātnespējas uzraudzības sistēma (turpmāk — Sistēma) ir valsts
informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Maksātnespējas administrācija.
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(2) Sistēma sekmē Maksātnespējas administrācijas uzdevumu veikšanu, normatīvajos aktos
noteikto ziņu sagatavošanu un publiskošanu Maksātnespējas administrācijas tīmekļvietnē, kā arī
informācijas apriti starp maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām.
(3) Sistēmā iekļauj ziņas:
1) par tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā iesaistītajām personām;
2) par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;
3) par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru;
4) par tiesas, Maksātnespējas administrācijas un šajā likumā noteiktās disciplinārlietu
komisijas konstatētajiem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un
administratoru izdarītajiem pārkāpumiem, pildot tiem tiesiskās aizsardzības procesā
un maksātnespējas procesā noteiktos pienākumus, kā arī īstenojot tiesības;
5) par darbinieku prasījumiem maksātnespējas procesā;
6) kas iekļautas šā likuma 85. pantā noteiktajos administratora darbības pārskatos.
(4) Sistēmā iekļaujamās ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa subjektu, maksātnespējīgo
juridisko un fizisko personu, administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu
sniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.
(5) Šā likuma 85. pantā noteiktos administratora darbības pārskatus administrators iekļauj
Sistēmā elektroniskā veidā.
(6) Maksātnespējas administrācijai ir tiesības apstrādāt Sistēmā iekļautās ziņas.
(7) Veicot ziņu aktualizāciju Sistēmā, vienlaikus tiek saglabātas iepriekš reģistrētās ziņas.
(8) Ministru kabinets nosaka Sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu un kārtību, kādā ziņas iesniedz
iekļaušanai Sistēmā un saņem no Sistēmas.
12.2 pants. Maksātnespējas administrācijas tīmekļvietnē publicējamā informācija
(1) Lai veicinātu kreditoru interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesā un
maksātnespējas procesā, sekmētu tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, nodrošinot iespēju
izvēlēties labāko tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu, kā arī informētu sabiedrību
par Maksātnespējas administrācijas darbības rezultātiem, Maksātnespējas administrācija savā
tīmekļvietnē par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru, kā arī par
tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās personas maksātnespējas procesu un fiziskās personas
maksātnespējas procesu publicē šādu informāciju:
1) tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vai administratora vārdu un
uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošās personas izglītību un kvalifikāciju;
2) ziņas par administratora darbības rezultātiem maksātnespējas procesā atbilstoši
noslēguma darbības pārskatā sniegtajām ziņām;
3) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu vai administratoru
darbības pārkāpumiem, pildot tiem maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos
aktos noteiktos pienākumus un īstenojot tiesības, kas konstatēti ar tiesas,
Maksātnespējas administrācijas un disciplinārlietu komisijas lēmumu, kurš kļuvis
nepārsūdzams;
4) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzīto tiesiskās
aizsardzības procesu skaitu;
5) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas uzraudzītajiem tiesiskās
aizsardzības procesiem, kas izbeigti, pasludinot juridiskās personas maksātnespējas
procesu;
6) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas uzraudzītajiem tiesiskās
aizsardzības procesiem, kas izbeigti saistībā ar tiesiskās aizsardzības procesa
pasākumu plāna izpildi;
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7)

ziņas par administratora administrēto juridisko personu maksātnespējas procesu
un fizisko personu maksātnespējas procesu skaitu un ilgumu;
8) ziņas par praktizēšanas laiku tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas
statusā vai administratora profesijā.
(2) Publiskojot šajā likumā noteiktās ziņas, Maksātnespējas administrācija nodrošina fizisko
personu datu aizsardzības jomu regulējošu normatīvo aktu un komercnoslēpuma aizsardzības
prasības. Noteiktās ziņas par administratoru darbības rezultātiem publicē negrozītā veidā atbilstoši
administratora darbības pārskatā norādītajam. Par šo ziņu satura patiesumu un atbilstību normatīvo
aktu prasībām ir atbildīgs informācijas iesniedzējs.
(3) Maksātnespējas administrācijas tīmekļvietnē publicētajai šajā pantā norādītajai
informācijai ir informatīvs raksturs, un tās publicēšana neuzliek personām pienākumus un
nepiešķir tiesības.
(4) Ministru kabinets nosaka Maksātnespējas administrācijas publiskoto ziņu apjomu un
publicēšanas, kā arī kļūdu labošanas kārtību.”
6. Papildināt likumu ar I1 nodaļu šādā redakcijā:
“I1 nodaļa. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona
12.3 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai izvirzītās prasības un
ierobežojumi
(1) Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu var būt rīcībspējīga fiziskā persona,
kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā visu tiesiskās aizsardzības procesa norises
laiku un uz kuru neattiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi.
(2) Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu nevar būt persona:
1) kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai pret kuru izbeigts
kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu uz personu nereabilitējoša
pamata;
2) kurai pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, un no tā izbeigšanas
dienas nav pagājuši pieci gadi;
3) kura ir bijusi juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis un savas nolaidības
dēļ vai tīši novedusi šo juridisko personu līdz juridiskās personas maksātnespējas
procesam;
4) kura, pamatojoties uz lēmumu disciplinārlietā, atcelta no vispārējā vai specializētā
valsts civildienesta ierēdņa amata, atcelta vai atstādināta no administratora amata,
izslēgta no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita, atlaista no prokurora amata
vai atcelta no zvērināta tiesu izpildītāja vai viņa palīga amata, zvērināta notāra vai
viņa palīga amata vai tiesneša amata vai kurai anulēts zvērināta revidenta sertifikāts,
ja nav pagājuši pieci gadi no dienas, kad lēmums disciplinārlietā stājies spēkā vai
pieņemts lēmums par zvērināta revidenta sertifikāta anulēšanu;
5) kurai, pamatojoties uz lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ir piemērots
administratīvais sods — tiesību atņemšana ieņemt jebkuru amatu komercsabiedrībā;
6) kuru tiesa ir atcēlusi no tiesiskās aizsardzības procesa, konstatējot šīs personas
pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, ja nav pagājuši pieci gadi no dienas, kad
attiecīgais tiesas nolēmums stājies spēkā;
7) kurai atbilstoši tās mītnes valsts noteiktajam tiesiskajam regulējumam ir liegtas
tiesības ieņemt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas amatam līdzīgus
amatus.
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(3) Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu konkrētā tiesiskās aizsardzības
procesā nevar būt persona, kura atbilst vismaz vienam no turpmāk norādītajiem kritērijiem:
1) ir piedalījusies parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādē;
2) ir sniegusi zvērināta revidenta atzinumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu
plānu;
3) ir uzskatāma par ieinteresēto personu attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa
subjektu saskaņā ar šā likuma 72. panta noteikumiem;
4) ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais kriminālprocesā, kas saistīts ar tās
rīcību konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā.
(4) Administratoru, zvērinātu advokātu, zvērinātu tiesu izpildītāju, zvērinātu revidentu un
citu par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu iecelto reglamentēto profesiju pārstāvju
darbību, tiesības un pienākumus konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā regulē tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošās personas darbību reglamentējošās normas. Administratoriem, zvērinātiem
advokātiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem revidentiem un citiem reglamentēto
profesiju pārstāvjiem, pildot tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumus, nav
tiesību izmantot attiecīgajos savu profesionālo darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās
speciālās tiesības un priekšrocības, kuras paredz vai garantē attiecīgie normatīvie akti.
(5) Ja uz tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu attiecas kāds no šā likuma 20. pantā
noteiktajiem ierobežojumiem, tā par to nekavējoties informē kreditorus.
12.4 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas iecelšana un atcelšana
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu tiesiskās aizsardzības procesā ieceļ tiesa
šajā likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu tiesa atceļ:
1) pēc savas iniciatīvas Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos;
2) pamatojoties uz tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pieteikumu, ja
attiecīgā persona ir atkāpusies no konkrēta tiesiskās aizsardzības procesa;
3) pamatojoties uz šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma
pilnvarotā pārstāvja pieteikumu;
4) pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas pieteikumu, ja ir konstatēti šā
likuma 12.3 panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;
5) pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora pieteikumu, ja:
a) pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu ir ierosināta
disciplinārlieta vai stājies spēkā disciplinārlietu komisijas lēmums par tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošās personas atcelšanu no tiesiskās aizsardzības
procesa,
b) tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona nepilda tai uzlikto šā likuma
31.7 panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto disciplinārsodu.
12.5 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vispārīgie pienākumi
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir pienākums reģistrēties Valsts
ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam un deklarēt prakses vietu Latvijā.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir pienākums nodrošināt dokumentu
kārtošanu un saziņu ar tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītajām personām valsts valodā.
(3) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona nodrošina to, ka ir sasniedzama prakses
vietas adresē, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, kā arī saņem tai adresēto korespondenci
(tajā skaitā ar drošu elektronisko parakstu parakstītos dokumentus).
(4) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir pienākums nodrošināt pieejamību
maksātnespējas reģistrā ierakstītajai prakses vietai Latvijā un parādnieka — juridiskās personas —
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atrašanās vietai, Maksātnespējas administrācijai veicot šā likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktā
noteiktās procesuālās darbības.
12.6 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa lietas kārtošana
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona savā prakses vietā kārto tiesiskās
aizsardzības procesa lietu, kurā iekļauj visu ar attiecīgo procesu saistīto informāciju un dokumentus,
sastādot šā procesa lietā esošo dokumentu sarakstu.
(2) Ministru kabinets nosaka tiesiskās aizsardzības procesa lietvedības vešanas kārtību.
12.7 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedība un ieņēmumu
un izdevumu uzskaite
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona savā prakses vietā kārto savu lietvedību,
kā arī to ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, kuri radušies, veicot tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošās personas amata pienākumus.
(2) Ieņēmumus no tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas amata pienākumu
veikšanas veido tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atlīdzība par pienākumu
pildīšanu tiesiskās aizsardzības procesā.
(3) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas izdevumus veido izdevumi, kas
saistīti ar prakses vietas uzturēšanu, un citos normatīvajos aktos noteiktie maksājumi, kuri saistīti
ar attiecīgo tiesiskās aizsardzības procesu.
(4) Ministru kabinets nosaka tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietu
nomenklatūru un glabāšanas termiņus, kā arī lietvedības uzskaites kārtību.
12.8 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atbildība un nodrošinājums
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona atbild par zaudējumiem, kas tās vainas
dēļ nodarīti valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona neatbild par parādnieka un iepriekšējo
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību un darījumiem.
(3) Prasības pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu ceļamas šā likuma 30. pantā
noteiktajā kārtībā un termiņos.
(4) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona var apdrošināt savu civiltiesisko
atbildību par iespējamo kaitējumu, ko tā ar savu rīcību var nodarīt parādniekam, kreditoriem vai
citām personām tiesiskās aizsardzības procesā, ja šī persona uzskata to par nepieciešamu vai to
pieprasa šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums.
12.9 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumu izbeigšanās
Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumi izbeidzas:
1) ja tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona tiek atcelta no konkrēta tiesiskās
aizsardzības procesa;
2) ja tiek izbeigts tiesiskās aizsardzības process;
3) tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas nāves gadījumā.”
7. Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdus “Maksātnespējas procesa administrators” ar vārdu
“Administrators”.
8. 13. pantā:
aizstāt panta nosaukumā un pirmās daļas ievaddaļā vārdus “maksātnespējas procesa
administrators” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “administrators” (attiecīgā skaitlī un
locījumā);
izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “(turpmāk — administrators)”;
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papildināt pirmo daļu ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
“5) kura nokārtojusi administratora eksāmenu;
6) kurai ir nevainojama reputācija.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par administratoru nevar būt persona:
1) kura neatbilst šā panta pirmās daļas prasībām;
2) kura ir atcelta no administratora amata saskaņā ar šā likuma 17.2 panta pirmās daļas
5. vai 6. punktu, ja no atcelšanas vai sertifikāta izbeigšanas dienas nav pagājuši pieci
gadi;
3) kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai pret kuru izbeigts
kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu uz personu nereabilitējoša
pamata;
4) kurai pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un no tā izbeigšanas
dienas nav pagājuši pieci gadi;
5) kura ir bijusi juridiskās personas pārvaldes institūcijas loceklis un savas nolaidības
dēļ vai tīši novedusi šo juridisko personu līdz juridiskās personas maksātnespējas
procesam;
6) kurai, pamatojoties uz lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ir piemērots
administratīvais sods — tiesību atņemšana ieņemt jebkuru amatu komercsabiedrībā;
7) kura, pamatojoties uz lēmumu disciplinārlietā, atcelta no administratora amata,
izslēgta no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita, atlaista no prokurora amata
vai atcelta no zvērināta tiesu izpildītāja, viņa palīga amata, zvērināta notāra, viņa
palīga amata vai tiesneša amata vai kurai anulēts zvērināta revidenta sertifikāts,
ja nav pagājuši pieci gadi no dienas, kad lēmums disciplinārlietā stājies spēkā vai
pieņemts lēmums par zvērināta revidenta sertifikāta anulēšanu.”
9. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:
“13.1 pants. Administratora amats
(1) Administratoru pēc administratora eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ
Maksātnespējas administrācijas direktors.
(2) Pēc administratora iecelšanas amatā Maksātnespējas administrācijas direktors izdod
administratoram viņa amata apliecību, kuras derīguma termiņš ir divi gadi.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā administratoru ieceļ amatā, kā arī administratora
amata apliecības formu un saturu, izdošanas un izsniegšanas kārtību.”
10. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. Administratoru profesionālā organizācija
(1) Administratoru profesionālās organizācijas funkcijas īsteno biedrība “Latvijas
Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk — Administratoru
asociācija). Administratoru asociācijā pēc profesionālās darbības principa ir apvienoti visi Latvijas
administratori.
(2) Administratoru asociācija paziņo Maksātnespējas administrācijai, ja tās rīcībā ir ziņas,
kas var būt par pamatu disciplinārlietas ierosināšanai pret administratoru.”
11. Izteikt 15. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās
un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības
kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas.
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(2) Ministru kabinets nosaka apmācības kursa minimālo saturu un apjomu, kā arī
apliecinājumā par apmācības kursa noklausīšanos iekļaujamās ziņas.”
12. Izslēgt 16. pantu.
13. Papildināt likumu ar 16.1 un 16.2 pantu šādā redakcijā:
“16.1 pants. Administratora eksaminācija
(1) Personas, kuras vēlas ieņemt administratora amatu, pārbauda eksaminācijas komisija,
kuru ieceļ tieslietu ministrs. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu
ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru
asociācijas. Eksaminācijas komisijā iekļauj arī Tieslietu padomes noteiktu rajona (pilsētas) tiesas
tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas
pārstāvi.
(2) Administratora eksāmenu var kārtot personas:
1) kuras atbilst šā likuma 13. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punkta prasībām;
2) uz kurām neattiecas šā likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;
3) kuras ir saņēmušas apliecinājumu par apmācības kursa noklausīšanos;
4) kuras ir iemaksājušas eksāmena maksu Maksātnespējas administrācijas kontā.
(3) Ja Maksātnespējas administrācija konstatē vai saņem ziņas par personas neatbilstību
šā likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta prasībām, attiecīgo jautājumu izskata un izlemj
eksaminācijas komisija.
(4) Eksaminācijas komisija pieņem arī administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu
(turpmāk — kvalifikācijas eksāmens).
(5) Administratora eksaminācijas kārtību, minimālo zināšanu apjomu, eksāmena maksu un
kārtību, kā arī eksaminācijas komisijas darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.
16.2 pants. Administratora kvalifikācijas eksāmens
(1) Pēc iecelšanas amatā administrators reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas
vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk — kvalifikācijas periods),
kārto kvalifikācijas eksāmenu.
(2) Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu
apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā.
(3) Kvalifikācijas eksāmenā eksaminācijas komisija pārbauda administratora teorētiskās
zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu administratora amata pienākumus, kā arī šo zināšanu
piemērošanas prasmi.
(4) Ja kārtējā kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā administratora amata darbība ir
apturēta, pamatojoties uz administratora motivētu iesniegumu, Maksātnespējas administrācijas
direktors var pieņemt lēmumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu uz
laiku līdz nākamajai kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizei pēc administratora amata darbības
apturēšanas termiņa beigām. Šādā gadījumā administratora amata darbību atjauno, pamatojoties
uz Maksātnespējas administrācijas direktora lēmumu, pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas.
(5) Kvalifikācijas eksāmenu ne retāk kā trīs reizes gadā — līdz 15. februārim, 15. jūnijam un
15. oktobrim — organizē un tā norisi nodrošina Maksātnespējas administrācija.
(6) Ministru kabinets nosaka kvalifikācijas eksāmena maksu, kvalifikācijas eksāmena kārtību,
jomas, kurās tiek pārbaudītas administratora zināšanas un prasmes, kā arī vērtēšanas kārtību un
apliecības izsniegšanas kārtību.
(7) Administrators, kurš nenokārto kārtējo kvalifikācijas eksāmenu, kārto atkārtotu
kvalifikācijas eksāmenu nākamajā kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizē. Šādā gadījumā
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Maksātnespējas administrācijas direktors, pamatojoties uz administratora iesniegumu, pieņem
lēmumu par administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu līdz nākamajai
kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizei un administratoram ir tiesības pildīt administratora
pienākumus, pamatojoties uz izsniegto amata apliecību.
(8) Administrators, kurš objektīvu iemeslu dēļ nevarēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu,
kārto kvalifikācijas eksāmenu nākamajā kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizē. Šādā gadījumā
Maksātnespējas administrācijas direktors, pamatojoties uz administratora motivētu iesniegumu,
pieņem lēmumu par administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu
līdz nākamajai kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizei un administratoram ir tiesības pildīt
administratora pienākumus, pamatojoties uz izsniegto amata apliecību. Administratoram, kurš
objektīvu iemeslu dēļ nevarēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu, ir tiesības kvalifikācijas periodā
vienu reizi lūgt kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu.”
14. Izslēgt 17. pantu.
15. Papildināt likumu ar 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 pantu šādā redakcijā:
“17.1 pants. Atbrīvošana no administratora amata
(1) Maksātnespējas administrācijas direktors atbrīvo administratoru no amata pēc viņa
lūguma.
(2) Ministru kabinets nosaka administratora atbrīvošanas kārtību.
17.2 pants. Atcelšana no administratora amata
(1) Maksātnespējas administrācijas direktors ar lēmumu atceļ administratoru no amata šādos
gadījumos:
1) administrators ir notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu;
2) administratoram ar tiesas spriedumu nodibināta aizgādnība;
3) administratoram pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process;
4) administrators nepamatoti nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai, kārtojot
atkārtotu kvalifikācijas eksāmenu, saņēmis negatīvu vērtējumu;
5) tiesa ir atcēlusi administratoru no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā,
pamatojoties uz šā likuma 22. panta otrās daļas 7. punktu;
6) pēdējo divu administratora amata darbības gadu laikā tiesa par normatīvo aktu
pārkāpumiem ir divas reizes atcēlusi administratoru no pienākumu pildīšanas
juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas
procesā;
7) pamatojoties uz disciplinārlietu komisijas lēmumu par ierosinājumu atcelt
administratoru no amata;
8) administrators nepilda viņam uzlikto šā likuma 31.7 panta pirmās daļas 1. un
2. punktā noteikto disciplinārsodu;
9) administratora nāves gadījumā;
10) stājies spēkā kompetentas institūcijas lēmums par administratora saukšanu pie
administratīvās atbildības, piemērojot administratīvo sodu — tiesību atņemšana
ieņemt jebkuru amatu komercsabiedrībā.
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā administrators tiek atcelts no amata.
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17.3 pants. Atstādināšana no administratora amata darbības veikšanas
(1) Maksātnespējas administrācijas direktors administratoru var atstādināt no amata darbības
veikšanas, ja:
1) administrators ir aizdomās turētais vai apsūdzētais krimināllietā un viņa
neatstādināšana var kaitēt valsts interesēm vai trešo personu pamatotām interesēm
maksātnespējas jomā;
2) pret administratoru ierosināta disciplinārlieta un administratora neatstādināšana
var kaitēt valsts vai trešo personu pamatotām interesēm;
3) disciplinārlietu komisija ir ierosinājusi Maksātnespējas administrācijas direktoram
atstādināt administratoru no amata.
(2) Ministru kabinets nosaka administratora atstādināšanas kārtību.
17.4 pants. Administratora amata darbības apturēšana
(1) Maksātnespējas administrācijas direktors, pamatojoties uz administratora iesniegumu,
pieņem lēmumu par administratora amata darbības apturēšanu uz laiku, kamēr administrators
ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts
iestādes vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrības dienestā, uz administratora ilgstošas slimības,
grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, kā arī pēc administratora pamatota
lūguma citos gadījumos.
(2) Kārtību, kādā tiek apturēta administratora amata darbība, nosaka Ministru kabinets.”
16. 18. pantā:
izteikt pirmās daļas 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“2) administratora amata apliecības numurs;
3) administratora amata apliecības izdošanas datums un derīguma termiņš;
4) administratora prakses vietas adrese Latvijā;”;
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7) administratora amata darbības apturēšanas, atbrīvošanas no amata, atcelšanas vai
atstādināšanas datums;”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Maksātnespējas administrācija nodrošina to, lai šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5.,
6. un 7. punktā minētās ziņas būtu pieejamas atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas
reģistrā, kā arī kārto iecelto, no amata atcelto, atbrīvoto un atstādināto administratoru un to
administratoru reģistrus, kuru darbība ir apturēta.”
17. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“III nodaļa
Administratora iecelšana un atcelšana juridiskās vai fiziskās personas
maksātnespējas procesā”.
18. Izslēgt 19. panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesā”.
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19. 20. panta pirmajā daļā:
izslēgt ievaddaļā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesā vai”;
izslēgt 1. punktu;
papildināt daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:
“11) administrators no amata ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts;
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12) apturēta administratora amata darbība;”;
izslēgt 2. punktā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesā”;
izslēgt 4. punktu;
izslēgt 7. punktā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesa lietā”;
papildināt daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“8) administrators juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas
maksātnespējas procesā pilda ar administratora pienākumiem saistītas darbības,
kurās viņš pats, viņa laulātais vai personas, kas ir ar administratoru radniecības vai
svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei, vai viņa darījumu partneri ir vai varētu būt
personiski vai mantiski ieinteresēti;
9) administrators pilda ar administratora pienākumiem saistītas darbības attiecībā
uz tādu kreditoru vai parādnieku, kura dalībnieks, akcionārs, biedrs, pārraudzības,
kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir viņš pats, viņa laulātais vai personas, kas ir
ar administratoru radniecības vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei;
10) administrators pēdējo divu gadu laikā pirms viņa iecelšanas konkrētā maksātnespējas
procesā ir lēmis par parādnieka prasījumu citā juridiskās personas maksātnespējas
procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, kurā administrators pildījis
administratora pienākumus;
11) administrators jau ir pildījis administratora pienākumus šā parādnieka maksātnespējas
procesā.”
20. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:
“21. pants. Izņēmumi no ierobežojumiem administratora pienākumu pildīšanai
(1) Šā likuma 20. panta noteikumi nav piemērojami, ja darījuma attiecībās administrators ir
preču vai pakalpojumu saņēmējs darījuma partnera parastās saimnieciskās darbības ietvaros, par
darījumu nav strīda un administrators darījumā nebauda īpašas priekšrocības.
(2) Administrators nekavējoties informē visus kreditorus un Maksātnespējas administrāciju
par darījumu partneriem un pamato to, ka uz viņu neattiecas šā likuma 20. pantā noteiktie
ierobežojumi.
(3) Administratoram ir atļauts finansēt maksātnespējas procesa izmaksas šajā likumā
noteiktajā kārtībā.”
21. 22. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“22. pants. Administratora atcelšana no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai
fiziskās personas maksātnespējas procesa”;
izteikt otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) viņš atkāpies no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas
maksātnespējas procesa (23. pants);”;
izslēgt otrās daļas 8. punktu;
papildināt otro daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:
“81) administrators no amata ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts vai viņa amata darbība ir
apturēta.”;
izslēgt trešajā daļā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesā”;
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesiem”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “administratora sertifikāta darbība izbeigta vai administratora
sertifikāts anulēts” ar vārdiem ”administrators no amata ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts”.
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22. 23. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“23. pants. Administratora atkāpšanās no juridiskās personas maksātnespējas procesa
vai fiziskās personas maksātnespējas procesa”;
aizstāt panta tekstā vārdu “amata” ar vārdiem “juridiskās personas maksātnespējas procesa
vai fiziskās personas maksātnespējas procesa”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Administrators iesniedz tiesai pieteikumu par atkāpšanos no visiem juridiskās personas
maksātnespējas procesiem un fiziskās personas maksātnespējas procesiem, kuros viņš iecelts, ja ir
apturēta administratora amata darbība.”
23. Aizstāt 24. panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “amata” ar vārdiem “juridiskās personas
maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa”.
24. 25. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“25. pants. Administratora pienākumu izbeigšanās juridiskās personas maksātnespējas
procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā”;
aizstāt 1. punktā vārdu “amata” ar vārdiem “juridiskās personas maksātnespējas procesa vai
fiziskās personas maksātnespējas procesa”;
izslēgt 2. punktu;
izslēgt 3. punktā vārdus “izņemot šā likuma 35. panta piektajā daļā minēto gadījumu”;
izslēgt 5. punktu;
papildināt pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) ja administrators tiek atbrīvots, atcelts vai atstādināts no amata vai viņa darbība tiek
apturēta.”
25. 26. pantā:
aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “sertifikāta saņemšanas” ar vārdiem “iecelšanas amatā”;
aizstāt pirmās daļas 2. punktā un trešās daļas 3. punktā vārdus “Administratoru asociācijai”
ar vārdiem “Maksātnespējas administrācijai”;
izslēgt otrajā un trešajā daļā vārdus “tiesiskās aizsardzības process” (attiecīgā locījumā);
papildināt trešo daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:
“9) nodrošināt pieejamību maksātnespējas reģistrā ierakstītajai administratora
prakses vietai Latvijā un parādnieka — juridiskās personas — atrašanās vietai,
Maksātnespējas administrācijai veicot šā likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktā
noteiktās procesuālās darbības.”;
papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Administrators savā prakses vai parādnieka atrašanās vietā kārto juridiskās personas
maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu, kurā iekļauj visu ar
juridiskās personas maksātnespējas procesu un fiziskās personas maksātnespējas procesu saistīto
informāciju un dokumentus, kā arī sastāda attiecīgā procesa lietā esošo dokumentu sarakstu.
(7) Ministru kabinets nosaka juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas
maksātnespējas procesa lietvedības vešanas kārtību.”
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26. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:
“26.1 pants. Administratora lietvedība un ieņēmumu un izdevumu uzskaite
(1) Administrators savā prakses vietā kārto savu lietvedību, kā arī to ieņēmumu un izdevumu
uzskaiti, kuri radušies, veicot administratora amata pienākumus.
(2) Ieņēmumus no administratora amata pienākumu veikšanas veido administratora
atlīdzība par pienākumu pildīšanu juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas
maksātnespējas procesā.
(3) Administratora izdevumus veido izdevumi, kas saistīti ar prakses vietas uzturēšanu, un
citi šajā likumā un citos likumos noteiktie maksājumi.
(4) Ministru kabinets nosaka administratora lietu nomenklatūru un glabāšanas termiņus, kā
arī lietvedības uzskaites kārtību.”
27. 27. pantā:
izslēgt visā panta tekstā vārdus “tiesiskās aizsardzības process” (attiecīgā locījumā);
aizstāt 2. punktā vārdu “iestādēm” ar vārdu “institūcijām”;
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Administratoram, attiecībā uz kuru tiek veiktas šā likuma 174.2 panta pirmās daļas
9. punktā noteiktās procesuālās darbības, ir šādas tiesības:
1) būt klāt procesuālo darbību izpildes laikā, izteikt piezīmes un lūgumus;
2) ierosināt, lai sniedzamajām ziņām vai kādai to daļai nosaka ierobežotas pieejamības
informācijas statusu;
3) iepazīties ar procesuālās darbības protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem,
ieteikt labojumus un papildinājumus;
4) mēneša laikā pēc šā likuma 174.3 pantā noteiktā procesuālās darbības protokola
parakstīšanas iesniegt sūdzību Maksātnespējas administrācijas direktoram par
Maksātnespējas administrācijas amatpersonas rīcību.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
28. Izslēgt 30. panta pirmajā daļā vārdus “tiesiskās aizsardzības procesa”.
29. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:
“IV1 nodaļa
Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora
disciplinārā atbildība
1
31. pants. Disciplinārlietas ierosināšana
(1) Disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru
var ierosināt Maksātnespējas administrācijas direktors pēc tiesneša vai prokurora, vai Administratoru
asociācijas priekšlikuma vai pēc savas iniciatīvas.
(2) Disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru
var ierosināt par:
1) normatīvo aktu būtisku pārkāpumu;
2) profesionālās ētikas normu būtisku pārkāpumu;
3) sistemātiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem, ja tos konstatējusi Maksātnespējas
administrācija šajā likumā noteiktajā kārtībā;
4) pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, ja to konstatējusi Maksātnespējas administrācija
šajā likumā noteiktajā kārtībā;
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5)

valstij, parādniekam vai kreditoriem nodarītiem zaudējumiem, ja zaudējumu
apmērs pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas un tas ir konstatēts ar spēkā stājušos
tiesas nolēmumu.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ierosina disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošo personu un administratoru.
31.2 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atcelšana no procesa
saistībā ar disciplinārlietas izskatīšanu
Ja disciplinārlietas izskatīšanas gaitā disciplinārlietu komisija konstatē, ka pārkāpums,
par kura pazīmēm tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbībā ir ierosināta
disciplinārlieta, nav savienojams ar tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas pienākumu
pildīšanu, disciplinārlietu komisija var lūgt Maksātnespējas administrācijas direktoru iesniegt tiesā
pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atcelšanu no noteikta tiesiskās
aizsardzības procesa vai visiem tiesiskās aizsardzības procesiem, kuros tā ir iecelta.
31.3 pants. Administratora atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas līdz
disciplinārlietas izskatīšanai
(1) Ja disciplinārlietas izskatīšanas gaitā disciplinārlietu komisija konstatē, ka pārkāpums,
par kura pazīmēm administratora darbībā ir ierosināta disciplinārlieta, nav savienojams ar
administratora amata pienākumu pildīšanu, disciplinārlietu komisija var lūgt Maksātnespējas
administrācijas direktoru atstādināt administratoru no amata līdz lietas izskatīšanai.
(2) Maksātnespējas administrācijas direktors divu nedēļu laikā no dienas, kad saņemts
disciplinārlietu komisijas lēmums par ierosinājumu atstādināt administratoru no amata, pieņem
lēmumu par administratora atstādināšanu no amata.
31.4 pants. Disciplinārlietu komisija
(1) Disciplinārlietu komisija izskata disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošo personu un administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai
personai un administratoram disciplinārsodu.
(2) Disciplinārlietu komisijas sastāvā, kuru apstiprina tieslietu ministrs, ir:
1) viens Tieslietu ministrijas pārstāvis;
2) divi Maksātnespējas administrācijas pārstāvji;
3) viens Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkots Augstākās tiesas tiesnesis;
4) viens Administratoru asociācijas pārstāvis.
(3) Disciplinārlietu komisijas priekšsēdētājs ir Tieslietu ministrijas pārstāvis.
(4) Disciplinārlietu komisijas sastāvu apstiprina uz trim gadiem.
(5) Disciplinārlietu komisijas darbu nodrošina un organizē Maksātnespējas administrācija.
(6) Ministru kabinets nosaka disciplinārlietu komisijas darbības kārtību un disciplinārlietas
izskatīšanas kārtību.
(7) Disciplinārlietu komisija izstrādā un pieņem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo
personu un administratoru profesionālās ētikas kodeksu.
31.5 pants. Disciplinārlietu komisijas tiesības
Disciplinārlietu komisijai, izskatot disciplinārlietas, ir tiesības:
1) uzklausīt citu personu paskaidrojumus un prasīt lietpratēju atzinumus, pieprasīt
ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no citām privāto
tiesību juridiskajām personām un to amatpersonām;
2) lūgt Maksātnespējas administrāciju veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas vai administratora darbības pārbaudi.
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31.6 pants. Disciplinārlietu komisijas lēmums
(1) Disciplinārlietu komisija mēneša laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas pieņem šādu
lēmumu:
1) uzlikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram vienu
no šā likuma 31.7 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā paredzētajiem disciplinārsodiem;
2) ierosināt Maksātnespējas administrācijas direktoram atcelt administratoru no
amata;
3) ierosināt Maksātnespējas administrācijas direktoram atstādināt administratoru no
amata;
4) ierosināt Maksātnespējas administrācijas direktoram atcelt tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošo personu no noteikta tiesiskās aizsardzības procesa vai visiem
tiesiskās aizsardzības procesiem, kuros tā iecelta;
5) izbeigt disciplinārlietu;
6) nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Maksātnespējas administrācijai, lai
tā izskaidro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai vai administratoram
viņa rīcības nepareizību.
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā disciplinārlietu komisija pieņem lēmumu.
31.7 pants. Disciplinārsodi un to piemērošana
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram uzliek vienu no
šādiem disciplinārsodiem:
1) piezīmi, piemērojot naudas sodu līdz 150 euro vai bez tā;
2) rājienu, piemērojot naudas sodu no 150 līdz 15 000 euro vai bez tā;
3) atcelšanu no administratora amata.
(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteikto disciplinārsodu piemēro disciplinārlietu
komisija.
(3) Šā panta pirmās daļas 3. punktā noteikto disciplinārsodu piemēro Maksātnespējas
administrācijas direktors, pamatojoties uz disciplinārlietu komisijas lēmumu par ierosinājumu
atcelt administratoru no amata.
(4) Maksātnespējas administrācijas direktors divu nedēļu laikā no dienas, kad saņemts
disciplinārlietu komisijas lēmums par ierosinājumu atcelt administratoru no amata, pieņem
lēmumu par disciplinārsoda — atcelšana no amata — uzlikšanu administratoram.
(5) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram, kam uzlikts šā
panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā paredzētais disciplinārsods, ir pienākums triju mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas iemaksāt naudas sodu valsts pamatbudžetā.
(6) Disciplinārlietu komisija attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu
vai administratoru, kam uzlikts šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktais disciplinārsods,
pēc viņa motivēta lūguma var pieņemt lēmumu par uzliktā naudas soda samaksas atlikšanu līdz
noteiktam termiņam vai sadalīšanu termiņos.
(7) Ja administrators nepilda viņam uzlikto šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minēto
disciplinārsodu, Maksātnespējas administrācijas direktors lemj par viņa atcelšanu no amata.
31.8 pants. Disciplinārlietas noilgums
Disciplinārlieta nav ierosināma un disciplinārsods nav uzliekams, ja pagājuši divi gadi no
pārkāpuma pārtraukšanas dienas.
31.9 pants. Disciplinārlietu komisijas lēmuma pārsūdzēšana
Disciplinārlietu komisijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu disciplināri sodītā tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošā persona vai administrators var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.”
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30. Izslēgt 35. pantu.
31. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:
“35.1 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas iecelšana konkrētā
tiesiskās aizsardzības procesā
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātu konkrētam tiesiskās
aizsardzības procesam tiesai iesaka šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums,
par to vienojoties ar tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un parādnieku.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir tiesības jebkurā brīdī atkāpties
no konkrētā tiesiskās aizsardzības procesa. Pieteikumu par atkāpšanos no konkrētā tiesiskās
aizsardzības procesa tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona iesniedz tiesā, kurā ierosināta
attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vienlaikus paziņojot parādnieka kreditoriem.
(3) Ja tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona ir iesniegusi tiesā pieteikumu
par atkāpšanos no konkrētā tiesiskās aizsardzības procesa, jaunu tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošās personas kandidātu tiesai iesaka šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru
vairākums, par to vienojoties ar tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un parādnieku.
Pieteikumu jauna tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidāta apstiprināšanai
konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā 15 dienu laikā no dienas, kad tiesā iesniegts pieteikums par
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atkāpšanos, tiesā iesniedz šā likuma 42. panta
trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pilnvarotais pārstāvis.
(4) Šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktajam kreditoru vairākumam ir tiesības mainīt
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu. Jaunu tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas kandidātu tiesai iesaka šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums, par
to vienojoties ar tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un parādnieku. Pieteikumu par
jauna tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidāta apstiprināšanu tiesā iesniedz šā
likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pilnvarotais pārstāvis.
(5) Ja šā panta pirmajā vai trešajā daļā minētajā gadījumā netiek panākta vienošanās par
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātu, to konkrētā tiesiskās aizsardzības
procesā izvēlas un ieceļ tiesa no šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma
izvirzītajiem tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātiem.”
32. 36. panta pirmajā daļā:
izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6) lietā ieceltās tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vārds, uzvārds,
prakses vietas adrese Latvijā, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, kā arī
tās atbildīgās iestādes, kura kārto maksātnespējas reģistru, piešķirtais identifikācijas
numurs;”;
izslēgt 7. punktu.
33. Aizstāt 37. panta ceturtajā daļā vārdu “administratora” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošās personas”.
34. 40. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “Pēc tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas
parādnieks” ar vārdiem “nekavējoties nosūta visiem kreditoriem aktuālo kreditoru sarakstu,
norādot katra kreditora prasījuma apmēru un kontaktinformāciju, kā arī”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Izstrādājot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, parādniekam ir tiesības
sasaukt kreditoru sapulci.”;
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aizstāt ceturtās daļas 10. punktā vārdu “administratoru” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošo personu”;
izteikt ceturtās daļas 12. punktu šādā redakcijā:
“12) ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātu, ja ir panākta
šā likuma 35.1 pantā noteiktā vienošanās, norādot:
a) viņa vārdu, uzvārdu,
b) personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu
apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi),
c) prakses vietas adresi Latvijā,
d) tālruņa numuru,
e) elektroniskā pasta adresi,
f) atlīdzības apmēru;”;
papildināt ceturto daļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“121)tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidāta apliecinājumu, ka uz
viņu neattiecas šā likuma 12.3 panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.”;
izslēgt sestās daļas 3. punktu;
papildināt sesto daļu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:
“4) šā likuma 43.1 pantā minēto zvērināta revidenta atzinumu, ja tāds ir sagatavots;
5) šā panta ceturtās daļas 12. un 12.1 punktā norādītās ziņas par kreditoru izvirzītajiem
tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātiem, ja nav panākta
vienošanās par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kandidātu.”
35. Izteikt 42. panta piektās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Par vērā neņemtajiem iebildumiem parādnieks nekavējoties uzsāk šā likuma 43.1 pantā
minētās darbības un pievieno vērā neņemtos iebildumus saskaņotajam tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānam.”

36. 43. pantā:
aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu “administrators” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona” (attiecīgā locījumā);
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pirms tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas tiesā atzinumu par
šo plānu tiesas noteiktajā termiņā sniedz tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona.”;
izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Atzinumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošā persona parādniekam nodod vienlaikus ar tā iesniegšanu tiesā.”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “kā arī pauž viedokli par tiem kreditoru izteiktajiem iebildumiem,
kuri nav ņemti vērā saskaņotajā tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā”;
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona atzinumā sniedz vērtējumu par to, vai
sagatavotais plāns sasniegs likumā noteikto tiesiskās aizsardzības procesa mērķi.”;
izslēgt trešajā daļā vārdus “vai pēc kreditora lūguma”.
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37. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:
“43.1 pants. Zvērināta revidenta atzinums par kreditoru iebildumiem
(1) Ja parādnieks nav ņēmis vērā kreditoru izteiktos iebildumus pret tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānu, šos iebildumus izvērtē un par tiem savu atzinumu sniedz neatkarīgs
zvērināts revidents, kurš nav tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona.
(2) Ja kreditoru iebildumi attiecas uz kreditora prasījuma pamatotību, zvērināts revidents
atzinumā sniedz argumentētu viedokli par to, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā
un tam pievienotajos dokumentos norādītais kreditora prasījums ir pirmšķietami (prima facie)
pamatots.
(3) Ja zvērināts revidents kādu no prasījumiem atzīst par pirmšķietami (prima facie)
nepamatotu, viņš atzinumu nodod parādniekam, kurš savukārt nekavējoties informē attiecīgo
kreditoru.
(4) Parādniekam vai kreditoram, kura prasījumu zvērināts revidents atzinis par pirmšķietami
(prima facie) nepamatotu, ir tiesības ne vēlāk kā trīs dienas pirms tiesiskās aizsardzības procesa
pieteikuma izskatīšanas dienas iesniegt tiesā pierādījumus par kreditora prasījuma pamatotību.
(5) Ja zvērināts revidents konstatē, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ietvertas
saistības, par kurām ir pamatotas šaubas, vai uzskata, ka plānam pievienotie dokumenti ir, iespējams,
viltoti, viņš sniedz attiecīgās ziņas atbildīgajām valsts institūcijām.
(6) Izmaksas, kas saistītas ar zvērināta revidenta atzinuma sniegšanu, finansē tie kreditori,
kuru iebildumi ir bijuši par pamatu šajā pantā noteikto darbību uzsākšanai.”
38. Aizstāt 46. panta ceturtajā daļā vārdu “Administrators” ar vārdiem “Tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošā persona”.
39. Aizstāt 47. pantā vārdu “administratora” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošās personas”.
40. Aizstāt visā 49. panta tekstā vārdu “administrators” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona” (attiecīgā locījumā).
41. Izteikt 50. pantu šādā redakcijā:
“50. pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības tiesiskās
aizsardzības procesa laikā
(1) Lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu norisi, tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošā persona veic parādnieka darbības uzraudzību atbilstoši tiesiskās
aizsardzības procesa mērķim, tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam un normatīvo aktu
prasībām.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona:
1) piecu dienu laikā pēc tam, kad pasludināts nolēmums par tiesiskās aizsardzības
procesa īstenošanu, iesniedz atbildīgajai iestādei, kas kārto maksātnespējas reģistru,
apstiprinātu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu;
2) piecu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu, iesniedz atbildīgajai iestādei,
kas kārto maksātnespējas reģistru, tiesas apstiprinātus tiesiskās aizsardzības procesa
pasākumu plāna grozījumus;
3) uzrauga tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi;
4) pieprasa un saņem no parādnieka visas ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa
norisi un saimniecisko darbību;
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5)

informē kreditorus pēc to pieprasījuma par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu
plāna izpildi un izskata iesniegtās sūdzības.
(3) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir šādas tiesības:
1) pieprasīt un saņemt no parādnieka un viņa pārstāvjiem tiesiskās aizsardzības procesā
nepieciešamo informāciju;
2) pieprasīt un saņemt no citām kompetentām personām un institūcijām to rīcībā
esošo informāciju, kas saistīta ar tiesiskās aizsardzības procesa norisi;
3) iepazīties ar parādnieka finansiālo stāvokli un visiem dokumentiem, kā arī pieprasīt
un saņemt visus dokumentus;
4) elektroniskā veidā iesniegt Maksātnespējas administrācijai ziņas par savu
izglītību un kvalifikāciju publiskošanai tīmekļvietnē. Ziņu iesniedzējs nodrošina,
lai publicēšanai iesniegtās ziņas būtu sagatavotas atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām un atbilstu valsts noslēpuma,
ierobežotas pieejamības informācijas, kā arī fizisko personu datu aizsardzības
prasībām.
(4) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai, attiecībā uz kuru tiek veiktas šā
likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktā noteiktās procesuālās darbības, ir šādas tiesības:
1) būt klāt procesuālo darbību izpildes laikā, izteikt piezīmes un lūgumus;
2) ierosināt, lai sniedzamajai informācijai vai kādai tās daļai nosaka ierobežotas
pieejamības informācijas statusu;
3) iepazīties ar procesuālās darbības protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem,
ieteikt labojumus un papildinājumus;
4) mēneša laikā pēc šā likuma 174.3 pantā noteiktā procesuālās darbības protokola
parakstīšanas iesniegt sūdzību Maksātnespējas administrācijas direktoram par
Maksātnespējas administrācijas amatpersonas rīcību.
(5) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir šādi pienākumi:
1) piedalīties tiesas sēdēs tiesiskās aizsardzības procesa lietās;
2) sniegt informāciju par tiesiskās aizsardzības procesa norisi tiesai, kreditoriem,
Maksātnespējas administrācijai un citām normatīvajos aktos noteiktajām personām
un institūcijām;
3) piecu dienu laikā paziņot atbildīgajai iestādei, kas kārto maksātnespējas reģistru,
un kreditoriem par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītās
kontaktinformācijas maiņu;
4) sadarboties ar pilnvarotām personām un institūcijām, kurām saskaņā ar citu valstu
normatīvajiem aktiem ir tiesības īstenot savas pilnvaras tiesiskās aizsardzības
procesā;
5) sniegt tiesībaizsardzības institūcijām ziņojumus un materiālus par tiesiskās
aizsardzības procesā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa
uzsākšanai.”
42. 51. pantā:
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesa izbeidz tiesiskās aizsardzības procesu un pasludina juridiskās personas
maksātnespējas procesu:
1) ja attiecībā uz parādnieku gada laikā otro reizi ierosināta tiesiskās aizsardzības
procesa lieta, bet nav pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana;
2) pēc kreditora pieteikuma saņemšanas, ja pastāv šā panta trešās daļas 2. punktā
minētā pazīme;
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3)

pēc šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pārstāvja
pieteikuma saņemšanas, ja pastāv kāda no šā panta trešajā daļā minētajām pazīmēm.
(3) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai ir pienākums nekavējoties informēt
kreditorus par to, ka:
1) īstenojot tiesiskās aizsardzības procesu, parādnieks nav veicis šajā likumā noteiktās
darbības vai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
2) parādnieks ilgāk kā 30 dienas nepilda tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu
un nav iesniedzis tiesai šā plāna grozījumus;
3) parādnieks pārkāpj šajā likumā noteiktos rīcības ierobežojumus.”;
aizstāt sestās daļas ievaddaļā vārdu “administrators” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošā persona”.
43. 53. panta pirmajā daļā:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesa pasākumu plānā ir vienojies ar tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošo personu un parādnieku par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo
personu;”;
aizstāt 4. punktā vārdu “administratora” ar vārdiem “tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas”.
44. Izteikt 54. pantu šādā redakcijā:
“54. pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesā
(1) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības
procesā ieceļ tiesa saskaņā ar šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma, tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošās personas un parādnieka vienošanos.
(2) Šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma vienošanās ar tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošo personu un parādnieku par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas izvēli (53. panta pirmās daļas 3. punkts) uzskatāma par panāktu, ja ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesa pasākumu plānu ir saskaņojis šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais
kreditoru vairākums.”
45. Aizstāt 58. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā vārdu “sertifikāta” ar vārdiem “amata
apliecības”.
46. 60. panta pirmajā daļā:
papildināt daļu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:
“11) kreditors vai kreditori, ja pastāv šā likuma 51. panta trešās daļas 2. punktā minētā
pazīme;
12) šā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pārstāvis, ja pastāv
kāda no šā likuma 51. panta trešajā daļā minētajām pazīmēm;”;
izslēgt 4. punktu.
47. Izslēgt 62. panta septīto daļu.
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48. Papildināt 70. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Parādnieka pārstāvis dokumentus administratoram nodod, sakārtojis tos atbilstoši
lietvedības noteikumiem.”
49. Papildināt likumu ar 85.1 pantu šādā redakcijā:
“85.1 pants. Administratora darbības revīzija
(1) Kreditori, kuri pārstāv ne mazāk kā 25 procentus no atzīto pamatprasījumu summas
nodrošināto vai nenodrošināto kreditoru grupā, var pieprasīt administratora darbības revīziju
attiecīgajā maksātnespējas procesā.
(2) Revīziju veic kreditoru pieaicināts zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrība.
(3) Revīzijas uzsākšanas pamats ir šā panta pirmajā daļā minēto kreditoru pieņemts
paziņojums administratoram, kurā norādīts revīzijas veicējs, revīzijas uzdevums un revīzijai
nepieciešamā informācija.
(4) Revidentam kreditoru noteiktais darba uzdevums var ietvert gan administratora darbības
pārbaudi attiecīgajā maksātnespējas procesā, gan arī parādnieka darījumu, grāmatvedības un
finanšu pārbaudi līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.
(5) Administrators nodrošina revidentu ar paziņojumā par revīzijas veikšanu norādīto
informāciju ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Pēc revidenta pieprasījuma
administrators nekavējoties nodrošina revidentu ar jebkuru papildu vai skaidrojošu informāciju,
ciktāl tas izriet no paziņojumā noteiktā darba uzdevuma.
(6) Revidents ziņojumu nosūta administratoram, attiecībā uz kura darbību revīzija veikta.
(7) Revīzijas veikšanu finansē kreditori, kuri to pieprasījuši.”
50. Izslēgt 107. panta otrās daļas pirmo teikumu.
51. Aizstāt 132. panta pirmās daļas 3. un 4. punktā vārdu “sertifikāta” ar vārdiem “amata
apliecības”.
52. Izteikt 166. pantu šādā redakcijā:
“166. pants. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atlīdzība tiesiskās
aizsardzības procesā un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā
(1) Par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atlīdzības apmēru un tās segšanas
kārtību tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā šā likuma
42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums rakstveidā vienojas ar tiesiskās aizsardzības
procesa uzraugošo personu un norāda to tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā.
(2) Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas atlīdzību par pienākumu veikšanu
tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā maksā šā likuma
42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums, kas ir atbalstījis tiesiskās aizsardzības procesa
pasākumu plānu, proporcionāli katra kreditora prasījuma apmēram, ja vien starp kreditoriem nav
panākta cita vienošanās.
(3) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama attiecībā uz nodokļu administrāciju.”
53. Izslēgt 167. panta trešās daļas 1. punktu.
54. Aizstāt 169. panta piektajā un sestajā daļā vārdu “amata” ar vārdiem “juridiskās personas
maksātnespējas procesa”.
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55. Papildināt 171. panta pirmo daļu pēc vārda “pabeigšanai” ar vārdiem “vai izbeigšanai”.
56. Izslēgt 174. pantu.
57. Papildināt likumu ar 174.1, 174.2 un 174.3 pantu šādā redakcijā:
“174.1 pants. Maksātnespējas administrācijas uzdevumi
Lai īstenotu šā likuma 173. pantā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas,
Maksātnespējas administrācija:
1) veic administratoru uzraudzību;
2) izskata sūdzības par administratora rīcību, izņemot tos likumā noteiktos gadījumus,
kad sūdzības par administratora lēmumiem izskatāmas tiesā, kurā ierosināta
attiecīgā maksātnespējas procesa lieta;
3) izskata administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;
4) izskata iesniegumus par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu
apmierināšanu;
5) izskata iesniegumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta un
fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu;
6) izskata iesniegumus par šā likuma 118.1 pantā noteikto līdzekļu izmaksu;
7) informē sabiedrību par maksātnespējas politikas īstenošanas rezultātiem un
maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem;
8) organizē administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu;
9) ieceļ amatā administratorus;
10) atbrīvo, atceļ un atstādina no amata administratoru, kā arī aptur administratora
amata darbību;
11) šajā likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veic tiesiskās aizsardzības procesa
uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību;
12) izveido, uztur un attīsta Sistēmu;
13) nodrošina administratoru un citu normatīvajos aktos noteikto personu, kurām ir
pienākums iesniegt ziņas Maksātnespējas administrācijai, iesniegto dokumentu
pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē Sistēmā saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību;
14) nodrošina maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto ziņu
pieejamību;
15) veic citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
174.2 pants. Maksātnespējas administrācijas tiesības
(1) Maksātnespējas administrācijai ir šādas tiesības:
1) pieprasīt no valsts un pašvaldību institūcijām un bez maksas saņemt no tām
jebkuru Maksātnespējas administrācijas funkciju izpildei nepieciešamo ar tiesiskās
aizsardzības procesu vai maksātnespējas procesu saistīto informāciju;
2) pieprasīt no tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā iesaistītajām
institūcijām un personām un saņemt no tām nepieciešamās ziņas un dokumentus
par tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa norisi;
3) pieprasīt un saņemt no tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vai
administratora nepieciešamās ziņas un attiecīgos dokumentus par tiesiskās
aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa norisi;
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4)

pieprasīt, lai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai administrators
uzrāda dokumentu oriģinālus, un saņemt dokumentu atvasinājumus tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošās personas vai administratora rīcības likumības
pārbaudei;
5) pieprasīt un saņemt no tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vai
administratora paskaidrojumus par viņa rīcību tiesiskās aizsardzības procesā vai
maksātnespējas procesā;
6) uzaicināt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu vai administratoru
ierasties Maksātnespējas administrācijā, lai sniegtu paskaidrojumus par attiecīgā
tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa norisi;
7) uzlikt administratoram tiesisku pienākumu;
8) iesniegt tiesai pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas
atcelšanu no attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa vai administratora atcelšanu no
attiecīgā maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanas;
9) ierasties pie tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un administratora
maksātnespējas reģistrā ierakstītajā prakses vietā vai parādnieka — juridiskās
personas — atrašanās vietā. Pārbaudes laikā Maksātnespējas administrācijas
amatpersonām, uzrādot iestādes rakstveida pilnvarojumu, kurā norādīts pārbaudes
priekšmets un mērķis, ir tiesības:
a) pieprasīt un saņemt ar jebkuru tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas vai administratora lietvedībā esošo tiesiskās aizsardzības
procesu, juridiskās personas maksātnespējas procesu vai fiziskās personas
maksātnespējas procesu saistīto informāciju un dokumentus (arī elektroniskā
veidā sagatavotus komercnoslēpumu saturošus dokumentus), iepazīties ar tiem
uz vietas, kā arī saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus šo
dokumentu atvasinājumus,
b) pieprasīt un saņemt informāciju un dokumentus par administratora ieņēmumu
un izdevumu uzskaiti, pildot administratora amata pienākumus, iepazīties ar
tiem uz vietas, kā arī saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus
šo dokumentu atvasinājumus,
c) pieprasīt un saņemt no tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vai
administratora rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;
10) pieprasīt un bez maksas saņemt no Sodu reģistra informāciju, kas Maksātnespējas
administrācijai ir nepieciešama šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei.
(2) Maksātnespējas administrācijas amatpersonas pilnvaras apliecina dienesta apliecība.
(3) Ministru kabinets nosaka Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku
dienesta apliecības saturu un formu.
(4) Uzsākot šā likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktā noteiktās procesuālās darbības,
Maksātnespējas administrācijas amatpersona informē tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo
personu vai administratoru par viņa tiesībām.
174.3 pants. Procesuālās darbības protokols
(1) Šā likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktā noteiktās procesuālās darbības Maksātnespējas
administrācijas amatpersonas fiksē procesuālās darbības protokolā.
(2) Procesuālās darbības protokolā norāda:
1) darbības norises vietu un datumu;
2) darbības veikšanas tiesisko pamatu;
3) laiku, kad darbība sākta un pabeigta;
4) darbības veicēju amatu, vārdu un uzvārdu;
197

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2017. gada 26. janvārī

5)
6)

protokolētāja amatu, vārdu un uzvārdu;
personu — darbības dalībnieku — vārdu, uzvārdu un amatu vai saistību ar tiesiskās
aizsardzības procesu vai maksātnespējas procesu;
7) darbības gaitu un konstatētos faktus;
8) procesuālās darbības gaitā iegūtos dokumentus.
(3) Protokolam pievieno procesuālās darbības gaitā iegūtos dokumentus.
(4) Procesuālās darbības veicējs iepazīstina personas, kuras piedalījās attiecīgajā darbībā,
ar procesuālās darbības protokola saturu un pielikumiem. Personu ieteiktos labojumus un
papildinājumus fiksē procesuālās darbības protokolā.
(5) Procesuālās darbības protokolu kopumā un katru tā lappusi atsevišķi paraksta procesuālās
darbības veicējs, protokolētājs un visas personas, kuras piedalījās attiecīgajā darbībā. Ja persona
atsakās parakstīties, to atzīmē protokolā, norādot atteikšanās iemeslu un motīvu.”
58. Izteikt 175. pantu šādā redakcijā:
“175. pants. Maksātnespējas administrācijas lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana
(1) Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumus par:
1) maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu;
2) administratora rīcību maksātnespējas procesā vai pildot tam šajā likumā noteiktos
vispārējos pienākumus, kā arī par tiesiskā pienākuma uzlikšanu pārkāpuma
konstatēšanas gadījumā;
3) administratora iecelšanu amatā, atbrīvošanu, atcelšanu un atstādināšanu no amata,
kā arī administratora amata darbības apturēšanu;
4) administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņa pagarināšanu;
5) šā likuma 62. un 129. pantā minētā depozīta izmaksāšanu;
6) šā likuma 118.1 pantā noteikto naudas līdzekļu izmaksāšanu.
(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 4. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas lēmumu var
apstrīdēt augstākā iestādē. Augstākas iestādes lēmumu par attiecīgo Maksātnespējas administrācijas
lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas
direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
(3) Šā panta otrajā daļā minētos lēmumus apstrīd un pārsūdz Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Minēto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.
(4) Šā panta pirmās daļas 2. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas lēmumu var
pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas tajā
tiesā, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas procesa lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā neaptur
Maksātnespējas administrācijas lēmuma darbību.
(5) Šā panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minēto Maksātnespējas administrācijas lēmumu
var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas
tajā tiesā, kurā ierosināta attiecīgā maksātnespējas procesa lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā aptur
Maksātnespējas administrācijas lēmuma darbību.”
59. Pārejas noteikumos:
izslēgt 4. punkta 3. apakšpunktā vārdus “administratora sertifikāts anulēts, jo administrators,
lai saņemtu sertifikātu, sniedzis nepatiesas ziņas”;
papildināt pārejas noteikumus ar 35.—57. punktu šādā redakcijā:
“35. Administratoriem, kuriem sertifikāti izsniegti saskaņā ar šā likuma regulējumu,
kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un
administratora iecelšanu amatā, un kuru sertifikāti ir derīgi šo grozījumu spēkā stāšanās dienā,
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ir tiesības pildīt administratora pienākumus, pamatojoties uz izsniegto sertifikātu. Pēc sertifikāta
derīguma termiņa beigām administratoram ir pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu tuvākajā
tā rīkošanas reizē. Ja administrators kvalifikācijas eksāmenu nekārto vai kārto, bet saņem negatīvu
vērtējumu, viņš zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus.
36. Šo pārejas noteikumu 35. punktā minētajam administratoram līdz iecelšanai amatā
piemēro šā likuma regulējumu, kas noteic ierobežojumu administratora pienākumu pildīšanai, ja
viņa sertifikāta darbība ir apturēta vai izbeigta vai viņa sertifikāts, kas bija spēkā līdz dienai, kad
stājās spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un administratora iecelšanu amatā, ir
anulēts.
37. Šo pārejas noteikumu 35. punktā minētos administratorus Maksātnespējas administrācijas
direktors ieceļ amatā un izsniedz viņiem amata apliecību pēc sekmīgi nokārtota kvalifikācijas
eksāmena. Līdz amata apliecības izsniegšanai administratora tiesības pildīt administratora
pienākumus apliecina sertfikāts, kas izsniegts saskaņā ar šā likuma regulējumu, kurš bija spēkā
līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un administratora
iecelšanu amatā. Līdz amata apliecības izsniegšanai maksātnespējas reģistrā ailēs, kurās ierakstāmas
ziņas par amata apliecību, ieraksta ziņas par administratora sertifikātu.
38. Sākot ar dienu, kad stājas spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un
administratora iecelšanu amatā, Administratoru asociācijas uzdevumu pieņemt lēmumu par
izsniegtā administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu atbilstoši
likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā šā likuma grozījumi, kuri paredz
administratora iecelšanu amatā, pilda Maksātnespējas administrācija. Pieņemot lēmumu par
administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu, piemēro Ministru
kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr.1038 “Maksātnespējas procesa administratoru
pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība” paredzēto
kārtību, ciktāl tā nav pretrunā ar šā likuma mērķi. Maksātnespējas administrācijas lēmumu par
izsniegtā administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
39. Administratori, kuru sertifikāta darbība šo pārejas noteikumu 35. punktā noteiktajā
kvalifikācijas eksāmena rīkošanas laikā ir apturēta, kvalifikācijas eksāmenu, kas kārtojams pirms
iecelšanas amatā, kārto tuvākajā kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizē pēc sertifikāta darbības
apturēšanas termiņa beigām.
40. Maksātnespējas administrācija pirmo administratoru kvalifikācijas eksāmenu rīko, sākot
ar 2017. gada 1. jūniju.
41. Pēc kvalifikācijas eksāmena rezultātu paziņošanas Maksātnespējas administrācija
nekavējoties sniedz atbildīgajai iestādei, kura kārto maksātnespējas reģistru, ziņas, kas nepieciešamas
šajā reģistrā par administratoru iekļauto ziņu aktualizēšanai, un gadījumos, kad saskaņā ar šo
pārejas noteikumu 38. punktu administrators zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus, veic
pasākumus viņa atcelšanai no visiem maksātnespējas procesiem, kuros viņš bijis iecelts, saskaņā ar
šā likuma 17.2 panta pirmās daļas 4. punktu un 20. panta pirmās daļas 1.1 punktu.
42. Maksātnespējas administrācija pieņem lēmumus par apstrīdētajiem Administratoru
asociācijas administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību jautājumos par administratora sertificēšanu,
tajā skaitā sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta darbības izbeigšanu vai sertifikāta anulēšanu, kā arī
administratora atkārtotu sertificēšanu.
43. Administratoru asociācijas faktisko rīcību un administratīvos aktus, kas attiecas uz
administratora sertificēšanu, tajā skaitā sertifikāta izsniegšanu, sertifikāta darbības izbeigšanu vai
sertifikāta anulēšanu, kā arī administratora atkārtotu sertificēšanu, var apstrīdēt Maksātnespējas
administrācijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Maksātnespējas administrācijas
lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Minēto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.
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44. Administratoru asociācija līdz 2017. gada 1. martam nodod Maksātnespējas
administrācijai izsniegto, pagarināto, anulēto un izbeigto sertifikātu un sertifikātu dublikātu
reģistru; lēmumus, kas pieņemti, pildot tai noteiktos valsts pārvaldes uzdevumus atbilstoši šā likuma
regulējumam, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi par kvalifikācijas eksāmena
kārtošanu un administratora iecelšanu amatā, kā arī šo lēmumu pieņemšanu pamatojošos
dokumentus.
45. Šā likuma noteikumus par administratora amata pretendentu apmācību piemēro,
sākot ar 2017. gada 1. jūliju. Apliecinājumi par apmācības kursa noklausīšanos, kurus izsniegusi
Administratoru asociācija, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām. Administratora amata
kandidātam, kuram izsniegtā Administratoru asociācijas apliecinājuma par apmācības kursa
noklausīšanos derīguma termiņš beidzas laika posmā no dienas, kad stājās spēkā grozījumi par
kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un administratora iecelšanu amatā, līdz 2017. gada 30. jūnijam,
ir tiesības kārtot Maksātnespējas administrācijas organizēto administratora eksāmenu tuvākajā tā
rīkošanas reizē pēc apliecinājumā norādītā termiņa beigām.
46. Kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis līdz dienai, kad
stājās spēkā šā likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, ir ņemami vērā, izlemjot
jautājumu par kvalifikācijas eksāmena priekšnosacījumu izpildi.
47. Šā likuma noteikumus, ar kuriem tiek ieviests tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās
personas regulējums un ar to saistītās izmaiņas tiesiskās aizsardzības procesā un ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības procesā un kuri attiecīgi ierobežo administratoru kompetenci veikt administratora
pienākumus tiesiskās aizsardzības procesā un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā, piemēro,
sākot ar 2017. gada 1. jūliju. Šajā punktā minēto regulējumu piemēro attiecībā uz tiesiskās
aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti pēc 2017. gada 1. jūlija.
Tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti līdz 2017. gada 30. jūnijam, piemērojamas šā likuma
normas, kas bija spēkā attiecīgā procesa uzsākšanas dienā.
48. Šā likuma noteikumus, kas paredz Maksātnespējas administrācijas kompetenci veikt šā
likuma 174.2 panta pirmās daļas 9. punktā noteiktās darbības, piemēro, sākot ar 2017. gada 1. jūliju.
49. Šā likuma regulējumu, kas noteic tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un
administratora pienākumus lietvedības kārtošanas jomā, piemēro, sākot ar 2017. gada 1. jūliju.
50. Šā likuma 174.1 panta 13., 14. un 15. punktu, kas noteic Maksātnespējas administrācijas
kompetenci izveidot, uzturēt un attīstīt Sistēmu, veikt dokumentu elektronisku apstrādi un
nodrošināt ziņu pieejamību tīmekļvietnē, piemēro, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.
51. Šā likuma 12.1 pants, kas noteic Sistēmas darbību, stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
52. Šā likuma 12.2 pants, kas noteic Maksātnespējas administrācijas tīmekļvietnē publicējamo
informāciju, stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
53. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. maijam izdod šā likuma 13.1 panta trešajā daļā,
15. panta otrajā daļā, 16.1 panta piektajā daļā, 16.2 panta sestajā daļā un 174.2 panta trešajā daļā
paredzētos Ministru kabineta noteikumus.
54. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 12.6 panta otrajā daļā,
12.7 panta ceturtajā daļā, 17.1 panta otrajā daļā, 17.2 panta otrajā daļā, 17.3 panta otrajā daļā,
17.4 panta otrajā daļā, 26. panta septītajā daļā un 26.1 panta ceturtajā daļā paredzētos Ministru
kabineta noteikumus.
55. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā likuma 12.1 panta astotajā daļā
un 12.2 panta ceturtajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus.
56. Līdz šo pārejas noteikumu 54. punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanas
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūnijam piemēro Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra
noteikumus Nr.1038 “Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un
maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šā likuma
mērķi.
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57. Šo pārejas noteikumu 7. punktā minētie administratori, kuri studē augstākās izglītības
iestādē, piesakoties kvalifikācijas eksāmenam, iesniedz Maksātnespējas administrācijai augstākās
izglītības iestādes izsniegtu izziņu par studiju turpināšanu. Ja administrators, kurš atbilst šo
pārejas noteikumu 7. punktā noteiktajiem kritērijiem, piesakoties šo pārejas noteikumu 35. punktā
minētajam kvalifikācijas eksāmenam, nav iesniedzis izziņu par studiju turpināšanu, viņš zaudē
tiesības pildīt administratora pienākumus un Maksātnespējas administrācijas direktors ar lēmumu
atceļ šo administratoru no amata.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 22. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 5. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.01.2017., Nr. 5.
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100. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. janvāra sēdē atsaukusi deputātu Jāni Dombravu no
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Ārlietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 12. janvārī

101. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. janvāra sēdē atsaukusi deputātu Ritvaru Jansonu
no Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas
Juridiskajā komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 12. janvārī

102. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12. janvāra sēdē atsaukusi deputāti Inesi Laizāni no Saeimas
Ārlietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2017. gada 12. janvārī
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