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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

240. 613L/12

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003,
23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.; 2015, 91. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1. pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“121) intermodālais pārvadājums — pārvadājums, kas atbilst vienam no šādiem
nosacījumiem:
a) minētais pārvadājums atbilst kombinētā pārvadājuma definīcijai un tiek
pārvadāts viens vai vairāki konteineri vai maināmas virsbūves, kuru maksimālais
kopējais garums nepārsniedz 45 pēdas,
b) tiek pārvadāts viens vai vairāki konteineri vai maināmas virsbūves, kuru
maksimālais kopējais garums nepārsniedz 45 pēdas, ja pa autoceļiem veiktais
pārvadājuma sākuma vai beigu posms Eiropas Savienības teritorijā nepārsniedz
150 kilometrus un pārvadājuma pārējā daļa tiek veikta pa ūdensceļiem.
Minētais pa autoceļiem veiktā pārvadājuma sākuma vai beigu posms Eiropas
Savienības teritorijā var arī pārsniegt 150 kilometrus, lai sasniegtu tuvāko
attiecīgajam pakalpojumam piemēroto transporta termināli (terminālis var
atrasties arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā krava nav iekrauta vai
izkrauta), ja autopārvadājuma veikšanai tiek izmantoti transportlīdzekļu
sastāvi ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un trīsasu puspiekabes vai no
trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes.”
2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:
“4.1 pants. Autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēma
(1) Autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēma ir valsts informācijas sistēmas “Integrētā
iekšlietu informācijas sistēma” sastāvdaļa, kurā iekļauta autopārvadājumu kontrolē iegūtā
informācija.
(2) Autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmas mērķis ir nodrošināt nepieciešamās
informācijas apstrādi un sekmēt starpinstitūciju sadarbību, organizējot un īstenojot
autopārvadājumu kontroli.
(3) Ministru kabinets nosaka autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēmā iekļaujamās
informācijas apjomu, institūcijas, kas ir tiesīgas apstrādāt informāciju, kārtību, kādā informāciju
sistēmā iekļauj un saņem no tās, kā arī sistēmā iekļautās informācijas apstrādes kārtību un tās
glabāšanas termiņus.”
3. 5.3 pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Valsts policija sagatavo informāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
15. marta regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu
saistībā ar autotransportu, groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes regulu (EK)
Nr. 2135/98 un atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 3820/85 (turpmāk — regula Nr. 561/2006)
17. pantam un uz šā panta pamata pieņemtajam Eiropas Komisijas 2008. gada 22. septembra
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lēmumam par regulas Nr. 561/2006 17. pantā minētās standarta ziņošanas veidlapas sagatavošanu
un attiecīgo informāciju dara zināmu Eiropas Komisijai.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
4. Papildināt 8. panta trešo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) līgumi intermodālo pārvadājumu gadījumā.”
5. Papildināt 9. panta trešo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12) intermodālā pārvadājuma gadījumā konteinera vai maināmās virsbūves svars, ko
izmanto attiecīgā pārvadājuma ietvaros.”
6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa direktīvas (ES) 2015/719, ar
ko groza Padomes direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu
transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos
autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu
starptautiskajos autopārvadājumos.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

241. 614L/12

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem”

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 11. nr.; 2002, 2., 13. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2009, 9. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2011, 158. nr.; 2014, 6., 32. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Šā likuma mērķis ir aizsargāt Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās tiesības uz vārda
brīvību.”
2. Papildināt 2. panta otro daļu ar vārdiem “un pašvaldību informatīvajiem izdevumiem”.
3. 9. pantā:
izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“Reģistrā ieraksta šādas ziņas:”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norāda attiecīgā masu informācijas
līdzekļa nosaukumu, reģistrācijas datumu, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas
apliecības izdošanas datumu.”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“Ieraksta izdarīšanai vai dokumentu reģistrēšanai (pievienošanai lietai) reģistram iesniedz
pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:
1) reģistrācijas pieteikumā — šā panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un
10. punktā minētās reģistrā ierakstāmās ziņas;
2) pieteikumā par izmaiņām masu informācijas līdzekļu reģistrā — ziņas par izmaiņu
būtību un jaunās ziņas, kuras par masu informācijas līdzekli ierakstāmas reģistrā;
3) pieteikumā par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra — pieteiktā
ieraksta būtību.”
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4. 26. pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārda “var” ar vārdu “atteikt”;
papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārda “iestāde” ar vārdu “atsaka”;
papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārda “Lēmuma” ar vārdiem “apstrīdēšana vai”.
5. Izslēgt 29. panta 2. punktu.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

242. 615L/12

Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā

Izdarīt Dzīvnieku aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2000, 2. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 6., 16. nr.; 2005, 10. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 3. nr.; 2009,
21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 62., 205. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 123. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
“8) izmēģinājumu dzīvnieka audzētājs — persona, kas audzē šā likuma pielikumā
minētos dzīvniekus izmantošanai procedūrās vai to audu vai orgānu izmantošanai
zinātniskiem mērķiem vai kas galvenokārt šiem mērķiem audzē citus dzīvniekus,
gūstot vai negūstot no tā peļņu;”;
izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15) procedūra — dzīvnieka invazīva vai neinvazīva tāda izmantošana eksperimentālam
vai citam zinātniskam mērķim ar zināmu vai nezināmu iznākumu vai
izglītības mērķiem, kura var dzīvniekam izraisīt sāpes, ciešanas, diskomfortu
vai ilgstošu kaitējumu, kas līdzinās tam, ko izraisa adatas ievadīšana atbilstīgi
veterinārmedicīniskajai praksei, vai pārsniedz to. Tas ietver jebkuras darbības, kas
izraisa vai var izraisīt dzīvnieka piedzimšanu vai izšķilšanos vai jaunas ģenētiski
modificētas dzīvnieku līnijas rašanos un uzturēšanu šādos apstākļos, taču neattiecas
uz dzīvnieku nogalināšanu tikai tādēļ, lai izmantotu to orgānus vai audus;”.
2. Izteikt 4. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:
“10) dzīvnieka izmantošana, liekot tam veikt darbības, kas attiecīgajam dzīvniekam nav
raksturīgas dabiskā vidē un pārsniedz tā dabiskās spējas, kā arī var kaitēt dzīvnieka
veselībai un radīt tam ciešanas;”.
3. 10. pantā:
izslēgt 4. punkta “c” apakšpunktā vārdus “izmēģinājuma projekta”;
izslēgt 15. punktu;
papildināt pantu ar 24. punktu šādā redakcijā:
“24) valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā veicama samaksa par atļaujas izsniegšanu
atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un
izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību.”
4. Izteikt 17. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) izmantot darbam par vilcējspēku (izņemot suņus speciālā aizjūgā);”.
5. Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:
“23. pants. Persona drīkst izmantot sporta, darba vai atrakciju dzīvnieku, ja tā pārzina un
ievēro attiecīgās dzīvnieku sugas turēšanu, apmācību un izmantošanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem par labturības prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un
izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās.”
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6. Papildināt V nodaļu ar 23.1 un 23.2 pantu šādā redakcijā:
“23.1 pants. Izmēģinājumu dzīvnieka lietotājs procedūras vietā vienmēr, kad vien iespējams,
izmanto zinātniski apmierinošu metodi vai testēšanas stratēģiju, kas nav saistīta ar dzīvu dzīvnieku
izmantošanu.
23.2 pants. Izmēģinājumu dzīvnieka audzētājs, piegādātājs un lietotājs pilnveido dzīvnieku
audzēšanas, turēšanas, kopšanas un procedūrās izmantojamās metodes, lai likvidētu vai līdz
minimumam samazinātu jebkuras iespējamās sāpes, ciešanas, diskomfortu vai ilgstošu kaitējumu
dzīvniekiem.”
7. Izteikt 24. panta 2. punktu šādā redakcijā:
“2) dzīvus dzīvniekus, ja vajadzīgo rezultātu iegūšanai Eiropas Savienībā zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības jomā ir atzīta cita zinātniska metode
vai testēšanas stratēģija un normatīvajos aktos zinātniskiem mērķiem izmantojamo
dzīvnieku aizsardzības jomā, ar kuriem aizliedz noteiktus metožu veidus, nav
noteikts citādi;”.
8. Izteikt 25. panta 3. punktu šādā redakcijā:
“3) zāļu, pārtikas, barības un citu vielu vai produktu izstrāde, ražošana vai kvalitātes,
efektivitātes un drošības pārbaude šā panta 2. punktā minētajos nolūkos;”.
9. 26.1 pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Izmēģinājuma projekta atļauju Pārtikas un veterinārais dienests izdod 40 darbdienu laikā
pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, kuri sagatavoti atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām un kuros pilnīgi ietverta ar normatīvajiem aktiem pieprasītā informācija.
Atļaujas izsniegšanas termiņu var pagarināt vienu reizi uz laiku līdz 15 darbdienām, ja tas pamatots
ar izmēģinājuma projekta sarežģītību vai daudzdisciplināro būtību.”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšana ir maksas pakalpojums.
(5) Maksas apmēru un samaksas kārtību par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu,
grozīšanu un atjaunošanu, kā arī maksas apmēru un samaksas kārtību par izmēģinājuma projekta
izvērtēšanā nepieciešamo ekspertu (pētnieku) piesaisti nosaka Ministru kabinets.”
10. Papildināt 27. pantu pēc vārda “Savvaļas” ar vārdiem “abiniekus, rāpuļus”.
11. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:
“27.1 pants. Savvaļas sugas dzīvnieku (gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu) aizliegts
apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un to izrādīt publiski kā atrakciju dzīvnieku.”
12. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19. un 20. punktu šādā redakcijā:
“18. Grozījums šā likuma 10. pantā par 15. punkta izslēgšanu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
19. Šā likuma 10. panta 24. punkts un 26.1 panta ceturtā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
20. Šā likuma 10. panta 24. punktā un 26.1 panta piektajā daļā minētos noteikumus Ministru
kabinets izdod līdz 2017. gada 31. decembrim.”
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13. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:
“Dzīvnieku aizsardzības likuma pielikums

Dzīvnieku sugas, ko atļauts izmantot procedūrās tikai tādā gadījumā, ja tie audzēti
izmēģinājumu dzīvnieku audzēšanas uzņēmumā
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dzīvnieku suga

Latīniskais nosaukums

Pele
Žurka
Jūrascūciņa
Zeltainais kāmis
Ķīnas kāmis
Smilšu pele

Mus musculus
Rattus norvegicus
Cavia porcellus
Mesocricetus auratus
Cricetulus griseus
Meriones unguiculatus
Oryctolagus cuniculus
Canis familiaris
Felis catus

11.

Trusis
Suns
Kaķis
Visu sugu primāti, izņemot cilvēku ģints
primātus
Varde

12.

Zebras zivs

7.
8.
9.
10.

Xenopus (laevis, tropicalis)
Rana (temporaria, pipiens)
Danio rerio”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

243. 616L/12

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

Izdarīt Bāriņtiesu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006,
15. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 2., 13., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.;
2012, 200. nr.; 2013, 112., 188. nr.; 2014, 41., 98. nr.; 2015, 227. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un
bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas
principus un uzvedības standartus, kurus izstrādā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija.”
2. Aizstāt 10. panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus “pirmajai daļai” ar vārdiem un skaitli
“pirmās daļas 1. punktam”.
3. 26. pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdus “Pagaidu aizbildni” ar vārdiem “Aizbildni uz laiku”;
izslēgt ceturtās daļas 4. punktu.
4. Aizstāt 27. panta ceturtajā daļā vārdus “pagaidu aizbildņa” ar vārdiem “aizbildņa uz laiku”.
5. Izslēgt 33. panta pirmajā daļā skaitli “3.”.
6. 34. pantā:
izslēgt pirmās daļas 1.1 punktu;
izslēgt 2.1 daļu.
7. Papildināt likumu ar 43.1 pantu šādā redakcijā:
“43.1 pants. Aizgādnības informācijas sistēma
(1) Informācijas apstrādi par aizgādnībā esošām personām un aizgādņiem bāriņtiesas
veic Aizgādnības informācijas sistēmā, kas ir valsts informācijas sistēmas “Integrētā iekšlietu
informācijas sistēma” sastāvdaļa.
(2) Aizgādnības informācijas sistēmas mērķis ir veicināt aizgādnībā esošo personu personisko
un mantisko interešu aizstāvību.
(3) Tiesības saņemt un izmantot Aizgādnības informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tai
skaitā personas datus, reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei saistībā ar
aizgādnībā esošajām personām ir arī šādām institūcijām un personām:
1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, lai nodrošinātu bāriņtiesu darba
uzraudzību aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzības jomā;
2) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai nodrošinātu aizgādnībā esošo personu
statusu raksturojošās informācijas aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, lai nodrošinātu pieņemto lēmumu
paziņošanu un izpildi;
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4) pašvaldības sociālajam dienestam, lai nodrošinātu informācijas paziņošanu.
(4) Ziņas par tiesu nolēmumiem aizgādnības lietās iekļaušanai Aizgādnības informācijas
sistēmā sniedz tiesas, bet ziņas par notariālajiem aktiem par aizgādnības nodibināšanu — zvērināti
notāri.
(5) Ministru kabinets nosaka Aizgādnības informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, to
iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību.
(6) Aizgādnības informācijas sistēmas pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
(7) Aizgādnības informācijas sistēmā iekļaujamos datus par aizgādņa iecelšanu pilngadīgajām
personām ar ierobežotu rīcībspēju, aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas
Aizgādnības informācijas sistēmā glabā piecus gadus pēc aizgādnības izbeigšanās.
(8) Aizgādnības informācijas sistēmā iekļaujamos datus par aizgādņa iecelšanu promesošo
vai pazudušo personu mantai vai mantojumam, lietas par aizgādņa atcelšanu vai atcelšanu no
pienākumu pildīšanas Aizgādnības informācijas sistēmā glabā 15 gadus pēc aizgādnības izbeigšanās.”
8. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:
“18. Grozījumi šā likuma 4. panta trešajā daļā par bāriņtiesas darbinieku vispārējo ētikas
principu un uzvedības standartu ievērošanu stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.
19. Šā likuma 43.1 pants stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.

11

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2017. gada 27. jūlijā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

244. 617L/12

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000,
11. nr.; 2001, 3., 8., 15. nr.; 2002, 6. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 8. nr.; 2008, 12. nr.; 2009,
3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68. nr.; 2011, 99., 107. nr.; 2012, 104., 199. nr.; 2013, 97., 119., 194.,
232. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 107. nr.; 2017, 64. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 8. panta trešo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“51) akciju sabiedrības nosacītā pamatkapitāla lielums;”.
2. Izslēgt 9. panta pirmās daļas piekto teikumu.
3. 10. pantā:
izslēgt pirmās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pieteikumā norāda šā likuma 8. pantā minētās ziņas. Piesakot izmaiņas komercreģistrā
ierakstāmajās ziņās, pieteikumā norāda veiktās izmaiņas atbilstoši šā likuma 8. pantam.”
4. Izslēgt 17.1 pantu.
5. Izslēgt 23. panta otro daļu.
6. 25. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ārvalsts komersanta filiāles atvēršana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā,
pamatojoties uz komersanta pieteikumu.”;
aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus un skaitli “Šā panta otrās daļas 7. punktā minētā
persona” ar vārdiem “Persona, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas
ar filiāli”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Ja no iestādes, kas ved reģistru, kurā ārvalsts komersants ierakstīts, ir saņemtas ziņas
par to, ka ārvalsts komersants izslēgts no attiecīgā reģistra, komercreģistra iestāde nosūta ārvalsts
komersanta filiālei brīdinājumu iesniegt šā panta ceturtajā daļā minēto pieteikumu. Ja ārvalsts
komersanta filiāle 30 dienu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas pieteikumu nav iesniegusi,
komercreģistra iestāde izdara komercreģistrā ierakstu par ārvalsts komersanta filiāles izslēgšanu.”
7. Izteikt 38. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Prokūras izdošanu komersants piesaka ierakstīšanai komercreģistrā.”
8. Izteikt 75. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pamats individuālā komersanta ierakstīšanai komercreģistrā ir fiziskās personas
pieteikums komercreģistra iestādei.”
12

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2017. gada 27. jūlijā

9. Izteikt 78. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Sabiedrības dibināšana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā.”
10. Papildināt 105. panta pirmās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “pieteikumā norādot
sabiedrības izbeigšanās pamatu”.
11. Izslēgt 119. pantu.
12. Izslēgt XI sadaļas 1.1 nodaļu.
13. 144. panta pirmajā daļā:
izslēgt 6. punktā vārdus “valdes skaitlisko sastāvu, nosakot”;
papildināt daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“61) valdes skaitlisko sastāvu (ja tāds paredzēts);”.
14. Izteikt 149. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Sabiedrības dibināšana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā.”
15. Papildināt 169. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu
nodarīšanas dienas.”
16. 169.1 pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja valde šā likuma 187.1 panta trešajā daļā minētajā gadījumā likumā noteiktajā termiņā
un kārtībā neizdara ierakstu dalībnieku reģistrā vai neiesniedz komercreģistra iestādei jauno
dalībnieku reģistra nodalījumu, attiecīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
17. 170. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Sabiedrības kreditors, kurš nevar panākt sava prasījuma apmierināšanu no sabiedrības,
gada laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas var celt prasību sabiedrības labā pret šā likuma
166.—169. pantā minētajām personām, kuras nodarījušas zaudējumus sabiedrībai un nav tos
atlīdzinājušas.”;
izslēgt trešo daļu.
18. 172. pantā:
izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitli “vai kura līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā nav mazāka
par 71 100 euro”;
izslēgt sestajā daļā vārdus un skaitli “vai viņu līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā nav
mazāka par 71 100 euro”.
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19. Papildināt XI sadaļu ar 6. nodaļu šādā redakcijā:
“6. nodaļa
Darījumi ar saistītajām personām
1
184. pants. Ar sabiedrību saistītā persona
Šā likuma ietvaros ar jēdzienu “ar sabiedrību saistītā persona” saprot:
1) sabiedrības dalībnieku, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā;
2) sabiedrības valdes vai padomes locekli;
3) sabiedrības dalībnieka, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā, valdes vai
padomes locekli;
4) personu, kura ir šā panta 1. vai 2. punktā minētās personas radinieks līdz otrajai
radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai personu,
ar kuru tai ir kopīga saimniecība;
5) juridisko personu, kurā šā panta 1., 2. vai 4. punktā minētajai personai ir izšķirošā
ietekme.
184.2 pants. Darījuma slēgšana ar saistīto personu
(1) Šā panta noteikumi attiecas uz darījumiem, kas nav slēgti sabiedrības parasti veicamās
komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem. Šā panta noteikumi neattiecas uz
gadījumiem, kad darījums noslēgts saskaņā ar tiesas nolēmumu.
(2) Ja sabiedrība slēdz darījumu ar saistīto personu, padome vai, ja tādas nav, dalībnieku
sapulce dod piekrišanu darījuma slēgšanai.
(3) Pirms darījuma slēgšanas valde sniedz padomei vai dalībnieku sapulcei šādas ziņas par
darījumu:
1) ziņas par saistīto personu, ar kuru darījums tiek slēgts;
2) darījuma nepieciešamības pamatojumu;
3) darījuma noteikumus;
4) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības komercdarbību un sabiedrības
finansiālo stāvokli;
5) izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības dalībniekiem, kuri nav uzskatāmi
par saistītajām personām attiecībā uz minēto darījumu.
(4) Ja šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā sabiedrības intereses saduras ar kāda padomes
locekļa vai ar viņu saistītas personas interesēm, ieinteresētajam padomes loceklim nav balsstiesību,
un tas ierakstāms padomes sēdes protokolā.
(5) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā balsstiesību nav arī tam padomes loceklim, kurš
ir ieinteresētā padomes locekļa radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz
pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība.
(6) Ja nevienam padomes loceklim nav balsstiesību, piekrišanu darījuma slēgšanai dod
dalībnieku sapulce.
(7) Darījums starp sabiedrību un saistīto personu nav spēkā, ja nav ievērota šajā pantā noteiktā
darījuma slēgšanas kārtība un saistītā persona zināja vai tai vajadzēja zināt, ka nepieciešama
padomes vai dalībnieku sapulces piekrišana un tā nav dota.
(8) Papildus šā panta noteikumiem viena dalībnieka sabiedrībā darījums starp sabiedrību un
tās dalībnieku slēdzams rakstveidā.”

14

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2017. gada 27. jūlijā

20. 187.1 pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Paziņojumu sabiedrībai iesniedz daļas ieguvējs, ja daļas:
1) iegūtas mantojumā;
2) iegūtas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu;
3) atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs, pildot amata darbības;
4) atsavinājis maksātnespējas procesa administrators, pildot amata darbības;
5) iegūtas, izlietojot komercķīlu.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Šā panta trešajā daļā minētajam paziņojumam pievieno dokumentu, uz kura pamata
daļas iegūtas, vai tā notariāli apliecinātu kopiju.”;
papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
“(8) Ja šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā valde likumā noteiktajā termiņā un kārtībā
neizdara ierakstu dalībnieku reģistrā vai neiesniedz komercreģistra iestādei jauno dalībnieku
reģistra nodalījumu, daļas ieguvējs var iesniegt paziņojumu komercreģistra iestādei. Paziņojumam
pievieno šā panta 3.1 daļā minēto dokumentu un paziņojumā apliecina, ka ir iesniegts paziņojums
valdei par daļas atsavināšanu, norādot datumu, kurā paziņojums valdei iesniegts.
(9) Izdarot ierakstu dalībnieku reģistrā, komercreģistra iestādes amatpersona sastāda jaunu
dalībnieku reģistra nodalījumu divos eksemplāros. Nodalījumu paraksta tikai komercreģistra
iestādes amatpersona. Vienu nodalījuma eksemplāru pievieno sabiedrības reģistrācijas lietai, bet
otru nosūta sabiedrībai.”
21. Papildināt 189. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Slēgtajā izsolē iegūto pirkuma maksu pārskaita daļas pārdevējam.”
22. Papildināt likumu ar jaunu 189.1 pantu šādā redakcijā:
“189.1 pants. Dalībnieku pirmpirkuma tiesības, ja daļas pārdod zvērināts tiesu
izpildītājs, pildot amata pienākumus
(1) Par izsoles izziņošanu zvērināts tiesu izpildītājs paziņo valdei. Valde pēc minētā
paziņojuma saņemšanas nekavējoties nosūta to dalībniekiem.
(2) Par dalībnieku tiesībām izlietot pirmpirkuma tiesības zvērināts tiesu izpildītājs paziņo
valdei. Paziņojumā norāda:
1) daļas ieguvēju, kas noteikts Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā;
2) pirkuma maksu, kas noteikta Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā;
3) samaksas termiņu, kas nevar būt īsāks par 10 dienām (neieskaitot brīvdienas un
svētku dienas) no paziņojuma nosūtīšanas dienas;
4) zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu.
(3) Valde pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas nekavējoties paziņo
dalībniekiem par tiesībām izlietot pirmpirkuma tiesības, paziņojumā norādot pirmpirkuma tiesību
izlietošanas termiņu, kas nevar būt īsāks par piecām dienām un garāks par šā panta otrajā daļā
minētajā paziņojumā noteikto samaksas termiņu.
(4) Par pirmpirkuma tiesību izlietošanu vai atteikšanos tās izlietot dalībnieks nekavējoties
paziņo valdei. Ja dalībnieks izlieto pirmpirkuma tiesības, viņš valdes norādītajā pirmpirkuma tiesību
izlietošanas termiņā iemaksā atbilstošo pirkuma maksas summu valdes norādītajā sabiedrības
kontā.
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(5) Ja šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norādītais daļas ieguvējs ir sabiedrības
dalībnieks un citi dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības vai ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto
pirmpirkuma tiesības, daļas sadalāmas šā likuma 189. pantā noteiktajā kārtībā.
(6) Ja dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, valde pārskaita dalībnieku iemaksātās summas
pilnā pirkuma maksas apmērā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā kontā un paziņo zvērinātam
tiesu izpildītājam par daļu ieguvējiem, to iegūto daļu skaitu un samaksāto pirkuma maksu.
(7) Ja šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norādītajā samaksas termiņā pirkuma maksa
nav samaksāta, valde nekavējoties pēc minētā termiņa notecējuma izdara ierakstu dalībnieku
reģistrā par šā panta otrajā daļā minētajā paziņojumā norādīto daļas ieguvēju.
(8) Ja dalībniekam pirmpirkuma tiesības nav bijis iespējams izlietot valdes vainas dēļ, viņam
ir izpirkuma tiesības. Izpirkuma tiesības izlietojamas šā likuma 189.3 pantā noteiktajā kārtībā.”;
uzskatīt līdzšinējo 189.1 pantu par 189.3 pantu.
23. Papildināt likumu ar 189.2 pantu šādā redakcijā:
“189.2 pants. Dalībnieku pirmpirkuma tiesības, ja daļas pārdod maksātnespējas procesa
administrators vai tās tiek pārdotas, izlietojot komercķīlas tiesību
Šā likuma 189.1 panta noteikumi piemērojami arī daļu pārdošanai, ko veic maksātnespējas
procesa administrators, un daļu pārdošanai, izlietojot komercķīlas tiesību.”
24. Izslēgt 197. panta sesto, septīto, astoto un devīto daļu.
25. Papildināt 199. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Slēgtajā izsolē iegūto pirkuma maksu ieskaita sabiedrības kontā.”
26. Izslēgt 202. panta otrās daļas 8. punktu.
27. Izteikt 207. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Komercreģistra iestāde uz sabiedrības rēķina šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā izsludina
paziņojumu par sabiedrības pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu.”
28. Izteikt 217. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tiesa, pamatojoties uz dalībnieka, valdes vai padomes locekļa prasību, var atzīt dalībnieku
lēmumu par spēkā neesošu, ja šāds lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā ar likumu vai
statūtiem vai pieļauti būtiski pārkāpumi sapulces sasaukšanā vai lēmuma pieņemšanā, tai skaitā ir
pārkāptas dalībnieka tiesības saņemt informāciju šā likuma 214. pantā noteiktajā kārtībā, piedalīties
vai balsot sapulcē. Prasību var celt triju mēnešu laikā no dienas, kad persona uzzināja vai kad tai
vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne vēlāk kā gadu no sapulces norises dienas.”
29. Aizstāt 219. pantā vārdus “zaudējumi pārsniedz pusi” ar vārdiem “zaudējumi sasniedz
vismaz pusi”.
30. 224. pantā:
izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Lēmums par valdes locekļa ievēlēšanu ir spēkā arī tad, ja to pieņēmusi persona, kura nav
ierakstīta dalībnieku reģistrā, bet kura ieguvusi visas sabiedrības daļas, ja visas daļas:
1) iegūtas mantojumā;
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2) iegūtas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu;
3) atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs, pildot amata darbības;
4) atsavinājis maksātnespējas procesa administrators, pildot amata darbības;
5) iegūtas, izlietojot komercķīlu.”;
papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Šā panta 1.1 daļā minētajam lēmumam pievieno dokumentu, uz kura pamata visas daļas
iegūtas, vai tā notariāli apliecinātu kopiju un jauno dalībnieku reģistra nodalījumu.”
31. 240. pantā:
izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) sabiedrība iegūst savas akcijas, lai piešķirtu tās darbiniekiem un valdes un padomes
locekļiem;”;
papildināt pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12) sabiedrība savas akcijas iegūst, lai konvertētu obligācijas.”;
aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdu “2., 6. un 8.” ar skaitļiem un vārdu “2., 3., 6., 8. un 12.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta pirmās daļas 2., 3. un 12. punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt
savas akcijas, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu, kurā norādīts maksimālais iegūstamo
akciju skaits, kā arī termiņš, kurā šīs akcijas iegūstamas un kurš nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Ja
akcijas iegūst par atlīdzību, lēmumā norāda arī atlīdzības minimālo un maksimālo apmēru.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Šā panta pirmās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā sabiedrība drīkst iegūt savas
akcijas, neievērojot šā panta trešās daļas noteikumus, ja sabiedrība atsavina akcijas gada laikā no to
iegūšanas dienas.”
32. 242. pantā:
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šo noteikumu nepiemēro akcijām, kuru nominālvērtību kopsumma nepārsniedz vienu
desmitdaļu no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.”;
izslēgt trešo daļu.
33. Papildināt 244. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Obligāciju konversija nav uzskatāma par mantiskā ieguldījuma veikšanu.”
34. 245. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Akcionāru sapulce vienlaikus ar lēmumu par konvertējamo obligāciju emisiju pieņem
lēmumu par pamatkapitāla nosacītu palielināšanu šā likuma 261.1 pantā noteiktajā kārtībā.”;
izslēgt ceturto daļu.
35. 246. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Akcionāru pirmtiesības var atcelt šā likuma 253. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
Pirmtiesību atcelšanu paredz emisijas noteikumos.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
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36. Papildināt 247. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Ar obligacionāru reģistru ir tiesīgi iepazīties obligacionāri, valdes un padomes locekļi un
kompetentas publiskas personas.
(3) Obligacionāram ir tiesības saņemt valdes priekšsēdētāja vai valdes pilnvarota valdes
locekļa apliecinātu obligacionāru reģistra izrakstu par sev piederošajām obligācijām.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
37. Papildināt likumu ar 248.1“248.1 pants. Personāla opcijas
(1) Sabiedrība var izlaist personāla opcijas, kas dod tiesības šīs sabiedrības vai ar to vienā
koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt tās akcijas.
(2) Ja, izlietojot personāla opcijas, akcijas tiek iegūtas bez maksas vai par maksu, kas ir
mazāka par akcijas nominālvērtību personāla opcijas izlietošanas brīdī, sabiedrība emitē akcijas uz
sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina vai to apmaksu veic no speciāli izveidotām rezervēm.
(3) Personāla opcijas nav atsavināmas, ja statūtos vai personāla opciju izlaišanas noteikumos
nav paredzēts citādi.
(4) To akciju nominālvērtību kopsumma, kuras var iegūt, izlietojot personāla opcijas, nedrīkst
pārsniegt 10 procentus no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts lēmums par
personāla opciju piešķiršanu.
(5) Personāla opciju izlaišanai piemērojami šā likuma noteikumi par konvertējamām
obligācijām. Personāla opciju izlaišanas noteikumos papildus norāda:
1) personāla opciju emisijas mērķi;
2) to personu loku, kuras var iegūt personāla opcijas;
3) personāla opciju segšanai paredzēto akciju skaitu, nominālvērtību, kategoriju un
tajās nostiprinātās tiesības;
4) personāla opciju piešķiršanas un nodošanas kārtību, ieskaitot apmaksas veidu un
kārtību (ja tāda paredzēta);
5) katras personāla opcijas izlietošanas rezultātā iegūstamo akciju skaitu un vienas
akcijas cenu (ja tāda paredzēta);
6) personāla opciju izlietošanas kārtību un termiņus;
7) rezervju veidošanu, ja, izlietojot personāla opcijas, akcijas var iegūt bez maksas vai
par maksu, kas ir mazāka par akcijas nominālvērtību darbinieku akciju pirkuma
tiesību izlietošanas brīdī.
(6) Personāla opciju un to turētāju uzskaitei valde nodrošina personāla opciju reģistra vešanu
šā likuma 247. pantā noteiktajā kārtībā. Reģistrā papildus šā likuma 247. pantā noteiktajām ziņām
norāda katra darbinieka, valdes un padomes locekļa iegūstamo akciju skaitu.”
38. 249. pantā:
izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;
papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Valde sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.”
39. 250. panta 1.1 daļā:
izslēgt vārdus “kurā ir viens akcionārs”;
papildināt daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Jaunās akcijas sadalāmas akcionāriem proporcionāli
nominālvērtībai.”
18

viņiem

piederošo

akciju

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2017. gada 27. jūlijā

40. Aizstāt 252. panta ceturtās daļas 5. punktā vārdus “īsāks par mēnesi” ar vārdiem un skaitli
“īsāks par 15 dienām”.
41. Izteikt 253. pantu šādā redakcijā:
“253. pants. Akcionāru pirmtiesību ierobežošana vai atcelšana
(1) Akcionāru pirmtiesības nevar atcelt vai ierobežot dibināšanas līgumā vai statūtos.
Palielinot pamatkapitālu šā likuma 261.1 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, akcionāriem
nav pirmtiesību.
(2) Akcionāru pirmtiesības var atcelt ar akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemts šā likuma
284. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. Akcionāru sapulcei, kura lemj par pirmtiesību atcelšanu,
valde rakstveidā sniedz pamatojumu pirmtiesību atcelšanas nepieciešamībai un jaunās emisijas
akciju pārdošanas cenai.
(3) Akcionāru pirmtiesību atcelšanu paredz pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
(4) Akcionāru sapulces lēmums par akciju parakstīšanās organizēšanas nodošanu trešajām
personām (260. panta pirmā daļa) nav uzskatāms par pirmtiesību ierobežošanu. Šīs personas
nodrošina akcionāru pirmtiesības.”
42. Izslēgt 254. pantu.
43. Izteikt 255. pantu šādā redakcijā:
“255. pants. Personāla akcijas
(1) Personāla akcijas ir neatsavināmas vārda akcijas, kuras sabiedrība piešķir saviem vai vienā
koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem.
(2) Personāla akcijas var piešķirt bez maksas vai par maksu. Ja personāla akcijas tiek piešķirtas
bez maksas, akcijas emitē uz sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina.
(3) Sabiedrība var emitēt dažādu kategoriju personāla akcijas. Personāla akcijas dod tiesības
saņemt dividendes un, ja šīs akcijas piešķirtas par maksu, — tiesības uz likvidācijas kvotu. Personāla
akcijas dod balsstiesības un citas tiesības, ja tas paredzēts statūtos.
(4) Nedzēsto personāla akciju nominālvērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 procentus
no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.
(5) Personāla akcijas neatkarīgi no to formas glabā sabiedrība.
(6) Ar darbinieka, valdes vai padomes locekļa statusa izbeigšanos personāla akcijas pāriet
sabiedrībai. Akcionāra nāves gadījumā personāla akcijas pāriet sabiedrībai.
(7) Par personāla akciju pāreju sabiedrībai šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā izdarāmi
attiecīgi ieraksti akcionāru reģistrā bez bijušā akcionāra piekrišanas.
(8) Ja personāla akcijas piešķirtas par maksu, sabiedrība šā panta sestajā daļā minētajā
gadījumā samaksā bijušajam personāla akciju turētājam vai viņa mantiniekiem atlīdzību, kuras
apmēram jābūt vienādam ar summu, kuru akcionārs iegūtu, sadalot sabiedrības mantu likvidācijas
gadījumā, ja tāda notiktu akciju atsavināšanas brīdī.
(9) Statūtos un pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt noteikumus, kuri
atšķiras no šā panta sestajā daļā minētajiem.
(10) Personāla akcijas konvertējamas vai dzēšamas vispārīgā kārtībā.”
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44. 257. pantā:
aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus “pārdošanas maksu” ar vārdiem “pārdošanas cenu”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pieņemot lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu šā likuma 261.1 pantā minētajā
gadījumā, pamatkapitāla palielināšanas noteikumos nenorāda šā panta pirmās daļas 8. un 9. punktā
noteiktās ziņas.”
45. 260. panta piektajā daļā:
izslēgt vārdus “par nenotikušu vai”;
aizstāt vārdus “akcionāru sapulce izdara” ar vārdiem “padome izdara”.
46. Papildināt 261. panta pirmo daļu pēc vārdiem “termiņa beigām” ar vārdiem “vai pēc tam,
kad atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem parakstīts viss izsludinātais pamatkapitāls
(ja pamatkapitāls parakstīts pirms attiecīgā termiņa beigām)”.
47. Papildināt likumu ar 261.1 pantu šādā redakcijā:
“261.1 pants. Pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu
(1) Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu
(nosacītais pamatkapitāls), ka jaunās emisijas akcijas tiek izmantotas īpašam mērķim, kuru norāda
pamatkapitāla palielināšanas noteikumos. Šādos gadījumos pamatkapitāla palielinājums nedrīkst
pārsniegt īpašam mērķim nepieciešamo summu.
(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā pamatkapitālu drīkst palielināt tikai šādiem
mērķiem:
1) jauno emisijas akciju apmaiņai pret konvertējamām obligācijām;
2) jauno emisijas akciju apmaiņai pret pievienojamās sabiedrības akcijām
reorganizācijas gadījumā;
3) atlīdzībai mazākumakcionāriem, kuru kā akciju apmaiņu veic koncerna valdošais
uzņēmums;
4) jauno emisijas akciju piešķiršanai darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.
(3) Palielinot pamatkapitālu šajā pantā noteiktajā kārtībā, pamatkapitāla palielināšanas
noteikumos papildus norāda to personu loku, kurām ir tiesības iegūt jaunās emisijas akcijas.
(4) Akcionāru sapulcei, kura izskata jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu,
valde sniedz pamatojumu par šādas palielināšanas nepieciešamību.
(5) Palielināt pamatkapitālu šajā pantā noteiktajā kārtībā var arī tad, ja iepriekšējās emisijas
akcijas nav pilnībā apmaksātas.
(6) Palielinot pamatkapitālu šā panta otrās daļas 4. punktā noteiktajā gadījumā, jaunās
emisijas akcijas apmaksājamas tikai naudā.
(7) Pēc tam kad akcionāru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar
nosacījumu, valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, kurā norāda nosacītā pamatkapitāla
lielumu. Pieteikumam pievieno akcionāru sapulces protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu un
pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
(8) Pēc tam kad ir iestājušies pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētie nosacījumi,
persona, kura saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem ir tiesīga iegūt sabiedrības
akcijas, iesniedz sabiedrībai pieteikumu. Persona, kura iesniedz pieteikumu, pilnībā apmaksā
akcijas, ja ir nepieciešama akciju apmaksa.
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(9) Valde pieņem lēmumu emitēt akcijas (palielināt pamatkapitālu) 10 dienu laikā pēc tam,
kad ir saņemts šā panta astotajā daļā minētais personas pieteikums. Šā panta otrajā daļā noteikto
mērķu sasniegšanai valde pirmām kārtām izmanto sabiedrībai piederošās savas akcijas, ja vien
pamatkapitāla palielināšanas noteikumos nav noteikts citādi.
(10) Padome mēneša laikā pēc tam, kad valde pieņēmusi šā panta devītajā daļā minēto lēmumu
par akciju emisiju, izdara grozījumus sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu. Valde
sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.
(11) Pēc šā panta devītajā daļā minētās akciju emisijas valde iesniedz komercreģistra iestādei
pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu. Pieteikumā tā apliecina pamatkapitāla apmaksas
stāvokli, ietver atsauci uz šā panta pirmajā daļā minēto akcionāru sapulces lēmumu un norāda
atlikušo nosacītā pamatkapitāla lielumu, kas nepieciešams īpašā mērķa izpildei. Pieteikumam
pievieno:
1) valdes lēmumu par akciju emisiju;
2) padomes lēmumu par grozījumiem statūtos;
3) statūtu grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.
(12) Pamatkapitāls valdes lēmumā noteiktajā akciju emisijas apmērā uzskatāms par palielinātu
ar brīdi, kad izdarīts ieraksts komercreģistrā.”
48. Izteikt 264. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Komercreģistra iestāde uz sabiedrības rēķina šā likuma 11. pantā noteiktajā kārtībā izsludina
paziņojumu par sabiedrības pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu.”
49. Papildināt 268. panta pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12) sabiedrības akciju piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.”
50. Aizstāt 271. pantā vārdus “zaudējumi pārsniedz pusi” ar vārdiem “zaudējumi sasniedz
vismaz pusi”.
51. Aizstāt 282. panta piektajā daļā vārdus “divus balsstiesīgus akcionārus, kuri” ar vārdiem
“vienu balsstiesīgu akcionāru, kurš”.
52. 287. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) valdes vai padomes loceklis;”;
papildināt pirmās daļas 5. punktu ar vārdiem “ja šā akcionāra balss izšķirtu balsošanas
rezultātu”;
izslēgt otro daļu.
53. 288. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “no sapulces dienas” ar vārdiem “no dienas, kad persona uzzināja
vai kad tai vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne ilgāks par gadu no sapulces norises
dienas”;
izslēgt otro daļu;
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “valde vai”.
54. Izslēgt 289. panta pirmo daļu.
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55. 296. pantā:
izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Sabiedrība, kurā ir viens akcionārs, var nepiemērot šā panta devītajā daļā noteikto
pārvēlēšanas kārtību. Šādā gadījumā padomes locekli ievēlē uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem
gadiem, un komercreģistra iestādei padomes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz jaunais
padomes loceklis.”
56. Papildināt 299. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Komercreģistra iestādei iesniedz protokola oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību
apliecina padomes sēdes vadītājs.”
57. Izteikt 310. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja statūtos paredzēts konkrēts valdes locekļu skaits un ja valdes sastāvā ir mazāk locekļu,
nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos noteiktā valdes locekļu skaita.”
58. Izslēgt 310.2 pantu.
59. Papildināt 312. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Sabiedrības darbības izbeigšana piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā, pieteikumā
norādot sabiedrības darbības izbeigšanas pamatu.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
60. Aizstāt 314. panta otrajā daļā vārdus “valde, padome, valdes loceklis” ar vārdiem “valdes
vai padomes loceklis”.
61. Izteikt 314.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu, ja:
1) sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība
triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto
trūkumu;
2) sabiedrība atbilstoši šā likuma 12. panta ceturtajai daļai nav sasniedzama tās
juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav
novērsusi norādīto trūkumu.”
62. Izteikt 318.1 panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā pieteikumā sabiedrības likvidācijā ieinteresētā
persona norāda kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu.”
63. Izteikt 320. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Pieteikumā norāda kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un termiņu.”
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64. 324. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārda “likvidators” ar vārdiem “ne vēlāk kā šā panta pirmajā daļā
minētā paziņojuma publicēšanas dienā”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “triju mēnešu laikā” ar vārdiem “viena mēneša laikā”;
izslēgt ceturto daļu.
65. Izslēgt 326. pantu.
66. Izslēgt 330. panta 2.1 daļā vārdus “un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem”.
67. Papildināt 331. panta trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem “pievienojot tam lēmumu
par darbības turpināšanu”.
68. Papildināt 333.3 panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem “Pieteikumā komersants”
ar vārdiem “norāda datumu, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par
nodomu apturēt darbību, un”.
69. Papildināt 347. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju, pieteikumā sabiedrība
norāda visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumus un reģistrācijas numurus, kā arī
datumu, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums, ka pieņemts lēmums
par reorganizāciju.”
70. Pārejas noteikumos:
izslēgt 25. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 54., 55., 56., 57. un 58. punktu šādā redakcijā:
“54. Grozījumi šā likuma 207. panta otrajā daļā un 264. panta otrajā daļā, kas paredz
komercreģistra iestādes pienākumu uz kapitālsabiedrības rēķina izsludināt paziņojumu par
sabiedrības pieņemto lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu, stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Līdz 2017. gada 31. decembrim kapitālsabiedrība pieteikumā par pamatkapitāla samazināšanu
norāda datumu, kad oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par pamatkapitāla
samazināšanu.
55. Šā likuma 255. panta grozījumi, kas izsaka pantu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2018. gada
1. janvārī. Ja akciju sabiedrība līdz 2018. gada 1. janvārim nodevusi darbiniekam vai valdes loceklim
personāla akcijas un darba tiesiskās attiecības starp akciju sabiedrību un darbinieku izbeidzas vai
valdes loceklis ir atsaukts no amata vai atstājis amatu, rīcībai ar personāla akcijām piemērojami
noteikumi, kas bija spēkā to iegūšanas brīdī.
56. Grozījumi šā likuma 169.1 pantā par valdes locekļu administratīvo atbildību par dalībnieku
reģistra vešanas noteikumu pārkāpumiem stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
57. Grozījums par šā likuma 17.1 panta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz
pienākumu juridiskajām personām identificēt un atklāt tās patiesā labuma guvējus, kā arī iesniegt
informāciju par patiesā labuma guvējiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.
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58. Šā likuma jaunais 189.1 un 189.2 pants (par sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībnieku
pirmpirkuma tiesībām gadījumā, ja pamatkapitāla daļas pārdod zvērināts tiesu izpildītājs,
maksātnespējas procesa administrators vai tās tiek pārdotas, izlietojot komercķīlas tiesību), kā arī
grozījums par līdzšinējā 189.1 panta uzskatīšanu par 189.3 pantu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

245. 618L/12

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 6. nr.;
2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112., 137., 194. nr.; 2014,
75. nr.; 2015, 122. nr.; 2016, 57., 241. nr.) šādus grozījumus:
1. 26. pantā:
papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda “ievērojot” ar vārdiem “šā panta ceturtajā un
piektajā daļā noteikto, kā arī”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Vecuma pensiju pārskatīšanai atkarībā no personas apdrošināšanas stāža, par kuru ir
piešķirta (pārrēķināta) pensija, piemēro nevis 50 procentus, bet gan šādus apdrošināšanas iemaksu
algu summas reālā pieauguma procentus:
1) 60 procentus — ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par
darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos;
2) 70 procentus — ja stāžs ir 40 gadi un vairāk.
(5) Ja vecuma pensijas apmēra pārskatīšanai iespējams piemērot vairākus šā panta ceturtajā
daļā minētos nosacījumus, pensijas pārskatīšanai piemēro lielākos iemaksu algas pieauguma
procentus.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 41.3 un 41.4 punktu šādā redakcijā:
“41.3 Atbilstoši šo pārejas noteikumu 41. punktam piešķirto piemaksu par apdrošināšanas
stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, no
2018. gada 1. jūlija par vienu apdrošināšanas stāža gadu nosaka 1,50 euro apmērā personām, kurām:
1) vecuma pensija piešķirta līdz 1995. gada 31. decembrim;
2) invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais
vecums sasniegts līdz 1995. gada 31. decembrim un personas turpina saņemt
invaliditātes pensiju vai vecuma pensiju.
4
41. Lai nodrošinātu šo pārejas noteikumu 41.3 punkta prasību izpildi, 2018. gadam un
turpmākajiem gadiem nepieciešamos papildu izdevumus Ministru kabinets iekļauj Labklājības
ministrijas pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumos.”
Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

246. 619L/12

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178. nr.; 2011, 103.,
204. nr.; 2013, 187., 208., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 230. nr.; 2017, 70. nr.) šādus grozījumus:
1. 23. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitli “ja šā panta 1.1 daļā nav noteikts citādi”;
papildināt pantu ar l. 1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Par sporta organizācijas dibinātājiem var būt arī sporta izglītības iestādes Sporta likuma
izpratnē, kurām nav juridiskās personas statusa.”
2. Papildināt 29. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Ja sporta organizācijas dibinātājs vai vēlāk uzņemtais biedrs ir sporta izglītības iestāde
Sporta likuma izpratnē, kurai nav juridiskās personas statusa, attiecībā uz šāda biedra dalību
biedrībā pēc analoģijas piemērojami šā likuma noteikumi, kas reglamentē biedrības biedra —
juridiskās personas — dalību biedrībā.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

247. 620L/12

Grozījumi Sporta likumā

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,
23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2009, 6., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2016, 31., 82. nr.) šādus grozījumus:
1. 10. pantā:
papildināt otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Par sporta kluba biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas
statusa, ja tiek ievērots šā panta 3.1 daļā noteiktais.”;
papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Par sporta federācijas biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās
personas statusa, ja tiek ievērots šā panta 3.1 daļā noteiktais.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, var būt par sporta kluba
vai sporta federācijas biedru, ja ir saņemts attiecīgs tās dibinātāja pilnvarojums. Valsts dibinātai
sporta izglītības iestādei attiecīgu pilnvarojumu apstiprina ar Ministru kabineta lēmumu, bet
pašvaldības dibinātai sporta izglītības iestādei — ar pašvaldības domes lēmumu.”
2. Papildināt 10.1 panta pirmās daļas 4. punktu ar vārdiem “vai sporta izglītības iestādes,
kurām nav juridiskās personas statusa”.
3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:
“11. Sporta izglītības iestāde, kura par sporta kluba vai sporta federācijas biedru uzņemta līdz
šā likuma 10. panta 3.1 daļas spēkā stāšanās dienai, saglabā savas sporta kluba vai sporta federācijas
biedra tiesības arī pēc minētā noteikuma spēkā stāšanās, izņemot gadījumu, kad sporta izglītības
iestādes dibinātājs pieņēmis lēmumu par izglītības iestādes atsaukšanu no dalības sporta klubā vai
sporta federācijā.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

248. 621L/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.; 2017, 5., 75., 124. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt XIII nodaļu.
2. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:
“XIV nodaļa
Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana
107. pants. Galvenais būvdarbu veicējs
Šīs nodaļas izpratnē galvenais būvdarbu veicējs ir būvdarbu veicējs, kurš veic būvdarbus
savām vajadzībām vai ir noslēdzis līgumu ar būvniecības ierosinātāju par jaunas trešās grupas
būves būvniecību vai par būvdarbiem, kuru izmaksas ir 1 miljons euro vai vairāk (turpmāk —
būvdarbu līgums), un kurš būvdarbus veic pats vai būvdarbu līgumā noteiktu saistību vai tās daļu
nodod izpildei apakšuzņēmējam.
108. pants. Apakšuzņēmējs
Šīs nodaļas izpratnē apakšuzņēmējs ir galvenā būvdarbu veicēja nolīgta persona vai savukārt
tās nolīgta persona (izņemot būvprojekta izstrādātāju un autoruzraudzības veicēju), kura veic
darbu būvlaukumā būvdarbu līguma izpildei vai nodrošina darbaspēku.
109. pants. Būvlaukumā nodarbināta persona
Šīs nodaļas izpratnē par būvlaukumā nodarbinātu personu uzskatāms galvenā būvdarbu
veicēja vai apakšuzņēmēja darba ņēmējs, kas veic darbu būvlaukumā būvdarbu līguma izpildei. Par
būvlaukumā nodarbinātu personu uzskatāma arī fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās
darbības veicēja, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējs pie
darba devēja — ārvalstnieka, ja minētās personas veic darbu būvlaukumā būvdarbu līguma izpildei,
kā arī persona, kas darbu būvlaukumā būvdarbu līguma izpildei veic darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, un būvuzraugs.
110. pants. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma
Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma ir elektroniska sistēma, kurā tiek nodrošināta
būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto
datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites
datubāzē.
111. pants. Būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniskā identifikācija
(1) Būvlaukumā nodarbinātas personas identificēšanai izmantojama individuāli pielāgota
ierīce vai informācijas tehnoloģiju risinājums, kas nodrošina būvlaukumā nodarbinātas personas
identificēšanu un darba laika reģistrēšanu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā.
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(2) Elektroniskās identifikācijas risinājumu personas identificēšanai būvlaukumā galvenais
būvdarbu veicējs nodrošina arī personai, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav
nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā un nav uzskatāma par būvlaukumā nodarbinātu
personu.
(3) Šā panta otrajā daļā noteiktā prasība par elektroniskās identifikācijas risinājuma
piešķiršanu nav piemērojama attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu, kontrolējošo institūciju vai
palīdzības dienestu pārstāvjiem.
112. pants. Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze
(1) Lai apkopotu un uzturētu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā iekļautos datus,
kā arī izsniegtu tos šajā pantā minētajām iestādēm to funkciju veikšanai, tiek izveidota vienotā
elektroniskās darba laika uzskaites datubāze.
(2) Vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi izmanto:
1) Valsts ieņēmumu dienests — iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu un mikrouzņēmumu nodokļa administrēšanai;
2) Valsts darba inspekcija — darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu
ievērošanas uzraudzībai un kontrolei;
3) Būvniecības valsts kontroles birojs — būvspeciālistu pienākumu izpildes kontrolei
atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajam.
(3) Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes dati, kas nesatur fizisko personu
identificējošu informāciju, var tikt izmantoti būvniecības politikas veidošanai un būvniecības
nozares vispārīgās pārraudzības īstenošanai, kā arī oficiālās statistikas nodrošināšanai.
(4) Ministru kabinets nosaka vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes tehniskās
prasības, datu apmaiņas noteikumus un kārtību, kā arī kārtību un apjomu, kādā elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes
turētājam.
113. pants. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrējamie dati un prasības
attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu
(1) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā katrā būvlaukumā tiek reģistrēti un uzkrāti
šādi dati:
1) par būvlaukumā nodarbinātu personu:
a) vārds un uzvārds,
b) personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis un
gads vai vīzas vai uzturēšanās atļaujas numurs, kas apliecina, ka ārvalstniekam
piešķirtas tiesības uz nodarbinātību),
c) amats,
d) darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja darba devējs ir fiziskā
persona),
e) darba devējam piešķirtais Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienotais
reģistrācijas numurs vai personas kods (ja darba devējs ir fiziskā persona),
vai cits identifikācijas numurs (ja darba devējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā
persona),
f) būvatļaujas numurs vai nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja
būvatļauja nav izsniegta),
g) laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā un atstājusi to,
h) faktiskās darba laika uzskaites dati, kas atspoguļoti kā diennakts summārais
darba laiks, summāri kalendāra mēneša ietvaros par katru būvlaukumā
nodarbināto personu;
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2)

par personu, kas uzturas būvlaukumā un nav nodarbināta būvdarbu veikšanā
būvlaukumā:
a) vārds un uzvārds,
b) personas kods; ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, mēnesis
un gads,
c) laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā un atstājusi to,
d) atrašanās laiks būvlaukumā, kas atspoguļots kā diennakts summārais laiks;
3) par galvenā būvdarbu veicēja noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības ierosinātāju:
a) būvniecības ierosinātāja nosaukums,
b) būvniecības ierosinātājam piešķirtais Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja būvniecības ierosinātājs ir
fiziskā persona), vai cits identifikācijas numurs (ja būvniecības ierosinātājs ir
ārvalstī reģistrēta juridiskā persona),
c) līguma datums,
d) līguma summa.
(2) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma attiecībā uz sistēmas informācijas resursiem
[programmatūru, datnēm (arī tām, kas satur sistēmā glabājamo, apstrādājamo un sistēmas
lietotājiem pieejamo informāciju) un sistēmas dokumentāciju] izmanto programmatūru, ar kuru
veic auditācijas pierakstus, reģistrējot datus par notikumiem sistēmā, lai nodrošinātu iespēju
novērtēt to ietekmi uz sistēmas drošību.
114. pants. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu glabāšana, nodošana
vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē un izsniegšana kontrolējošām
institūcijām
(1) Galvenais būvdarbu veicējs nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā
reģistrēto un uzkrāto datu glabāšanu un izsniegšanu kontrolējošām institūcijām līdz brīdim, kad
minētie dati ir nodoti iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. Pēc datu
nodošanas iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē tos no elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmas dzēš.
(2) Galvenais būvdarbu veicējs pēc Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts darba inspekcijas vai
Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma nodrošina, lai, veicot pārbaudi būvlaukumā,
Valsts ieņēmumu dienestam vai Valsts darba inspekcijai tiktu uzrādīti un izsniegti elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmas dati par visām personām un Būvniecības valsts kontroles birojam —
par būvspeciālistiem, kas datu pieprasījuma brīdī atrodas būvlaukumā.
(3) Reizi mēnesī līdz 15. datumam vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē
strukturētā veidā nododami elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētie un uzkrātie dati
(izņemot reģistrētos un uzkrātos datus par personu, kas uzturas būvlaukumā un nav nodarbināta
būvdarbu veikšanā būvlaukumā) par iepriekšējo mēnesi.
(4) Galvenais būvdarbu veicējs elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datus vienotajā
elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē nodod strukturētā veidā informācijas tehnoloģiju
sistēmu līmenī, izmantojot vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes tīmekļa pakalpes.
(5) Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētājs nodrošina galvenā būvdarbu
veicēja nodoto datu uzkrāšanu, glabāšanu, izsniegšanu un tiešsaistes piekļuvi kontrolējošām
institūcijām trīs gadus no būvlaukumā nodarbināto personu darba laika uzskaites datu reģistrēšanas
brīža elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā. Pēc minētā termiņa dati no vienotās elektroniskās
darba laika uzskaites datubāzes dzēšami.
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115. pants. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu izmantošana nodokļu
administrēšanā, uzraudzības un kontroles īstenošanā darba tiesisko attiecību jomā un
būvdarbu valsts kontroles nodrošināšanā
(1) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos datus par būvlaukumā
nodarbinātajām personām un to nostrādātajām darba stundām izmanto Valsts ieņēmumu
dienests iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un
mikrouzņēmumu nodokļa administrēšanai, Valsts darba inspekcija darba tiesiskās attiecības
reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzībai un kontrolei un Būvniecības valsts
kontroles birojs būvspeciālistu pienākumu izpildes kontrolei atbilstoši Būvniecības likuma 6.1 panta
pirmās daļas 1. punktā noteiktajam.
(2) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētie dati par būvlaukumā nodarbinātas
personas darba stundām kalendāra mēneša ietvaros par 10 procentiem var atšķirties no faktiski
uzskaitītajām darba stundām, kas izmantotas darba samaksas aprēķināšanai par darbu būvlaukumā.
(3) Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā
reģistrētie dati par būvlaukumā nodarbinātas personas darba stundām kalendāra mēneša ietvaros
atšķiras no faktiski uzskaitītajām darba stundām, kas izmantotas darba samaksas aprēķināšanai par
darbu būvlaukumā, vairāk nekā šā panta otrajā daļā norādītajā apmērā, Valsts ieņēmumu dienests
samazinātā ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta noteikšanai var izmantot elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos datus.
116. pants. Galvenā būvdarbu veicēja pienākumi
Galvenā būvdarbu veicēja pienākumi ir šādi:
1) nodrošināt elektronisko darba laika uzskaiti katrā būvlaukumā;
2) informēt apakšuzņēmēju, ka tas tiek piesaistīts būvdarbu līguma izpildei, uz kuru
attiecas šīs nodaļas regulējums;
3) nodrošināt kontroli pār to, lai norobežota būvlaukuma teritorijā neatrastos persona,
kurai nav nodrošināta elektroniskās identifikācijas ierīce vai informācijas tehnoloģiju
risinājums un par kuru dati nav reģistrēti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā;
4) nodrošināt, lai būvlaukumā nodarbinātai personai, kas galvenā būvdarbu veicēja
būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, būtu nodrošināta elektroniskās
identifikācijas ierīce vai informācijas tehnoloģiju risinājums elektroniskai darba
laika reģistrēšanai elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā;
5) nodrošināt, lai personai, kas uzturas norobežota būvlaukuma teritorijā, bet nav
nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā un nav uzskatāma par būvlaukumā
nodarbinātu personu, būtu nodrošināta elektroniskās identifikācijas ierīce vai
informācijas tehnoloģiju risinājums uzturēšanās laika būvlaukumā reģistrēšanai
elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā;
6) nodrošināt kontroli pār to, lai tā darba ņēmēji vai piesaistītās personas, kas
būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, reģistrētu savu darba laiku
elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, izmantojot elektronisko identifikācijas
ierīci vai informācijas tehnoloģiju risinājumu;
7) ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas iesniegt iekļaušanai
vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē informāciju par trešās grupas
būves būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir 1
miljons euro vai vairāk;
8) iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē
informāciju (elektronisku datu formā) par noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības
ierosinātāju, norādot šādus datus:
a) būvniecības ierosinātāja nosaukumu,
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b)

būvniecības ierosinātājam piešķirto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
vienoto reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja būvniecības ierosinātājs ir
fiziskā persona), vai citu identifikācijas numuru (ja būvniecības ierosinātājs ir
ārvalstī reģistrēta juridiskā persona),
c) līguma datumu,
d) līguma summu;
9) katru mēnesi līdz 15. datumam iesniegt iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba
laika uzskaites datubāzē informāciju (elektronisku datu formā) par visiem ar saviem
apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma
summa ir 15 000 euro vai vairāk, norādot šādus datus:
a) apakšuzņēmēja nosaukumu,
b) apakšuzņēmējam piešķirto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienoto
reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona),
vai citu identifikācijas numuru (ja apakšuzņēmējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā
persona),
c) līguma datumu,
d) līguma summu.
117. pants. Apakšuzņēmēja pienākumi
Apakšuzņēmēja pienākumi ir šādi:
1) nodrošināt kontroli pār to, lai tā darba ņēmēji vai piesaistītās personas, kas galvenā
būvdarbu veicēja būvlaukumā veic darbu būvdarbu līguma izpildei, reģistrētu savu
darba laiku elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, izmantojot elektronisko
identifikācijas ierīci vai informācijas tehnoloģiju risinājumu;
2) informēt savu apakšuzņēmēju, ka tas tiek piesaistīts būvdarbu līguma izpildei, uz
kuru attiecas šīs nodaļas regulējums;
3) informēt galveno būvdarbu veicēju par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas
darbības traucējumiem, kas kavē tā darba ņēmējiem vai piesaistītajām personām
reģistrēt darba laika sākumu vai darba laika beigas;
4) katru mēnesi līdz 15. datumam, autorizējoties vienotajā elektroniskās darba laika
uzskaites datubāzē, iesniegt informāciju par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem
iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir
15 000 euro vai vairāk, norādot šādus datus:
a) apakšuzņēmēja nosaukumu,
b) apakšuzņēmējam piešķirto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vienoto
reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona),
vai citu identifikācijas numuru (ja apakšuzņēmējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā
persona),
c) līguma datumu,
d) līguma summu.
118. pants. Būvlaukumā nodarbinātas personas pienākums
Būvlaukumā nodarbinātai personai ir pienākums, izmantojot elektronisko identifikācijas
ierīci vai informācijas tehnoloģiju risinājumu, veikt darba laika reģistrāciju elektroniskās darba laika
uzskaites sistēmā — ieejot būvlaukumā, reģistrēt darba laika sākumu un, izejot no būvlaukuma,
reģistrēt darba laika beigas.”
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3. Papildināt pārejas noteikumus ar 192., 193., 194., 195., 196., 197. un 198. punktu šādā
redakcijā:
“192. Šā likuma XIV nodaļā noteikto elektronisko darba laika uzskaiti būvlaukumā ievieš ar
2017. gada 1. oktobri.
193. Šajā likumā noteikto prasību par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu
būvlaukumā un tās ieviešanai noteikto termiņu piemēro attiecībā uz jaunu trešās grupas būvju
būvniecību un būvdarbiem, kuru būvdarbu izmaksas ir 1 miljons euro vai vairāk, ja būvatļaujā
noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 2018. gada 1. jūnijs vai vēlāk.
194. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. decembrim izdod šā likuma 112. panta ceturtajā
daļā paredzētos noteikumus.
195. Ministru kabinets līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavo un iesniedz Saeimai grozījumus
šajā likumā, kas paredz noteikt vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju un
tā pienākumus.
196. Šā likuma 114. panta trešo, ceturto un piekto daļu, 116. panta 7., 8. un 9. punktu un
117. panta 4. punktu piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.
197. Šā likuma 115. panta otro un trešo daļu piemēro ar 2019. gada 1. oktobri.
198. Līdz dienai, kad atbilstoši šo pārejas noteikumu 197. punktam sāk piemērot šā likuma
115. panta otro daļu, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētie dati par būvlaukumā
nodarbinātas personas darba stundām kalendāra mēneša ietvaros var atšķirties no faktiski
uzskaitītajām darba stundām, kas izmantotas darba samaksas aprēķināšanai par darbu būvlaukumā,
šādā apmērā:
1) līdz 2018. gada 30. septembrim — par 25 procentiem;
2) no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim — par 15 procentiem.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

249. 622L/12

Grozījumi Būvniecības likumā

Izdarīt Būvniecības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 146. nr.; 2014, 21., 84., 140. nr.; 2015,
122., 251. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “pasūtītājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “būvniecības
ierosinātājs” (attiecīgā locījumā), izņemot 6.1 panta pirmās daļas 4. punkta “a” apakšpunktu.
2. 1. pantā:
aizstāt 2. punktā vārdus “ierīkotu vai nojauktu būvi” ar vārdiem “nojauktu būvi vai ierīkotu
inženiertīklu”;
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5) ierīkošana — būvdarbi, kurus veic inženiertīkla montāžai, ievietošanai vai
novietošanai pamatnē (zemē vai gultnē) vai būvē;”;
izslēgt 7. punktā vārdus “vai tās daļa”.
3. 5. panta pirmajā daļā:
aizstāt 4. punkta “a” apakšpunktā vārdus “arhitektūras un būvniecības jomā” ar vārdiem
“arhitektūras, būvniecības un elektroenerģētikas jomā”;
papildināt 7. punktu pēc vārdiem “nodevas apmēru” ar vārdu “atvieglojumus”.
4. Aizstāt 6. panta ceturtajā daļā vārdus “iestādes atbilstoši to nolikumos” ar vārdiem “iestādes
atbilstoši to nolikumos vai citas institūcijas atbilstoši likumos”.
5. 6.1 panta pirmajā daļā:
papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“11) pilda šajā likumā un citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldes
funkcijas attiecībā uz Aizsardzības ministrijas, tās padotības iestādes vai Nacionālo
bruņoto spēku vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību Aizsardzības ministrijas
valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā;”;
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) nodrošina ekspluatācijas uzraudzību publiskām ēkām un šīs daļas 1.1 punktā
noteiktajām būvēm;”;
aizstāt 4. punkta “a” apakšpunktā vārdu “pasūtītājs” ar vārdu “ierosinātājs”.
6. Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minētos pienākumus pašvaldība neveic attiecībā uz būvniecības
procesiem vai to daļām, kas atbilstoši šā likuma 6.1 pantā noteiktajam ir biroja vai citas institūcijas,
kura pilda būvvaldes funkcijas, kompetencē. Būvvaldes un biroja, kā arī citas institūcijas, kura pilda
būvvaldes funkcijas, sadarbības kārtību nosaka vispārīgie būvnoteikumi.”
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7. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:
“9. pants. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības
Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai
nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:
1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;
2) ugunsdrošība;
3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
4) lietošanas drošība un vides pieejamība;
5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
6) energoefektivitāte;
7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.”
8. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Būvnormatīvu tehniskās prasības un atkāpes no tām
(1) Būvnormatīvos noteiktās tehniskās prasības ir kvantitatīvi vai kvalitatīvi izteikti
sasniedzami lielumi, kuri nodrošina būves atbilstību būves būtiskajām vai citām prasībām.
(2) Būvnormatīvu tehniskās prasības piemēro jaunas būves būvniecībai, novietošanai,
inženiertīklu ierīkošanai, būves pārbūvei, atjaunošanai, konservācijai un restaurācijai. Atjaunojot,
pārbūvējot, restaurējot vai konservējot būvi daļēji, būvnormatīvu tehniskās prasības ir piemērojamas
attiecībā uz atjaunojamo, pārbūvējamo, restaurējamo un konservējamo daļu.
(3) Jaunas būvniecības gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu
tehniskajām prasībām (izņemot atkāpes no mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām) ir
pieļaujamas pēc paredzēto alternatīvo tehnisko risinājumu saskaņošanas vai pamatošanas šā
panta septītajā vai devītajā daļā noteiktajā kārtībā, ja ar alternatīvajiem tehniskajiem risinājumiem
tiek nodrošināta šā likuma 9. panta prasību izpilde. Jaunas būvniecības gadījumā būvniecības
dokumentos alternatīvo risinājumu saskaņošanu vai pamatošanu var aizstāt ar atkāpju (izņemot
atkāpes no mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības un higiēnas, tai skaitā nekaitīguma,
prasībām) saskaņošanu vai pamatošanu, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ja jaunā
būvniecība ir paredzēta pilsētas vai ciema vēsturiskās apbūves teritorijā vai vēsturiskajā centrā un
atkāpes ir pamatotas ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu vai būvnormatīvu tehniskās prasības
tehniski vai funkcionāli nav iespējams ievērot.
(4) Atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no
būvnormatīvu tehniskajām prasībām (izņemot atkāpes no mehāniskās stiprības un stabilitātes
prasībām) ir pieļaujamas pēc paredzēto atkāpju saskaņošanas vai pamatošanas šā panta septītajā
vai devītajā daļā noteiktajā kārtībā, neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ciktāl tās
nepasliktina būves esošo stāvokli, ja:
1) attiecīgās prasības tehniski vai funkcionāli nav iespējams ievērot vai tās uzliek
būvniecības ierosinātājam nesamērīgu vai nepamatotu slogu;
2) būve ar kultūrvēsturisku vērtību attiecīgo prasību ievērošanas dēļ var zaudēt savu
kultūrvēsturisko vērtību.
(5) Šā panta ceturtā daļa, ciktāl tas attiecas uz higiēnas, tai skaitā nekaitīguma, prasībām,
neattiecas uz ārstniecības iestāžu vai to struktūrvienību atjaunošanu vai pārbūvi, izņemot gadījumus,
kad attiecīgās prasības tehniski nav iespējams ievērot.
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(6) Atjaunojot vai restaurējot būvi, ja nolietojušos būves elementus vai konstrukcijas nomaina
pret būvizstrādājumiem, kuri nodrošina vismaz līdzvērtīgas ekspluatācijas vai tehniskās un fizikālās
īpašības salīdzinājumā ar tām īpašībām, kurām sākotnēji atbilda nomaināmie būves elementi
vai konstrukcijas, atkāpes būvniecības dokumentos no būvnormatīvu tehniskajām prasībām,
neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ir pieļaujamas. Šīs atkāpes būvniecības dokumentos
nav nepieciešams saskaņot ar šā panta septītajā daļā noteiktajām valsts vai pašvaldības institūcijām.
(7) Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām
speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos saskaņo:
1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests — ugunsdrošības jomā;
2) Veselības inspekcija — higiēnas, tai skaitā nekaitīguma, jomā;
3) Valsts vides dienests — vides aizsardzības jomā;
4) būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, — vides pieejamības jomā.
(8) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
izvērtējot būvniecības dokumentus, saskaņo atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām,
neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, vai lemj par nepieciešamību pēc alternatīvo tehnisko
risinājumu nodrošināšanas.
(9) Alternatīvos tehniskos risinājumus un atkāpes no būvnormatīvu tehniskajām prasībām,
no būvnormatīvu tehniskajām prasībām akustikas (aizsardzība pret trokšņiem), ilgtspējīgas dabas
resursu izmantošanas, lietošanas drošības un energoefektivitātes jomā pamato atbilstošas jomas
būvspeciālists.
(10) Šā panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos atzinumu par to, vai ierosinātās atkāpes
no būvnormatīvu tehniskajām prasībām nepasliktina būves esošo stāvokli, kā arī par to, vai
būvnormatīvu tehnisko prasību ievērošana uzliek būvniecības ierosinātājam nesamērīgu vai
nepamatotu slogu, sagatavo atbilstošās jomas būvspeciālists. Būvspeciālista sagatavoto atzinumu
ietver būvniecības dokumentos vai pievieno tiem. Būvspeciālista sagatavoto atzinumu iesniedz šā
panta septītajā daļā noteiktajām valsts vai pašvaldības institūcijām, ja nepieciešams saskaņojums
ar tām.
(11) Alternatīvo tehnisko risinājumu un atkāpju saskaņojumu vai pamatojumu ietver
būvniecības dokumentos vai pievieno tiem.
(12) Militārajos objektos jaunas būves būvniecības, novietošanas, inženiertīklu ierīkošanas,
būves atjaunošanas vai pārbūves gadījumā būvniecības dokumentos atkāpes no būvnormatīvu
tehniskajām prasībām (izņemot atkāpes no mehāniskās stiprības un stabilitātes un ugunsdrošības
prasībām), neparedzot alternatīvos tehniskos risinājumus, ir pieļaujamas pēc paredzēto atkāpju
saskaņošanas vai pamatošanas šā panta septītajā vai devītajā daļā noteiktajā kārtībā. Militāro
objektu norobežojošais žogs vai mūris var neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam,
lokālpānojumam vai detālpānojumam.”
9. 14. pantā:
aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus “būves veidu” ar vārdiem “būves galveno lietošanas veidu”;
aizstāt sestās daļas ievaddaļā vārdus “pašvaldības noteikta institūcija vai amatpersona paziņo
sabiedrībai, publicējot paziņojumu pašvaldības mājaslapā internetā” ar vārdiem “institūcija, kura
pilda būvvaldes funkcijas, vai pašvaldības noteikta institūcija vai amatpersona paziņo sabiedrībai,
publicējot paziņojumu attiecīgās institūcijas mājaslapā internetā”;
aizstāt sestās daļas 2. punktā vārdus “būves veidu” ar vārdiem “būves galveno lietošanas
veidu”;
izslēgt sestās daļas 6. punktu;
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papildināt pantu ar 6.3 daļu šādā redakcijā:
“(63) Par lēmumu, kas pieņemts, izskatot lūgumu atļaut veikt izmaiņas būvprojektā
minimālajā sastāvā vai būvprojektā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai pašvaldības
noteikta institūcija vai amatpersona paziņo sabiedrībai, publicējot paziņojumu attiecīgās institūcijas
mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā triju darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas. Publikācijā norāda:
1) būvniecības ieceres realizācijas vietu;
2) būves galveno lietošanas veidu;
3) dienu, kad stājas spēkā būvatļaujas nosacījumu grozījumi, kas izdarīti šā likuma
16. panta 2.3 daļā vai 17. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā.”;
aizstāt septītajā daļā vārdus “saņemto būvatļauju” ar vārdiem “saņemto būvatļauju un
izmaiņām būvatļaujas nosacījumos”;
izteikt desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Lēmumu, kas pieņemts šā likuma 16. panta 2.3 daļā vai 17. panta 2.1 daļā minētajā
gadījumā, var apstrīdēt vai pārsūdzēt mēneša laikā no šā panta 6.3 daļas 3. punktā minētās dienas.
Apstrīdēšanas iesniegumu vai pieteikumu iesniedz par institūcijas 16. panta 2.3 daļā vai 17. panta
2.1 daļā pieņemtā lēmuma tiesiskumu. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”
10. 16. pantā:
izteikt 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:
“(21) Būvprojekta izstrādes gaitā aizliegts izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā.
Būvprojekta izstrādes gaitā izmaiņas būvprojektā saskaņojamas ar būvvaldi vai institūciju, kura
pilda būvvaldes funkcijas, šajā pantā noteiktajos gadījumos.
(22) Izmaiņas būves novietojumā, būvapjomā un fasādes risinājumā pieļaujamas pēc
to saskaņošanas ar būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ar izmaiņām var
paredzēt arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā neparedzētus pirmās vai otrās grupas
inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas būvdarbus.
(23) Persona, kurai izdota būvatļauja, šā panta 2.2 daļā minētajā gadījumā iesniedz būvvaldei
vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, normatīvajos aktos noteiktos dokumentus. Būvvalde
vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) saskaņo izmaiņas, negrozot būvatļaujas nosacījumus;
2) saskaņo izmaiņas un groza būvatļaujas nosacījumus;
3) atsaka saskaņot izmaiņas.”;
papildināt pantu ar 2.4 daļu šādā redakcijā:
“(24) Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var atteikt izmaiņu saskaņošanu
vai būvatļaujas nosacījumu grozīšanu, ja paredzētās izmaiņas būtiski skar būves arhitektonisko
veidolu vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, ciktāl šo prasību kontrole ir būvvaldes vai institūcijas,
kura pilda būvvaldes funkcijas, kompetencē.”
11. 17. pantā:
izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Būvdarbu laikā nav pieļaujams izdarīt izmaiņas būves galvenajā lietošanas veidā. Citas
izmaiņas ir pieļaujamas, ievērojot šā likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 daļu.”;
izslēgt 2.2 daļu.
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12. Aizstāt 18. panta astotajā daļā vārdus “skar lietošanas veidu” ar vārdiem “skar galveno
lietošanas veidu”.
13. Aizstāt 20. panta otrajā daļā vārdu “būvobjekts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “objekts”
(attiecīgā locījumā).
14. Aizstāt 21. panta ceturtajā daļā skaitli un vārdus “9. panta otrajā daļā” ar skaitli un vārdu
“9. pantā”.
15. Papildināt 24. pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Būvniecības ierosinātājs, izmantojot noteiktu būvniecības informācijas sistēmā šim
mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, var pilnvarot būvspeciālistu vest būvniecības
administratīvā procesa lietu Administratīvā procesa likuma 39. panta pirmās daļas izpratnē.
Pilnvaru būvniecības ierosinātājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai lieto elektroniskajā
pakalpojumā pieejamos elektroniskās identifikācijas un parakstīšanas rīkus.
(6) Ja būvniecības ierosinātājs būvniecības ieceres iesniegumu vai citus būvniecības
dokumentus iesniedz būvvaldei vai institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, izmantojot noteiktu
būvniecības informācijas sistēmā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu, būvniecības
ierosinātāju identificē, lietojot šajā elektroniskajā pakalpojumā pieejamos elektroniskās
identifikācijas līdzekļus. Iesniegumu vai citus būvniecības dokumentus būvniecības ierosinātājs
paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai lieto elektroniskajā pakalpojumā pieejamo elektroniskās
parakstīšanas rīku.”
16. Papildināt pārejas noteikumus ar 15., 16., 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:
“15. Līdz šā likuma 5. panta pirmās daļas 4. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu
spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim piemērojami Ministru kabineta
2014. gada 7. oktobra noteikumi Nr. 610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās
prakses uzraudzības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 203. nr.; 2016, 13., 246. nr.), ciktāl tie nav
pretrunā ar šo likumu.
16. Šā likuma 24. panta piektā un sestā daļa piemērojama ar dienu, kad būvniecības informācijas
sistēma nodrošina atbilstošus elektroniskos pakalpojumus, bet ne vēlāk kā ar 2018. gada 1. jūliju.
17. Šā likuma grozījumi par tā papildināšanu ar 6.1 panta pirmās daļas 1.1 punktu un pirmās
daļas 2. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2017. gada 1. oktobrī.
18. Ja būvvalde ir izdevusi būvatļauju līdz dienai, kad stājušies spēkā grozījumi šā likuma
6.1 panta pirmās daļas 1.1 punktā un būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi, šā objekta būvdarbu kontroli, tai skaitā pieņemšanu ekspluatācijā, veic
būvvalde. Būvniecības ieceres, kuras iesniegtas būvvaldei un par kurām lēmums nav pieņemts līdz
2017. gada 30. septembrim, nododamas lēmuma pieņemšanai birojam Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
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19. Birojs pilda šā likuma 12. panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.1, 5.2, 6., 7., 9. un 10. punktā
noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz tādu elektropārvades līniju būvniecības ieceri, kurai
atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajam noteikts nacionālo interešu objekta
statuss. Pildot šīs funkcijas, birojs piemēro likumā noteiktos lēmumu pieņemšanas un strīdu
izskatīšanas termiņus, nodrošina likumā noteikto būvniecības ieceres paziņošanas un apspriešanas
kārtību, kā arī informācijas pieejamību būvniecības informācijas sistēmā. Šajā pārejas noteikumu
punktā noteikto funkciju īstenošanu birojs var deleģēt vietējai pašvaldībai Valsts pārvaldes iekārtas
likumā noteiktajā kārtībā. Būvniecības ieceres, kuras iesniegtas būvvaldei un par kurām lēmums
nav pieņemts līdz 2017. gada 9. jūlijam, nododamas lēmuma pieņemšanai birojam Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 10. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

250. 623L/12

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā

Izdarīt Dzīvokļa īpašuma likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2016, 239.nr.) šādus
grozījumus:
Pārejas noteikumos:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Šā likuma 3. panta pirmās daļas jaunā redakcija (par atsevišķā īpašuma kā telpu grupas
reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) neattiecas uz tiem dzīvokļu
īpašumiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti līdz 2016. gada
31. decembrim.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Grozījums šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā (par vārdu “dzīvojamā māja” aizstāšanu
ar vārdiem “atsevišķa dzīvojamā māja”) neattiecas uz tiem dzīvokļu īpašumiem, kuri Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti līdz 2016. gada 31. decembrim, kā arī uz
tām dzīvojamām mājām, kuras ierakstītas zemesgrāmatā vai arī kuru būvniecībai būvatļauja izdota
līdz 2016. gada 31. decembrim.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

251. 624L/12

Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās”

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50. nr.; 1993, 18./19. nr.; Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9. nr.; 1995, 2., 24. nr.; 1997, 12. nr.; 1999, 11. nr.;
2001, 23. nr.; 2003, 22. nr.; 2004, 13., 22. nr.; 2005, 15. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 14. nr.; 2008, 1., 16. nr.;
2009, 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 178., 206. nr.; 2011, 65., 157. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 228. nr.)
šādu grozījumu:
Izteikt 12. panta 2.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja puses nevar vienoties, zemes gabala nomas maksa privatizētā dzīvokļa un mākslinieka
darbnīcas īpašniekam nosakāma:
no 2018. gada 1. janvāra — līdz pieciem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības;
no 2019. gada 1. janvāra — līdz četriem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības;
no 2020. gada 1. janvāra — līdz trim procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

252. 625L/12

Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas
pašvaldībai

1. pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir sekmēt Valmieras pilsētas un Vidzemes plānošanas reģiona integrētu
attīstību un ekonomisko izaugsmi, kā arī paaugstināt reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
2. pants. Likuma darbības joma
Šis likums paredz:
1) valsts meža zemes ar kadastra numuru 9662 002 0772, kas reģistrēta Valmieras
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000551053 ar nosaukumu “Industriālais
parks”, nodošanas nosacījumus Valmieras pilsētas pašvaldībai;
2) nododamās valsts meža zemes izmantošanas nosacījumus.
3. pants. Valsts meža zemes nodošana
(1) Valsts bez atlīdzības nodod Valmieras pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu
“Industriālais parks” ar kadastra numuru 9662 002 0772, kura kopējā platība ir 102,54 hektāri
(turpmāk — Nekustamais īpašums).
(2) Nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz Valmieras pilsētas pašvaldības vārda.
(3) Nekustamais īpašums nav atsavināms trešajām personām un nav apgrūtināms ar ķīlas
tiesību vai reālnastu.
(4) Nostiprinot īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme,
ka Valmieras pilsētas pašvaldībai Nekustamais īpašums bez atlīdzības jānodod valstij, ja tas vairs
netiek izmantots atbilstoši šā likuma 4. panta pirmajā daļā noteiktajam.
4. pants. Nekustamā īpašuma izmantošana
(1) Nekustamais īpašums tiek nodots industriālā parka infrastruktūras izveidei (tai skaitā
būvniecībai), lai:
1) veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību;
2) sekmētu jaunuzņēmumu darbību;
3) dažādotu reģiona ekonomiku, ievērojot pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos
un Nacionālajā attīstības plānā 2014.—2020. gadam noteiktās prioritātes.
(2) Valmieras pilsētas pašvaldība saistošajos noteikumos paredz industriālā parka (teritorijas
un infrastruktūras) izmantošanas un pārvaldīšanas nosacījumus, kā arī personām, kas pretendē uz
attiecīgās teritorijas izmantošanu, izvirzāmos kritērijus.
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5. pants. Pašvaldības pienākumi
(1) Valmieras pilsētas pašvaldībai ir pienākums veikt Nekustamajā īpašumā meža
inventarizāciju un mežaudzes novērtēšanu.
(2) Izdevumus, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu un Nekustamā īpašuma reģistrāciju
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, sedz Valmieras pilsētas pašvaldība.
(3) Nekustamā īpašuma atmežošanas rezultātā iegūtie kokmateriāli ir atsavināmi un iegūtie
līdzekļi izmantojami tikai industriālā parka infrastruktūras izveidei.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

253. 626L/12

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

Izdarīt Alkoholisko dzērienu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2004, 10., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 59. nr.; 2011, 6. nr.; 2013, 129. nr.;
2015, 49., 240. nr.; 2016, 241., 251. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3. panta 1.2 daļā vārdus “vai raudzētos dzērienus” ar vārdiem “raudzētos dzērienus
vai starpproduktus”.
2. Papildināt 6. pantu ar 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:
“(13) Alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus aizliegts
pārdot iepakojuma vienībā, kuras tilpums pārsniedz:
1) 0,5 litrus, ja absolūtā spirta daudzums minētajos alkoholiskajos dzērienos pārsniedz
5,8 tilpumprocentus;
2) 1 litru, ja absolūtā spirta daudzums minētajos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz
5,8 tilpumprocentus.
4
(1 ) Šā panta 1.3 daļā minēto iepakojuma tilpuma ierobežojumu alkoholisko dzērienu
tirdzniecībā nepiemēro, ja:
1) iepakojuma vienība ir izgatavota no stikla, keramikas, koka, metāla vai kompleksā
iepakojuma, kas sastāv no polimēra vai lamināta maisa, kurš iepakots kartona kastē;
2) alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus tirgo to
ražošanas vietā vai ražotāja struktūrvienībā.”
3. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:
“17. Šā likuma 6. panta 1.3 un 1.4 daļa stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
18. Alu, raudzētos dzērienus, starpproduktus un pārējos alkoholiskos dzērienus, kas saražoti
līdz 2017. gada 31. decembrim, ja tie iepakoti neatbilstoši šā likuma 6. panta 1.3 un 1.4 daļā
noteiktajām prasībām, atļauts realizēt līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz
2018. gada 31. martam.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 8. jūnijā.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2017., Nr. 128.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

254. 627L/12

Grozījumi Meža likumā

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8. nr.;
2003, 8. nr.; 2005, 5., 10. nr.; 2006, 7. nr.; 2007, 3., 14. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76.,
106., 205. nr.; 2011, 173. nr.; 2013, 31., 119., 232. nr.; 2015, 34. nr.) šādus grozījumus:
44. pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārda “ceturtajā” ar vārdu un skaitli “un 4.1”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Valsts meža zemi uz atsevišķa likuma pamata var atsavināt pašvaldībai tās ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā un attīstības programmā noteikto teritorijas ekonomiskās izaugsmes un
sabiedrības dzīves kvalitātes celšanas mērķu sasniegšanai, ja saskaņā ar izvērtējumu alternatīvas
teritorijas attiecīgajā pašvaldībā vai reģionā nav pieejamas un valsts meža zeme nepieciešama
industriālā parka, speciālās ekonomiskās zonas u. tml. objektu izveidei.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2017. gada 29. jūnijā
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