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prezidents izsludina šādu likumu:

38.

788L/12

Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”

Izdarīt likumā “Par zemes dzīlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1996, 13. nr.; 1999, 6. nr.; 2000, 18. nr.; 2005, 2. nr.; 2006, 22. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 106., 178., 205. nr.; 2013, 106. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “valsts vai pašvaldība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “publiska
persona” (attiecīgā locījumā).
2. 8. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) zinātniskā institūcija, kuras pamatdarbība ir saistīta ar pētniecību dabaszinātņu
jomā un kurai piešķirti publisko tiesību vai starptautisko publisko tiesību subjektu
finanšu resursi šā likuma 7. panta 1. punktā minētās izpētes veikšanai.”;
izteikt otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) nosacījumus un kārtību, kādā publiska persona iznomā zemi zemes dzīļu
izmantošanai, pagarina noslēgtos nomas līgumus, kā arī zemes nomas maksas
aprēķināšanas kārtību;”;
papildināt otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) nosacījumus un kārtību, kādā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība iznomā zemi šā panta pirmās daļas 6. punktā minētajam subjektam,
kā arī zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.”
3. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:
“9. pants. Zemes dzīļu izmantošanas termiņi
(1) Zemes dzīļu izmantošanas licenci vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniedz uz šādiem termiņiem:
1) ģeoloģiskajai, hidroģeoloģiskajai, inženierģeoloģiskajai, ģeoekoloģiskajai vai
ģeofizikālajai izpētei, derīgo izrakteņu izpētei, zemes dzīļu monitoringa sistēmas
izveidei vai monitoringa veikšanai — uz laiku līdz pieciem gadiem;
2) ogļūdeņražu izpētei — uz laiku līdz 10 gadiem;
3) derīgo izrakteņu meklēšanai — uz laiku līdz pieciem gadiem;
4) urbuma ierīkošanai, konservācijai vai likvidācijai — uz laiku līdz vienam gadam;
5) derīgo izrakteņu ieguvei (izņemot šā panta 7. punktā minēto) vai zemes dzīļu derīgo
īpašību izmantošanai — uz laiku līdz 25 gadiem;
6) ģeoloģiskajai izpētei un tai sekojošai derīgo izrakteņu ieguvei vai zemes dzīļu derīgo
īpašību izmantošanai — uz laiku līdz 30 gadiem;
7) kūdras ieguvei — uz laiku līdz 75 gadiem. Licences darbības laikā Valsts vides
dienests ne retāk kā reizi 25 gados pārskata licences nosacījumus un, ja nepieciešams,
to atjauno vai papildina.
(2) Publiskas personas zemi zemes dzīļu izmantošanai var iznomāt uz šā panta pirmajā daļā
minēto termiņu.
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(3) Līgumu par funkcionāli nepieciešamās zemes vienības vai tās daļas iznomāšanu ar šā
likuma 8. panta pirmās daļas 6. punktā minēto subjektu noslēdz uz termiņu, kurš nav ilgāks par
zemes dzīļu izmantošanas licences termiņu.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 23. un 24. punktu šādā redakcijā:
“23. Šā likuma 8. panta otrās daļas 4. punktā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod
līdz 2018. gada 30. novembrim. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai,
bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. novembrim piemērojami Ministru kabineta noteikumi par
publiskas personas zemes nomu, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
24. Zemes nomas līgumu, kurš noslēgts pirms šā likuma 9. panta pirmās daļas 7. punkta
spēkā stāšanās dienas un kura darbības termiņš beidzas pirms 2018. gada 30. novembra, var
pagarināt, izvērtējot lietderības apsvērumus un ievērojot nosacījumu, ka kopējais līguma termiņš
no tā noslēgšanas dienas nevar pārsniegt šā likuma 9. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto laiku.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 4. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.01.2018., Nr. 3.
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39.

789L/12

Grozījumi Kredītu reģistra likumā

Izdarīt Kredītu reģistra likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 92. nr.; 2013, 187. nr.; 2014, 26.,
214. nr.; 2017, 41. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1) finanšu pakalpojums ar kredītrisku — savā vai citas personas labā sniegts finansēšanas
pakalpojums vai galvošanas pakalpojums;”;
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 punktu šādā redakcijā:
“11) finansēšanas pakalpojums — viens no šādiem finanšu pakalpojumiem:
a) aizdevums (kredīts) vai citāda naudas nodošana vai naudas nodošanas apsolījums
ar pienākumu naudu atdot,
b) līzings,
c) faktorings ar personas pienākumu atmaksāt finansējumu, ja parādnieks neveic
nodoto naudas prasījumu samaksu (turpmāk — faktorings);
12) galvošanas pakalpojums — viens no šādiem finanšu pakalpojumiem:
a) pircējam sniegts akreditīva (kredītvēstules) pakalpojums,
b) galvojuma apdrošināšana vai cits pakalpojums, ar ko uzņemas pienākumu noteiktā
apmērā atbildēt par personas parādu, personu no tā neatbrīvojot [turpmāk —
galvojums (garantija)];”;
izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“2) Kredītu reģistra dalībnieks (turpmāk — reģistra dalībnieks) — komersants, kas sniedz
finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu
pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas ir viens no šādiem komersantiem:”;
aizstāt 2. punkta “e” apakšpunktā vārdu “apdrošināšanu” ar vārdiem “apdrošināšanu vai
pārapdrošināšanu”;
izteikt 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
“5) klients — persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā saņem
finanšu pakalpojumu ar kredītrisku (turpmāk — klienta līgums) vai pret kuru, pamatojoties uz
rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā pārņem no klienta līguma izrietošas prasījuma tiesības. Par
klientu nav uzskatāma centrālā banka un kredītiestāde;
6) klienta saistības — šādas klienta līgumā noteiktas vai ar klienta līgumu saistītas klienta
saistības:
a) attiecībā uz finansēšanas pakalpojumiem (izņemot faktoringu) — klienta pastāvošie
vai iespējamie samaksas pienākumi,
b) attiecībā uz faktoringu — klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas pienākumi, kas
rodas, ja parādnieks neveic klienta nodoto naudas prasījumu samaksu,
c) attiecībā uz galvošanas pakalpojumiem — klienta pastāvošie vai iespējamie samaksas
pienākumi, kas rodas, ja klienta kreditors izmantojis attiecīgo pakalpojumu klienta
parāda dzēšanai;
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7) iespējamais klients — persona:
a) kura reģistra dalībniekam vai Valsts kasei iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu
kļūt par klientu. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai veidā, par kuru reģistra
dalībnieks vai Valsts kase un iespējamais klients iepriekš rakstveidā vienojušies,
un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas laiku un to finanšu
pakalpojumu ar kredītrisku, kuru persona vēlas saņemt, kā arī personas identitāti
apliecinošas ziņas,
b) pret kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase, noslēdzot rakstveida vienošanos ar citu
tiesību subjektu, izteikusi nodomu no šā tiesību subjekta Eiropas Savienībā pārņemt
no klienta līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības;
8) klienta galvinieks — persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu (tai skaitā
galvojumu apdrošināšanas polisi vai garantiju), tajā noteiktajā apmērā Eiropas Savienībā
uzņēmusies pienākumu atbildēt par klienta saistībām, klientu no tām neatbrīvojot (turpmāk —
klienta galvinieka līgums), vai pret kuru, pamatojoties uz rakstveida līgumu, Eiropas Savienībā
pārņem no klienta galvinieka līguma izrietošas prasījuma tiesības. Par klienta galvinieku nav
uzskatāma centrālā banka;”;
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10) iespējamais klienta galvinieks — persona:
a) kura reģistra dalībniekam vai Valsts kasei iesniegusi pieteikumu, izsakot nodomu
kļūt par klienta galvinieku. Pieteikums iesniedzams rakstveidā vai veidā, par
kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase un iespējamais klienta galvinieks iepriekš
rakstveidā vienojušies, un tajā iekļaujama informācija par pieteikuma iesniegšanas
laiku un klienta saistībām, par kurām persona vēlas uzņemties pienākumu atbildēt,
kā arī personas identitāti apliecinošas ziņas,
b) pret kuru reģistra dalībnieks vai Valsts kase, noslēdzot rakstveida vienošanos ar citu
tiesību subjektu, izteikusi nodomu no šā tiesību subjekta Eiropas Savienībā pārņemt
no klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības;”;
izslēgt 10.1 un 10.2 punktu;
izteikt 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:
“15) būtiska līdzdalība — būtiska līdzdalība Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta
36. apakšpunkta izpratnē;
16) kontrole — kontrole Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES)
Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru
sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 37. apakšpunkta izpratnē;
17) meitas sabiedrība — meitasuzņēmums Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada
26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un
ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta
16. apakšpunkta izpratnē.”
2. Izteikt 2. panta 1. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) reģistra dalībniekam un Valsts kasei papildu iespējas novērtēt sava klienta, iespējamā
klienta, klienta galvinieka un iespējamā klienta galvinieka kredītspēju,”.
3. 5. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Sniedzot ieguldījumu Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildes veicināšanā,
Latvijas Banka reģistrā iekļautās ziņas sniedz Eiropas Centrālajai bankai atbilstoši tieši piemērojamos
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Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un apjomam, tai skaitā tādā veidā, ka ir
iespējams tieši vai netieši identificēt klientu, klienta galvinieku, reģistra dalībnieku vai ierobežotu
reģistra dalībnieku.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
4. 8. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Galvojuma (garantijas) gadījumā vai tādu prasījuma tiesību pārņemšanas gadījumā,
kuras izriet no galvojuma (garantijas), šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas reģistrā
iekļaujamas tikai tad, ja reģistrā nav iekļaujamas šā panta pirmās daļas 2. punktā un šā likuma
38. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. (1) Reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde, vai ierobežots
reģistra dalībnieks, kas zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā šā likuma 8. panta
pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas izriet no Eiropas Savienībā sniegtajiem finanšu
pakalpojumiem ar kredītrisku un Eiropas Savienībā pārņemtajām prasījuma tiesībām, kuras izriet
no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku.
(2) Cits reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā šā likuma 8. panta
pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, kas izriet no Latvijā sniegtajiem finanšu pakalpojumiem
ar kredītrisku un Latvijā pārņemtajām prasījuma tiesībām, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem
ar kredītrisku.”
6. Izteikt 11. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Atkarībā no reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanas veida šā likuma 8. panta pirmās daļas
3. punktā minētās ziņas reģistrā tiek iekļautas automātiski vai tās reģistrā iekļauj Latvijas Banka.”
7. 15. pantā:
izteikt pirmās daļas 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:
“5) personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir šā reģistra
dalībnieka klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta
galvinieks;
6) komercsabiedrību, kura ir šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā
klienta vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas
meitas sabiedrības meitas sabiedrību;
7) komercsabiedrību, kurā šā reģistra dalībnieka klientam, klienta galviniekam,
iespējamam klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība;
8) šā reģistra dalībnieka klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā
klienta galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.”;
izslēgt pirmās daļas 9. un 10. punktu;
izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja reģistra dalībnieks atsakās noslēgt klienta līgumu vai klienta galvinieka līgumu vai
atsakās pārņemt no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma
tiesības, reģistra dalībniekam turpmāk nav tiesību saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā
panta pirmajā daļā minēto personu.”;
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izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu, ko veicis cits reģistra dalībnieks, cits
ierobežots reģistra dalībnieks, Valsts kase, klients, klienta galvinieks, patērētāja
kreditors vai cita persona.”;
izteikt ceturtās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2) cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā
iekļautās ziņas par viņa klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās ir izbeigušās
vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības
vai prasījuma tiesības nodotas citai personai;
3) cita reģistra dalībnieka, cita ierobežota reģistra dalībnieka vai Valsts kases reģistrā
iekļautās ziņas par viņa klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, kuri ir
novērsti.”;
papildināt piektās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārdiem “šajā pantā noteiktās reģistrā
iekļautās ziņas” ar vārdiem “un Valsts kases reģistrā iekļautās ziņas”.
8. Papildināt 18. panta otro daļu ar vārdiem “kā arī ziņas, kas atbilstoši tieši piemērojamos
Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām sniedzamas Eiropas Centrālajai bankai”.
9. 23. pantā:
izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
“23. pants. Reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un bijušajam reģistra
dalībniekam ir pienākums viena mēneša laikā izskatīt klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta
un iespējamā klienta galvinieka iesniegumu un sniegt atbildi uz to saistībā ar šā reģistra dalībnieka
vai ierobežota reģistra dalībnieka:”;
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu, kas attiecas uz attiecīgo klientu, klienta galvinieku,
iespējamo klientu vai iespējamo klienta galvinieku.”
10. Aizstāt 33. panta ievaddaļā skaitli un vārdu “15 gadus” ar skaitli un vārdu “10 gadus”.
11. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:
“VIII nodaļa
Valsts kases līdzdalība reģistrā
38. pants. (1) Valsts kase reģistrā iekļauj ziņas par:
1) tās klientu, klienta saistībām un klienta saistību pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas
raksturojošo informāciju un datumu, kurā tās reģistrā iekļautas vai labotas);
2) tās klienta galvinieku, klienta galvinieka saistībām un klienta galvinieka saistību
pārkāpumiem (tai skaitā šīs ziņas raksturojošo informāciju un datumu, kurā tās
reģistrā iekļautas vai labotas).
(2) Galvojuma (garantijas) gadījumā vai tādu prasījuma tiesību pārņemšanas gadījumā, kuras
izriet no galvojuma (garantijas), šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas reģistrā iekļaujamas
tikai tad, ja reģistrā nav iekļaujamas šā likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas.
(3) Valsts kase aktualizē reģistrā iekļautās ziņas, ja tās mainās (izņemot periodiskās ziņas).
Labojot un aktualizējot reģistrā iekļauto ziņu, dzēšama reģistrā iekļautā iepriekšējā ziņa.
(4) Ziņas par Valsts kases veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu reģistrā tiek iekļautas
automātiski.
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(5) Latvijas Banka nosaka Valsts kases reģistrā iekļaujamo ziņu saturu un apjomu, kā arī
termiņu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas reģistrā.
39. pants. (1) Valsts kasei ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šādu
personu:
1) Valsts kases klientu;
2) Valsts kases klienta galvinieku;
3) Valsts kases iespējamo klientu;
4) Valsts kases iespējamo klienta galvinieku;
5) personu, kurai ir būtiska līdzdalība tādā komercsabiedrībā, kura ir Valsts kases
klients, klienta galvinieks, iespējamais klients vai iespējamais klienta galvinieks;
6) komercsabiedrību, kura ir Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta
vai iespējamā klienta galvinieka meitas sabiedrība, un uz katru nākamo šādas meitas
sabiedrības meitas sabiedrību;
7) komercsabiedrību, kurā Valsts kases klientam, klienta galviniekam, iespējamam
klientam vai iespējamam klienta galviniekam ir būtiska līdzdalība;
8) Valsts kases klienta, klienta galvinieka, iespējamā klienta vai iespējamā klienta
galvinieka padomes locekli (ja padome ir izveidota) un valdes locekli.
(2) Ja Valsts kase atsakās noslēgt klienta līgumu vai klienta galvinieka līgumu vai atsakās
pārņemt no klienta vai klienta galvinieka līguma izrietošas tiesības un saistības vai prasījuma
tiesības, Valsts kasei turpmāk nav tiesību saņemt reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā panta
pirmajā daļā minēto personu.
(3) Valsts kasei nav tiesību saņemt:
1) reģistrā iekļautās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās
analīzes ziņas;
2) ziņas, kas ļauj identificēt reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku, kurš
reģistrā iekļāvis šā panta pirmajā daļā minētās ziņas;
3) ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu, ko veicis reģistra dalībnieks, ierobežots
reģistra dalībnieks, klients, klienta galvinieks, patērētāja kreditors vai cita persona.
(4) Latvijas Banka nosaka Valsts kasei izsniedzamo reģistrā iekļauto ziņu apjomu, kā arī ziņu
izsniegšanas termiņu un kārtību.
40. pants. (1) Valsts kase ir atbildīga par to, ka:
1) iekļāvusi reģistrā ziņas, kas pēc būtības atbilst klienta līgumam un klienta galvinieka
līgumam;
2) iekļāvusi reģistrā visas reģistra darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās
ziņas šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3) pieprasījusi reģistrā iekļautās ziņas šajā likumā noteiktajos gadījumos.
(2) Latvijas Banka ir atbildīga par reģistrā iekļauto ziņu atbilstību Valsts kases iekļautajām
ziņām.
(3) Kļūdas gadījumā Valsts kase labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas Latvijas Bankas
noteiktajā termiņā un kārtībā.
41. pants. Valsts kasei ir pienākums viena mēneša laikā izskatīt klienta, klienta galvinieka,
iespējamā klienta vai iespējamā klienta galvinieka iesniegumu un sniegt atbildi uz to saistībā ar
Valsts kases:
1) reģistrā iekļauto ziņu atbilstību attiecīgā klienta līgumam vai attiecīgā klienta
galvinieka līgumam;
2) izdarīto ziņu iekļaušanu reģistrā tā darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
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3)

reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu, kas attiecas uz attiecīgo klientu, klienta
galvinieku, iespējamo klientu vai iespējamo klienta galvinieku.
42. pants. Šā likuma 20. pantā minētajiem subjektiem ir tiesības normatīvajos aktos noteikto
uzdevumu īstenošanai šā likuma 21. pantā noteiktajā kārtībā saņemt reģistrā iekļautās ziņas par
Valsts kasi, ja tā iekļāvusi reģistrā ziņas par klientu un klienta galvinieku, un attiecīgā klienta un
klienta galvinieka saistību sākuma un beigu datumu.
43. pants. Uz Valsts kases reģistrā iekļauto ziņu glabāšanu ir attiecināmi šā likuma VII nodaļā
noteiktie termiņi un kārtība.”
12. Papildināt pārejas noteikumus ar 7., 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“7. Ziņas, kas attiecas uz reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka 2018. gada
31. martā esošu klientu un klienta galvinieku, kurš ir krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas
iestāde, naudas tirgus fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē vai sākotnējā
publisko tiesību juridiskā persona, un uz viņu saistībām un to pārkāpumiem, iekļaujamas reģistrā
līdz 2018. gada 31. maijam. Ja laika posmā līdz 2018. gada 31. maijam ir noticis klienta vai klienta
galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām
un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi
saskaņā ar šā likuma 13. pantu.
8. Saistībā ar šā likuma 8.1 pantā noteikto prasību iekļaut reģistrā ziņas, kas attiecas uz finanšu
pakalpojumu ar kredītrisku sniegšanu ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs,
ziņas par 2018. gada 31. martā esošajiem klientiem un klientu galviniekiem citās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, viņu saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā līdz 2018. gada 31. maijam. Ja
laika posmā līdz 2018. gada 31. maijam ir noticis klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums,
ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas
reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu.
9. Piemērojot grozījumu šā likuma 33. pantā (attiecībā uz ziņu glabāšanas termiņa saīsināšanu
līdz 10 gadiem), Latvijas Banka līdz 2018. gada 30. aprīlim dzēš reģistrā iekļautās ziņas, kurām
10 gadu glabāšanas termiņš beidzas 2018. gada 1. aprīlī.
10. Valsts kase uzsāk līdzdalību reģistrā 2018. gada 1. oktobrī.
11. Prasība iekļaut reģistrā ziņas, kas izriet no grozījumiem šā likuma 1. panta 1. punktā
[attiecībā uz pircējam sniegtu akreditīva (kredītvēstules) pakalpojumu un galvojumu (garantiju)],
piemērojama, sākot ar 2019. gada 1. aprīli. Šā punkta pirmajā teikumā minētās ziņas par 2019. gada
31. martā esošajiem klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to pārkāpumiem
iekļaujamas reģistrā līdz 2019. gada 30. jūnijam. Ja laika posmā līdz 2019. gada 30. jūnijam ir
noticis šāda klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta
galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā tādā termiņā un kārtībā, kādu
Latvijas Banka noteikusi saskaņā ar šā likuma 13. pantu un 38. panta piekto daļu.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 4. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.01.2018., Nr. 3.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

40.

790L/12

Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 1997, 5. nr.; 2001, 24. nr.;
2002, 14. nr.; 2008, 8., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 157. nr.; 2010, 148. nr.; 2012, 183. nr.; 2014,
63. nr.; 2017, 203. nr.) šādus grozījumus:
1. 5. pantā:
papildināt otrās daļas 2.1 un 4.1 punktu ar vārdiem “vai sociālajam uzņēmumam”;
izteikt piekto un 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(5) Lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas
publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai vai sociālajam uzņēmumam nodod uz laiku, kamēr tiem ir spēkā attiecīgais statuss,
bet ne ilgāku par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai vai sociālajam uzņēmumam var nodot atkārtoti.
(51) Ja publiska persona nodod mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
vai sociālajam uzņēmumam un mantas bilances vērtība saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem
nav lielāka par 1500 euro vai termiņš mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā nav ilgāks par
vienu mēnesi, lēmumu par šādas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai vai sociālajam uzņēmumam pieņem tā publiskas personas iestāde, kuras valdījumā
ir attiecīgā manta.”
2. 5.1 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “vai sabiedriskā labuma organizācijai” ar vārdiem “sabiedriskā
labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Kapitālsabiedrības mantu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam drīkst nodot
tikai ar attiecīgās kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas lēmumu, ja ir saņemta publiskai personai vai
publiskas personas kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana un nododamo
mantu paredzēts lietot vai izmantot tikai atbilstoši sociālā uzņēmuma statūtos noteiktajam mērķim.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 4. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.01.2018., Nr. 3.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

41.

791L/12

Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā

Izdarīt Dziesmu un deju svētku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2005, 14. nr.; 2006, 9. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 117. nr.; 2013, 53., 119. nr.)
šādus grozījumus:
1. 7. pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Veselības ministrija Dziesmu un deju svētku laikā veic pārraudzību veselības jomā un
nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību svētku dalībniekiem un skatītājiem.”;
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Dziesmu un deju svētku atspoguļošanu un popularizēšanu nodrošina sabiedriskie
elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Dziesmu un deju svētku norises gadā sabiedriskajiem
elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem sabiedriskā pasūtījuma ietvaros valsts budžetā paredz
nepieciešamo papildu finansējumu.”
2. Papildināt 8. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Jaunu Dziesmu un deju svētku padomi apstiprina ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Dziesmu
un deju svētku padomes locekļu pilnvaru beigām.”
3. 8.1 pantā:
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Rīcības komiteja izveido kārtējo Dziesmu un deju svētku operatīvās vadības grupu un
ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Dziesmu un deju svētku atklāšanas dienas apstiprina svētku
nodrošinājuma plānu, tai skaitā risku vadības plānu.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Rīcības komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par Dziesmu
un deju svētku vai svētku atsevišķu pasākumu pārtraukšanu, atlikšanu vai atcelšanu ārkārtas
situācijā, tai skaitā tad, ja ir apdraudēta Dziesmu un deju svētku dalībnieku vai skatītāju dzīvība
vai veselība, sabiedriskā kārtība vai sabiedrības drošība. Pēc vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas
rīcības komitejas priekšsēdētājs nekavējoties sasauc rīcības komitejas sēdi, kurā lemj par turpmāko
rīcību.”
4. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:
“8.2 pants. Operatīvās vadības grupa
(1) Operatīvās vadības grupas sastāvu apstiprina rīcības komitejas priekšsēdētājs.
(2) Operatīvās vadības grupā iekļauj Dziesmu un deju svētku rīkotāja pārstāvi, Rīgas pilsētas
izpilddirektoru, pārstāvjus no Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra,
Rīgas pašvaldības policijas un Rīgas domes Satiksmes departamenta.
(3) Operatīvās vadības grupas vadītājs ir Dziesmu un deju svētku rīkotāja pārstāvis.
(4) Operatīvās vadības grupas pienākums ir Dziesmu un deju svētku rīkotāja vārdā
nodrošināt Dziesmu un deju svētku pasākumu nepārtrauktu un preventīvu drošības vadību un, ja
nepieciešams, arī ārkārtas situācijas vadību.
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(5) Operatīvās vadības grupas vadītājs ārkārtas situācijās ir tiesīgs pieņemt lēmumu par
Dziesmu un deju svētku atsevišķu pasākumu pārtraukšanu, atlikšanu vai atcelšanu, par to
nekavējoties informējot rīcības komitejas priekšsēdētāju.
(6) Operatīvās vadības grupa atbilstoši Dziesmu un deju svētku pasākumu norises plānam
un apstiprinātajām norises vietām izveido pasākumu operatīvās vadības apakšgrupas. Pasākumu
operatīvās vadības apakšgrupu sastāvu apstiprina operatīvās vadības grupas vadītājs.
(7) Pasākuma operatīvās vadības apakšgrupa atrodas apstiprinātā Dziesmu un deju svētku
pasākuma norises vietā un nodrošina tā drošu un nepārtrauktu norisi.
(8) Pasākuma operatīvās vadības apakšgrupas vadītājs ārkārtas situācijās ir tiesīgs pieņemt
lēmumu par Dziesmu un deju svētku pasākuma pārtraukšanu vai atcelšanu, ja tajā ir tieši apdraudēta
Dziesmu un deju svētku sabiedriskā kārtība, dalībnieku un skatītāju drošība, dzīvība vai veselība.
Par pieņemto lēmumu pasākuma operatīvās vadības apakšgrupas vadītājs nekavējoties informē
operatīvās vadības grupas vadītāju.
(9) Operatīvās vadības grupai, ja nepieciešams, ir tiesības tās uzdevumu izpildē piesaistīt
citas institūcijas un organizācijas.”
5. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Līdz 2018. gada 10. janvārim izveidotās Dziesmu un deju svētku padomes pilnvaru laiks
izbeidzas 2018. gada 30. novembrī. Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam Ministru kabinets apstiprina
jaunu Dziesmu un deju svētku padomi, kuras pilnvaru laiks nosakāms, ievērojot šā likuma 8. panta
otrās daļas noteikumu, kas stājas spēkā 2018. gada 10. janvārī.”

Likums stājas spēkā 2018. gada 10. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 3. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.01.2018., Nr. 3.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

42.

792L/12

Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu

1. pants. Apzinoties, ka Latvijas Republika nav juridiski atbildīga par okupācijas varu
nodarījumiem Latvijas Republikas teritorijā tās okupācijas laikā un kā okupēta valsts Otrā pasaules
kara laikā karadarbībā nepiedalījās, šā likuma mērķis ir noteikt Otrā pasaules kara dalībnieka
statusu Latvijas pilsoņiem, kuri šā kara laikā citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās
bruņotā cīņā pret Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (turpmāk — PSRS), nacistiskās
Vācijas vai tās sabiedroto militārajiem formējumiem, kā arī veicināt vienotu sabiedrības izpratni
par Otro pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem.
2. pants. Par Otrā pasaules kara dalībniekiem atzīstami tie tagadējie Latvijas pilsoņi, kuri arī
1940. gada 17. jūnijā bija Latvijas pilsoņi, tie tagadējie Latvijas pilsoņi, kuri bija legāli iebraukuši
Latvijā un 1940. gada 17. jūnijā bija tās pastāvīgie iedzīvotāji, un tās personas — tagadējie Latvijas
pilsoņi —, kuras 1940. gada 17. jūnijā varēja pretendēt uz Latvijas pilsonību, balstoties uz likuma
“Par pavalstniecību” redakciju, kas bija spēkā 1940. gada 17. jūnijā, ievērojot noteikumu, ka
attiecīgie pilsoņi, pastāvīgie iedzīvotāji un attiecīgās personas laika posmā no 1940. gada 17. jūnija
līdz 1945. gada 2. septembrim citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā
pret PSRS, nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto militārajiem formējumiem, ja vien nepastāv šā
likuma 3. pantā minētie ierobežojumi.
3. pants. Par Otrā pasaules kara dalībnieku nav atzīstama persona jebkurā no šādiem
gadījumiem, ja tā:
1) ir bijusi nacistiskās Vācijas Nacionālsociālistiskās vācu strādnieku partijas vai tās
paramilitārās struktūras [SS (Schutzstaffel)] biedrs;
2) ir bijusi nacistiskās Vācijas slepenpolicijas [gestapo (Geheime Staatspolizei)]
darbinieks, drošības dienesta [SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS)] darbinieks
vai tās palīgvienību dalībnieks;
3) ir bijusi PSRS vai Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (turpmāk — LPSR)
Valsts drošības komitejas (turpmāk — VDK) vai tās priekšteču (Iekšlietu tautas
komisariāta, Valsts drošības tautas komisariāta, Valsts drošības ministrijas,
Iekšlietu ministrijas Drošības pārvaldes) darbinieks vai VDK vai tās priekšteču
iznīcinātāju bataljonu kaujinieks, izņemot personu, kura bijusi tikai PSRS vai LPSR
VDK plānošanas un finanšu, kā arī administratīvi saimniecisko struktūrvienību
darbinieks;
4) ir sodīta par noziegumiem pret cilvēci, mieru, par kara noziegumiem, genocīdu —
neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
5) ir sodīta un nav reabilitēta par Otrā pasaules kara laikā izdarītiem noziedzīgiem
nodarījumiem, kuri dienā, kad persona iesniegusi šā likuma 4. pantā minēto
iesniegumu, kvalificējami kā tīši smagi vai sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi
Krimināllikuma izpratnē, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
6) ir iebraukusi Latvijā saskaņā ar 1939. gada 5. oktobra Savstarpējās palīdzības paktu
starp Latviju un PSRS un tā konfidenciālo protokolu, un minētā pakta rezultātā —
persona, kas bijusi PSRS bruņoto spēku militāro vienību sastāvā, PSRS bruņoto
spēku militāro vienību palīgpersonāla sastāvā, tās laulātais, nepilngadīgie bērni un
citas tās apgādībā esošas personas.
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4. pants. (1) Iesniegumu par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu persona
iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pievienojot aprakstu par savu atbilstību šā likuma
2. pantā norādītajiem noteikumiem, kā arī atbilstību šā likuma 2. panta noteikumiem apliecinošus
Latvijas Nacionālā arhīva, citu valstu arhīvu vai valsts iestāžu izsniegtus dokumentus, ja tādi ir
tās rīcībā. Personai piešķirtais Lielā tēvijas kara dalībnieka statuss pats par sevi nav pamats, lai tai
tiktu piešķirts Otrā pasaules kara dalībnieka statuss. Iesniegumā par Otrā pasaules kara dalībnieka
statusa piešķiršanu persona apliecina, ka uz to neattiecas šā likuma 3. pantā noteiktie ierobežojumi.
(2) Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieprasījuma Latvijas Republikas
Prokuratūra, Augstākā tiesa, Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas
centrs un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs mēneša laikā sniedz atzinumu par to, ka attiecībā
uz personu nav konstatēti šā likuma 3. pantā noteiktie ierobežojumi. Latvijas Nacionālais arhīvs
attiecībā uz personu mēneša laikā sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei bezmaksas izziņu
par tā rīcībā esošo informāciju saistībā ar šā likuma 3. pantā noteiktajiem ierobežojumiem.
(3) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir tiesīga rakstveidā pieprasīt informāciju no
publisku personu institūcijām un privātpersonām, tai skaitā ārvalstu arhīviem, ja ir nepieciešams
pārliecināties par personas atbilstību šā likuma 2. un 3. panta nosacījumiem.
(4) Ja lietā nozīmīgu faktu noskaidrošanai nepieciešamas speciālas zināšanas, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde var pieaicināt ekspertus.
(5) Lēmumu Otrā pasaules kara dalībnieka statusa noteikšanas lietā pieņem Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes amatpersona četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
(6) Otrā pasaules kara dalībnieka statusu atņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
amatpersona, ja tiek konstatēti šā likuma 3. pantā noteiktie ierobežojumi vai persona neatbilst šā
likuma subjektu lokam.
(7) Šā panta piektajā un sestajā daļā minēto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pārvaldes priekšniekam. Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Administratīvā tiesa lietu izskata ārpus kārtas.
5. pants. Otrā pasaules kara dalībniekiem tiek izsniegta noteikta parauga apliecība un
piemiņas krūšu nozīme. Ministru kabinets nosaka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu,
izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību.
6. pants. Pašvaldība savos saistošajos noteikumos ir tiesīga paredzēt sociālās garantijas
personām, kurām piešķirts Otrā pasaules kara dalībnieka statuss, sava budžeta ietvaros piešķirot
tām pabalstus un atvieglojumus pašvaldību nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.
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Pārejas noteikumi
1. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. maijam izdod šā likuma 5. pantā paredzētos noteikumus.
2. Lai nodrošinātu šā likuma izpildi, nepieciešamie papildu izdevumi Iekšlietu ministrijai
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 2018. gadā tiek segti no valsts budžeta 74. resora
“Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 21. decembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 4. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 04.01.2018., Nr. 3.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

43.

793L/12

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 118. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 3. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Noguldītājs zaudē prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās
atlīdzības izmaksu dienā, kad pagājuši pieci gadi no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas
vai no dienas, kad izbeigušies apstākļi, kas ir pamats šā likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajam
garantētās atlīdzības izmaksas atteikumam.”
2. 8. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, ārvalstī reģistrētas kredītiestādes
filiāle Latvijā reizi ceturksnī veic noguldījumu garantiju fondā maksājumu 0,05 procentu apmērā no
segto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī, kas reizināts ar
Komisijas noteiktajā kārtībā aprēķināto korekcijas koeficientu. Nosakot kārtību, kādā aprēķināms
korekcijas koeficients, Komisija ņem vērā noguldījumu piesaistītāja kapitāla pietiekamības,
likviditātes, lielo riska darījumu rādītājus, noguldījumu piesaistītāja kredītportfeļa kvalitāti
iepriekšējā kalendāra gadā, kā arī noguldījumu piesaistītāja komercdarbības plānu un stratēģiju.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Nosakot korekcijas koeficientu, noguldījumu garantiju fondā veicamo maksājumu
nedrīkst samazināt vairāk par 25 procentiem un nedrīkst palielināt vairāk par 100 procentiem.”
3. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:
“11. pants. Noguldījumu garantiju fonda pārvaldīšanai nepieciešamās informācijas
sagatavošana, iesniegšana un apstrāde
Komisija nosaka kārtību un termiņu, kādā:
1) aprēķināmi noguldījumu piesaistītāja maksājumi noguldījumu garantiju fondā,
nosakot veidu, kādā minētie maksājumi izpildāmi;
2) sagatavojams un Komisijai iesniedzams pārskats par segtajiem noguldījumiem;
3) apkopojama un Komisijai sniedzama informācija par garantēto atlīdzību.”
4. 17. pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdu “iesniegt” ar vārdu “nodrošināt”;
izslēgt otro daļu.
5. Papildināt 19. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu
izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas
līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie
ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai.”
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6. Aizstāt 21. pantā vārdus “noguldījumu piesaistītājs” (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar
vārdiem “Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā”
(attiecīgā locījumā un skaitlī).
7. Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja Komisija nenodrošina, ka garantētā atlīdzība ir pieejama šā panta pirmajā daļā
noteiktajā termiņā, tā lemj par daļēju garantētās atlīdzības izmaksu vienam noguldītājam ne mazāk
kā 100 euro apmērā, bet ne vairāk kā segtā noguldījuma apmērā. Daļēja garantētā atlīdzība ir
pieejama, sākot no sestās darbdienas pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.01.2018., Nr. 17.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

44.

794L/12

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:
1. Papildināt 26. panta pirmo daļu pēc skaitļa “88.7” ar skaitli “88.11”.
2. Izslēgt 84. panta pirmajā daļā vārdus “vai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu
emisiju”.
3. Papildināt kodeksu ar 88.11 pantu šādā redakcijā:
“88.11 pants. Siltumnīcefekta gāzu emisiju informācijas slēpšana vai sagrozīšana
Par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par
ikgadējā verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm vai tā datu
sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kurai ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām
no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par oglekļa dioksīda emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā
verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu valsts aģentūrai “Civilās aviācijas aģentūra” vai tā datu
sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kas veic kādu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmā iekļautajām aviācijas darbībām, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām
no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par oglekļa dioksīda emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā
verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm vai tā datu sagrozīšanu,
ja to izdarījusi persona, uz kuru attiecas pienākums veikt jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju
monitoringu, iesniegt ikgadējo verificēto emisiju ziņojumu un nodrošināt verifikāciju, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām
no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par ikgadējā ziņojuma par degvielas un enerģijas daudzumu un siltumnīcefekta gāzu
intensitāti neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm, ja to izdarījusi persona, uz kuru
kā degvielas piegādātāju attiecas pienākums ziņot par Latvijā piegādātās degvielas un enerģijas
daudzumu un siltumnīcefekta gāzu intensitāti piegādātajā degvielā, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām
no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.”
4. Papildināt 220. panta pirmo daļu pēc vārdiem “izskata šā kodeksa” ar skaitli un vārdiem
“88.11 panta otrajā daļā”.
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5. Papildināt 231. panta pirmo daļu pēc skaitļa “88.9” ar vārdiem un skaitli “pantā, 88.11 panta
pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā”.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 24. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.01.2018., Nr. 17.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

45.

795L/12

Grozījumi likumā “Par tiesu varu”

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13. nr.; 1995, 10.,
22. nr.; 1996, 3., 13. nr.; 1997, 5., 21. nr.; 1998, 22., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.;
2003, 14. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 8., 20. nr.; 2006, 7., 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10., 24. nr.; 2009,
2., 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99., 206. nr.; 2011, 99., 120. nr.; 2013, 128.,
201. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 97., 122. nr.) šādus grozījumus:
1. 29. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Rajona (pilsētas) tiesas, to tiesu namus un zemesgrāmatu nodaļas, kā arī rajona (pilsētas)
tiesu, to tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas un atrašanās vietas nosaka
Tieslietu padome un publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Lai nodrošinātu tiesas pieejamību, rajona (pilsētas) tiesas darbs var tikt organizēts
dažādās atrašanās vietās rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijas ietvaros.”
2. Izteikt 33. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā Tieslietu padome
pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Tieslietu padome var atbrīvot tiesas priekšsēdētāju no amata
pirms termiņa pēc viņa paša vēlēšanās vai pēc tieslietu ministra priekšlikuma, ja tiesas priekšsēdētājs
amata pienākumu izpildē pieļāvis rupjus pārkāpumus vai nespēj kvalitatīvi nodrošināt tiesas
administratīvā darba vadību.”
3. Izteikt 33.1 panta 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Rajona (pilsētas) tiesā, kurā ir vairāk nekā desmit tiesnešu, tiesas priekšsēdētājam var
būt viens vai vairāki vietnieki.”
4. 35. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apgabaltiesu darbības teritorijas nosaka Tieslietu padome un publicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.”;
izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Apgabaltiesu tiesu namus un to darbības teritorijas nosaka Tieslietu padome un publicē
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”
5. Izteikt 40. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apgabaltiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā Tieslietu padome pēc
tieslietu ministra priekšlikuma. Tieslietu padome var atbrīvot apgabaltiesas priekšsēdētāju no
amata pirms termiņa pēc viņa paša vēlēšanās vai pēc tieslietu ministra priekšlikuma, ja apgabaltiesas
priekšsēdētājs amata pienākumu izpildē pieļāvis rupjus pārkāpumus vai nespēj kvalitatīvi nodrošināt
tiesas administratīvā darba vadību.”
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6. Izteikt 42. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Apgabaltiesas tiesu kolēģijas apstiprina apgabaltiesas priekšsēdētājs.”
7. Izteikt 48.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Šajā un citos likumos noteiktajos gadījumos lēmumu tiesiskumu izvērtē Disciplinārtiesa.”
8. 49.1 pantā:
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “kurš saņēmis Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu
atzinumu”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulce sniedz atzinumu par Augstākās
tiesas tiesneša amata kandidātu vai tiesnesi, kurš pretendē aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi. Tieslietu
padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina atzinuma sagatavošanā
izmantojamos kritērijus.”
9. Izteikt 51. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Par tiesnesi var būt persona, kura atbilst šādām obligātajām prasībām:
1) tā ir Latvijas pilsonis;
2) tā prot valsts valodu augstākajā līmenī;
3) tā ir ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa
profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu;
4) tai ir nevainojama reputācija;
5) tā ir sasniegusi 30 gadu vecumu.”
10. Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:
“52. pants. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidāts
Par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi var iecelt personu, kura:
1) vismaz piecus gadus darbojusies juridiskajā specialitātē pēc jurista kvalifikācijas
iegūšanas vai vismaz piecus gadus strādājusi tiesas priekšsēdētāja palīga vai tiesneša
palīga amatā;
2) ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu;
3) atbilst šā likuma 51. panta pirmās daļas prasībām.”
11. Aizstāt 53. panta 1.1 daļā vārdu “Uz” ar vārdiem “Izņēmuma gadījumā uz”.
12. 54. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai
apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā un kurš
saņēmis pozitīvu Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulces atzinumu.”;
izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Izņēmuma gadījumā uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt amatā bez pilnvaru
termiņa ierobežojuma apstiprināts rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis,
kuram ir maģistra vai doktora grāds un kurš saņēmis pozitīvu Augstākās tiesas departamenta
tiesnešu kopsapulces atzinumu.”;
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papildināt otro daļu ar vārdiem “kā arī saņēmusi pozitīvu Augstākās tiesas departamenta
tiesnešu kopsapulces atzinumu”;
papildināt trešo daļu ar vārdiem “un kura saņēmusi pozitīvu Augstākās tiesas departamenta
tiesnešu kopsapulces atzinumu”.
13. Izteikt 54.1 pantu šādā redakcijā:
“54.1 pants. Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidāta atlases,
stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība
(1) Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un
kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību nosaka Tieslietu padome un publicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
(2) Kandidāts, kas nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, atkārtoti pretendēt uz tiesneša
amatu var ne agrāk kā pēc gada. Gada termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad tiesneša amata kandidāts
saņēmis atteikumu attiecībā uz viņa kandidatūras virzīšanu tiesneša amatam.”
14. Papildināt likumu ar 54.2 pantu šādā redakcijā:
“54.2 pants. Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas
eksāmena kārtošanas kārtība
(1) Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena
kārtošanas kārtību nosaka Tieslietu padome un publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
(2) Kandidāts, kas nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, atkārtoti pretendēt uz tiesneša
amatu var ne agrāk kā pēc gada. Gada termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad tiesneša amata kandidāts
saņēmis atteikumu attiecībā uz viņa kandidatūras virzīšanu tiesneša amatam.”
15. 55. pantā:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata;”;
papildināt pantu ar jaunu 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
“5) kurām pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process un no tā izbeigšanas
dienas nav pagājuši pieci gadi;
6) kuras ieguvušas parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda
likumu;”;
uzskatīt līdzšinējo 5., 6. un 7. punktu attiecīgi par 7., 8. un 9. punktu.
16. Izteikt 59. pantu šādā redakcijā:
“59. pants. Kandidāta izvirzīšana Augstākās tiesas tiesneša amatam
Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu apstiprināšanai amatā izvirza Augstākās tiesas
priekšsēdētājs, pamatojoties uz pozitīvu attiecīgā departamenta atzinumu.”
17. Aizstāt 60. panta pirmajā daļā vārdus “kurā pildāmi tiesneša pienākumi” ar vārdiem “ar
attiecīgu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros”.
18. Aizstāt 66. pantā vārdus “Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma” ar vārdiem
“Tieslietu padome”.
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19. 73.1 pantā:
aizstāt otrajā un 2.1 daļā vārdus “Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma” ar vārdiem
“Tieslietu padome”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja tiesnesis saņēmis pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija virza viņa
kandidatūru pārcelšanai amatā. Ja uz vienu amata vakanci pretendē vairāki kandidāti, kas saņēmuši
pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pieņem motivētu lēmumu un pārcelšanai amatā
virza piemērotāko kandidātu.”
20. Papildināt 73.2 panta pirmo teikumu pēc vārda “teritorijā” ar vārdiem “vai citā apgabaltiesas
darbības teritorijā, ja reorganizētā rajona (pilsētas) tiesa tiek pievienota rajona (pilsētas) tiesai, kas
atrodas citas apgabaltiesas darbības teritorijā”.
21. Papildināt likumu ar 73.3 pantu šādā redakcijā:
“73.3 pants. Tiesneša pārcelšana tiesas darbības teritorijas ietvaros
Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma lemj par tiesneša pārcelšanu uz citu
tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros, ja tiesnesis devis savu
piekrišanu.”
22. Izslēgt 75. panta pirmajā daļā vārdus “Goda tiesnesim”.
23. 77. pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai Goda tiesnesim”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apgabaltiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc
tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu,
var uz laiku — ne ilgāku par diviem gadiem — uzdot aizstāt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim.
Piemērotākā kandidāta atlase notiek šā likuma 51. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.”
24. Izteikt 79. panta tekstu šādā redakcijā:
“Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc
Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma
saņemšanas var uz laiku — ne ilgāku par diviem gadiem — uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.
Piemērotākā kandidāta atlase notiek šā likuma 51. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.”
25. 86.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tiesnesi ar viņa piekrišanu un tiesas priekšsēdētāja atļauju uz noteiktu laiku var norīkot
darbā tiesā (arī augstāka līmeņa tiesā) amatā, kas nav tiesneša amats, Tieslietu ministrijā, Tiesu
administrācijā, starptautiskā tiesā, starptautiskā organizācijā vai citā institūcijā starptautiska
projekta ietvaros (turpmāk — cita institūcija).”;
izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Tiesnesi var norīkot darbā citā institūcijā uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus.”
26. Izteikt 89.10 panta tekstu šādā redakcijā:
“Tieslietu padomes darbu nodrošina Tieslietu padomes sekretariāts, kas ir Augstākās tiesas
struktūrvienība.”
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27. 89.11 pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pēc tiesneša iecelšanas vai apstiprināšanas amatā Tieslietu padome nosaka konkrētu tiesu,
tiesu namu vai zemesgrāmatu nodaļu ar attiecīgu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas
darbības teritorijas ietvaros, kā arī lemj par tiesneša pārcelšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.”;
papildināt pantu ar 9.2 daļu šādā redakcijā:
“(92) Tieslietu padome apstiprina tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku
mācību programmu saturu pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai tieslietu ministra priekšlikuma.”;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma lemj par vakantas tiesneša amata
vietas pārcelšanu tiesas darbības teritorijas ietvaros.”
28. Papildināt 13.1 nodaļu ar 89.12 pantu šādā redakcijā:
“89.12 pants. Tieslietu padomes lēmuma pārsūdzēšana
(1) Tiesnesis, uz kuru attiecas Tieslietu padomes lēmums par tiesisko attiecību nodibināšanu,
grozīšanu vai izbeigšanu, var to pārsūdzēt Disciplinārtiesā.
(2) Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma noteikumi, kas attiecas uz sūdzību par Tiesnešu
disciplinārkolēģijas lēmumu sagatavošanu un izskatīšanu, ir attiecināmi arī uz sūdzību par Tieslietu
padomes lēmumu sagatavošanu un izskatīšanu, ciktāl šis likums nenosaka citādi.
(3) Izskatot sūdzību par Tieslietu padomes lēmumu, Disciplinārtiesa var:
1) atstāt Tieslietu padomes lēmumu negrozītu un sūdzību noraidīt;
2) atcelt Tieslietu padomes lēmumu un nosūtīt materiālus atkārtotai izskatīšanai
Tieslietu padomē;
3) izbeigt lietu, ja nokavēts sūdzības iesniegšanas termiņš vai sūdzība atsaukta.
(4) Disciplinārtiesas lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī un nav pārsūdzams.”
29. 94. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “pirmo reizi izvirzītā” ar vārdiem “rajona (pilsētas) tiesas,
apgabaltiesas vai zemesgrāmatu nodaļas”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta
profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksāmenu.”;
izslēgt otrajā daļā vārdus “vai Augstākās tiesas”.
30. Izteikt 101. pantu šādā redakcijā:
“101. pants. Kancelejas vadītājs
(1) Kancelejas vadītājs vada un organizē tiesas kancelejas darbu.
(2) Kancelejas vadītāja vadībā strādā tiesas sēžu sekretāri un citi kancelejas darbinieki.”
31. Izslēgt 107. panta otrās daļas 5. punktā vārdus “un auditu”.
32. Papildināt 107.1 panta otro daļu ar 24. punktu šādā redakcijā:
“24) gādā par drošību rajona (pilsētas) tiesās un apgabaltiesās. Drošības pamatprasības
nosaka Ministru kabinets.”
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33. Izslēgt 115. panta ceturto daļu.
34. Pārejas noteikumos:
aizstāt 43. punktā skaitļus un vārdus “52. panta pirmās daļas 4. punkta” ar skaitļiem un
vārdiem “51. panta pirmās daļas 3. punkta”;
aizstāt 74.1 punkta pirmajā teikumā vārdus “Tieslietu padome” ar vārdiem “Līdz Augstākās
tiesas palātu darbības termiņa beigām Tieslietu padome”;
izteikt 74.3 punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:
“Minētais tiesnesis ir tiesīgs piedalīties konkursā, kas izsludināts uz vakanto amatu.”;
izteikt 74.4 punktu šādā redakcijā:
“74.4 Ja uz vakanto Augstākās tiesas tiesneša amatu izsludinātajā konkursā Augstākās
tiesas tiesnesis, kuram saskaņā ar šo pārejas noteikumu 74.2 punktu uzdots pildīt tiesneša amata
pienākumus apelācijas instances tiesā, un cits tiesneša amata kandidāts ir saņēmuši vienādu
novērtējumu, priekšroka tikt ieceltam vakantajā amatā ir Augstākās tiesas tiesnesim. Minēto
tiesnesi ieceļ amatā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 89., 90., 91., 92. un 93. punktu šādā redakcijā:
“89. Līdz šā likuma 54.1 panta pirmajā daļā un 54.2 panta pirmajā daļā minētās kārtības spēkā
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2009. gada
3. marta noteikumi Nr. 204 “Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena
kārtošanas kārtība”.
90. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 107.1 panta otrās daļas
24. punktā minētos noteikumus.
91. Tiesnesis, kurš šā likuma 86.1 pantā noteiktajā kārtībā norīkots darbā citā tiesā tiesneša
amatā vai citā institūcijā līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi minētajā pantā, kas saīsina laiku,
uz kuru tiesnesi var norīkot darbā citā tiesā vai citā institūcijā, un izslēdz iespēju norīkot tiesnesi
darbā citā tiesā tiesneša amatā, turpina pildīt pienākumus līdz rīkojumā noteiktā termiņa beigām.
92. Līdz tiesu, to tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu, kā arī to darbības teritoriju un
atrašanās vietu noteikšanai atbilstoši grozījumiem šā likuma 29. panta trešajā daļā, 35. panta otrajā
daļā un 35. panta trešās daļas otrajā teikumā, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1. aprīlim ir spēkā
Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām,
apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju”.
93. Tieslietu padome līdz 2018. gada 1. aprīlim nosaka tiesneša amata pienākumu izpildes
vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 18. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 29. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.01.2018., Nr. 20.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

46.

796L/12

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības
Ziņotājs, 1992, 13./14. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5. nr.;
1997, 22. nr.; 2002, 21. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 23. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12., 24. nr.;
2009, 3., 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 205. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 232., 250. nr.; 2017,
90., 242. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 6. pantu ar 4.2 daļu šādā redakcijā:
“(42) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs var novietot transportlīdzekļus, kuriem
izsniegta Ceļu satiksmes likuma 45. panta otrajā daļā paredzētā caurlaide, uz pašvaldības autoceļa
vai ielas maksas autostāvvietās stāvēšanai bez maksas uz laiku, ne ilgāku par 30 minūtēm, ievērojot
caurlaides lietošanas kārtību.”
2. Papildināt 24. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Veicot būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus ceļu zemes nodalījuma joslā,
pēc iespējas tiek saglabāta vides daudzveidība un kultūrvēsturiskā ainava.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 18. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 29. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.01.2018., Nr. 20.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

47.

797L/12

Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā

Izdarīt Saeimas vēlēšanu likumā (Latvijas Vēstnesis, 1995, 86. nr.; 1998, 91./94., 172./173. nr.;
2002, 76., 89. nr.; 2003, 36., 123. nr.; 2006, 48., 65. nr.; 2007, 95. nr.; 2009, 43. nr.; 2010, 62. nr.; 2011,
46., 114., 144. nr.; 2012, 203. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 38., 140. nr.; 2016, 52. nr.; 2017, 147. nr.) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 11. panta 4. punkta “i” apakšpunktu šādā redakcijā:
“i) ziņas, kuras norādītas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 24. panta pirmās daļas 4., 5., 5.1, 6., 7., 10. un 11. punktā pēc stāvokļa
vēlēšanu saraksta iesniegšanas gada 1. janvārī. Kandidāti, kuri ir iesnieguši valsts
amatpersonas deklarāciju vēlēšanu saraksta iesniegšanas gadā, var izmantot
Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā no Valsts ieņēmumu dienesta
informācijas sistēmām pieejamās ziņas par sevi. Valsts ieņēmumu dienests
nodrošina šā apakšpunkta pirmajā teikumā minēto ziņu pieejamību Centrālās
vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā no Valsts ieņēmumu dienesta informācijas
sistēmām.”
2. Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Drošības naudas iemaksātājs maksājuma uzdevumā norāda, kas naudu iemaksājis, kad
tā iemaksāta un kāds nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda iemaksāta.”
3. Izslēgt 13. panta otrās daļas 1. punkta “b” apakšpunktā vārdus “vai otrajā”.
4. 19. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās nodrošina vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētājs. Viņš uzrauga, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas
vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, tai skaitā kavēšana realizēt vēlēšanu
tiesības, kārtības traucēšana un aģitācija.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Konstatējis pazīmes, kas var liecināt par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem,
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo par to kompetentajai institūcijai.”
5. Izslēgt 22. panta otrās daļas trešo teikumu.
6. Izteikt 23. panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un tās aizlīmēšanas šo vēlēšanu aploksni
ir sabojājis, tās vietā viņam tiek izsniegta jauna vēlēšanu aploksne.”
7. Aizstāt 24. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu “īpašā” ar vārdiem “vēlēšanu gaitas”.
8. Papildināt 28. panta pirmo daļu ar vārdiem “izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas
lietojumprogrammu”.
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9. Izslēgt 29. panta pirmajā daļā vārdu “iepriekšējā”.
10. 31. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Balsu skaitīšanas laikā iegūtos datus vēlēšanu iecirkņa komisija ieraksta vēlēšanu gaitas
žurnālā. Par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokolu,
kas sastāv no divām daļām. Balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā no vēlēšanu gaitas žurnāla
ierakstāms katra kandidātu saraksta saņemto balsu skaits. Balsu skaitīšanas protokola otrajā daļā
no vēlēšanu gaitas žurnāla ierakstāms katra kandidāta saņemto balsu skaits.”;
aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā” ar vārdiem
“vēlēšanu gaitas žurnālā”;
papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71) Ja kādā vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par attiecīgajā balsotāju
sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu, iecirkņa komisija izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un
nekavējoties paziņo par to attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai. Turpmākā
skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi,
sagatavojot īpašu balsu skaitīšanas protokolu. Par šādas kastes satura līdzskaitāmību kopējam
rezultātam lemj Centrālā vēlēšanu komisija.”
11. Izteikt 35. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā iecirkņa komisija saskaita katra kandidāta
saņemto vēlētāju izdarīto atzīmju skaitu. Attiecībā uz katru kandidātu saskaita, cik vēlēšanu zīmēs
vēlētāji pretī kandidāta uzvārdam izdarījuši atzīmi “+” un cik vēlēšanu zīmēs vēlētāji svītrojuši
kandidāta vārdu vai uzvārdu.
(2) Katra kandidāta saņemto atzīmju skaitu iecirkņa komisija ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
Pēc skaitīšanas pabeigšanas tā sagatavo balsu skaitīšanas protokola otro daļu.”
12. Aizstāt 35.1 panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “triju dienu laikā” ar vārdiem “triju
darbdienu laikā”.
13. Izteikt 36. panta otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
“Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem ir tiesības aizzīmogot šo saini ar saviem zīmogiem
vai parakstīties uz tā, ja aizzīmogošanai netiek izmantotas balsošanas kastes un numurētas plombas.
Par to jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas žurnālā.”
14. Izslēgt 45.3 panta trešās daļas ceturto teikumu.
15. Aizstāt 48. panta trešajā daļā vārdu “protokolā” ar vārdiem “vēlēšanu gaitas žurnālā”.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 18. janvārī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 29. janvārī
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48.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 25. janvāra sēdē iecēlusi Ilzi Andruškinu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 25. janvārī

49.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 25. janvāra sēdē iecēlusi Jolantu Uminsku par rajona
(pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 25. janvārī

50.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1. februāra sēdē atsaukusi deputātu Jāni Upenieku no
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 1. februārī

51.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1. februāra sēdē uzņēmusi Oleksandru Pinčuku Latvijas
pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 1. februārī

52.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1. februāra sēdē nolēmusi atbalstīt Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD) Parlamentārā tīkla sanāksmes rīkošanu Rīgā 2021. gadā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 1. februārī
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