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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

74.

285L/11

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.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 3. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Uz šā likuma 12. panta trešajā daļā minētajiem kokiem aizsargjoslās gar elektriskajiem
tīkliem neattiecas koku ciršanas prasības.”
2. Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Lai nodrošinātu infrastruktūras darbību:
1) ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās:
a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža
dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu,
b) ārkārtējās situācijas seku likvidētājs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē
meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
2) ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai
noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību:
a) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža
dienestam un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu,
b) avārijas situācijas novērsējs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē meža
īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
3) ja koku ciršana nepieciešama ekspluatācijas aizsargjoslās situācijās, kad koki
potenciāli var apdraudēt infrastruktūras darbību, kokus cērt saskaņā ar Aizsargjoslu
likumā un attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodikā norādīto kārtību.”
3. Pārejas noteikumos:
20. punktā:
aizstāt vārdus un skaitļus “līdz 2012. gada 31. decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz
2013. gada 30. aprīlim”;
izslēgt skaitli un vārdus “31. panta otrajā daļā”;
papildināt pārejas noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
“20.1 Ministru kabinets līdz 2013. gada 31. oktobrim izdod šā likuma 31. panta otrajā daļā
minētos noteikumus.”;
izslēgt 21. punktā vārdus un skaitļus “bet ne ilgāk kā līdz 2012. gada 31. decembrim”;
aizstāt 23. punktā vārdus un skaitļus “līdz 2013. gada 1. janvārim” ar vārdiem un skaitļiem
“līdz 2013. gada 31. martam”;
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aizstāt 25. punktā skaitļus un vārdus “2014. gada 1. janvārī” ar skaitļiem un vārdiem
“2015. gada 1. janvārī”.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 24. janvārī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 13. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 13.02.2013., Nr.31.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

75.

286L/11

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2005, 12.nr.; 2009, 2., 3.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Nacionālā opera ir nacionālas nozīmes valsts kultūras institūcija — kapitālsabiedrība,
kuras kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija tās ministra personā.”
2. Izteikt 6. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) ieceļ amatā un atceļ no amata valdes locekļus;”.
3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:
“7. pants. Nacionālās operas valde
(1) Nacionālās operas valdes (turpmāk arī — valde) sastāvā ir trīs valdes locekļi. Valdes locekli
atklāta konkursa rezultātā amatā uz trim gadiem ieceļ un no amata atbrīvo kultūras ministrs.
(2) Nacionālās operas valdes darbu vada valdes priekšsēdētājs, kuru no valdes locekļu vidus
ieceļ kultūras ministrs. Šā likuma 7.1 panta otrās daļas 1. punkta “a” apakšpunktā minētās funkcijas
ir Nacionālās operas valdes priekšsēdētāja kompetencē.
(3) Uz Nacionālās operas valdes locekļa amatu Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un informāciju par izsludināto konkursu ievieto Kultūras
ministrijas mājaslapā internetā.
(4) Par Nacionālās operas valdes locekli var būt persona:
1) kura ieguvusi augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību (izņemot pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību);
2) kurai ir piecu gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē
vai vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā un kurai ir zināšanas un izpratne par valsts
kapitālsabiedrības darbību un vadību;
3) kura brīvi pārvalda valsts valodu un vismaz divas svešvalodas;
4) kurai ir zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves
mākslu;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
(5) Izvēloties valdes locekļus, konkursa komisija vērtē arī konkursa dalībnieka izstrādātu
Nacionālās operas turpmākās darbības attīstības piedāvājumu, kurā norādīti tā īstenošanas veidi
un līdzekļi. Piedāvājumu valdes locekļa kandidāts konkursa komisijai iesniedz vienlaikus ar citiem
konkursa nolikumā paredzētajiem dokumentiem.
(6) Kultūras ministrija konkursu uz valdes locekļa amatu izsludina sešus mēnešus pirms
amatā esošā valdes locekļa pilnvaru termiņa beigām.
(7) Nacionālās operas valdes locekli amatā var iecelt atkārtoti uz jaunu termiņu. Šādā
gadījumā atklātu konkursu uz attiecīgā valdes locekļa amatu nerīko. Valdes loceklis, kurš pildījis
valdes locekļa pienākumus divus pilnvaru termiņus pēc kārtas, ir tiesīgs pretendēt uz valdes locekļa
amatu arī nākamajam pilnvaru termiņam, piedaloties atklātā konkursā uz valdes locekļa vietu.
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(8) Ja valdes loceklis atstāj amatu vai tiek atcelts no amata pirms pilnvaru termiņa beigām,
kultūras ministrs konkursa kārtībā ieceļ jaunu valdes locekli uz valdes locekļa atlikušo pilnvaru
laiku. Ja līdz valdes locekļa amata pilnvaru termiņa beigām ir atlikuši seši mēneši vai mazāk, kultūras
ministrs var iecelt jaunu valdes locekli uz valdes locekļa atlikušo pilnvaru laiku. Šādā gadījumā
atklātu konkursu uz attiecīgā valdes locekļa amatu nerīko.
(9) Darba līgumu ar Nacionālās operas valdes locekli slēdz kultūras ministrs uz valdes locekļa
pilnvaru termiņu.”
4. Papildināt likumu ar 7.1 un 7.2 pantu šādā redakcijā:
“7.1 pants. Nacionālās operas valdes kompetence
(1) Nacionālās operas valde veic tai noteiktos uzdevumus un atbild par to izpildi atbilstoši
šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Nacionālās operas statūtiem.
(2) Nacionālās operas valde:
1) vada un organizē Nacionālās operas nepārtrauktu darbību, tai skaitā:
a) īsteno māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību, nodrošina līdzsvarotu
operas un baleta žanra attīstību, kā arī plāno perspektīvo un sezonas repertuāru,
b) plāno finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši Nacionālās operas budžetam,
c) organizē Nacionālās operas darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko
nodrošinājumu, kā arī apsaimnieko tās īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo
mantu,
d) organizē Nacionālās operas administratīvo darbību, tai skaitā cilvēkresursu un
dokumentu pārvaldīšanu, statistisko datu apkopošanu un analīzi;
2) nodrošina, lai Nacionālās operas finanšu līdzekļi, tai skaitā Nacionālajai operai
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tiktu izlietoti, bet Nacionālās operas manta
izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi;
3) izstrādā Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģijas projektu pieciem
gadiem, gadskārtējā darbības plāna projektu un ikgadējā budžeta projektu;
4) nosaka Nacionālās operas struktūru, amatu sarakstu un darbinieku atalgojumu,
ievērojot šā likuma 8. panta otrajā daļā noteikto;
5) pieņem darbā un atlaiž no darba Nacionālās operas darbiniekus;
6) nosaka Nacionālās operas darbinieku kompetenci un atbildību;
7) sniedz kultūras ministram informāciju par Nacionālās operas darbību un
priekšlikumus Nacionālās operas darbības jautājumos;
8) veic citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu likumā noteiktās funkcijas.
2
7. pants. Nacionālās operas valdes pārstāvības tiesības un lēmumu pieņemšana
(1) Valdes priekšsēdētājam ir atsevišķās pārstāvības tiesības. Pārējiem valdes locekļiem ir
kopīgas pārstāvības tiesības ar valdes priekšsēdētāju.
(2) Nacionālās operas valde patstāvīgi pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros.
(3) Nacionālās operas valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi, no
kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
(4) Valdes lēmumus pieņem ar valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šā panta
piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus.
(5) Ja valdes sēdē piedalās divi valdes locekļi, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši abi
valdes locekļi.
(6) Šā likuma 7.1 panta otrās daļas 3. un 4. punktā minētajos jautājumos un jautājumos, kurus
valde vienbalsīgi atzinusi par būtiskiem, Nacionālās operas valdes lēmums ir pieņemts, ja par to
nobalsojuši visi valdes locekļi.”
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5. 8. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Nacionālās operas direktora kā valdes locekļa atalgojumu” ar
vārdiem “Nacionālās operas valdes locekļu atalgojumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdu “direktors” ar vārdu “valde”.
6. 9. pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “saskaņā ar Nacionālās operas konsultatīvās padomes
priekšlikumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdu “direktors” ar vārdu “valde”.
7. Izslēgt 10. un 11. pantu.
8. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“8. Ne vēlāk kā līdz 2013. gada 31. maijam Kultūras ministrija iesniedz komercreģistra
iestādei Nacionālās operas statūtus, kas izstrādāti, ievērojot šā likuma grozījumus, kuri stājušies
spēkā 2013. gada 1. martā, un kas apstiprināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Nacionālās operas valdes locekļu amatiem
ne vēlāk kā 2013. gada 30. jūnijā.
10. Kultūras ministrs ieceļ jaunu Nacionālās operas valdi triju valdes locekļu sastāvā līdz
2013. gada 31. decembrim.
11. Nacionālās operas valde, kas pilda savus pienākumus 2013. gada 1. martā, turpina tos
pildīt, līdz tiek iecelta jauna valde triju valdes locekļu sastāvā. Pēc jaunas Nacionālās operas valdes
iecelšanas iepriekšējā valde ir atbildīga par to, lai ar amata pienākumu izpildi saistītā manta,
dokumenti un citas lietas tiktu nodotas jaunajai valdei saskaņā ar pieņemšanas un nodošanas aktu.”
Likums stājas spēkā 2013. gada 1. martā.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. janvārī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 13. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 13.02.2013., Nr.31.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

76.

287L/11

Euro ieviešanas kārtības likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
1. pants. Likumā lietotie termini
(1) Likumā ir lietoti šādi termini:
1) Padomes noteiktais maiņas kurss — neatsaucami fiksēts euro maiņas kurss, ko saskaņā
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk — Līgums) 140. panta 3. punktu
Eiropas Savienības Padome (turpmāk — Padome) nosaka latu apmaiņai pret euro;
2) vienlaicīgas apgrozības periods — laika posms, kurā skaidras naudas norēķinos
vienlaikus lieto latus un euro;
3) nomaiņas periods — laika posms, kurā bez maksas maina latus pret euro, ievērojot
Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas
principus;
4) paralēlās atspoguļošanas periods — laika posms, kurā preču un pakalpojumu
cenas norāda gan latos, gan euro;
5) viennolūka maksājuma instruments — personalizēta ierīce vai procedūru kopums,
kuru maksājuma pakalpojumu izmantotājs izmanto, lai ierosinātu maksājumu,
bet kuru preces vai pakalpojuma pirkšanai izmanto tikai maksājuma instrumenta
izlaidēja atrašanās vietā (telpās)  vai — atbilstoši līgumam ar maksājuma instrumenta
izlaidēju — arī ierobežotā pakalpojumu sniedzēju tīklā vai attiecībā uz ierobežotu
preču vai pakalpojumu klāstu.
(2) Termins “tiesiskie instrumenti” un termins “denominācijas maiņa” ir lietoti Padomes
1998. gada 3. maija regulas (EK) Nr.974/98 par euro ieviešanu izpratnē.
2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu un caurskatāmu euro ieviešanu Latvijas Republikā.
3. pants. Euro ieviešanas diena
(1) Euro ieviešanas diena Latvijas Republikā ir diena, no kuras Latvijas Republikai saskaņā ar
Līguma 140. panta 2. punktu atceļ izņēmuma statusu.
(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu, euro vienlaikus ievieš skaidras, bezskaidras un elektroniskās
naudas norēķinos.
(3) Beidzoties vienlaicīgas apgrozības periodam, vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis
Latvijas Republikā ir euro.
4. pants. Tiesisko instrumentu nepārtrauktība
(1) Euro ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesisko instrumentu nepārtrauktību, un tiesisko
instrumentu nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemērota Padomes 1997. gada 17. jūnija regula
(EK) Nr.1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu. Atsauces uz latiem tiesiskajos
instrumentos, kas pastāv dienā pirms euro ieviešanas dienas, sākot ar euro ieviešanas dienu, ir
uzskatāmas par atsaucēm uz euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā
noteiktos noapaļošanas principus. Attiecībā uz tiesisko instrumentu — tiesību aktu pielāgošanu
euro ieviešanai — ievēro arī šā likuma VIII nodaļas noteikumus.
8
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(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto (neizpildīto) tiesisko
instrumentu kopsummu konvertē euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.
pantā noteiktos noapaļošanas principus. Nepabeigtā (neizpildītā) tiesiskā instrumenta kopsumma
veidojas no konvertētajām sastāvdaļām. Nepabeigtā (neizpildītā) tiesiskā instrumenta kopsumma
nepārsniedz sākotnējo tiesiskā instrumenta kopsummu latos, kura konvertēta euro, ievērojot
Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Ja tiesiskajos instrumentos, kas iesākti pirms euro ieviešanas dienas, bet līdz euro
ieviešanas dienai nav pabeigti (nav izpildīti), saistības starp līdzējiem ir bijušas euro valūtā, tiesisko
instrumentu valūta netiek konvertēta.
5. pants. Euro ieviešanas izmaksas
(1) Tās budžeta iestādes, kuras pilnīgi finansē no valsts budžeta, euro ieviešanas izmaksas
sedz no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
(2) Iestādes, kas nav minētas šā panta pirmajā daļā, euro ieviešanas izmaksas sedz no saviem
līdzekļiem.
(3) Privātpersonas euro ieviešanas izmaksas sedz no saviem līdzekļiem, izņemot valsts
akciju sabiedrību “Latvijas Pasts”. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” no šā likuma izrietošās
skaidras naudas nomaiņas izmaksas šā finanšu pakalpojuma sasniedzamības nodrošināšanai tiek
kompensētas no valsts budžetā Satiksmes ministrijai šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
6. pants. Noapaļošanas principi
(1) Latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas kursu no latiem uz euro.
(2) Naudas summas un vērtības naudas izteiksmē pēc latu konvertācijas uz euro noapaļo līdz
tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad
centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek noapaļots par vienu
vienību uz augšu.
(3) Konvertējot ieguldījumu fondu līdzekļus, valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu
līdzekļus un privāto pensiju fondu pensiju plānu līdzekļus, ievēro ieguldījumu fondu, valsts fondēto
pensiju shēmas un privāto pensiju fondu darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto zīmju
skaitu līdzekļu vērtības izteikšanai. Šajā gadījumā noapaļojot ņem vērā nākamo zīmi aiz pēdējās
atstājamās zīmes aiz komata. Ja nākamā zīme ir no 0 līdz 4, tad pēdējās atstājamās zīmes vērtība
nemainās. Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā atstājamā zīme tiek noapaļota par
vienu vienību uz augšu.
(4) Konvertējot preču un pakalpojumu vienas vienības cenu, tās vērtībai euro aiz komata tiek
norādītas tikpat zīmes, cik noteiktajai vienas vienības cenas vērtībai latos. Šajā gadījumā noapaļojot
ņem vērā nākamo zīmi aiz pēdējās atstājamās zīmes aiz komata. Ja nākamā zīme aiz komata ir no 0
līdz 4, tad pēdējās atstājamās zīmes vērtība nemainās. Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad
pēdējā atstājamā zīme tiek noapaļota par vienu vienību uz augšu.
(5) Attiecībā uz skaitlisko vērtību noapaļošanu tiesību aktos papildus šajā pantā noteiktajam
ievēro šā likuma 32. panta noteikumus.
II nodaļa
Pasākumi, kas saistīti ar skaidras naudas nomaiņu
7. pants. Lata un euro vienlaicīgas apgrozības periods
(1) Vienlaicīgas apgrozības periods ir divas nedēļas, sākot ar euro ieviešanas dienu.
(2) Vienlaicīgas apgrozības periodā, saņemot maksājumu latos, atlikumu izdod euro, izņemot
šā panta trešajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos gadījumus.
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(3) Automātos (ierīcēs), kur skaidras naudas saņemšanu nodrošina ar monētu vai banknošu
ieņēmumu skaitītāju aprīkota tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas automāta (ierīces) skaitītājs,
skaidras naudas norēķinos lieto euro, sākot ar euro ieviešanas dienu.
(4) Sākot ar euro ieviešanas dienu, bankomātos netiek izsniegti lati.
(5) Vienlaicīgas apgrozības periodā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītajos
pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļos, saņemot maksājumu latos, atlikumu drīkst izdot latos,
bet, saņemot maksājumu euro, atlikumu izdod euro.
(6) Vienlaicīgas apgrozības periodā spēļu automātos un azartspēļu automātos skaidras naudas
norēķinos lieto latus vai euro.
8. pants. Latu skaidras naudas nomaiņa pret euro
(1) Nomaiņas periods kredītiestādēs ir seši mēneši, sākot ar euro ieviešanas dienu.
(2) Nomaiņas periods Ministru kabineta noteiktajās valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Pasts” pasta pakalpojumu sniegšanas vietās ir trīs mēneši, sākot ar euro ieviešanas dienu. Izvērtējis
nepieciešamību un valsts budžetā pieejamos līdzekļus, Ministru kabinets nomaiņas periodu var
pagarināt, bet ne ilgāk kā par trim mēnešiem.
(3) Nomaiņas periodā kredītiestādes un Ministru kabineta noteiktās valsts akciju sabiedrības
“Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu sniegšanas vietas veic latu apmaiņu pret euro neierobežotā
apjomā bez maksas.
(4) Nomaiņas periods Latvijas Bankā ir bez termiņa un nomaināmās naudas apjoma
ierobežojuma, sākot ar euro ieviešanas dienu. Naudas apmaiņu veic bez maksas.
(5) Ja komersanti, kas saņēmuši Latvijas Bankas izsniegtu licenci ārvalstu valūtas skaidras
naudas pirkšanai un pārdošanai, maina latus pret euro, tad bezmaksas nomaiņas periods ir seši
mēneši, sākot ar euro ieviešanas dienu.
(6) Šā panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā minētie komersanti, sākot ar euro ieviešanas
dienu, neizsniedz latus.
(7) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie komersanti ir tiesīgi noteikt personas pienākumu
ne vēlāk kā trīs darba dienas iepriekš pieteikt skaidras naudas apmaiņas veikšanu, ja skaidras naudas
summa vienā apmaiņas reizē pārsniedz 3000 latu.
9. pants. Banknošu un monētu nodrošināšana, piegāde, iznīcināšana un nomaiņa
(1) Līdz euro ieviešanas dienai Latvijas Banka, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus,
organizē un īsteno savlaicīgu euro monētu izgatavošanu un euro banknošu sagādi, izsniedz euro
monētas un banknotes kredītiestādēm, kā arī izplata euro monētu komplektus.
(2) Latvijas Banka nodrošina no apgrozības izņemto latu banknošu un monētu iznīcināšanu.
(3) Ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas
principus, Latvijas Banka maina uz euro bojātas lata banknotes un apgrozības monētas, kuras atbilst
šādiem kritērijiem:
1) banknotes, kuru atlikušais lielums pārsniedz 51 procentu no veselas banknotes
lieluma (vienā gabalā vai saplēstas un salīmētas) un kurām ir saskatāmas drošības
pazīmes un nosakāma nominālvērtība;
2) apgrozības monētas, kurām ir saskatāma nominālvērtība un atšķirams Latvijas
valsts ģerbonis.
(4) Lata banknoti vai apgrozības monētu, kura neatbilst šā panta trešajā daļā minētajiem
kritērijiem, Latvijas Banka nemaina un pēc iesniedzēja pieprasījuma atdod iesniedzējam. Šādā
gadījumā Latvijas Banka uz lata banknotes izdara atzīmi “Apmaiņa atteikta”.
(5) Lata jubilejas un piemiņas monētas, kurām konstatēti ražošanas defekti, pēc personas
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pieprasījuma Latvijas Banka apmaina pret tādu pašu monētu bez defekta. Ja šo monētu tirdzniecība
Latvijas Bankas kasē ir izbeigta, Latvijas Banka iesniedzējam atdod monētas pirkuma summu
euro atbilstoši Latvijas Bankas izsniegtam pirkumu apliecinošam dokumentam, bet, ja tāda
nav, — atbilstoši pēdējai Latvijas Bankas noteiktajai mazumtirdzniecības cenai, ievērojot Padomes
noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus. Pārējos gadījumos
lata jubilejas un piemiņas monētas Latvijas Banka pieņem un apmaina pret euro atbilstoši to
nominālvērtībai kā apgrozības monētas, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma
6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(6) Šā likuma 8. panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā minētie komersanti, mainot bojātas lata
banknotes un apgrozības monētas uz euro, piemēro Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma
6. pantā noteiktos noapaļošanas principus un nomaiņas periodā šādu maiņu veic bez maksas.
(7) Ja Latvijas Bankai rodas aizdomas, ka apmaiņai iesniegtā lata banknote vai monēta ir
viltota, vai ja nav nosakāms atlikušās banknotes lielums vai ir cits iemesls šaubām par naudas
īstumu un derīgumu, pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu, par banknotes vai monētas apmaiņu
uz euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas
principus, lemj Latvijas Bankas prezidenta apstiprināta ekspertīzes komisija. Ja Latvijas Bankai
ir aizdomas, ka lata banknote vai monēta ir viltota, Latvijas Banka rīkojas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(8) Ja šā likuma 8. panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā minētajiem komersantiem rodas
aizdomas, ka apmaiņai iesniegtā lata banknote vai monēta ir viltota, attiecīgais komersants rīkojas
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šā likuma 8. panta pirmajā, otrajā un
piektajā daļā minētie komersanti un Latvijas Banka neatlīdzina zaudējumus, kas radušies viltotu
lata naudaszīmju dēļ.
III nodaļa
Pasākumi, kas saistīti ar bezskaidras naudas, elektroniskās naudas un viennolūka maksājuma
instrumentu nomaiņu
10. pants. Bezskaidras naudas, elektroniskās naudas un viennolūka maksājuma
instrumentu konvertācija
(1) Sākoties euro ieviešanas dienai, komersanti vai publiskas personas, pie kā glabājas
bezskaidras naudas līdzekļi vai elektroniskā nauda vai kas izlaiduši viennolūka maksājuma
instrumentus, bez maksas ir konvertējuši euro visus latu bezskaidras naudas līdzekļu atlikumus,
elektroniskās naudas latu atlikumus un viennolūka maksājuma instrumentu latu atlikumus,
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus,
saglabā maksājuma konta, kurā glabājas bezskaidras naudas līdzekļi vai elektroniskā nauda, un
viennolūka maksājuma instrumenta unikālo identifikatoru nemainīgu.
(2) Ja personai līdz euro ieviešanas dienai ir maksājumu konti, tai skaitā elektroniskās naudas
konti, latos un euro, tā divu mēnešu laikā, sākot ar euro ieviešanas dienu, var pieprasīt pēc izvēles
viena maksājumu konta slēgšanu un atlikuma pārskaitīšanu uz otru maksājumu kontu bez maksas.
Atlikuma pārskaitīšanas un konta slēgšanas darbības komersants vai publiska persona, pie kā
maksājumu konti vai elektroniskās naudas konti ir atvērti, veic pēc personas pieprasījuma.
11. pants. Bezskaidras naudas un elektroniskās naudas maksājumos un viennolūka
maksājuma instrumentos lietojamā valūta
(1) Bezskaidras naudas un elektroniskās naudas maksājumi, kas līdz euro ieviešanas dienai
tika veikti latos, sākot ar euro ieviešanas dienu, tiek veikti euro.
(2) Viennolūka maksājuma instrumentos, kurus izmantojot līdz euro ieviešanas dienai tika
lietoti lati, sākot ar euro ieviešanas dienu, tiek lietoti euro.
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(3) Bezskaidras naudas un elektroniskās naudas maksājumi un maksājumi ar viennolūka
maksājuma instrumentiem, kas uzsākti latos pirms euro ieviešanas dienas un pabeidzami euro
ieviešanas dienā vai vēlāk, sākot ar euro ieviešanas dienu, izpildāmi euro, ievērojot Padomes
noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
IV nodaļa
Preču un pakalpojumu cenu konvertācija, cenu paralēlā atspoguļošana un pastmarku, citu
pasta apmaksas zīmju un viennolūka maksājuma instrumentu izmantošanas periods
12. pants. Preču un pakalpojumu cenu konvertācijas noteikumi
Preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Padomes noteikto
maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
13. pants. Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods
(1) Preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms
euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus
mēnešus pēc euro ieviešanas dienas.
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu
atspoguļošanas periodā patērētājam — fiziskajai personai izsniegtajos norēķina dokumentos —
rēķinos un dokumentos, kas apliecina par darījumu saņemto samaksu — kases čekos un numurētās
un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās kvītīs, — darījuma kopsummu norāda latos un euro¸
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Kārtību, kādā notiek preču un pakalpojumu cenu paralēlā atspoguļošana, kā arī paralēlās
atspoguļošanas un konvertācijas prasību kontrole, nosaka Ministru kabinets.
(4) Cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu norāda gan latos, gan euro, ievērojot
likumā “Par akcīzes nodokli” noteikto.
14. pants. Pastmarku, citu pasta apmaksas zīmju un viennolūka maksājuma instrumentu
izmantošanas periods
(1) Pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes ar nominālvērtību, kas izteikta gan latos,
gan euro, ir izmantojamas pasta pakalpojumu apmaksai arī pēc šā likuma 13. panta pirmajā daļā
noteiktā paralēlās atspoguļošanas perioda beigām. Pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes ar
nominālvērtību, kas izteikta latos, ir izmantojamas pasta pakalpojumu apmaksai 12 mēnešus, sākot
ar euro ieviešanas dienu, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos
noapaļošanas principus. Šie noteikumi piemērojami arī attiecībā uz pastmarkas attēlā norādāmo
nominālu uz tipogrāfiski iespiestām aploksnēm un pastkartēm.
(2) Viennolūka maksājuma instruments, uz kura attēlota nominālvērtība, kas izteikta latos
vai kas izteikta gan latos, gan euro, pēc euro ieviešanas dienas ir derīgs līdz tam noteiktā termiņa
beigām.
V nodaļa
Grāmatvedības uzskaites, nodokļu (nodevu) maksājumu, deklarāciju un Kredītu reģistra
pielāgošana euro ieviešanai
15. pants. Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri
(1) Grāmatvedības reģistros euro ieviešanas dienā tiek pārrēķināts katra grāmatvedības
reģistra ieraksta atlikums un katras grāmatvedības uzskaites vienības vērtība latos uz ekvivalentu
euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas
principus.
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(2) Sākot ar euro ieviešanas dienu, grāmatvedības reģistros izdara ierakstus, par vērtības mēru
lietojot euro. Attaisnojuma dokumentus, kuru vērtības mērs ir lats vai cita valūta, kuri attiecas uz
pārskata periodu pēc euro ieviešanas dienas un kuri līdz euro ieviešanas dienai vēl nav izmantoti
ierakstiem grāmatvedības reģistros, pārrēķina euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā
likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus, un izdara attiecīgu ierakstu grāmatvedības reģistros.
16. pants. Gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana
(1) Gada pārskatos un finanšu pārskatos par pārskata gadu, kas noslēdzas euro ieviešanas
dienā vai pēc tās, ietvertās summas naudas izteiksmē norāda euro.
(2) Pirmajā gada pārskatā, kurā ietvertās summas naudas izteiksmē norāda euro, kā
salīdzināmie rādītāji uzrādāmi iepriekšējā pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti euro, ievērojot
Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
17. pants. Nodokļu un informatīvo deklarāciju un maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli sagatavošana un labojumu veikšana
(1) Nodokļu un informatīvajās deklarācijās ietvertās summas naudas izteiksmē norāda tajā
valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis taksācijas perioda beigās, par kuru iesniedz
attiecīgo deklarāciju.
(2) Maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli par taksācijas periodu, kurā
likumīgais maksāšanas līdzeklis bija lati, ja tas nodokļa maksātājam tiek nosūtīts pēc euro ieviešanas
dienas, ietvertās summas naudas izteiksmē norāda euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu
un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Ja taksācijas periods beidzas lata un euro vienlaicīgas apgrozības periodā, nodokļu un
informatīvajā deklarācijā ietvertās summas naudas izteiksmē norāda euro, ievērojot Padomes
noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(4) Labojumus nodokļu un informatīvo deklarāciju ietvertajās summās naudas izteiksmē
norāda tajā valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis tajā taksācijas periodā, par kuru
iesniedz attiecīgo nodokļu vai informatīvās deklarācijas labojumu.
(5) Precizētajos maksāšanas paziņojumos par nekustamā īpašuma nodokli ietvertās naudas
summas norāda tajā valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis tajā taksācijas periodā,
par kuru nosūta precizētos maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli.
18. pants. Nodokļu (nodevu) maksājumu veikšana un ar to saistīto maksājumu
konvertācija
(1) Sākot ar euro ieviešanas dienu, visi nodokļu (nodevu) maksājumi tiek veikti euro.
(2) Lai, sākot ar euro ieviešanas dienu, nodrošinātu nodokļu (arī maksājumu avansā), valsts
un pašvaldības nodevu, nodokļu normatīvajos aktos noteiktās nokavējuma naudas un soda naudas
maksāšanu euro, minētos maksājumus, kas līdz euro ieviešanas dienai vai saskaņā ar šā likuma
17. pantu ir aprēķināti latos, konvertē euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma
6. pantā noteiktos noapaļošanas principus:
1) nodokļu administrācija konvertē nodokļu (nodevu) pārmaksas, nepareizi iemaksāto
un nepareizi piedzīto nodokļu (nodevu) maksājumu atmaksas summu, kuras atmaksa
tiek veikta saskaņā ar nodokļu (nodevu) maksātāja iesniegumu. Iesniegumā nodokļu
administrācijai atmaksājamās summas norāda tajā valūtā, kura valstī bija likumīgs
maksāšanas līdzeklis tā perioda beigās, par kuru tiek iesniegts šāds iesniegums;
2) nodokļu maksātājs konvertē nodokļu maksājumus, papildus aprēķinātos nodokļu
maksājumus un avansa veidā valsts budžetā iemaksājamās summas, ko atbilstoši
normatīvajiem aktiem aprēķina pats nodokļu maksātājs vai nodokļu administrācija;
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 4 • 2013. gada 28. februārī

3)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra konvertē Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras uzskaites sistēmā esošo pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu
summu.

19. pants. Nodokļu (nodevu) pārmaksas, nepareizi iemaksāto un nepareizi piedzīto
nodokļu (nodevu) maksājumu pieprasīšana un atmaksa
(1) Iesniegumā nodokļu administrācijai ietvertās summas nodokļu (nodevu) pārmaksas,
nepareizi iemaksāto un nepareizi piedzīto nodokļu (nodevu) maksājumu atmaksai norādāmas tajā
valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis tā perioda beigās, par kuru tiek iesniegts šāds
iesniegums.
(2) Nodokļu (nodevu) pārmaksas, nepareizi iemaksāto un nepareizi piedzīto nodokļu
(nodevu) maksājumu atmaksas summu, kuras atmaksa tiek veikta, sākot ar euro ieviešanas dienu,
nodokļu administrācija konvertē euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma
6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu
summu, kuras atmaksa tiek veikta, sākot ar euro ieviešanas dienu, konvertē euro, ievērojot Padomes
noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
20. pants. Deklarācijas
(1) Citos normatīvajos aktos paredzētajās deklarācijās, izņemot šā likuma 16. pantā noteiktās,
kurās norādāma informācija par naudas summām un vērtībām naudas izteiksmē, šīs summas un
vērtības norāda valūtā, kura valstī bija likumīgs maksāšanas līdzeklis tā pārskata perioda beigās, par
kuru tiek iesniegta deklarācija, ja vien citu normatīvo aktu speciālajās tiesību normās nav noteikts,
ka deklarācijā norādāma darījuma veikšanas valūta.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajās deklarācijās, ko iesniedz par periodu, kurš beidzas lata
un euro vienlaicīgas apgrozības periodā, vai par stāvokli dienā, kura ir šā perioda ietvaros, naudas
summas un vērtības naudas izteiksmē tiek izteiktas euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu
un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Labojumus šā panta pirmajā daļā minētajās deklarācijās, kurās norādāma informācija
par naudas summām un vērtībām naudas izteiksmē, sagatavo valūtā, kura valstī bija likumīgs
maksāšanas līdzeklis periodā, par kuru iesniedz deklarāciju.
21. pants. Kredītu reģistrs
(1) Latvijas Banka euro ieviešanas dienā saistībā ar euro ieviešanu aktualizē Kredītu reģistrā
iekļautās vispārīgās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām latos, ja tās nav izbeigušās
vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma
tiesības nav nodotas citai personai. Latvijas Banka atbild par to, ka šajā panta daļā minēto ziņu
aktualizēšana tiek veikta, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos
noapaļošanas principus.
(2) Kredītu reģistra dalībnieks un reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu Kredītu reģistra
likuma izpratnē saglabā minētajā likumā noteikto atbildību.
VI nodaļa
Finanšu tirgus pielāgošanas pasākumi euro ieviešanai
22. pants. Kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņa
(1) Pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju no latiem uz euro veic, saglabājot esošo
proporcionalitāti starp kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) un minimizējot
pamatkapitāla izmaiņas.
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(2) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu nominālvērtību izsaka veselos
euro. Akciju sabiedrības akciju nominālvērtību izsaka euro un centos. Veicot pamatkapitāla daļu
(akciju) denomināciju, ievēro Padomes noteikto maiņas kursu un attiecībā uz akcijām arī šā likuma
6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Kapitālsabiedrības pamatkapitālu veido pamatkapitāla daļu (akciju) skaits, kas reizināts
ar pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību. Vērtību, ko iegūst, reizinot pamatkapitāla daļu
(akciju) skaitu ar noapaļošanas rezultātā atlikušo vērtību, izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem
(akcionāriem) proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla daļām (akcijām). Dalībnieki
(akcionāri) var pieņemt lēmumu par šīs vērtības pārskaitīšanu kapitālsabiedrības rezervēs.
(4) Kapitālsabiedrība, kuras statūtos pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtība izteikta
latos, 30 mēnešu laikā no euro ieviešanas dienas piesaka komercreģistra iestādē statūtu grozījumus,
kas paredz pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības izteikšanu euro, un iesniedz tai dokumentu,
kurā ietverta informācija par dalībniekiem piederošajām daļām.
(5) Sešus mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Padome
noteikusi maiņas kursu, kapitālsabiedrības dibinātājiem ir tiesības kapitālsabiedrības dibināšanas
dokumentos pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību izteikt euro
ekvivalentā. Šādā gadījumā pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību izsaka veselos euro un
pamatkapitāla apmērs nedrīkst būt mazāks par Komerclikumā noteikto minimālo pamatkapitāla
apmēru, kas pārrēķināts euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā
noteiktos noapaļošanas principus.
23. pants. Parāda vērtspapīru denominācijas maiņa
(1) Šā panta prasības attiecas uz latos denominētiem parāda vērtspapīriem, kas iegrāmatoti
Latvijas Centrālajā depozitārijā.
(2) Parāda vērtspapīru nominālvērtību nosaka viena centa apmērā.
(3) Ieguldītājam piederošo parāda vērtspapīru skaitu iegūst, dalot katram individuālajam
ieguldītājam piederošo vienas emisijas parāda vērtspapīru kopējo nominālo apmēru, kas izteikts
latos, ar Padomes noteikto maiņas kursu un iegūto nominālo apmēru reizinot ar 100. Ja iegūtais
apmērs satur centu daļas, tad noapaļošanu veic saskaņā ar šā likuma 6. pantā noteiktajiem
noapaļošanas principiem. Katram ieguldītājam piederošais parāda vērtspapīru skaits ir vienāds ar
centos izteikto parāda vērtspapīru nominālo apmēru.
24. pants. Valsts aizņēmumu, aizdevumu un galvojumu denominācijas maiņa
(1) Valsts aizņēmumu, aizdevumu un galvojumu denomināciju no latiem uz euro veic,
minimizējot aizņēmumu, aizdevumu un galvojumu vērtības izmaiņas.
(2) Valsts aizņēmumu, aizdevumu un galvojumu nominālvērtība tiek izteikta euro un centos,
ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
(3) Ja valsts vārdā noslēgtie aizņēmumu, aizdevumu un galvojumu līgumi nav pabeigti (nav
atmaksāti aizdevumi un galvojumi vai ir saņemti aizņēmumi), tajos ietverto aizņēmumu, aizdevumu
un galvojumu kopsumma veidojas no konvertējamām sastāvdaļām. Kopsumma pēc konvertācijas
euro nedrīkst pārsniegt sākotnējo latos saņemto valsts aizņēmumu, izsniegto valsts aizdevumu
un sniegto galvojumu nominālvērtību latos, kas izteikta euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas
kursu un šā likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.
25. pants. Naudas tirgus indeksu nomaiņa
(1) Tiesiskiem instrumentiem ar mainīgo procentu likmi, kas piesaistīta RIGIBOR indeksam,
RIGIBOR aizstāj ar attiecīgā termiņa EURIBOR indeksu. Latu naudas tirgus indeksu var aizstāt ar
citu līdzvērtīgu naudas tirgus indeksu, līdzējiem par to vienojoties.
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(2) Naudas tirgus indeksa nomaiņu veic nākamajā plānotajā mainīgās procentu likmes
pārskatīšanas datumā, sākot ar euro ieviešanas dienu.
(3) Līdzēji (aizdevējs un aizņēmējs) var vienoties par citu mainīgās procentu likmes vai
naudas tirgus indeksa nomaiņas brīdi, kas nav vēlāks par nākamo plānoto mainīgās procentu
likmes pārskatīšanas reizi, kura seko euro ieviešanas dienai.
(4) Šajā pantā minētās naudas tirgus indeksa nomaiņas gadījumā aizdevējs nedrīkst
aizņēmējam palielināt latu naudas tirgus indeksam pievienoto procentu likmi vai pasliktināt citus
ar aizņēmēju noslēgtā līguma noteikumus.
26. pants. Finanšu tirgus dalībnieku pakalpojumu sniegšanas regulējošo dokumentu
pielāgošana
Finanšu tirgus dalībnieki — finanšu instrumentu emitenti, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības,
kuras veic valsts fondēto pensiju vai ieguldījumu fondu līdzekļu pārvaldīšanu, un privātie pensiju
fondi izdara ar valūtas maiņu saistītus grozījumus emisijas prospektos, ieguldījumu plānu prospektos,
ieguldījumu fondu prospektos, pārvaldes nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā,
pensiju plānos vai citos līdzvērtīgos attiecīgā finanšu tirgus dalībnieka pakalpojumu sniegšanu
regulējošos dokumentos vienlaikus ar pirmajiem citus jautājumus skarošiem grozījumiem, taču ne
vēlāk kā 12 mēnešus pēc euro ieviešanas dienas.
VII nodaļa
Likuma izpildes kontrole un atbildība par tā prasību neievērošanu
27. pants. Likuma izpildes kontrole
(1) Šā likuma II, III un VI nodaļas prasību ievērošanu kredītiestādēs atbilstoši savai
kompetencei kontrolē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
(2) Šā likuma II nodaļas prasību ievērošanu to komersantu darbībā, kuri saņēmuši Latvijas
Bankas izsniegtu licenci ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanai un pārdošanai, atbilstoši savai
kompetencei kontrolē Latvijas Banka.
(3) Šā likuma III nodaļas prasību ievērošanu maksājumu iestādēs un elektroniskās naudas
iestādēs atbilstoši savai kompetencei kontrolē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
(4) Šā likuma II un III nodaļas prasību ievērošanu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Pasts”
atbilstoši savai kompetencei kontrolē Satiksmes ministrija.
(5) Šā likuma IV nodaļas prasību ievērošanu attiecībā uz preču un pakalpojumu cenu
konvertāciju un paralēlo atspoguļošanu atbilstoši savai kompetencei kontrolē Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs.
(6) Šā likuma IV nodaļas prasību ievērošanu attiecībā uz patērētājam — fiziskajai personai
izsniegtajiem norēķinu dokumentiem atbilstoši savai kompetencei kontrolē Valsts ieņēmumu
dienests.
(7) Šā likuma V nodaļas prasību ievērošanu attiecībā uz nodokļu administrācijas kompetencē
esošajiem jautājumiem kontrolē nodokļu administrācija.
28. pants. Iesniegumi par likuma pārkāpumiem
(1) Personai ir tiesības vērsties ar iesniegumu par šā likuma pārkāpumiem 27. pantā minētajās
kontrolējošās iestādēs atbilstoši to kompetencei. Persona par pārkāpumiem var informēt, arī
izmantojot eiroprojekta informatīvo tālruni.
(2) Par preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas un konvertācijas prasību
pārkāpumiem patērētājs ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
Patērētājs par šajā daļā minētajiem pārkāpumiem var informēt Patērētāju tiesību aizsardzības
centru pa tālruni.
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29. pants. Sankciju piemērošana
(1) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka kredītiestāde neievēro šā likuma II,
III un VI nodaļas prasības, bet maksājumu iestāde un elektroniskās naudas iestāde neievēro šā
likuma III nodaļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga brīdināt kredītiestādi,
maksājumu iestādi un elektroniskās naudas iestādi, dot kredītiestādes, maksājumu iestādes un
elektroniskās naudas iestādes pārraudzības institūcijām un izpildinstitūcijām, kā arī šo institūciju
vadītājiem un locekļiem pamatotus rīkojumus, kas nepieciešami, lai pārtrauktu šā likuma prasību
pārkāpumus, vai piemērot soda naudu no 100 līdz 10 000 latu.
(2) Šā likuma II nodaļas prasību pārkāpumu gadījumā Latvijas Banka komersantiem, kuri
saņēmuši Latvijas Bankas izsniegtu licenci ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanai un pārdošanai,
ir tiesīga apturēt vai anulēt izsniegto licenci.
(3) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, konstatējis šā likuma IV nodaļas prasību pārkāpumu
attiecībā uz preču un pakalpojumu cenu konvertāciju un paralēlo atspoguļošanu, ir tiesīgs piemērot
normatīvajos aktos, kuri nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetenci un pilnvaras,
paredzētās sankcijas.
(4) Valsts ieņēmumu dienests, konstatējis šā likuma IV nodaļas prasību pārkāpumu attiecībā
uz patērētājam — fiziskajai personai izsniegtajiem norēķinu dokumentiem, ir tiesīgs piemērot
administratīvo sodu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(5) Nodokļu administrācija, konstatējusi šā likuma V nodaļas prasību pārkāpumu attiecībā
uz nodokļiem (nodevām), ir tiesīga piemērot administratīvo sodu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
VIII nodaļa
Tiesību aktu pielāgošana euro ieviešanai
30. pants. Likumu un Ministru kabineta noteikumu, Ministru kabineta rīkojumu,
Ministru kabineta instrukciju, Ministru kabineta ieteikumu, Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas normatīvo noteikumu un Latvijas Bankas noteikumu pielāgošana euro ieviešanai
(1) Ministrijas, Valsts kanceleja, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka
sagatavo to tiesību aktu grozījumu projektus, kurus nepieciešams pielāgot euro ieviešanai.
(2) Ministru kabinets likumprojektus, kuros ietvertie grozījumi ir saistīti tikai ar euro ieviešanu
Latvijas Republikā un kuru sagatavošanai nav nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu,
kā likumprojektu paketi iesniedz izskatīšanai Saeimā ne vēlāk kā 45 dienas pēc dienas, kad Padome
noteikusi maiņas kursu.
(3) Ministru kabinets likumprojektus, kuros ietvertie grozījumi ir saistīti tikai ar euro
ieviešanu Latvijas Republikā un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas
kursu, kā likumprojektu paketi iesniedz izskatīšanai Saeimā ne vēlāk kā 100 dienas pēc dienas, kad
Padome noteikusi maiņas kursu.
(4) Ministru kabinets nodrošina, lai to Ministru kabineta noteikumu, Ministru kabineta
rīkojumu, Ministru kabineta instrukciju un Ministru kabineta ieteikumu projekti, kuri ir būtiski
tiesiskās noteiktības nodrošināšanai un kuros ietvertie grozījumi ir saistīti ar euro ieviešanu Latvijas
Republikā, tiktu sagatavoti un izdoti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos, un ievēro
nosacījumu, ka attiecīgie dokumenti stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
(5) Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, Finanšu un
kapitāla tirgus komisija izdod komisijas normatīvos noteikumus un Latvijas Banka apstiprina
Latvijas Bankas noteikumus, kuri saistīti ar euro ieviešanu Latvijas Republikā.
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31. pants. Pašvaldību saistošo noteikumu pielāgošana euro ieviešanai
(1) Pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu
grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos
spēkā euro ieviešanas dienā.
(2) Ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai nav
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
(3) Ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir
nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
(4) Saistošos noteikumus, kas minēti šā panta otrajā un trešajā daļā, pēc to parakstīšanas
pašvaldības triju darba dienu laikā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
32. pants. Nosacījumi grozījumiem tiesību aktos, kas saistīti ar euro ieviešanu
(1) Šā likuma 30. panta otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi un attiecībā uz tiesību
aktiem — pašvaldību saistošajiem noteikumiem — 31. panta ceturtās daļas noteikumi attiecas uz
tādiem tiesību aktu grozījumiem, ar kuriem tiek grozītas tikai tās tiesību normas, kuras ir saistītas
ar euro ieviešanu, un tik lielā mērā, kādā tās ir saistītas ar euro ieviešanu.
(2) Tiesību aktos ietverto tiesību normu grozījumi, kas ir minēti šā panta pirmajā daļā (saistīti
tikai ar euro ieviešanu), šā likuma izpratnē ir šādi:
1) tiesību normā tiek veikta latos izteikto skaitlisko vērtību konvertācija uz euro saskaņā
ar šā likuma 6. pantu;
2) tiesību normā skaitliskā vērtība latos, kas ir noteikta ar noapaļotu skaitli (noapaļota
ar precizitāti līdz 0,1; 1; 10; 100 un tamlīdzīgi), tiek aizstāta ar skaitlisko vērtību euro,
to konvertējot saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu un noapaļojot uz augšu
vai uz leju ar precizitāti, kas nav mazāka par noapaļošanas precizitāti skaitliskajai
vērtībai latos, un ir ievēroti abi šādi nosacījumi:
a) tiesību norma, kurā skaitliskā vērtība tiek izteikta euro, nav personai
nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta
latos. Šo nosacījumu var nepiemērot tām tiesību normām, kuras nosaka soda
naudas un naudas soda apmēru vai soda naudas un naudas soda apmēra
intervālus un kurās tiek grozīta skaitliskā vērtība latos uz skaitlisko vērtību
euro,
b) tiesību normā skaitliskās vērtības latos aizstāšana ar skaitlisko vērtību euro
nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu;
3) tiesību normā grozījumus veic, ievērojot šā panta ceturtās vai piektās daļas
noteikumus;
4) tiesību normā veic citus grozījumus, kuri nav saistīti ar skaitliskās vērtības latos
aizstāšanu ar skaitlisko vērtību euro, bet kuri ir nepieciešami euro ieviešanai.
(3) Ja likumprojektiem, kuros sagatavoti šā panta otrās daļas 2. punktā noteiktie grozījumi,
Finanšu ministrijai vai Tieslietu ministrijai nav iespējams pārbaudīt šā panta otrajā daļā minēto
nosacījumu izpildi termiņos, kas ievērojami likumprojektu paketes sagatavošanai, likumprojektu
paketē iekļaujamā likumprojektā par likumprojektu atbildīgā ministrija attiecīgās tiesību normas
grozījumā skaitlisko vērtību latos aizstāj ar skaitlisko vērtību euro saskaņā ar 6. pantā noteiktajiem
noapaļošanas principiem.
(4) Tiesību normās, kurās ir noteikti nepārtraukti skaitļu intervāli latos, saglabā intervālu
nepārtrauktību arī attiecībā uz euro.
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(5) Tiesību normās, kurās ir noteikti skaitlisko vērtību latos noapaļošanas principi, saglabā
šos noapaļošanas principus arī attiecībā uz euro.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 15. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 15.02.2013., Nr.33.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

77.

288L/11

Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu
sprāgstvielu aprites likumā

Izdarīt Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010,
183.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 3. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Likums neattiecas uz:
1) degļiem, kas ir auklveida nedetonējošas aizdedzināšanas ietaises;
2) Bikforda auklām, kas sastāv no smalkgraudaina melna pulvera serdeņa, ko ietver
elastīgs austs materiāls ar vienu vai vairākiem ārējiem aizsargapvalkiem, un kas, tās
aizdedzinot, ar iepriekš noteiktu ātrumu pakāpeniski deg bez ārējas uzliesmošanas;
3) aizdedzes kapselēm, kas sastāv no metāla vai plastmasas uzmavas, kura satur nelielu
daudzumu ar uzsitienu viegli aizdedzināma sprādzienbīstama maisījuma un kuru
izmanto kājnieku ieroču patronās vai detonatorkapselēs lādiņa izsišanai.”
2. Pārejas noteikumos:
izslēgt 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Šā likuma 7. pantā noteikto prasību par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu īpašo
marķējumu piemēro ar 2013. gada 5. aprīli. Izplatītāji, kas pārsaiņo sprāgstvielas, šā likuma
7. pantā noteikto prasību par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu īpašo marķējumu piemēro ar
2015. gada 5. aprīli.”
3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 1993. gada 5. aprīļa direktīvas 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu
attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību;
2) Komisijas 2008. gada 4. aprīļa direktīvas 2008/43/EK, ar ko izveido sistēmu civilām
vajadzībām paredzētu sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai saskaņā ar Padomes
direktīvu 93/15/EEK;
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3)

Komisijas 2012. gada 22. februāra direktīvas 2012/4/ES, ar kuru groza Komisijas
2008. gada 4. aprīļa direktīvu 2008/43/EK, ar ko saskaņā ar Padomes 1993. gada
5. aprīļa direktīvu 93/15/EEK izveido sistēmu civilām vajadzībām paredzētu
sprāgstvielu marķēšanai un izsekojamībai.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 20. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.02.2013., Nr.36.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

78.

289L/11

Fiskālās disciplīnas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir noteikt tādus fiskālās politikas principus un nosacījumus, kas
nodrošina ekonomikas ciklā sabalansētu budžetu, un tādējādi sekmēt ilgtspējīgu valsts attīstību,
makroekonomisko stabilitāti un samazināt ārējo faktoru negatīvu ietekmi uz tautsaimniecību.
2. pants. Likuma darbības joma
(1) Šis likums nosaka fiskālās politikas principus, tās plānošanas un īstenošanas instrumentus,
fiskālās disciplīnas ievērošanas uzraudzību, kā arī paredz fiskālos nosacījumus, kas ievērojami
vidēja termiņa budžeta ietvara likuma un gadskārtējā valsts budžeta likuma, un to grozījumu
sagatavošanā un izpildē.
(2) Likums attiecas uz Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajām budžeta iestādēm,
budžeta nefinansētām iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām personām. Ar
šo likumu noteiktie fiskālās politikas principi attiecināmi arī uz citām vispārējās valdības sektorā
[Padomes 1996. gada 25. jūnija regulas (EK) Nr.2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu
sistēmu Kopienā A pielikuma 2.70. punkta izpratnē] iekļaujamām institūcijām.
3. pants. Fiskālā politika
Fiskālā politika ir principu un lēmumu kopums, kas nosaka valsts funkcijas ienākumu un
izdevumu pārdalē.
4. pants. Fiskālās politikas principi
Fiskālās politikas īstenošanā tiek ievēroti šādi principi:
1) taupības princips — pieejamie resursi izmantojami lietderīgi un efektīvi;
2) uzkrājuma veidošanas princips — ja to ļauj ekonomiskā situācija, budžets tiek plānots
un izpildīts ar pārpalikumu, kas savukārt ļauj segt nākotnes saistības ekonomiskās
situācijas pasliktināšanās vai budžeta neizpildes gadījumā;
3) pretcikliskas fiskālās politikas princips — tāda fiskālā politika, kas darbojas pretēji
ekonomikas cikla tendencēm, proti, ekonomikas cikla augšupejas fāzē tiek realizēta
ierobežojoša, bet lejupslīdes fāzē — stimulējoša fiskālā politika;
4) stabilitātes princips — finanšu politika ir paredzama un pēctecīga, un tādējādi tā
veicina ekonomikas attīstību un finanšu stabilitāti;
5) ilgtspējīgas fiskālās politikas princips — fiskālās politikas mērķis ir nodrošināt, lai
vispārējās valdības parāda (Līguma par Eiropas Savienības darbību 12. protokola
2. panta izpratnē) apjoms neuzliek nesamērīgu slogu ekonomikai, bet veicina tās
attīstību ilgtermiņā;
6) paaudžu savstarpējās atbildības princips — fiskālajā politikā tiek ņemta vērā tās
finansiālā ietekme uz sabiedrību gan šobrīd, gan nākamajās paaudzēs;
7) atklātuma princips — tiek nodrošināta publiski pieejama informācija par fiskālās
politikas mērķiem, to sasniegšanas metodēm un rezultātiem;
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8)

solidaritātes princips — vispārējās valdības sektorā iekļautās institūcijas solidāri
ievēro šajā likumā noteiktos un uz vispārējās valdības sektoru attiecināmos fiskālos
nosacījumus.

II nodaļa
Fiskālie nosacījumi vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts
budžeta likuma projekta sagatavošanai, šo likumu izpildei un to grozījumu sagatavošanai
5. pants. Fiskālie nosacījumi vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta sagatavošanai
(1) Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu (turpmāk — ietvara likuma projekts)
sagatavo triju gadu periodam, un tajā maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms,
no kura izslēgti saskaņā ar šā likuma 18. pantu noteiktie izlīdzinātie izdevumi (turpmāk —
koriģētie maksimāli pieļaujamie valsts budžeta izdevumi), — ja iepriekšējā gadā tika izstrādāts
vidēja termiņa budžeta ietvara likums (turpmāk — ietvara likums) — attiecīgi perioda pirmajam
un otrajam gadam tiek noteikts koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomā,
kādi iepriekšējā perioda ietvara likumā bija noteikti attiecīgi otrajam un trešajam gadam, bet — ja
iepriekšējā gadā netika izstrādāts ietvara likums — attiecīgi perioda pirmajam gadam tiek noteikts
koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomā, kādi iepriekšējā perioda ietvara
likumā bija noteikti trešajam gadam, precizējot šo apjomu, ja izmaiņas ir šādās pozīcijās:
1) pamatbudžeta izdevumos sakarā ar aktuālākām valsts sociālo pabalstu un pensiju
saņēmēju kontingenta prognozēm;
2) speciālā budžeta izdevumos sakarā ar aktuālākām sociālās apdrošināšanas pakalpojumu
saņēmēju kontingenta, kā arī pensiju un pabalstu vidējā apmēra prognozēm;
3) izdevumos, kuri izriet no prognozēto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu
izmaiņām, kā arī no kārtējā gada sākumā fiksētās maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu atlikuma summas;
4) to izdevumu palielināšana, kuri nepieciešami Satversmes 62. pantā minētā
apdraudējuma novēršanai, kā arī dabas katastrofu, avāriju un citu dabas vai sociālo
procesu izraisītu materiālo zaudējumu novēršanai, — ievērojot šā likuma 12. panta
otrās daļas nosacījumu;
5) to izdevumu palielināšana, kuri nepieciešami, lai izpildītu starptautisko tiesu un
Satversmes tiesas spriedumus;
6) izdevumos saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļu finansētiem projektiem un pasākumiem;
7) izdevumos tās valsts parāda daļas apkalpošanai, kura ietilpst Valsts kases kompetencē;
8) kārtējos maksājumos Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai;
9) šā likuma 16. panta piektajā daļā neminētu fiskālo risku izraisīto izdevumu
palielināšana šā likuma 17. panta ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos, —
ievērojot šo daļu nosacījumus;
10) to izdevumu palielināšana, kuri izriet no normatīvā akta pieņemšanas saskaņā ar šā
likuma 9. pantu, ja atbilstoši tā nosacījumiem pieņemts normatīvais akts, kas paredz
palielināt valsts budžeta ieņēmumus, lai segtu attiecīgo izdevumu palielinājumu, vai
izdevumu samazināšana apjomā, kas kompensē valsts budžeta ieņēmumu kritumu,
ja tiek pieņemts normatīvais akts, kas paredz samazināt valsts budžeta ieņēmumus.
(2) Ja saskaņā ar šā likuma 15. pantu noteiktais koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta
izdevumu apjoms, no kura atskaitīta attiecīgā gada fiskālā nodrošinājuma rezerve, salīdzinājumā ar
to izdevumu apjomu, kurš noteikts saskaņā ar šā panta pirmo daļu un no kura atskaitīta iepriekšējā
ietvara likumā attiecīgajam gadam noteiktā fiskālā nodrošinājuma rezerve, atšķiras vairāk nekā par
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0,1 procentu no iekšzemes kopprodukta (faktiskajās cenās), ietvara likuma projektā attiecīgajam
gadam tiek iekļauts saskaņā ar šā likuma 15. pantu noteiktais koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts
budžeta izdevumu apjoms.
(3) Ietvara likumā katram perioda gadam nosakāmi šādi rādītāji:
1) prognozētais iekšzemes kopprodukts salīdzināmajās un faktiskajās cenās;
2) prognozētais potenciālais iekšzemes kopprodukts, prognozētais potenciālā
iekšzemes kopprodukta pieauguma temps un prognozētais potenciālā iekšzemes
kopprodukta pieauguma temps diviem gadiem, kas seko perioda trešajam gadam;
3) plānotā vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance, kas izteikta procentos no
iekšzemes kopprodukta un noteikta saskaņā ar šā likuma 10. pantu. Termins “vispārējās
valdības budžeta strukturālā bilance” šajā likumā lietots tādā pašā nozīmē kā termins
“strukturālā bilance” Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra regulā
(ES) Nr.1175/2011, ar ko groza Padomes regulu (EK) Nr.1466/97 par budžeta stāvokļa
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu;
4) plānotais vispārējās valdības sektorā iekļauto institūciju budžetu kopējais deficīts
vai pārpalikums (turpmāk — vispārējās valdības budžeta bilance) procentos no
iekšzemes kopprodukta;
5) prognozētie valsts budžeta ieņēmumi;
6) izlīdzinātie izdevumi, kas ietver:
a) kopējos attiecīgā gada izlīdzinātos izdevumus,
b) izlīdzinātos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas
fondam visam plānošanas periodam un katram ietvara likuma perioda gadam,
c) izlīdzinātos izdevumus kopējai lauksaimniecības politikai un kopējai
zivsaimniecības politikai visam plānošanas periodam un katram ietvara likuma
perioda gadam,
d) izlīdzinātos valsts parāda apkalpošanas izdevumus, kas saistīti ar tās valsts
parāda daļas apkalpošanu, kura ietilpst Valsts kases kompetencē;
7) koriģētie maksimāli pieļaujamie valsts budžeta izdevumi;
8) fiskālā nodrošinājuma rezerve (17. pants);
9) citi Likumā par budžetu un finanšu vadību paredzētie rādītāji.
(4) Ietvara likuma projektam pievienojami paskaidrojumi, kas ietver informāciju par:
1) prognozēto makroekonomisko attīstību, tās vidēja termiņa risku izvērtējumu, kā
arī salīdzinājumu ar iepriekšējā gada ietvara likumā noteiktajām vidēja termiņa
makroekonomiskajām prognozēm;
2) fiskālās politikas vidēja termiņa mērķiem, to sasniegšanai īstenojamiem pasākumiem,
kā arī to salīdzinājumu ar iepriekšējā ietvara likumā noteiktajiem fiskālās politikas
vidēja termiņa mērķiem;
3) ieņēmumu prognozi vidējam termiņam, kā arī tās salīdzinājumu ar iepriekšējā
ietvara likumā vidējam termiņam noteikto ieņēmumu prognozi;
4) valdības parāda vidēja termiņa attīstības tendencēm;
5) to, kā aprēķināti šā panta trešajā daļā noteiktie rādītāji;
6) bilances koriģēšanu, ja tā veikta (11. pants);
7) uzkrāto bilanču starpībām (11. panta ceturtā daļa);
8) citiem rādītājiem, ja tas paredzēts Likumā par budžetu un finanšu vadību.
(5) Papildus šā panta ceturtajā daļā noteiktajiem paskaidrojumiem ietvara likuma projektam
pievieno fiskālo risku deklarāciju (16. pants) un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavotu fiskālās
disciplīnas uzraudzības ziņojumu (29. pants).
24

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 4 • 2013. gada 28. februārī

6. pants. Fiskālie nosacījumi ietvara likuma grozījumu sagatavošanai
Sagatavojot ietvara likuma grozījumus, ievēro tos pašus fiskālos nosacījumus, kas attiecas uz
ietvara likuma projekta sagatavošanu.
7. pants. Fiskālie nosacījumi gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanai
un likuma izpildei
(1) Ja iepriekšējā gadā tika izstrādāts ietvara likums, gadskārtējā valsts budžeta likuma
projekts tiek sagatavots saskaņā ar ietvara likumu, kura perioda pirmais gads sakrīt ar saimniecisko
gadu, kuram tiek sagatavots konkrētais valsts budžeta likuma projekts. Ja iepriekšējā gadā netika
izstrādāts ietvara likums, gadskārtējā valsts budžeta likuma projekts tiek sagatavots saskaņā ar ietvara
likumu, kura perioda otrais gads sakrīt ar saimniecisko gadu, kuram tiek sagatavots konkrētais
valsts budžeta likuma projekts. Tā sagatavošanā ņem vērā precizētās makroekonomiskās attīstības
un ieņēmumu prognozes.
(2) Sagatavojot gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, valsts budžeta izdevumus, no
kuriem izslēgti izdevumi tajās izdevumu pozīcijās, kurām saskaņā ar šā likuma 18. pantu tiek noteikta
izdevumu izlīdzināšana, nosaka mazākus par ietvara likumā attiecīgajam gadam noteiktajiem
koriģētajiem maksimāli pieļaujamiem valsts budžeta izdevumiem, kas precizēti šā likuma 5. panta
pirmajā daļā minētajos gadījumos. Šī starpība ir fiskālā nodrošinājuma rezerve (17. pants).
(3) Izpildot gadskārtējo valsts budžeta likumu, nedrīkst pārsniegt ietvara likumā attiecīgajam
gadam noteikto koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu, no
kura atskaitīta fiskālā nodrošinājuma rezerve, izņemot šā likuma 5. panta pirmajā daļā minētos
gadījumus.
8. pants. Fiskālie nosacījumi gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījumu sagatavošanai
Sagatavojot grozījumus gadskārtējā valsts budžeta likumā, valsts budžeta izdevumus, no
kuriem izslēgti izdevumi tajās izdevumu pozīcijās, kurām saskaņā ar šā likuma 18. pantu tiek noteikta
izdevumu izlīdzināšana, nosaka mazākus par ietvara likumā attiecīgajam gadam noteiktajiem
koriģētajiem maksimāli pieļaujamiem valsts budžeta izdevumiem, kas precizēti šā likuma 5. panta
pirmajā daļā minētajos gadījumos. Šī starpība ir fiskālā nodrošinājuma rezerve (17. pants).
9. pants. Budžetu ietekmējošo normatīvo aktu pieņemšana
(1) Ja Ministru kabinets iesniedz Saeimā izskatīšanai likumprojektu, kas izraisa ietvara
likumā noteikto koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu pārsniegumu, kurš nav
saistīts ar šā likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, vai kas izraisa ietvara likumā
plānoto valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, Ministru kabinets vienlaikus iesniedz Saeimai arī
likumprojektu vai likumprojektus, kas paredz izdevumu pieauguma vai ieņēmumu samazinājuma
kompensēšanu. Kompensēšana notiek, palielinot ieņēmumus vai samazinot izdevumus.
(2) Ja Ministru kabinets pieņem normatīvo aktu, kas izraisa ietvara likumā noteikto koriģēto
maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu griestu pārsniegumu, kurš nav saistīts ar šā
likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, vai kas izraisa ietvara likumā plānoto valsts
budžeta ieņēmumu samazinājumu, Ministru kabinets nodrošina, ka vienlaikus stājas spēkā arī
tāds normatīvais akts vai tādi normatīvie akti, kas kompensē izdevumu pieaugumu vai ieņēmumu
samazinājumu. Kompensēšana notiek, palielinot ieņēmumus vai samazinot izdevumus.
(3) Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie izdevumus palielinošie vai ieņēmumus
samazinošie normatīvie akti pasliktina arī vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci, Ministru
kabinets nodrošina, ka Saeimai iesniegtais kompensējošais normatīvais akts vai kompensējošie
normatīvie akti (šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā), vai Ministru kabineta pieņemtais
normatīvais akts vai normatīvie akti (šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā) garantē vispārējās
valdības budžeta strukturālās bilances izlīdzināšanos.
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10. pants. Bilances nosacījums
Vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci ietvara likuma projektā katram perioda
gadam nedrīkst noteikt mazāku par -0,5 procentiem no attiecīgā gada iekšzemes kopprodukta
(turpmāk — minimālā plānojamā vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance).
11. pants. Minimālās plānojamās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances
koriģēšana
(1) Izstrādājot ietvara likuma projektu, minimālā plānojamā vispārējās valdības budžeta
strukturālā bilance tiek koriģēta šajā pantā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu to, ka iepriekšējo
gadu faktiskās novirzes no bilances nosacījuma neietekmē budžeta sabalansētību.
(2) Katram saimnieciskajam gadam Finanšu ministrija līdz nākamā gada 1. decembrim
aprēķina faktiskās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances un minimālās plānojamās
vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances starpību.
(3) Ja Finanšu ministrija faktisko vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci iepriekšējos
saimnieciskajos gados ir pārrēķinājusi, tā, veicot aprēķinu, attiecīgi pārrēķina arī bilanču starpību.
(4) Finanšu ministrija visu gadu bilanču starpību summu uzskaita nacionālajā valūtā.
Minimālo plānojamo vispārējās valdības budžeta strukturālo bilanci koriģē, ja ietvara likuma projekta
sagatavošanas gadā uzkrāto bilanču starpību summa, atskaitot iepriekšējos trijos gados jau piemēroto
vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances palielinājumu (šā panta piektā daļa), ir negatīva
un tās absolūtā vērtība ir vismaz 0,5 procenti no attiecīgā gada iekšzemes kopprodukta. Koriģēšana
veicama saskaņā ar šā panta piekto daļu un ievērojot šā panta sestās un septītās daļas nosacījumus.
(5) Ietvara likuma projektā trešajam gadam minimālo plānojamo vispārējās valdības budžeta
strukturālo bilanci nosaka par 0,5 procentiem no iekšzemes kopprodukta lielāku, nekā noteikts šā
likuma 10. pantā.
(6) Koriģēšanu neveic, ja prognozētā iekšzemes kopprodukta un potenciālā iekšzemes
kopprodukta starpība salīdzināmajās cenās ir negatīva. Koriģēšanu veic tajā gadā, kad minētā
starpība ir pozitīva.
(7) Ja, sagatavojot ietvara likuma projektu, attiecībā uz tā perioda pirmo vai otro gadu bija
paredzēta minimālās plānojamās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances koriģēšana, bet
šā ietvara likuma projekta sagatavošanas laikā uzkrāto bilanču starpību negatīvā vērtība kļuvusi
mazāka par 0,5 procentiem no iekšzemes kopprodukta, koriģēšanu neveic.
12. pants. Atkāpe no bilances nosacījuma
(1) Sagatavojot ietvara likuma projektu, var atkāpties no šā likuma 10. panta nosacījuma
šādos gadījumos:
1) īstenojami dabas katastrofu, avāriju un citu dabas vai sociālo procesu izraisītu
materiālo zaudējumu novēršanas pasākumi, kuru prognozētās izmaksas vienā
saimnieciskajā gadā pārsniedz 0,1 procentu no attiecīgā gada iekšzemes kopprodukta;
2) novēršams Satversmes 62. pantā minētais apdraudējums;
3) ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā. Termins “ekonomikas nopietna lejupslīde”
šajā likumā lietots tādā pašā nozīmē kā Padomes 2005. gada 27. jūnija regulā (EK)
Nr.1056/2005, ar kuru groza regulu (EK) Nr.1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu.
(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajos gadījumos atkāpes apjoms nedrīkst
pārsniegt nepieciešamo izmaksu apjomu.
(3) Šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajā gadījumā atkāpe ir pieļaujama tādā apjomā, kāds
nepieciešams ekonomikas nopietnas lejupslīdes pārvarēšanai, un nedrīkst pārsniegt prognozēto
ieņēmumu samazinājumu. Nosakot atkāpes apjomu, izvērtē Fiskālās padomes viedokli.
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13. pants. Izdevumu pieauguma nosacījums
Ietvara likuma projekts izstrādājams, ievērojot izdevumu pieauguma nosacījumu, kas saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra regulas (ES) Nr.1175/2011, ar ko
groza Padomes regulu (EK) Nr.1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas
uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu, 9. pantu tiek piemērots, izstrādājot šajā regulas pantā
minēto Eiropas Komisijas izvērtējumu.
14. pants. Parāda nosacījums
(1) Ietvara likuma projekts izstrādājams, ievērojot nosacījumu, ka vispārējās valdības parāds
saimnieciskā gada beigās nedrīkst pārsniegt 60 procentus no iekšzemes kopprodukta faktiskajās
cenās.
(2) Vispārējās valdības parādu aprēķina saskaņā ar Eiropas Padomes 1996. gada 25. jūnija
regulā (EK) Nr.2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā noteikto
vispārējās valdības parāda aprēķināšanas metodoloģiju.
15. pants. Koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu noteikšana
Izstrādājot ietvara likuma projektu, koriģētos maksimāli pieļaujamos valsts budžeta
izdevumus attiecīgajam gadam nosaka tā, lai vienlaikus tiktu ievērots bilances nosacījums un
izdevumu pieauguma nosacījums.
16. pants. Fiskālo risku vispārējā vadība
(1) Ministru kabinets nodrošina fiskālo risku vispārējo vadību. Fiskālo risku vispārējās
vadības mērķis ir nodrošināt šā likuma 5. panta trešās daļas 1., 3., 4., 5. un 7. punktā noteikto
rādītāju (turpmāk — fiskālie rādītāji) stabilitāti vidējā termiņā neatkarīgi no ārējo faktoru izraisītām
izmaiņām, kā arī mazināt ārējo faktoru izraisītu izmaiņu ietekmi uz fiskālajiem rādītājiem katrā
ietvara likuma perioda gadā.
(2) Fiskālo risku vispārējā vadība ietver ikgadēju fiskālo risku identificēšanu, to iestāšanās
varbūtības un fiskālās ietekmes novērtēšanu, kā arī fiskālo risku novēršanai vai mazināšanai
nepieciešamo pasākumu izstrādi. Fiskālo risku vispārējā vadība ietver arī mehānismu, atbilstoši kuram
vispārējās valdības sektorā ietilpstošās institūcijas sadarbojas iepriekš minēto funkciju veikšanā.
(3) Ministru kabinets izstrādā kārtību, kādā tiek īstenota fiskālo risku vispārējā vadība.
(4) Ietvara likuma projektā noteikto fiskālo rādītāju stabilitātes nodrošināšanai nepieciešamie
pasākumi tiek noteikti fiskālo risku deklarācijā, kuru apstiprina Ministru kabinets. Fiskālo risku
deklarācijā ietver:
1) fiskālo risku vispārējās vadības apraksta kopsavilkumu, veiktos un plānotos
uzraudzības pasākumus, priekšlikumus risku vadības sistēmas pilnveidošanai un to
ieviešanā panāktā progresa vērtējumu, kā arī minētās informācijas salīdzinājumu ar
iepriekšējā fiskālo risku deklarācijā sniegto informāciju;
2) fiskālo risku klasifikāciju;
3) fiskālo risku ietekmes un iestāšanās varbūtības novērtēšanas metodes;
4) fiskālo risku, kuru iestāšanās varbūtība un fiskālā ietekme ir novērtēta (turpmāk —
kvantificējamie fiskālie riski), detalizētu izklāstu (riska avota apraksts, uzņemto
saistību apjoms, fiskālā ietekme, iestāšanās varbūtība, riska vadības mehānisms,
lietotais riska notikuma seku novēršanas mehānisms, izmaiņas minētajā informācijā
salīdzinājumā ar iepriekšējo fiskālo risku deklarāciju);
5) fiskālo risku, kuru iestāšanās varbūtība vai fiskālā ietekme nav novērtēta (turpmāk —
nekvantificējamie fiskālie riski), izklāstu, tajā pēc iespējas ietverot arī šīs daļas
4. punktā minēto informāciju;
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6)

fiskālā nodrošinājuma rezerves (17. pants) aprēķinu, ieskaitot fiskālā nodrošinājuma
aprēķinu attiecībā uz katru fiskālo risku deklarācijā iekļauto fiskālo risku, kuram
tiek aprēķināta rezerve.
(5) Fiskālo risku deklarācijā iekļauj vismaz šādus kvantificējamos fiskālos riskus:
1) kārtējo maksājumu Eiropas Savienības budžetā un starptautiskai sadarbībai pieaugums;
2) projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamo un no attiecīgās programmas
neatmaksājamo izdevumu pieaugums tādām Eiropas Savienības politiku
instrumentu un citām ārvalstu finanšu palīdzības programmām, kurām netiek
piemērota izdevumu izlīdzināšana;
3) pamatbudžeta izdevumu pieaugums sakarā ar aktuālākām valsts sociālo pabalstu un
pensiju saņēmēju kontingenta prognozēm;
4) speciālā budžeta izdevumu pieaugums sakarā ar aktuālākām sociālās apdrošināšanas
pakalpojumu saņēmēju kontingenta, kā arī pensiju un pabalstu vidējā apmēra
prognozēm.
17. pants. Fiskālā nodrošinājuma rezerve un fiskālo risku izraisīto izdevumu segšanas
nosacījumi
(1) Fiskālā nodrošinājuma rezerves mērķis ir nodrošināt ietvara likumā attiecīgajam gadam
noteikto vispārējās valdības budžeta bilances plānoto līmeni nelielu makroekonomisko svārstību
gadījumā un fiskālo risku deklarācijā iekļauto kvantificējamo fiskālo risku izraisīto izdevumu
segšanas gadījumā.
(2) Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjomu ietvara likuma projektā nosaka atbilstoši fiskālo
risku deklarācijā iekļautajiem kvantificējamiem fiskālajiem riskiem. Tā nevar būt mazāka par
0,1 procentu no iekšzemes kopprodukta.
(3) Ministru kabinets apstiprina fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas
metodoloģiju.
(4) Ja fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoms nav pietiekams fiskālo risku deklarācijā
iekļauto kvantificējamo fiskālo risku izraisīto izdevumu segšanai, izdevumi var pārsniegt koriģētos
maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus.
(5) Fiskālo risku deklarācijā iekļauto nekvantificējamo fiskālo risku un neiekļauto fiskālo risku
izraisītos izdevumus, ja tie neatbilst šā likuma 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta nosacījumiem
un ja to visu kopapjoms nepārsniedz 0,1 procentu no iekšzemes kopprodukta, var veikt, pārsniedzot
koriģētos maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus.
(6) Ministru kabinets izstrādā priekšlikumus izdevumu samazināšanai citās izdevumu
pozīcijās vai ieņēmumu palielināšanai, lai kompensētu fiskālo risku deklarācijā iekļauto
nekvantificējamo fiskālo risku un neiekļauto fiskālo risku izraisītos izdevumus, ja tie neatbilst šā
likuma 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta nosacījumiem un ja to visu kopapjoms pārsniedz
0,1 procentu no iekšzemes kopprodukta.
18. pants. Izdevumu izlīdzināšanas mehānisms
(1) Lai nodrošinātu stabilu izdevumu vidēja termiņa plānošanu, atsevišķām valsts budžeta
izdevumu pozīcijām piemēro izdevumu izlīdzināšanas mehānismu.
(2) Izdevumu izlīdzināšanas mehānisms tiek piemērots šādām valsts budžeta izdevumu
pozīcijām:
1) Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, kopējās lauksaimniecības
politikas un kopējās zivsaimniecības politikas izdevumiem;
2) valsts budžeta izdevumiem, kas saistīti ar tās valsts parāda daļas apkalpošanu, kura
ietilpst Valsts kases kompetencē.
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(3) Kopējos attiecīgā gada izlīdzinātos izdevumus nosaka kā visu šā panta otrajā daļā minēto
izlīdzināto izdevumu summu, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta ceturto un sesto daļu.
(4) Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, kopējās lauksaimniecības politikas
un kopējās zivsaimniecības politikas projektu un pasākumu izlīdzināto izdevumu apjomu nosaka:
1) gadā, kas ietilpst programmas periodā, — attiecīgā fonda vai politikas projektu
un pasākumu kopējo no ārvalstu finanšu palīdzības programmas neapmaksājamo
izdevumu apjomu dalot ar programmas perioda gadu skaitu un pieskaitot no ārvalstu
finanšu palīdzības programmas apmaksājamo attiecīgā gada izdevumu apjomu;
2) gadā, kas neietilpst programmas periodā, — no ārvalstu finanšu palīdzības
programmas apmaksājamo attiecīgā gada izdevumu apjomā.
(5) Programmas periods šā likuma izpratnē ir ārvalstu finanšu palīdzības programmas
plānošanas periods.
(6) Valsts parāda apkalpošanas izlīdzinātos izdevumus katram ietvara likuma gadam
nosaka saskaņā ar valsts parāda pieauguma tendenci, izslēdzot izdevumu svārstības, kas izriet no
prognozētām procentu likmju svārstībām.
(7) Ministru kabinets apstiprina valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu
aprēķināšanas metodoloģiju.
19. pants. Valsts pamatbudžeta faktisko ieņēmumu pārsniegums pār faktiskajiem
izdevumiem un tā izmantošana
(1) Valsts pamatbudžeta faktisko ieņēmumu pārsniegums pār faktiskajiem izdevumiem tiek
ieskaitīts ilgtermiņa stabilizācijas rezervē vai novirzīts valsts parāda dzēšanai.
(2) Šā panta pirmās daļas nosacījums neattiecas uz tādu valsts pamatbudžeta faktisko
ieņēmumu pārsniegumu pār faktiskajiem izdevumiem, kas izmantojams turpmākajos gados
saskaņā ar citiem likumiem.
(3) Ministru kabinets katru gadu lemj par pārsnieguma — ja tāds ir — novirzīšanu valdības
parāda dzēšanai vai ieskaitīšanai ilgtermiņa stabilizācijas rezervē.
20. pants. Makroekonomiskās prognozes
(1) Makroekonomiskās vidēja termiņa prognozes, tai skaitā iekšzemes kopprodukta
pieauguma tempa prognozes, iekšzemes kopprodukta deflatora prognozes un potenciālā iekšzemes
kopprodukta pieauguma tempa prognozes, izstrādā Finanšu ministrija.
(2) Makroekonomiskās prognozes tiek saskaņotas ar Latvijas Banku un Ekonomikas
ministriju.
III nodaļa
Fiskālās disciplīnas uzraudzība
21. pants. Fiskālās disciplīnas padomes statuss
Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk — Padome) ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas tiek
izveidota šā likuma ievērošanas uzraudzībai.
22. pants. Padomes sastāvs
(1) Padomes sastāvā ir šādi seši locekļi:
1) trīs pēc Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra kopīga priekšlikuma izvirzīti
pārstāvji;
2) trīs vismaz desmit Saeimas deputātu izvirzīti pārstāvji.
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(2) Par Padomes locekļiem var ievēlēt finanšu un ekonomikas jomas lietpratējus no Latvijas
vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, kuriem ir pieredze fiskālās politikas jautājumos.
(3) Kandidatūras iesniedzēju paraksti nozīmē, ka izvirzītais kandidāts piekritis savas
kandidatūras izvirzīšanai.
23. pants. Padomes locekļa pilnvaras
Padomes locekļus amatā apstiprina Saeima uz sešiem gadiem. Viens un tas pats Padomes
loceklis var ieņemt amatu Padomē ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas.
24. pants. Ierobežojums Padomes locekļiem
Par Padomes locekli nedrīkst būt:
1) persona, kura ieņem amatu politiskajā partijā vai politisko partiju apvienībā;
2) persona, kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ja tā nav reabilitēta
vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.
25. pants. Padomes locekļa pilnvaru izbeigšanās
(1) Padomes locekļa pilnvaras izbeidzas, ja:
1) viņš ar Saeimas lēmumu atbrīvots no amata;
2) izbeidzas viņa pilnvaru termiņš;
3) viņš notiesāts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un spriedums stājies
likumīgā spēkā.
(2) Saeima atbrīvo Padomes locekli no amata, ja:
1) viņš atstāj amatu pēc paša vēlēšanās. Padomes loceklis par amata atstāšanu rakstveidā
paziņo Padomei, kas par to informē Saeimu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas;
2) viņš sešus mēnešus bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies Padomes darbā, nav
apmeklējis vairāk kā pusi no Padomes sēdēm vai ilgāk par sešiem mēnešiem pēc
kārtas slimības vai citu iemeslu dēļ nespēj pildīt amata pienākumus;
3) ir konstatēti tādi normatīvajos aktos noteikti apstākļi, kas liedz attiecīgajai personai
būt par Padomes locekli.
26. pants. Padomes priekšsēdētājs
(1) Padomes locekļi no sava vidus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu uz trim
gadiem ievēlē Padomes priekšsēdētāju. Viena un tā pati persona var ieņemt Padomes priekšsēdētāja
amatu ne vairāk kā sešus gadus pēc kārtas.
(2) Padomes priekšsēdētājs:
1) organizē un vada Padomes darbu;
2) sasauc un vada Padomes sēdes;
3) pieņem darbā un atbrīvo no darba Padomes sekretāru;
4) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Padomi.
27. pants. Padomes priekšsēdētāja vietnieks
(1) Padomes locekļi no sava vidus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu uz trim
gadiem ievēlē Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Viena un tā pati persona var ieņemt Padomes
priekšsēdētāja vietnieka amatu ne vairāk kā sešus gadus pēc kārtas.
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(2) Padomes priekšsēdētāja vietnieks Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā izpilda šā
likuma 26. panta otrajā daļā noteiktās funkcijas.
28. pants. Padomes kompetence
(1) Padome uzrauga šajā likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma
projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un
grozījumu sagatavošanā.
(2) Padome pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas
pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes
kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu.
(3) Padome uzrauga šā likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma
izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo
rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām.
(4) Padome sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama
ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā (12. panta pirmās daļas 3. punkts).
(5) Padome sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī
pastāvošajiem fiskālajiem riskiem (16. panta ceturtā daļa).
(6) Padome sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams,
neatbilstības ziņojumu (29. pants).
(7) Padome sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās
politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem šā likuma normu
ievērošanai.
(8) Lai sagatavotu šajā likumā noteiktos ziņojumus, Padome novērtē un analizē valsts fiskālās
politikas ilgtspēju.
(9) Padomei ir šādas tiesības:
1) atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām
un fiziskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;
2) pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām Padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo
informāciju;
3) sniegt Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam ieteikumus jautājumos par ietvara
likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādi;
4) uzaicināt ekspertus un citus speciālistus piedalīties un sniegt viedokli Padomes
sēdēs;
5) sniegt Ministru kabinetam ierosinājumus par nepieciešamajiem grozījumiem ar
valsts fiskālo disciplīnu saistītos normatīvajos aktos.
(10) Ja Padomes loceklim par kādu Padomes ziņojumos ietverto jautājumu ir atšķirīgs
viedoklis, viņam ir tiesības piecu darba dienu laikā to pievienot ziņojumam.
29. pants. Padomes ziņojumi
(1) Padome līdz ietvara likuma projekta iesniegšanai Saeimā sagatavo fiskālās disciplīnas
uzraudzības ziņojumu. Ziņojums tiek pievienots ietvara likuma projektam un iesniegts Saeimai.
Ziņojumu publisko arī Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.
(2) Ja Padome atklāj šā likuma pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo
neatbilstības ziņojumu, kurā ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Neatbilstības ziņojumu
sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai, kā
arī publisko Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.
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30. pants. Padomes sēžu sasaukšana un lēmumu pieņemšana
(1) Padome savas darbības noteikšanai izstrādā un apstiprina iekšējās kārtības noteikumus.
Iekšējās kārtības noteikumi paredz Padomes kārtējo sēžu sasaukšanas laiku un kārtību.
(2) Padomes ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa Padomes priekšsēdētājs vai vismaz četri
Padomes locekļi.
(3) Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri Padomes locekļi, un lēmumu
pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā četri Padomes locekļi.
(4) Padomes sēdēs pieņemtie lēmumi un Padomes sagatavotie ziņojumi ir publiski pieejami.
31. pants. Padomes darba nodrošināšana
(1) Padomes sekretāra funkcijas un darba pienākumus nosaka Padome.
(2) Padomes darbību tehniski nodrošina Finanšu ministrija.
(3) Padomes locekļi saņem atlīdzību atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumam un proporcionāli nostrādātajam laikam. Padomes locekļu stundas
algas likmi nosaka, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos
latos, piemērojot koeficientu 0,056. Izmaksājamās atlīdzības apmērs mēnesī nepārsniedz Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 6.3 daļā noteikto
apmēru.
(4) Padomes piesaistītajiem ekspertiem atlīdzību nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam
un atbilstoši vidējai līdzvērtīga darba cenai darba tirgū.
(5) Padomes sekretāra atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumam. Padomes sekretārs Padomē ir nodarbināts normālā darba laika
ietvaros.
(6) Finanšu ministrija atsevišķā Finanšu ministrijas budžeta programmā (apakšprogrammā)
plāno Padomes darba nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus, paredzot:
1) atlīdzību Padomes locekļiem saskaņā ar šā panta trešo daļu vismaz par sešām
Padomes sēdēm gadā, tai skaitā vismaz par astoņām stundām sakarā ar gatavošanos
katrai Padomes sēdei;
2) atlīdzību Padomes sekretāram;
3) atlīdzību Padomes piesaistītajiem ekspertiem — ne mazāk kā 50 procentu apmērā
no Padomes locekļu un Padomes sekretāra atalgojuma fonda;
4) transporta izdevumu un izdevumu par naktsmītni kompensēšanu Padomes
locekļiem saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3. panta 6.3 daļu, ievērojot šādus nosacījumus:
a) ja tiek izmantots gaisa transporta līdzeklis, kompensējamie izdevumi
nepārsniedz izmaksas par braucienu ekonomiskajā klasē,
b) izdevumi par naktsmītni kompensējami ne vairāk kā par trim naktīm,
nepārsniedzot 70 latus par vienu nakti;
5) Padomes darbības tehniskajam nodrošinājumam nepieciešamos izdevumus.
Pārejas noteikumi
1. Šā likuma 10. panta nosacījumu sāk piemērot no brīža, kad iepriekšējā gada plānotā
vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance ir lielāka par -1,0 procentu no iekšzemes kopprodukta
faktiskajās cenās. Līdz šā nosacījuma izpildei vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance tiek
plānota vismaz par 0,5 procentiem no iekšzemes kopprodukta faktiskajās cenās augstāka nekā
iepriekšējā gadā plānotā vai faktiskā vispārējās valdības budžeta strukturālā bilance. Ja starptautiskajā
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līgumā, ko apstiprinājusi Saeima, tiek noteikts cits vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances
pieauguma temps, 0,5 procentu pieauguma vietā tiek piemērots starptautiskajā līgumā noteiktais
pieauguma temps.
2. Sagatavojot 2014., 2015. un 2016. gada ietvara likuma projektu:
1) fiskālo risku deklarācija tam netiek pievienota;
2) koriģētie maksimāli pieļaujamie valsts budžeta izdevumi perioda pirmajam un
otrajam gadam tiek noteikti saskaņā ar šā likuma 15. pantu un ievērojot šo pārejas
noteikumu 1. punktu.
3. Fiskālā nodrošinājuma rezerve 2014. un 2015. gadam netiek noteikta. Fiskālā
nodrošinājuma rezerve 2016. gadam tiek noteikta kā 0,1 procents no iekšzemes kopprodukta.
4. Uz šā likuma 16. panta piektajā daļā noteiktajiem fiskālajiem riskiem 2014. gadā attiecināmi
šā likuma nosacījumi, kas piemērojami fiskālo risku deklarācijā iekļautajiem kvantificējamiem
riskiem.
5. Izdevumu izlīdzināšanu valsts parāda apkalpošanas izdevumiem sāk piemērot no
2017. gada.
6. Izdevumu izlīdzināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, kopējās
lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas projektu un pasākumu izdevumiem
sāk piemērot no 2016. gada.
7. Šā likuma 11. pantā minēto faktiskās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances un
minimālās plānojamās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances starpību sāk aprēķināt par
2013. gadu, un pirmo aprēķinu Finanšu ministrija veic līdz 2014. gada 1. decembrim.
8. Padome darbu sāk 2014. gada 1. janvārī.
9. Saeima, ievēlot Padomi pirmo reizi, trīs tās locekļus — šā likuma 22. panta pirmās daļas
1. punktā minētos pārstāvjus — ievēlē uz sešiem gadiem, bet šā likuma 22. panta pirmās daļas
2. punktā minētos pārstāvjus — uz trim gadiem.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2011. gada 8. novembra direktīvas
Nr.2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 20. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.02.2013., Nr.36.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

79.

290L/11

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000,
2., 14.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2005, 6.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 106., 205.nr.; 2011, 201.nr.) šādus grozījumus:
1. 19. pantā:
izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajā termiņā.”;
izslēgt trešajā daļā vārdus “aizklāti balsojot”.
2. 37. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“Domes sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības
domes mājaslapā internetā.”;
izslēgt otrās daļas 9. punktā vārdus “kādā veidā un”;
izslēgt otrās daļas 12. punktu;
izslēgt trešās daļas pirmo teikumu.
3. Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:
“38. pants. Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputāta, izpilddirektora un
viņa vietnieka, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja un viņa vietnieka komercdarbības,
ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes kārtību, darbu pildīšanas, kā
arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Papildus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem
amatu savienošanas ierobežojumiem pašvaldības domes deputāts nedrīkst:
1) ieņemt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja un viņa vietnieka amatu;
2) ieņemt attiecīgās pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst:
a) domes lēmumu projektu sagatavošana,
b) domes lēmumu tiesiskuma un lietderības pārbaude,
c) kontrole un uzraudzība pār domes pieņemto lēmumu izpildi,
d) padomu un konsultāciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
3) tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai pakalpojumus šīs daļas 2. punktā minētajos
jautājumos;
4) ieņemt attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa vietnieka amatu, izņemot
iestādē, kas realizē šā likuma 15. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas;
5) ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās pašvaldības kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrībā,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā ar citām pašvaldībām
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pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrībā, kurā vienas vai vairāku pašvaldības
kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus,
izņemot kapitālsabiedrību, kas realizē no šā likuma 15. panta pirmās daļas 6. punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs papildus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” noteiktajiem institūcijas vadītāja pienākumiem nodrošina, ka tiek ievēroti
šā panta otrās daļas noteikumi.”
4. 40. pantā:
izslēgt otro un trešo daļu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora,
izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pagasta vai pilsētas pārvaldes
vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par
katram amatam izvirzītajiem kandidātiem.”
5. 45. pantā:
aizstāt piektajā daļā vārdus “laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis””;
izslēgt astoto daļu.
6. Aizstāt 49. panta pirmajā un piektajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā
izdevumā”.
7. Papildināt 58. panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda “priekšsēdētājs” ar vārdiem “un
viņa vietnieks”.
8. Izslēgt 59. pantu.
9. Izslēgt 65. panta pirmajā daļā vārdus “aizklāti balsojot”.
10. Izslēgt 67. pantu.
11. Izslēgt 68. panta pirmās daļas otro teikumu.
12. Izslēgt 69. panta otro daļu.
13. Izslēgt 69.2 panta trešo daļu.
14. 93. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “triju dienu laikā” ar vārdiem “septiņu dienu laikā”.
15. Papildināt pārejas noteikumus ar 32. un 33. punktu šādā redakcijā:
“32. Pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. jūlijam nodrošina šā likuma 37. panta pirmajā
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daļā noteikto par domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un ievietošanu domes mājaslapā internetā.
33. Šā likuma grozījumi par 38. panta izteikšanu jaunā redakcijā, 58. panta pirmās daļas otrā
teikuma papildināšanu pēc vārda “priekšsēdētājs” ar vārdiem “un viņa vietnieks”, kā arī šā likuma
grozījumi par 67. panta, 68. panta pirmās daļas otrā teikuma, 69. panta otrās daļas un 69.2 panta
trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2013. gada 1. jūlijā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 20. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.02.2013., Nr.36.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

80.

291L/11

Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”

Izdarīt likumā “Par piesārņojumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 21., 23.nr.; 2009, 12.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 104., 206.nr.; 2011, 120.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis””.
2. 1. pantā:
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1) būtiska izmaiņa — iekārtas īpašību vai darbības veida izmaiņa vai paplašināšana,
kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi;”;
papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“11) atļauja — kompetentās iestādes izdots administratīvs akts, kas atļauj veikt
piesārņojošu darbību ar nosacījumu, ka iekārta vai tās daļa funkcionē atbilstoši
vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos un šajā administratīvajā aktā
noteiktajām prasībām;”;
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) emisija — tieša vai netieša vielu, vibrācijas, siltuma, nejonizējoša starojuma vai
trokšņa izplūde no stacionāra vai difūza avota gaisā, ūdenī vai zemē;”;
izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7) piesārņojums — cilvēka rīcības izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai trokšņa tieša
vai netieša novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēku
veselību vai vidi un kas var radīt kaitējumu īpašumam vai ietekmēt dabas resursu
izmantošanu un cita veida likumīgu vides izmantošanu;”;
papildināt pantu ar 17., 18., 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:
“17) iekārta — stacionāra tehniska vienība, kurā tiek veikta viena vai vairākas A, B vai
C kategorijas piesārņojošas darbības, kā arī citas ar iekārtas pamatdarbību tieši
tehniski saistītas darbības, kas ietekmē emisiju vai piesārņojumu un tiek veiktas ar
iekārtas darbību saistītā teritorijā;
18) jauns tehnisks paņēmiens — šā likuma 1.pielikumā noteiktajām piesārņojošām
darbībām (iekārtām) paredzēts tehnisks paņēmiens, kas, ieviests ražošanā, var
nodrošināt augstāku vispārējo vides aizsardzības līmeni vai vismaz tādu pašu vides
aizsardzības līmeni un lielākus izmaksu ietaupījumus nekā pašreizējie labākie
pieejamie tehniskie paņēmieni;
19) secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem — rūpniecības
nozarei vai piesārņojošai darbībai Eiropas Komisijas noteikto labāko pieejamo tehnisko
paņēmienu apraksts, kā arī ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem
saistītās emisiju robežvērtības, izejvielu patēriņa līmeņi, piesārņojošas darbības
uzraudzība un uz piesārņojošu darbību attiecināmi vietas sanācijas pasākumi;
20) vides inspicēšana — rīcības veidu kopums, ko veic kompetentā iestāde vai persona,
ja kompetentā iestāde tai devusi šādu uzdevumu, tai skaitā iekārtu pārbaude, emisiju
pārraudzība un iekšējo ziņojumu un pārbaudes dokumentu kontrole, pašuzraudzības
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pārbaude, izmantoto tehnisko paņēmienu un iekārtas vides pārraudzības atbilstības
pārbaude, kuras mērķis ir uzlabot iekārtu atbilstību atļauju nosacījumiem un, ja
nepieciešams, pārraudzīt to ietekmi uz vidi, kā arī nodrošināt iekārtas darbības
atbilstību normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību;
21) augsne — zemes garozas virsējais slānis, kas atrodas starp pamatiezi un zemes
virsmu un ir veidots no minerāldaļiņām, organiskām vielām, ūdens, gaisa un
dzīviem organismiem.”
3. Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana,
operators par to nekavējoties paziņo attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei
(turpmāk — reģionālā vides pārvalde) un rīkojas tā, lai nodrošinātu, ka iekārtas normāla darbība
tiek atjaunota visdrīzākajā laikā vai attiecīgi tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu
ievērošanas apdraudējums. Ja reģionālā vides pārvalde uzskata, ka operatora veiktie pasākumi
nenodrošina iekārtas darbības atjaunošanu atbilstoši atļaujas nosacījumiem vai nenovērš iespējamo
šo nosacījumu ievērošanas apdraudējumu, tā izvirza tādus nosacījumus, kas nodrošinās iekārtas
darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atļaujas nosacījumiem.”
4. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:
“8.2 pants. Oglekļa dioksīda uzglabāšana
Latvijas teritorijā, tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā ir aizliegta
oglekļa dioksīda uzglabāšana ģeoloģiskās struktūrās, kā arī vertikālajā ūdens slānī.”
5. 11. pantā:
izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) noteikumus par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi;”;
papildināt otro daļu ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:
“19) kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu
emisija no sadedzināšanas iekārtām;
20) kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām,
kurās izmanto organiskos šķīdinātājus.”
6. Izteikt 19. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Lai uzsāktu vai turpinātu A vai B kategorijas darbību, kā arī būtisku izmaiņu gadījumā
operators saņem atļauju veikt piesārņojošu darbību.”
7. Izteikt 20. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) A kategorijas atļauju nosacījumi iekārtām, kas tiek izmantotas jaunu tehnisko paņēmienu
pētīšanai, izstrādei vai pārbaudei, noteikti šā likuma 31. panta septītajā daļā.”
8. 21. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “Labākie” ar vārdu “pieejamie”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tehniskie paņēmieni ir pieejami, ja tie ir ekonomiski un tehniski pamatoti un neatkarīgi
no tā, vai tie iepriekš lietoti vai ieviesti ražošanā Latvijā, tos ir iespējams ieviest noteiktā rūpniecības
nozarē, ņemot vērā attiecīgās izmaksas un priekšrocības.”;
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papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “vides aizsardzības līmeni” ar vārdu “kopumā”;
izteikt piektās daļas 13. punktu šādā redakcijā:
“13) pamatojas uz secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem.
Veicot darbības, kurām atļaujas izsniegšanas vai atļaujas pārskatīšanas brīdī nav
piemērojamu secinājumu par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem,
izmanto informāciju par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kuru
publicējusi Eiropas Komisija vai starptautiskās organizācijas;”;
papildināt piekto daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:
“14) nodrošina, ka iekārtas radīto emisiju robežvērtības nepārsniedz atbilstoši labākajiem
pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem noteiktās emisiju robežvērtības.”
9. Izteikt 24.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tādu piesārņojošu darbību veikšanai, kuras atbilst noteiktai rūpniecības nozarei un kurām
raksturīga attiecīgajai nozarei specifiska iedarbība uz vidi, var noteikt īpašas prasības. Nosakot
īpašas prasības, kas attiecināmas uz šā likuma 1.pielikumā minētajām piesārņojošām darbībām
(iekārtām), ņem vērā secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem.”
10. Izslēgt 25. panta otrās daļas 1. punktā vārdu “noslēguma”.
11. 28. pantā:
papildināt otrās daļas 3. punktu pēc vārdiem “kuri rada” ar vārdu “troksni”;
izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Iesniegumam pievieno:
1) šā panta otrajā daļā minētās informācijas kopsavilkumu, kurā nelieto specifiskus
tehniskos aprakstus un terminus, lai tas būtu viegli saprotams sabiedrībai;
2) pamatziņojumu par augsnes un pazemes ūdeņu kvalitāti iekārtas teritorijā
(turpmāk — pamatziņojums), ja tas nepieciešams A kategorijas darbību veikšanai
saskaņā ar šā likuma 29. panta sesto daļu.”;
izslēgt trešajā un ceturtajā daļā vārdu “noslēguma”.
12. Papildināt 29. pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja A kategorijas darbība ietver tādu bīstamo ķīmisko vielu lietošanu, ražošanu vai
emisiju, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu iekārtas teritorijā, operators
izstrādā pamatziņojumu un kopā ar iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai un tam pievienoto šā panta 2.1 daļas 1. punktā minēto informācijas kopsavilkumu
iesniedz to reģionālajai vides pārvaldei. Pamatziņojumu, kas nepieciešams esošo piesārņojošo
darbību veikšanai, vides pārvaldei iesniedz, pirms piesārņojošas darbības atļauja pirmo reizi
tiek pārskatīta saskaņā ar šā likuma 32. panta 3.2 daļu. Reģionālā vides pārvalde pamatziņojumā
ietverto informāciju izmanto, izvirzot atļaujas nosacījumus iekārtas darbībai vai, ja iekārtas darbība
tiek pārtraukta, iekārtas teritorijas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar šā likuma 30. pantu.
Pamatziņojuma izstrāde nav nepieciešama A kategorijas darbībām, kurām augsnes un pazemes
ūdeņu kvalitātes izvērtējums veikts ietekmes uz vidi novērtējuma laikā, ja iesniegums par atļaujas
saņemšanu to veikšanai iesniegts ne vēlāk kā trīs gadus pēc tam, kad saņemts atzinums par ietekmes
uz vidi novērtējumu.
(7) Ministru kabinets nosaka pamatziņojuma izstrādes kārtību un saturu.
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(8) Ja pamatziņojumā ietvertā informācija norāda uz piesārņojuma līmeni, kas rada risku
cilvēku veselībai vai videi, reģionālā vides pārvalde, pārskatot A kategorijas darbības atļauju,
izvirza operatoram nosacījumus tādu pasākumu veikšanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu
iekārtas teritorijas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī. Reģionālā vides pārvalde nosacījumus pamato
ar normatīvo aktu prasībām par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, kā arī par pazemes
ūdeņu kvalitāti.”
13. Papildināt 30. pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(5) A kategorijas darbības pārtraukšanas gadījumā operators nodrošina augsnes un pazemes
ūdeņu stāvokļa novērtējumu attiecībā uz tām bīstamajām ķīmiskajām vielām, kādas izmantotas
ražošanā, ražotas iekārtā vai novadītas vidē. Iesniedzot reģionālajai vides pārvaldei iesniegumu par
iekārtas darbības pārtraukšanu, operators tam pievieno augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojuma
novērtējumu salīdzinājumā ar pamatziņojumā ietverto informāciju.
(6) Ja salīdzinājumā ar pamatziņojumā ietverto informāciju augsnes un pazemes ūdeņu
novērtējumā norādītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums ir būtisks, kā arī rada
apdraudējumu cilvēku veselībai un videi, reģionālā vides pārvalde izvirza operatoram nosacījumus
tādu pasākumu veikšanai, kas nepieciešami, lai atjaunotu sākotnējo augsnes un pazemes ūdeņu
stāvokli. Reģionālā vides pārvalde nosacījumus pamato ar normatīvo aktu prasībām par augsnes
un grunts kvalitātes normatīviem, kā arī par pazemes ūdeņu kvalitāti.
(7) Ja atļaujas nosacījumi neparedz prasību izstrādāt pamatziņojumu, iekārtas darbības
pārtraukšanas gadījumā operators izvērtē iespējamo augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu un,
ja nepieciešams, veic pasākumus, kas nepieciešami, lai iekārta neradītu augsnes un pazemes ūdeņu
piesārņojuma draudus.”
14. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:
“31. pants. A un B kategorijas atļauju nosacījumi
(1) Atļaujā ietver nosacījumus, kuru ievērošana nepieciešama, lai nodrošinātu cilvēku
veselības aizsardzību un sasniegtu augstu vides aizsardzības līmeni kopumā — gaisa, virszemes
ūdeņu, pazemes ūdeņu, augsnes un zemes dzīļu aizsardzību, kā arī nosaka:
1) emisijas limitus piesārņojošām vielām, kuras varētu tikt emitētas no iekārtas,
ievērojot attiecīgās vielas raksturu un iespējamo piesārņojuma pārnesi no vienas
vides citā (ūdens, gaiss, augsne), kā arī citu veidu emisijas limitus;
2) prasības, kas nodrošina augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu,
iekārtā radīto emisiju monitoringa nosacījumus, kā arī monitoringa mērījumu
metodoloģiju, periodiskumu un izvērtējumu, lai pierādītu A kategorijas iekārtas
darbības atbilstību labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem;
3) prasību operatoram sniegt gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi;
4) prasības, kas jāievēro operatoram, lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides
aizsardzību, kā arī atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot dabas resursus un
enerģiju, kā arī lietojot ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus. Lai novērstu augsnes
un gruntsūdeņu piesārņojumu, iekārtām, kuru darbība saistīta ar bīstamo ķīmisko
vielu lietošanu, ražošanu vai emisiju, atļaujas nosacījumos ietver prasības attiecībā
uz iekārtu darbības drošības kontroli, tai skaitā iekārtā lietoto, ražoto vai izmantoto
ķīmisko vielu monitoringa nosacījumus atbilstoši šā likuma 45. pantam;
5) pasākumus, kas saistīti ar iekārtai netipiskiem darbības apstākļiem, arī ar iekārtas
darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšana vai
testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas
tehnisko dokumentāciju), iespējamām noplūdēm, nepareizu darbību, pēkšņu
apstāšanos un darbības pārtraukšanu;
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6)

vides kvalitātes mērķus konkrētajai teritorijai vai saskaņā ar upju baseinu apgabalu
apsaimniekošanas plānu veicamos pasākumus un to īstenošanas termiņus;
7) prasības attiecībā uz iekārtas energoefektivitāti, kuras operators šā likuma
2. pielikumā minētajām iekārtām drīkst nepiemērot gadījumos, kad citādi nav
iespējams ievērot siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumus;
8) citus pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu šā likuma II nodaļā minēto prasību
izpildi.
(2) A kategorijas atļaujas nosacījumus, tai skaitā emisiju robežvērtības vai raksturlielumus,
pamato ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu. Nosakot atļaujas nosacījumus:
1) izmanto secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem
šā likuma 1.pielikumā ietvertajām darbībām (iekārtām), nenosakot konkrētu
izmantojamās tehnoloģijas veidu;
2) ņem vērā attiecīgās iekārtas tehniskos raksturlielumus, ģeogrāfisko izvietojumu un
vides apstākļus.
(3) A kategorijas atļaujā piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības nosaka tā, ka iekārtas
normāla darba režīmā tās nepārsniedz secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem noteiktās emisiju robežvērtības, kas noteiktas, ņemot vērā šādus apsvērumus:
1) emisiju robežvērtības attiecas uz tiem pašiem vai īsākiem periodiem un tiem pašiem
darbības nosacījumiem, no kuriem atvasinātas labāko pieejamo tehnisko paņēmienu
emisiju robežvērtības;
2) emisiju robežvērtības neattiecas uz šīs daļas 1. punktā norādītajiem apstākļiem,
bet operators ar ikgadēja emisiju monitoringa rezultātiem reģionālajai vides
pārvaldei pierāda, ka, iekārtai strādājot normālā darba režīmā, emisijas nepārsniedz
secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem noteiktās
emisiju robežvērtības.
(4) Ja reģionālā vides pārvalde A kategorijas atļaujā ietver nosacījumus iekārtas darbībai,
pamatojoties uz labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kas nav ietverti secinājumos
par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, tā nodrošina, ka tehnisko paņēmienu
noteikšanā izmantoti šā likuma 21. panta piektajā daļā minētie principi, kā arī iekārtas radīto emisiju
atbilstību robežvērtībām un mērķlielumiem. Šis nosacījums reģionālajai vides pārvaldei jāievēro
arī tādā gadījumā, ja uz iekārtā veiktu darbību vai ražošanas procesu neattiecas secinājumi par
labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai minētie secinājumi neattiecas uz darbības
vai procesa iespējamo ietekmi uz vidi. Šādā gadījumā reģionālā vides pārvalde, nosakot atļaujas
nosacījumus, noskaidro operatora viedokli, pievieno to atļaujas pielikumā un publicē Valsts vides
dienesta tīmekļa vietnē kā atļaujas pielikumu.
(5) Ja normatīvajos aktos noteiktie vides kvalitātes normatīvi paredz stingrākus nosacījumus,
nekā tas izriet no prasības lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, A kategorijas atļaujā
ietver tādus nosacījumus, kādi jāievēro, lai sasniegtu attiecīgos vides kvalitātes normatīvus.
(6) Reģionālā vides pārvalde A kategorijas atļaujā nosaka atkāpes no secinājumos par
labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem noteiktajām emisiju robežvērtībām, ja operators,
pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto vides kvalitātes normatīvu, iekārtas ģeogrāfiskā
izvietojuma, kā arī iekārtas tehnisko raksturlielumu izpētes rezultātiem, pierāda, ka secinājumos
par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem noteikto emisijas robežvērtību piemērošana
rada izmaksas, kuras ir nesamērīgi augstas salīdzinājumā ar vides apdraudējumu. Šajā gadījumā
atļauju papildina ar pielikumu, kurā ietver izvērtējumu un dokumentētu apliecinājumu atkāpes
piemērošanai, nosakot emisiju robežvērtības. Atkāpes rezultātā piemērotās emisiju robežvērtības
nedrīkst pārsniegt iekārtu radīto emisiju robežvērtības, kas noteiktas šā likuma 11. panta otrajā
daļā vai 24.2 pantā minētajā kārtībā.  
(7) Iekārtām, kas tiek izmantotas jaunu produktu vai ražošanas procesu pētīšanai, izstrādei
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vai pārbaudei, reģionālā vides pārvalde A kategorijas atļaujā nosaka pārejas periodu atkāpēm no
emisiju robežvērtībām un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanas, kā arī pasākumus, kas
ierobežo piesārņojuma rašanos, uz laiku, kas nepārsniedz deviņus mēnešus. Pēc noteiktā pārejas
perioda operators nodrošina, ka to iekārtu darbība, kuras tiek izmantotas jaunu produktu vai
ražošanas procesu pētīšanai, izstrādei vai pārbaudei, atbilst secinājumos par labākajiem pieejamiem
tehniskajiem paņēmieniem noteiktajām emisiju robežvērtībām, vai minēto iekārtu darbību
pārtrauc.
(8) Reģionālā vides pārvalde A kategorijas atļaujas monitoringa nosacījumus pamato ar
secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem minētajiem monitoringa
nosacījumiem.
(9) B kategorijas atļaujas nosacījumus pamato ar attiecīgās piesārņojošās darbības
raksturlielumiem, iekārtas ģeogrāfisko izvietojumu un vides apstākļiem. Ja iekārtas radīto emisiju
limitam nav piemērojamu emisijas robežvērtību, B kategorijas atļaujā ietver konkrētās iekārtas
tehniskos raksturlielumus.
(10) Atļaujā ietver nosacījumus, kas paredz samazināt piesārņojuma pārnesi lielākos
attālumos, kā arī pārrobežu pārnesi.
(11) Ja piesārņojoša darbība tiek veikta vai to paredzēts veikt piesārņotā vai potenciāli
piesārņotā vietā, reģionālā vides pārvalde atļaujas nosacījumos ietver prasību operatoram veikt
piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas izpēti vai piesārņotās vietas sanāciju. Lēmumu par
izpētes vai sanācijas ietveršanu atļaujas nosacījumos pieņem saskaņā ar šā likuma VII nodaļu.”
15. 32. panta trešajā daļā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) Eiropas Komisija ir izdevusi jaunus secinājumus par labākajiem pieejamiem
tehniskajiem paņēmieniem šā likuma 1.pielikumā norādītajām piesārņojošām
darbībām (iekārtām);”;
papildināt daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) lai nodrošinātu atļaujas izsniegšanu atbilstoši šā likuma 31. panta septītajā daļā
minētajiem nosacījumiem;”.
16. 32.2 pantā:
izteikt pirmo un 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, izvērtējot arī sabiedrības viedokli
un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā grozījumus, pieņem lēmumu
par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju,
ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums par iekārtu
sarakstu vai tā grozījumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem lēmumu
par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģa operatoram.
(11) Operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju šā likuma 2. pielikumā
minētajām piesārņojošām darbībām, un gaisa kuģa operatoram emisijas kvotas piešķir uz šādiem
periodiem:
1) pirmais periods — no 2005. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim;
2) otrais periods — no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;
3) trešais periods — no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;
4) turpmākie periodi — katri nākamie astoņi kalendārie gadi, sākot ar 2021. gada
1. janvāri.”;
izslēgt ceturto, 4.1, 4.2 un 4.3 daļu;
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izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” katru gadu līdz 28. februārim emisijas reģistrā sadala emisijas kvotas pa operatoru un
gaisa kuģa operatoru kontiem un valsts kontu emisijas kvotu izsolēm, ievērojot Eiropas Komisijas
apstiprināto iekārtu sarakstu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumus un
Eiropas Savienības tiesību aktus emisijas kvotu sadales jomā un emisijas kvotu izsoļu jomā.”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts šā panta pirmajā daļā minētais
lēmums attiecībā uz šā panta 1.1 daļas 3. un 4. punktā noteiktajiem periodiem.”
17. 32.9 pantā:
izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(2) Iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja vai iesniegums par C kategorijas darbību
ir saņemts, bet:”;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Ja atļaujas nosacījumu pārkāpšana rada tiešus draudus cilvēku veselībai vai var radīt
neatgriezenisku kaitējumu videi, pārvalde aptur iekārtas vai tās daļas darbību līdz brīdim, kad
saskaņā ar šā likuma 32.11 pantu pieļaujama iekārtas darbības atjaunošana.”
18. 44.1 pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Aizsardzības ministrija sertificē speciālistus, kas veic ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem
priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpēti un
nesprāgušas munīcijas meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu.”;
papildināt pantu ar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 un 3.5 daļu šādā redakcijā:
“(31) Sertifikātu ir tiesīga saņemt fiziskā persona, kura atbilst šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punkta prasībām un ir nokārtojusi ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem
priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotas un piesārņotas teritorijas izpētes
un nesprāgušas munīcijas meklēšanas, identificēšanas, izcelšanas, savākšanas un uzglabāšanas
speciālista kvalifikācijas eksāmenu. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.
(32) Aizsardzības ministrija aptur sertifikāta darbību, ja:
1) persona sertifikāta saņemšanai ir sniegusi nepatiesas ziņas;
2) persona neatbilst vismaz vienai no šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10. vai 11. punkta prasībām;
3) personas saimnieciskā darbība ir apturēta;
4) to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums.
(33) Sertifikāta darbību anulē, ja fiziskā persona četru mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts
lēmums par sertifikāta darbības apturēšanu, nav novērsusi šā panta 3.2 daļas 1. un 2. punktā minētos
pārkāpumus, spēku saglabā šā panta 3.2 daļas 3. un 4. punktā minētie ierobežojumi vai pārkāpums
nav novēršams.
(34) Aizsardzības ministrija ne retāk kā reizi trijos gados pārbauda sertificēto speciālistu
atbilstību šā panta piektās daļas prasībām.
(35) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:
1) izsniedzami, anulējami sertifikāti vai apturama to darbība fiziskajām personām, kas
veic ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju
potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpēti, ar nesprāgušas munīcijas
meklēšanu, identificēšanu, izcelšanu, savākšanu un uzglabāšanu saistītas darbības;
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2)

kārtojams ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu
munīciju potenciāli piesārņotas un piesārņotas teritorijas izpētes un nesprāgušas
munīcijas meklēšanas, identificēšanas, izcelšanas, savākšanas un uzglabāšanas
speciālista kvalifikācijas eksāmens.”;
papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “vai starptautisko organizāciju noteiktos
ierobežojumus” ar vārdiem “vai saistībā ar tā darbību pēdējā gada laikā ar spēkā stājušos tiesas
spriedumu vai citas kompetentas institūcijas lēmumu (atzinumu) nav konstatēti saimnieciskās
darbības vai darba tiesību pārkāpumi”;
papildināt piekto daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:
“12) nav apturēta sertifikāta darbība.”;
izteikt sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:
“(6) Licenci izsniedz pēc valsts nodevas samaksāšanas uz nenoteiktu laiku. Ne retāk kā reizi
trijos gados to pārreģistrē Aizsardzības ministrijā.
(7) Aizsardzības ministrija aptur licences darbību, ja:
1) komersants licences saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas;
2) komersants savā darbībā pārkāpis licencē iekļautos nosacījumus vai šā likuma vai
citu normatīvo aktu prasības, kas regulē licencē noteiktās darbības;
3) komersants vai komersanta dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru
līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības
pamatkapitāla, prokūristi, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās,
kā arī darbinieki (sertificētie speciālisti), kas tieši saistīti ar licencē minēto darbu
veikšanu, vairs neatbilst šā panta piektās daļas prasībām;
4) komersantam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tā
saimnieciskā darbība ir apturēta;
5) pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas
lēmumu (atzinumu), ir konstatēts, ka komersants pārkāpis normatīvos aktus, kas
regulē vides aizsardzību, konkurences, nodokļu vai darba tiesības pēdējo triju gadu
laikā līdz attiecīgā Aizsardzības ministrijas lēmuma izskatīšanai;
6) to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums.
(8) Licenci anulē, ja komersants iesniedzis attiecīgu iesniegumu vai ja četru mēnešu laikā no
dienas, kad pieņemts lēmums par licences apturēšanu, komersants nav novērsis šā panta septītajā
daļā minētos pārkāpumus, vai ja pārkāpums nav novēršams.”
19. Papildināt 45. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“A kategorijas piesārņojošas darbības operators pazemes ūdeņu monitoringu veic vismaz
reizi piecos gados un augsnes monitoringu — vismaz reizi 10 gados, ja vien atļaujā nav noteikts, ka,
pamatojoties uz piesārņojuma draudu novērtējumu, monitorings veicams biežāk.”
20. Izteikt 48. panta 3. punktu šādā redakcijā:
“3) ievieto un atjauno savā tīmekļa vietnē Eiropas Komisijas vai starptautisko
organizāciju publicēto informāciju par labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem attiecīgajā jomā, secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem, informē par tiem reģionālās vides pārvaldes, kā arī konsultē šajā
jautājumā operatorus;”.
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21. 49. pantā:
izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(1) Lai nodrošinātu šajā likumā noteikto prasību izpildi un kontroli, Valsts vides dienests
izstrādā un Valsts vides dienesta ģenerāldirektors apstiprina vides inspicēšanas plānu. Kontroles
atbilstoši vides inspicēšanas plānam veic vides valsts inspektori. Vides valsts inspektori pārbauda:”;
papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:
“(11) Vides inspicēšanas plānu Valsts vides dienests publicē savā tīmekļa vietnē. Vides
inspicēšanas plānu atjauno ne retāk kā reizi sešos gados.
(12) Vides inspicēšanas plānā ietver:
1) vispārīgu būtisko vides jautājumu novērtējumu;
2) norādi uz plānā iekļauto ģeogrāfisko teritoriju;
3) plānā iekļauto iekārtu sarakstu;
4) regulāras vides inspicēšanas programmas izstrādes procedūras, kas paredz laikposmu
starp divām iekārtas pārbaudēm atbilstoši riskam, ko iekārta rada videi: iekārtām,
kas rada augstu risku, veicamas ikgadējas pārbaudes, iekārtām, kas rada mazu risku,
pārbaudes veicamas ne retāk kā reizi trijos gados;
5) ārkārtas vides inspicēšanas procedūras;
6) noteikumus sadarbībai ar citām kontrolējošām iestādēm.
3
(1 ) Valsts vides dienests četru mēnešu laikā pēc pārbaudes veikšanas ievieto savā tīmekļa
vietnē ziņojumu par iekārtu pārbaudes rezultātiem.”
22. Papildināt pārejas noteikumus ar 34., 35. un 36. punktu šādā redakcijā:
“34. Grozījumi šā likuma 11. panta otrās daļas 1. punktā par tā izteikšanu jaunā redakcijā,
kā arī 11. panta otrās daļas 19. un 20. punkts un 29. panta septītā daļa stājas spēkā 2013. gada
31. martā.
35. Šā likuma 28. panta 2.1 daļas 2. punkts, 29. panta sestā daļa, 30. panta piektā, sestā un
septītā daļa, grozījumi 31. pantā attiecībā uz šā panta pirmās daļas 4. punkta, otrās daļas 1. punkta,
trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas jauno redakciju, kā arī 45. panta trešās daļas otrais teikums
piemērojams šādā kārtībā:
1) piesārņojošām darbībām (iekārtām), kuru veikšanai izsniegta A kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja vai attiecībā uz kurām iesniegums A kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai pieņemts līdz dienai, kad stājas spēkā
attiecīgie grozījumi, — sākot ar 2014. gada 7. janvāri;
2) piesārņojošām darbībām (iekārtām), kuras minētas šā likuma 1.pielikuma pirmās
daļas 4. punktā, piektās daļas 1., 2. un 3. punktā, piektās daļas 3.1, 4.1 un 6. punktā,
sestās daļas 1. punkta “c” apakšpunktā, sestās daļas 4. punkta “b” apakšpunktā un
sestās daļas 10. un 11. punktā un kuru veikšanai izsniegta piesārņojošas darbības
atļauja vai attiecībā uz kurām iesniegums piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai
pieņemts līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi, — sākot ar 2015. gada
7. janvāri.
36. Ministru kabinets līdz 2013. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 44.1 panta 3.5 un ceturtajā
daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet
ne ilgāk kā līdz 2013. gada 30. aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi
Nr.671 “Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu
un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un sanācijas darbu veikšanas speciālistu sertifikācijas un
komersantu licencēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”
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23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 15. un 16. punktu šādā
redakcijā:
“15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra direktīvas 2008/98/EK
par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ);
16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra direktīvas 2010/75/
ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole)
(pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ).”
24. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:
“Likuma “Par piesārņojumu”
1.pielikums

Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama A kategorijas atļauja
(1) Enerģētikā:
1) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda pārsniedz
50 megavatus;
2) minerāleļļas un gāzes attīrīšanas un rafinēšanas iekārtas;
3) koksa krāsnis;
4) kurināmā gazifikācijas un sašķidrināšanas iekārtas, kurās izmanto:
a) akmeņogles,
b) citus kurināmā veidus, ja iekārtas kopējā nominālā ievadītā siltumjauda ir
20 MW un vairāk.
(2) Metālu ražošanā un apstrādē:
1) iekārtas metālu rūdu, arī sulfīdu rūdu, apdedzināšanai un kausējumu iegūšanai;
2) iekārtas čuguna vai tērauda pirmreizējai vai atkārtotai kausēšanai, ieskaitot
nepārtraukto izliešanu, kuru jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;
3) iekārtas melno metālu apstrādei:
a) karstās velmētavas, kuru jauda pārsniedz 20 tonnas tērauda stundā,
b) kalšanas cehi, kuros izmanto mehānismus (piemēram, pneimatiskos vai
hidrauliskos āmurus, preses), kuru enerģija pārsniedz 50 kilodžoulus katram
mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus,
c) iekārtas metālu sakausējumu aizsargslāņa uzklāšanai, kuru jauda pārsniedz
2 tonnas tērauda stundā;
4) melno metālu lietuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;
5) iekārtas:
a) kurās no rūdām, rūdu koncentrātiem vai otrreizējām izejvielām (piemēram,
metāllūžņiem) ražo neattīrītus krāsainos metālus metalurģiskā, ķīmiskā vai
elektrolīzes ceļā,
b) krāsaino metālu, arī otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai,
ieskaitot leģēšanu, kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija
dienā vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla dienā;
6) iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metālu un plastmasu
virsmas apstrādei un kuru elektrolīzes vannas vai ķīmiskās apstrādes tvertņu
kopējais tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus.
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(3) Minerālu izstrādājumu ražošanā:
1) iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz
500 tonnas produkcijas dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru
ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnis kaļķu
ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā;
2) iekārtas azbesta ražošanai un azbesta izstrādājumu izgatavošanai;
3) iekārtas stikla, arī stikla šķiedras, ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz
20 tonnas dienā;
4) iekārtas nemetālisko minerālu kausēšanai, arī nemetālisko minerālu šķiedras
ražošanai, kuru kausēšanas jauda pārsniedz 20 tonnas dienā;
5) iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu, arī jumta kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo
ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu vai porcelāna, ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz
75 tonnas gatavās produkcijas dienā un (vai) kuru apdedzināšanas krāsns tilpums
ir lielāks par 4 kubikmetriem un apdedzināšanas krāsnī var ievietot vairāk nekā
300 kilogramus produkcijas uz vienu krāsns kubikmetru.
(4) Ķīmiskajā rūpniecībā, ievērojot šā pielikuma septītajā daļā minēto nosacījumu:
1) iekārtas organisko ķīmisko vielu ražošanai, piemēram:
a) ogļūdeņražu (neciklisko un ciklisko, piesātināto un nepiesātināto, alifātisko vai
aromātisko ogļūdeņražu) ražošanai,
b) skābekli saturošu ogļūdeņražu, piemēram, spirtu, aldehīdu, ketonu,
karbonskābju, esteru, acetātu, ēteru, peroksīdu, epoksīdsveķu ražošanai,
c) sēru saturošu ogļūdeņražu ražošanai,
d) slāpekli saturošu ogļūdeņražu ražošanai, piemēram, amīnu, amīdu,
nitrozosavienojumu, nitrosavienojumu vai nitrātsavienojumu, nitrilu, cianātu
vai izocianātu ražošanai,
e) fosforu saturošu ogļūdeņražu ražošanai,
f) halogēnūdeņražu ražošanai,
g) metālorganisko savienojumu ražošanai,
h) plastmasu — sintētisko polimēru šķiedru un celulozes polimēru šķiedru —
ražošanai,
i) sintētiskā kaučuka vai gumijas ražošanai,
j) krāsvielu un pigmentu ražošanai,
k) virsmaktīvo vielu ražošanai;
2) iekārtas neorganisko vielu ražošanai, piemēram:
a) gāzu, piemēram, amonjaka, hlora vai hlorūdeņraža, fluora vai fluorūdeņraža,
oglekļa oksīdu, sēru saturošo savienojumu, slāpekļa oksīdu, ūdeņraža, sēra
dioksīda, fosgēna, ražošanai,
b) skābju, piemēram, hromskābes, fluorūdeņražskābes, fosforskābes,
slāpekļskābes, sālsskābes, sērskābes, oleuma, sērpaskābes, ražošanai,
c) bāzu, piemēram, amonija hidroksīda, kālija hidroksīda, nātrija hidroksīda,
ražošanai,
d) sāļu, piemēram, amonija hlorīda, kālija hlorāta, kālija karbonāta, nātrija
karbonāta, perborāta, sudraba nitrāta, ražošanai,
e) nemetālu, metālu oksīdu vai citu neorganisko savienojumu, piemēram, kalcija
karbīda, silīcija, silīcija karbīda, ražošanai;
3) iekārtas fosforu, slāpekli vai kāliju saturošu vienkāršo vai kombinēto minerālmēslu
ražošanai;
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4)
5)
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iekārtas augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu ražošanai;
iekārtas, kurās ražo farmaceitiskas vielas, izmantojot ķīmiskus vai bioloģiskus
procesus;
6) iekārtas sprāgstvielu ražošanai.
(5) Atkritumu saimniecībā:
1) tādas iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda
pārsniedz 10 tonnas dienā un kurās veic vienu vai vairākas šādas darbības:
a) bioloģiskā apstrāde,
b) fizikāli ķīmiskā apstrāde,
c) sajaukšana
vai
maisīšana
pirms
nodošanas
citu
šīs
daļas
1. un 2. punktā minēto darbību veikšanai,
d) pārpakošana pirms nodošanas citu šīs daļas 1. un 2. punktā minēto darbību
veikšanai,
e) šķīdinātāju pārstrāde un (vai) reģenerācija,
f) neorganisko materiālu, izņemot metālus un metālu savienojumus, pārstrāde
un (vai) reģenerācija,
g) skābju vai bāzu reģenerācija,
h) piesārņojuma attīrīšanai izmantojamo komponentu reģenerācija,
i) katalizatoru sastāvdaļu reģenerācija,
j) naftas produktu atkārtota pārstrāde vai citi atkārtotas izmantošanas veidi,
k) ievietošana virszemes ūdenskrātuvēs;
2) iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu
līdzsadedzināšanas iekārtas ar šādu jaudu:
a) nebīstamiem atkritumiem — ar jaudu virs 3 tonnām stundā,
b) bīstamiem atkritumiem — ar jaudu virs 10 tonnām dienā;
3) iekārtas nebīstamo atkritumu apglabāšanai ar jaudu virs 50 tonnām dienā (izņemot
darbības, uz kurām attiecas normatīvo aktu regulējums par piesārņojošo vielu
emisiju ūdenī), kurās tiek izmantota viena vai vairākas šādas darbības:
a) bioloģiskā apstrāde,
b) fizikāli ķīmiskā apstrāde,
c) atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai,
d) pelnu un izdedžu attīrīšana,
e) metāla atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un
nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos;
1
3 ) iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu
reģenerācijai un apglabāšanai ar jaudu virs 75 tonnām dienā (izņemot darbības,
kas ietvertas normatīvo aktu regulējumā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī),
ievērojot šā pielikuma astotajā daļā minēto nosacījumu, kurās tiek izmantota viena
vai vairākas šādas darbības:
a) bioloģiskā attīrīšana,
b) atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai,
c) pelnu un izdedžu attīrīšana,
d) metāla atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un
nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos;
4) atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru
kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus;
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41) bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4. punktā
minētajiem nosacījumiem un kuros uzglabā bīstamos atkritumus ar kopējo
daudzumu virs 50 tonnām, pirms ar bīstamajiem atkritumiem tiek veiktas darbības,
kas minētas šīs daļas 1., 2., 4. un 6. punktā. Bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana
to rašanās vietā (pirms to savākšanas) neietilpst šajā darbībā;
5) iekārtas bīstamo atkritumu apglabāšanai, ja tajās apglabā polihlorētos bifenilus,
polihlorētos terfenilus vai arī šīs vielas saturošus atkritumus vai ierīces;
6) bīstamo atkritumu pazemes glabātavas ar kopējo ietilpību virs 50 tonnām.
(6) Citās nozarēs:
1) iekārtas:
a) celulozes ražošanai no koksnes vai citām šķiedrvielām,
b) papīra vai kartona ražošanai, kas var saražot vairāk nekā 20 tonnas produkcijas
dienā,
c) orientētu koka skaidu plātņu paneļu, skaidu plātņu paneļu vai šķiedru plātņu
paneļu ražošanai (atsevišķu paneļu veidi vai dažādi paneļu veidi kopā), kuru
ražošanas jauda pārsniedz 600 m3 dienā;
2) iekārtas šķiedru vai audumu sākotnējai apstrādei (piemēram, mazgāšanai,
balināšanai, merserizēšanai vai krāsošanai), ar kurām var apstrādāt vairāk nekā
10 tonnas materiāla dienā;
3) iekārtas ādu apstrādei, kuru apstrādes jauda pārsniedz 12 tonnas gatavās produkcijas
dienā;
4) iekārtas pārtikas ražošanai:
a) lopkautuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas kautķermeņu dienā,
b) pārtikas produktu vai barības ražotnes, kurās apstrādā vai pārstrādā (izņemot
iepakošanu):
— dzīvnieku izcelsmes izejvielas (izņemot pienu) un kuru gatavo izstrādājumu ražošanas
jauda ir lielāka par 75 tonnām dienā,
— augu izcelsmes izejvielas un kuru gatavo izstrādājumu ražošanas jauda ir lielāka par
300 tonnām dienā vai lielāka par 600 tonnām dienā, ja iekārta darbojas periodā, kas nav ilgāks par
90 secīgām dienām gadā,
— augu un dzīvnieku izcelsmes izejvielas gan jauktos, gan atsevišķos izstrādājumos (gatavā
izstrādājuma masā neiekļauj iepakojumu. Šie noteikumi neattiecas uz ražošanu, kurā vienīgā
izmantotā izejviela ir piens), ja gatavo izstrādājumu ražošanas jauda ir lielāka par 75 tonnām dienā
un dzīvnieku izcelsmes masas daļa (procentos no gatavā izstrādājuma masas) ir vienāda ar vai
lielāka par 10. Visos citos gadījumos robežvērtību, ņemot vērā dzīvnieku izcelsmes izejvielas (masas
procentos) gatavajā izstrādājumā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:
300 — (22,5 × A), kur
A — dzīvnieku izcelsmes materiāls procentos no gatavā izstrādājuma masas vai atbilstoši
robežvērtības aprēķina diagrammai šā likuma 3.pielikumā,
c) piena ražotnes, kurās var pieņemt vairāk nekā 200 tonnas piena dienā (ja
200 tonnas dienā ir gada vidējais rādītājs);
5) dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu apglabāšanas vai pārstrādes
iekārtas, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā;
6) fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits:
a) vairāk nekā 40 000 mājputnu,
b) vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars pārsniedz 30 kilogramus,
c) vairāk nekā 750 sivēnmāšu;
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7)

iekārtas vielu, priekšmetu vai produktu virsmas apstrādei, izmantojot organiskos
šķīdinātājus, arī apdares darbu, iespieddarbu, virsmas pārklājumu, attaukošanas,
ūdensnecaurlaidību nodrošinošas apstrādes, kalibrēšanas, krāsošanas, tīrīšanas
vai impregnēšanas veikšanai, kurās organisko šķīdinātāju patēriņa jauda pārsniedz
150 kilogramus stundā vai 200 tonnas gadā;
8) iekārtas ogļu vai grafīta elektrodu ražošanai, izmantojot dedzināšanu augstās
temperatūrās;
9) oglekļa dioksīda (CO2) plūsmas uztveršana no darbībām (iekārtām), kas norādītas
šajā pielikumā, saistībā ar ģeoloģisku oglekļa dioksīda glabāšanu, kā tas noteikts
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa direktīvā 2009/31/EK par
oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes direktīvā
85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK,
2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un regulā (EK) Nr.1013/2006 (Dokuments
attiecas uz EEZ);
10) iekārtas koksnes un koksnes izstrādājumu konservācijai, izņemot apstrādi pret
zilējuma sēnītēm, izmantojot ķīmiskas vielas, kuru ražošanas jauda pārsniedz
75 m3 dienā;
11) iekārtas neatkarīgai notekūdeņu attīrīšanai, kas nodrošina šajā pielikumā minēto
piesārņojošo darbību radīto notekūdeņu attīrīšanu, ja uz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām neattiecas normatīvo aktu regulējums par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.
(7) Jēdziens “ražošana” attiecībā uz šā pielikuma ceturtajā daļā minētajām darbībām nozīmē
rūpnieciska apjoma ražošanu, kuras procesā tiek veikta šīs daļas 1., 2., 3., 5. un 6. punktā minēto
vielu vai vielu grupu ķīmiska vai bioloģiska pārstrāde.
(8) Ja vienīgā veiktā atkritumu pārstrādes darbība, kas minēta šā pielikuma piektās daļas
1
3. punktā, ir anaerobā sadalīšana, tās jaudas robežvērtība ir 100 tonnas dienā.”
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25. Papildināt likumu ar 3. pielikumu šādā redakcijā:
“Likuma “Par piesārņojumu”
3.pielikums

Dzīvnieku izcelsmes materiāla (procentos no gatavā izstrādājuma masas) robežvērtības
aprēķina diagramma

Dzīvnieku izcelsmes materiāls (procentos no gatavā izstrādājuma masas)
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 20. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.02.2013., Nr.36.
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81.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7. februāra sēdē apstiprinājusi Lailu Podoļsku par
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 7. februārī

82.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7. februāra sēdē atcēlusi Ziedoni Strazdu no Rīgas pilsētas
Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 7. februārī

83.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 14. februāra sēdē nolēmusi piekrist deputāta Riharda
Eigima saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto
pārkāpumu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 14. februārī

84.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 14. februāra sēdē apstiprinājusi Augstākās izglītības padomes
sastāvā Latvijas Studentu apvienības deleģēto pārstāvi Juri Iljinu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 14. februārī
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