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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

243. 406L/11

Grozījumi Medību likumā

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003,
17. nr.; 2007, 3., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2012, 189. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
aizstāt 1. punktā vārdu “limits” ar vārdiem “pieļaujamais nomedīšanas apjoms”;
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2) medību atļauja — dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu
limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku”;
izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8) medību saimniecība — dabas resursu apsaimniekošanas sistēma, kas vienlaikus ar
medību produkcijas ieguvi nodrošina šo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
9) medību tiesības — tiesības zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā zemes
gabalā medīt šajā likumā un medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Medību tiesības zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai
nodot citai personai;”;
papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
“91) medību tiesību īpašnieks — zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā
vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības;”;
izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
“10) medību tiesību lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts
medību iecirknis;”;
izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
“13) mednieka sezonas karte — dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības
medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem;”;
aizstāt 15. punktā vārdu “limits” ar vārdiem “pieļaujamais nomedīšanas apjoms”.
2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:
“3. pants. (1) Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad, izmantojot medību
šaujamieročus, rīkus vai paņēmienus, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai nonāvēti
medījamie dzīvnieki.
(2) Medībām pielīdzināma:
1) iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos turētu medījamo dzīvnieku nonāvēšana,
izmantojot medību šaujamieročus un medību rīkus. Uz iežogotā platībā savvaļai
līdzīgos apstākļos turētu medījamo dzīvnieku nonāvēšanu attiecas tikai medības
reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības;
2) izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medību platībās (pēc dzīvnieku
īpašnieka rakstveida lūguma medību tiesību lietotājam), izmantojot medību
šaujamieročus un medību rīkus;
3) klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku nonāvēšana medību platībās, izmantojot medību
šaujamieročus un ievērojot dzīvnieku aizsardzību reglamentējošos starptautiskos
līgumus un citus normatīvos aktus.
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(3) Medīt aizliegts:
1) pilsētu teritorijā;
2) kapsētās;
3) vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījamo dzīvnieku
medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota
persona, kā arī nelimitēto medījamo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un
to tauvas joslā;
4) vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti.
(4) Medījamo dzīvnieku sugas, medību termiņus, kā arī gadījumus, kad iespējamas medības
ārpus medību termiņiem, nosaka Ministru kabinets. Medījamo putnu medību termiņus nenosaka
to vairošanās periodā vai citā sugu attīstībai svarīgā posmā.
(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt medību
termiņus zīdītājiem, kā arī noteikt papildu ierobežojumus medību organizēšanai atbilstoši attiecīgās
dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai.
(6) Ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, medījamo putnu sugu indivīdus ārpus noteiktā
medību termiņa atļauts iegūt, ja tas nekaitē attiecīgās sugas populācijai, saņemot ikreizēju atļauju,
šādos nolūkos:
1) sabiedrības veselības aizsardzības un drošības interesēs;
2) lidojumu drošības interesēs;
3) lai nepieļautu būtiskus postījumus kultūraugiem, lauksaimniecības dzīvniekiem,
mežiem, zivsaimniecībai un ūdeņiem;
4) lai aizsargātu floru un faunu;
5) pētniecībai un mācībām, veicot populācijas atjaunošanu, sugu reintrodukciju un
šim nolūkam nepieciešamo pavairošanu;
6) atsevišķu putnu sagūstīšanai, turēšanai vai citādai saprātīgai izmantošanai stingri
kontrolētos apstākļos un izlases veidā.
(7) Šā panta sestajā daļā minētajos gadījumos Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz atļauju
nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, medīšanai vai turēšanai nebrīvē atbilstoši normatīvajiem
aktiem par atļaujas izsniegšanu nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai un par izsniegtajām atļaujām
informē Valsts meža dienestu.
(8) Kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana, un
gadījumus, kad tā pieļaujama, nosaka Ministru kabinets.”
3. Izteikt 4. un 5. pantu šādā redakcijā:
“4. pants. (1) Savvaļā dzīvojošie medījamie dzīvnieki kļūst par fizisko un juridisko
personu īpašumu tikai pēc tam, kad tie ir nomedīti šajā likumā un citos medības reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(2) Medījamie dzīvnieki, ko tur iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos, kā arī iežogotā
platībā dzimušie medījamie dzīvnieki ir tās fiziskās vai juridiskās personas īpašums, kura
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmusi atļauju savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku
turēšanai nebrīvē konkrētajā platībā.
5. pants. (1) Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts piesavināties.
(2) Nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
4. Izteikt 8., 9. un 10. pantu šādā redakcijā:
“8. pants. Ministru kabinets nosaka:
1) medību vadītāja pienākumus un tiesības;
4
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2)
3)

šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtību un izmantošanu medībās;
kārtību, kādā rīkojas ar medījamiem dzīvniekiem, kuru bojāejas iemesls nav
medīšana, ķeršana vai turēšana nebrīvē.
9. pants. (1) Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka medību tiesību lietotājs.
(2) Valsts robežsardzes struktūrvienība ir tiesīga aizliegt vai pārtraukt medības medību iecirknī
vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslas teritorijā, ja minētajā teritorijā ir noteikta pastiprināta
robežkontrole, ārkārtas situācija, izņēmuma stāvoklis vai Valsts robežsardze rīko taktiskās mācības,
nekavējoties informējot par to medību tiesību lietotāju.
10. pants. (1) Medījamos dzīvniekus atļauts ķert savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šķirnes
medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēt nebrīvē, kā arī izlaist savvaļā, ja saņemta
Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja.
(2) Kārtību, kādā izsniedz un anulē atļaujas medījamo dzīvnieku ķeršanai savvaļā, ievešanai
Latvijā, izmantošanai šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēšanai nebrīvē
un izlaišanai savvaļā, nosaka Ministru kabinets.”
5. Papildināt 13. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Medību rīku un lielas jaudas pneimatisko ieroču izmantošanas kārtību nosaka Ministru
kabinets.”
6. Izteikt 14., 15., 16., 17. un 18. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. (1) Mednieka, loka mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests
izsniedz personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā.
(2) Mednieku, loka mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, teorētisko zināšanu un
praktisko iemaņu pārbaudes programmu un eksaminācijas kārtību, kā arī kārtību, kādā izsniedz,
apmaina un anulē mednieka apliecības, loka mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības un
atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, un kārtību, kādā atjauno un izsniedz jaunus vai
atsaka atjaunot medību dokumentus, nosaka Ministru kabinets.
15. pants. (1) Mednieku, loka mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju veic
Valsts meža dienests.
(2) Kārtību, kādā maksā valsts nodevu par mednieku, loka mednieku un medību vadītāju
kandidātu eksamināciju, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.
16. pants. Ārzemniekiem, kuriem nav Valsts meža dienesta izsniegtas mednieka apliecības,
atļauts medīt Latvijas teritorijā, un viņi ir tiesīgi izmantot medību šaujamieročus un medību rīkus
medībās, ja ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības
medīt savā valstī, un viņi Valsts meža dienestā ir saņēmuši atļauju ārzemniekam medīt Latvijas
teritorijā.
17. pants. (1) Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļautās medību platības nav mazākas par šā
likuma 19. panta pirmajā daļā minēto minimālo medību platību, kurā ir atļauts medīt limitētos
medījamos dzīvniekus.
(2) Ministru kabinets nosaka:
1) medību iecirkņu izveidošanas un reģistrēšanas kārtību, kā arī kritērijus medību
platību atzīšanai par vienlaidu medību platību;
2) medību tiesību apriti, nosakot to nodošanas kārtību un minimālo termiņu, šo tiesību
īstenošanas, kā arī atcelšanas kārtību;
3) kārtību, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai
piederošās medību platībās.
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18. pants. Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt
bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe.
Kārtību, kādā publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medī nelimitēto medījamo sugu dzīvniekus,
nosaka Ministru kabinets.”
7. 19. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“1) stirnu medībām — ne mazāk kā 200 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā
izmantojamo zemi;
2) meža cūku medībām — ne mazāk kā 1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200
hektāru meža zemes;”;
papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) staltbriežu govju un teļu medībām — ne mazāk kā 1000 hektāru, ieskaitot tikai meža
masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus;”;
izteikt pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“3) staltbriežu buļļu medībām — ne mazāk kā 2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus
vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus;
4) aļņu medībām — ne mazāk kā 2500 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to
daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus.”;
izslēgt otro daļu;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja medību iecirknis neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, medību tiesību
lietotāji var slēgt savstarpējus līgumus par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu
blakus esošajos medību iecirkņos. Limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas
apjomu nosaka līgumā norādītajai kopējai medību platībai.”;
izslēgt ceturto daļu.
8. Izteikt 20. pantu šādā redakcijā:
“20. pants. (1) Lai nodrošinātu limitēto medījamo dzīvnieku sugu populācijas genofonda
saglabāšanu un ierobežotu limitēto medījamo dzīvnieku radītos postījumus lauksaimniecībā un
mežsaimniecībā, Valsts meža dienests, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa
novērtēšanas datiem, katru gadu nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas
apjomu medību platībās.
(2) Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē Valsts meža dienests.
(3) Medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē un pieļaujamo nomedīšanas apjomu
nosaka atbilstoši zemkopības ministra apstiprinātai metodikai.
(4) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ir spēkā medību ierobežojumi, savvaļas sugu
zīdītāju skaita regulēšanas pasākumus nosaka attiecīgos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.”
9. Izteikt 22. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Valsts meža dienests atbilstoši pieļaujamam nomedīšanas apjomam izsniedz medību
atļaujas medību tiesību lietotājiem. Medību atļauju izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
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10. 23. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par mednieka apliecības, loka mednieka
apliecības, medību vadītāja apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu,
kā arī par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, un nodevas apmēru nosaka
Ministru kabinets.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Mednieka sezonas kartes izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
11. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Par nelikumīgām medībām atzīst:
1) medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai;
2) atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai medību rīku medību platībā
bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kā arī platībās, kurās medīt aizliegts,
izņemot šā likuma 29. panta piektās daļas 3. punktā minētos gadījumus;
3) medīšanu ar šaujamieroci, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav iegūta vai
ir atņemta mednieka apliecība, mednieka sezonas karte vai medību šaujamieroča
glabāšanas atļauja, kā arī limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas;
4) medījamo dzīvnieku medīšanu ar medību rīkiem, ja normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā nav iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība un mednieka sezonas karte, kā
arī medību rīku neatļautu lietošanu;
5) limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, vai ievainota
limitētā medījamā dzīvnieka izsekošanu, ja nav aizpildīta medību atļauja;
6) medīšanu vietās, kur medīt aizliegts, kā arī vietās, kur aizliegtas attiecīgās dzīvnieku
sugas medības, izņemot šā likuma 29. panta piektās daļas 3. punktā minētos gadījumus;
7) nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas,
izņemot šā likuma 18. pantā un 29. panta sestās daļas 3. punktā minētos gadījumus;
8) medīšanu apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām;
9) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medību līdzekļus, rīkus, metodes un
paņēmienus:
a) “putnu” līmi, aklus vai sakropļotus dzīvniekus kā ēsmu,
b) skaņu ierakstus,
c) mākslīgus gaismas avotus, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,
d) nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla
pārveidošanu, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,
e) spoguļus un citas apžilbinošas ierīces,
f) lāzertipa tēmēkļus,
g) tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai
izmantošanas apstākļiem,
h) kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar
lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem,
i) arbaletus, lokus,
j) pusautomātiskus šaujamieročus, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu
padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,
7
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k)
l)
m)
n)

lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transportlīdzekļus,
ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči,
nemarķētas bultas,
lokus, kas neatbilst medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem
parametriem,
o) siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus;
10) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus vispārbīstamus medību līdzekļus, rīkus,
metodes un paņēmienus:
a) ķerambedres, cilpas, āķus, asu priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku takām,
b) elektriskas vai elektroniskas ierīces, kas spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku,
c) sprāgstvielas, patšāvējus,
d) indes un saindētu vai imobilizējošu ēsmu,
e) gāzes vai dūmus;
11) medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja;
12) medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai
nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt sugas
izzušanu vietējās pašvaldības vai valsts teritorijā.”
12. Izteikt 25. un 26. pantu šādā redakcijā:
“25. pants. Atbilstoši savai kompetencei šā likuma un citu medības reglamentējošu normatīvo
aktu ievērošanu uzrauga Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotības iestādes.
26. pants. Medību norises dokumentēšanas kārtību un informācijas aprites kārtību medību
jomā nosaka Ministru kabinets.”
13. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:
“29. pants. (1) Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajā zemē, ja medību
tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam.
(2) Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu
pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību nodošanas līgumā, ciktāl tas nav pretrunā ar šā
panta ceturto daļu.
(3) Par nebrīvē audzētu savvaļas dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem ir atbildīgs dzīvnieku
īpašnieks.
(4) Lai samazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus:
1) ja medību tiesību nodošanas līgumā nav paredzēts citādi, zemes īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja pienākums ir savā īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā
zemē nodrošināt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku
nodarītiem postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības
prasībām, un par tiem informēt arī medību tiesību lietotāju;
2) medību tiesību lietotāja pienākums ir medīt medību iecirknī, nodrošinot medību
resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
3) zemes īpašnieka (lietotāja), infrastruktūras objektu apsaimniekotāja un medību
tiesību lietotāja pienākums ir nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar
informāciju par konstatētajiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
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4)

Valsts meža dienests saskaņā ar medību saimniecību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem ir tiesīgs postījumu vietās ārpus noteiktā medību termiņa
atļaut nelimitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanu, kā arī izdot medību atļaujas
limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas
apjomu un — ja medību koordinācijas komisija pieņēmusi attiecīgu lēmumu —
nepiemērojot šā likuma 19. panta pirmajā daļā noteiktās prasības par minimālajām
medību platībām.
(5) Epizootiju draudu gadījumos, kā arī tad, kad medījamie dzīvnieki postījumus īpašumam
un videi nodara valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmās vai teritorijās, kur medīt aizliegts
vai kur ir šo postījumu iemesls, attiecīgās pašvaldības izveidota medību koordinācijas komisija,
pieaicinot piegulošo platību medību tiesību lietotājus un attiecīgās nozares ekspertus, konkrētajā
teritorijā nosaka:
1) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras
objektiem nodarīto postījumu apjomu;
2) to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
nodarījuši medījamie dzīvnieki;
3) pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
(6) Ja medījamie dzīvnieki nodarījuši postījumus teritorijās, kur medīt nav aizliegts, attiecīgās
pašvaldības izveidota medību koordinācijas komisija, pieaicinot medību tiesību lietotāju un zemes
īpašnieku vai lietotāju, konkrētajā zemes vienībā nosaka:
1) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras
objektiem nodarīto postījumu apjomu;
2) to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
nodarījuši medījamie dzīvnieki;
3) pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. Medību
koordinācijas komisijai, saņemot medību tiesību īpašnieka piekrišanu, ir tiesības uz
minēto pasākumu veikšanas laiku pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā
zemes vienībā. Medību koordinācijas komisijas lēmuma apstrīdēšana neaptur tā
darbību.
(7) Ministru kabinets nosaka:
1) kārtību, kādā nosakāms to postījumu apjoms, kurus lauksaimniecībai,
mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši
medījamie dzīvnieki, postījumu pakāpi, postījumu apjoma un pakāpes noteikšanas
kritērijus, kā arī rīcību šādos gadījumos;
2) kārtību un nosacījumus medību atļaujas izsniegšanai medījamo dzīvnieku medīšanai
postījumu vietās;
3) kārtību, kādā nosaka to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki;
4) kārtību, kādā maksā valsts nodevu par to postījumu apjoma noteikšanu un to
zaudējumu aprēķinu, kurus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas
sistēmām un infrastruktūras objektiem nodarījuši medījamie dzīvnieki;
5) medību koordinācijas komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus, kā arī kārtību,
kādā nosaka pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai;
6) kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas,
pārkāpjot medības reglamentējošu normatīvo aktu prasības, un šo zaudējumu
apmēru, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas
kārtību un apmēru.”
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14. Izslēgt 30. pantu.
15. 31. panta otrās daļas 1. punktā:
izteikt “a” un “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu,
b) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, loka mednieka apliecību,
medību vadītāja apliecību, atļaujas ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā un
mednieka sezonas karšu izsniegšanu,”;
papildināt punktu ar “b1” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b1) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieku, loka mednieku un medību vadītāju
kandidātu eksamināciju,”.
16. Pārejas noteikumos:
izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
“8. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2014. gada 1. aprīlim izdod šā likuma 3. panta ceturtajā
un piektajā daļā, 5. panta otrajā daļā, 8. pantā, 10. panta otrajā daļā, 13. panta otrajā un trešajā daļā,
14. panta otrajā daļā, 15. panta otrajā daļā, 17. panta otrajā daļā, 18. pantā, 22. panta pirmajā daļā,
23. panta pirmajā un trešajā daļā, 26. pantā un 29. panta septītajā daļā minētos noteikumus.
9. Līdz šo pārejas noteikumu 8. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās
dienai piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumi Nr.109 “Noteikumi par valsts
nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas
izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā
un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju
izvešanas kārtību”;
2) Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumi Nr.110 “Noteikumi par mednieku
un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes
programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas
kārtību”;
3) Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumi Nr.111 “Kārtība, kādā atlīdzināmi
zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī
nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs”;
4) Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumi Nr.409 “Kārtība, kādā nosaka
maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību
platībās”;
5) Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumi Nr.497 “Kārtība, kādā nosaka
materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
nodarījuši medījamie dzīvnieki”;
6) Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumi Nr.743 “Medību saimniecības
attīstības fonda nolikums”;
7) Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumi Nr.975 “Noteikumi par
valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju
eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”;
8) Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumi Nr.113 “Medību noteikumi”.”;
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papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10. Grozījumi šā likuma 15. panta otrajā daļā, 23. panta pirmajā daļā un 31. panta otrajā
daļā stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
11. Šā likuma 17. panta pirmajā daļā noteikto prasību piemēro tiem medību iecirkņiem, kuri
tiek reģistrēti pēc 2014. gada 1. janvāra.”
Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 20. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 11. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 11.07.2013., Nr.133.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

244. 407L/11

Grozījumi Medību likumā

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003,
17. nr.; 2007, 3., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2012, 189. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 14. un 15. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. (1) Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz
personām, kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā.
(2) Mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, teorētisko zināšanu un praktisko
iemaņu pārbaudes programmu un eksaminācijas kārtību, kā arī kārtību, kādā izsniedz, apmaina
un anulē mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības un atļauju ārzemniekam medīt Latvijas
teritorijā, un kārtību, kādā atjauno un izsniedz jaunus vai atsakās atjaunot medību dokumentus,
nosaka Ministru kabinets.
15. pants. (1) Mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju veic Valsts meža
dienests.
(2) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par mednieku un medību vadītāju kandidātu
eksamināciju, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”
2. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par mednieka apliecības, medību vadītāja
apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, kā arī par atļaujas ārzemniekam
medīt Latvijas teritorijā izsniegšanu, un nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.”
3. Izteikt 24. panta 9. punktu šādā redakcijā:
“9) medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medību līdzekļus, rīkus, metodes un
paņēmienus:
a) “putnu” līmi, aklus vai sakropļotus dzīvniekus kā ēsmu,
b) skaņu ierakstus,
c) mākslīgus gaismas avotus, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,
d) nakts redzamības tēmēkļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu,
izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,
e) spoguļus un citas apžilbinošas ierīces,
f) lāzertipa tēmēkļus,
g) tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai
izmantošanas apstākļiem,
h) kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar
lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem,
i) arbaletus, lokus,
j) pusautomātiskus šaujamieročus, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu
padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības,
k) lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transportlīdzekļus,
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l) ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči,
m) siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus;”.
4. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:
“25. pants. Atbilstoši savai kompetencei šā likuma un citu medības reglamentējošu normatīvo
aktu ievērošanu uzrauga Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā esošas iestādes.”
5. Izteikt 31. panta otrās daļas 1. punkta “b” un “b1” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, medību vadītāja apliecību,
mednieka sezonas karšu un atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā
izsniegšanu,
1
b ) valsts nodeva pilnā apmērā par mednieku un medību vadītāju kandidātu
eksamināciju,”.
Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 12. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.07.2013., Nr.134.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

245. 408L/11

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 6. nr.;
2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112. nr.) šādus grozījumus:
1. 9. panta otrajā daļā:
aizstāt 4. punktā vārdus “Par obligāto sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam” ar vārdiem
“Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”;
aizstāt 8. punktā vārdus “likuma “Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un
pagasta padomes deputāta statusu”” ar vārdiem “Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma”.
2. Izteikt 16. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Mainoties invaliditātes grupai, I un II grupas invaliditātes pensijas apmērs pārrēķināms
no invaliditātes atkārtotas noteikšanas dienas šajā pantā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā apdrošinātās
personas individuālo un maksimāli iespējamo apdrošināšanas stāžu, vidējo apdrošināšanas iemaksu
algu, kāda bija ņemta vērā, piešķirot (pārrēķinot) invaliditātes pensiju, un pensijas pārrēķina daļas,
kas aprēķinātas saskaņā ar šā likuma 24. panta piekto daļu. Ja invaliditātes grupa tiek mainīta no
vieglākas uz smagāku vai tiek atjaunota iepriekš noteiktā smagākā invaliditātes grupa, pārrēķinātais
invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par iepriekš saņemtās invaliditātes pensijas
apmēru.”
3. Izteikt 19. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Par darba nespējīgiem ģimenes locekļiem uzskatāmas arī šā panta otrajā un trešajā daļā
norādītās personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās laikā, kad iestājusies apgādnieka
nāve, vai vēlāk mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās
pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad persona ir pārtraukusi studijas.”
4. Izteikt 24. panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pārrēķināto I un II grupas invaliditātes pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā)
pensija un pensijas pārrēķina daļa, kas tiek aprēķināta pēc šādas formulas:
P1 = (ASi1/ASie1) x Vi1 x 0,1, kur
P1 — pensijas pārrēķina daļa;
ASi1 — to mēnešu skaits, kuros pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija
jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai;
ASie1 — maksimāli iespējamais apdrošināšanas stāžs (izteikts mēnešos) pensijas
pārrēķināšanas dienā;
Vi1 — personas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga par papildinātajiem mēnešiem, kuros
pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas
invaliditātes apdrošināšanai.”
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5. Aizstāt 32. panta divpadsmitās daļas otrajā teikumā vārdus “(darba ņēmēju vai
pašnodarbināto)” ar vārdiem “(darba ņēmēju, pašnodarbināto vai personu, kas piedalās algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos)”.
6. Pārejas noteikumos:
izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Valsts pensijas no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim nepārskata.
2013. gadā valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 200 latus, pārskata 1. septembrī, piemērojot
indeksu 1,04. Politiski represētajām personām valsts pensijas tiek pārskatītas neatkarīgi no to
apmēra.”;
papildināt 16. punkta 1. apakšpunktu pēc vārdiem “mainījusies invaliditātes grupa” ar vārdiem
un skaitļiem “izņemot šo pārejas noteikumu 16.1 punkta 2. apakšpunktā minēto gadījumu”;
papildināt pārejas noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:
“16.1 Līdz 1996. gada 31. decembrim piešķirtās I un II grupas invaliditātes pensijas šā likuma
16. pantā noteiktajā kārtībā piešķir no jauna:
1) personai, kura iegūst tiesības uz invaliditātes pensijas palielināšanu sakarā ar to, ka
no 1996. gada 1. janvāra līdz pensijas piešķiršanai no jauna 36 mēnešus veiktas vai
bija jāveic iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Invaliditātes pensiju piešķir uz
personas pieprasījuma pamata, ievērojot šā likuma 25. panta otrās daļas 1. punktā
minētos termiņus;
2) personai, kurai pēc 2013. gada 1. oktobra invaliditātes grupa mainās uz I vai II grupu
un kurai līdz invaliditātes grupas maiņas dienai pēdējo piecu gadu laikā 36 mēnešus
veiktas vai bija jāveic iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Invaliditātes pensiju
piešķir no invaliditātes grupas maiņas dienas. Ja invaliditātes grupa tiek mainīta no
vieglākas uz smagāku, tad no jauna piešķirtās pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks
par iepriekš saņemtās invaliditātes pensijas apmēru.
2
16. Piešķirot invaliditātes pensiju no jauna saskaņā ar šo pārejas noteikumu 16.1 punktu, pie
tās piešķir piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim atbilstoši šo pārejas
noteikumu 41. punktam.”;
izslēgt 51. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 62. punktu šādā redakcijā:
“62. Grozījumi šā likuma 16. panta ceturtajā daļā, 24. panta piektajā daļā, pārejas noteikumu
16. punkta 1. apakšpunktā un pārejas noteikumu 16.1 un 16.2 punkts, kas nosaka kārtību, kādā
invaliditātes pensija pārrēķināma un piešķirama no jauna, stājas spēkā 2013. gada 1. oktobrī.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

246. 409L/11

Grozījums likumā “Par obligāto sociālo
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām”

Izdarīt likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997,
3. nr.; 1998, 21. nr.; 2000, 2. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009,
200. nr.; 2010, 205. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt pārejas noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēru
no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim nepārskata. 2013. gadā atlīdzības par
darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kuru apmērs nepārsniedz 200 latus,
pārskata 1. septembrī, piemērojot indeksu 1,04.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

247. 410L/11

Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo
orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka
mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku
pabalsta par radošo darbu likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka
mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 15., 22. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 82., 153. nr.; 2013, 128. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 8. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

248. 411L/11

Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Tiesnešu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2006, 15. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 5. nr.; 2009, 10., 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82.,
153. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 7. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

249. 412L/11

Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1998, 8. nr.; 2000, 9. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2., 7., 14. nr.; 2006, 13. nr.; 2007,
24. nr.; 2008, 10. nr.; 2009, 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 153. nr.) šādu
grozījumu:
Izteikt 7. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

250. 413L/11 Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā
Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 22. nr.; 2009, 15., 22. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 82., 153. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 7. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

251. 414L/11

Grozījums likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu
ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām
dienesta pakāpēm”

Izdarīt likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar
speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,
9. nr.; 2000, 9. nr.; 2002, 15. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 3., 6. nr.; 2009, 15., 22. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 82., 153. nr.; 2013, 6. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 6. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 16 • 2013. gada 22. augustā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

252. 415L/11

Grozījums Diplomātu izdienas pensiju likumā

Izdarīt Diplomātu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82., 153. nr.) šādu
grozījumu:
Izteikt 7. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

253. 416L/11

Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā

Izdarīt Prokuroru izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1999, 13. nr.; 2000, 9. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 82.,
153. nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 7. panta tekstu šādā redakcijā:
“Izdienas pensijas pārskata likumā “Par valsts pensijām” noteiktajos valsts pensiju
pārskatīšanas termiņos un kārtībā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.07.2013., Nr.137.

23

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 16 • 2013. gada 22. augustā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

254. 417L/11

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2., 13., 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 14. nr.; 2006, 14. nr.;
2008, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 21., 205. nr.; 2011, 58. nr.; 2012, 50. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:
“2.1 pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzības jēdziens
Valsts ugunsdrošības uzraudzība ir preventīvo pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt
normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.”
2. Izteikt 7. panta 3. punktu šādā redakcijā:
“3) atbalstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts meža dienesta
darbību pašvaldības teritorijā, nodrošināt ugunsgrēku dzēšanai nepieciešamā ūdens
izmantošanu bez maksas, kā arī atbilstoši iespējām sniegt materiālu un tehnisku
palīdzību.”
3. Izteikt 9. un 10. pantu šādā redakcijā:
“9. pants. Atbildība par ugunsdrošību objektā
(1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks
(valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā
nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits
lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.
(2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā
par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši
ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas,
būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas
līgumā.
10. pants. Par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumi
Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam
vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:
1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;
2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo
dienesta pakāpi to pieprasa;
4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo
dienesta pakāpi to pieprasa;
5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
amatpersonu norādījumus.”
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4. Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:
“11. pants. Fizisko personu pienākumi ugunsdrošības jomā
Fiziskajām personām ugunsdrošības jomā ir šādi pienākumi:
1) ievērot normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības;
2) ugunsgrēka gadījumā ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.”
5. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:
“13. pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzība
(1) Valsts ugunsdrošības uzraudzību objektos veic amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm.
(2) Valsts ugunsdrošības uzraudzību Nacionālo bruņoto spēku un valsts drošības iestāžu
objektos veic par ugunsdrošību objektā atbildīgā persona vai amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm saskaņā ar starpresoru vienošanos. Ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību
objektos valsts ugunsdrošības uzraudzību amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veic,
pamatojoties uz attiecīgās ārvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības rakstveida
iesniegumu. Mežos un meža zemē valsts ugunsdrošības uzraudzību veic Valsts meža dienesta
amatpersonas.
(3) Amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts ugunsdrošības uzraudzības
ietvaros veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes. Plānotās ugunsdrošības pārbaudes
tiek veiktas saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apstiprinātu ugunsdrošības
pārbaužu plānu, bet neplānotās ugunsdrošības pārbaudes — pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu.
(4) Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veic ugunsdrošības pārbaudes, ir
šādi pienākumi:
1) iepriekš informēt par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par plānotās
ugunsdrošības pārbaudes veikšanu;
2) pirms ugunsdrošības pārbaudes uzsākšanas par ugunsdrošību objektā atbildīgajai
personai vai tās pārstāvim nosaukt savu uzvārdu, amatu un uzrādīt dienesta
apliecību;
3) pirms neplānotās ugunsdrošības pārbaudes uzsākšanas izsniegt par ugunsdrošību
objektā atbildīgajai personai vai tās pārstāvim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta rakstveida lēmumu;
4) informēt par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes
rezultātiem;
5) uzdot par ugunsdrošību objektā atbildīgajai personai novērst normatīvajos aktos
noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus.
(5) Veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
ir tiesības:
1) pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu objektos;
2) fotografējot un izdarot videoierakstus, fiksēt normatīvajos aktos noteikto
ugunsdrošības prasību pārkāpumus;
3) lūgt, lai tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments vai cits personu identificējošs
dokuments;
4) apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai
produkcijas laišanu tirgū;
5) izsniegt atzinumu par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām
ugunsdrošības prasībām;
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6)
7)
8)

sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu
lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir
piekritīga Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
pieprasīt un bez maksas saņemt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju;
pieprasīt, lai tiek veikta ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaude.”

6. 13.1 pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pirms tam, kad tā pieņem lēmumu apturēt
vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu
tirgū (turpmāk — lēmums par apturēšanu), izsniedz īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam,
nomniekam (īrniekam) vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību
objektā (turpmāk — atbildīgā persona), brīdinājumu par to, ka būves, tās daļas vai iekārtas
ekspluatācija, būvdarbi vai produkcijas laišana tirgū var tikt apturēta vai ierobežota (turpmāk —
brīdinājums), izņemot šā panta septītajā daļā minētos gadījumus.
(2) Brīdinājumā norāda konstatētos normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
pārkāpumus un nosaka termiņu pārkāpumu novēršanai.”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors, kas izdevis
brīdinājumu” ar vārdiem “Amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kas izdevusi brīdinājumu”;
aizstāt devītās daļas ievaddaļā vārdus “valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors” ar
vārdiem “amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi”.
7. 14. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus vada amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi.
Līdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības ierašanās brīdim ugunsgrēka
dzēšanu un glābšanas darbus veic iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti.”;
izslēgt 1.2 daļu.
8. 23. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “kā arī atbilstoši kompetencei ir tiesīga slēgt starptautiskās
sadarbības līgumus ar citu valstu kompetentajām institūcijām”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Iestāde atbilstoši savai kompetencei, ievērojot starptautisko līgumu nosacījumus,
sadarbojas ar citu valstu kompetentajām institūcijām.”
9. Papildināt likumu ar 23.2 pantu šādā redakcijā:
“23.2 pants. Starptautiskās palīdzības sniegšana un lūgšana valstīm, ar kurām Latvijas
Republikai ir sauszemes robeža
(1) Iestādei ir tiesības sniegt palīdzību ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā pēc
to valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestu lūguma, ar kurām Latvijas Republikai ir sauszemes
robeža, iesaistot savus resursus ne ilgāk kā 24 stundas pēc lūguma saņemšanas, ja iestāde vienlaikus
saglabā spēju veikt savus pienākumus Latvijas Republikas teritorijā.
(2) Iestādei ir tiesības pēc lietderības un pamatotības izvērtēšanas lūgt palīdzību ugunsgrēku
dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā to valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem, ar kurām
Latvijas Republikai ir sauszemes robeža.
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(3) Lēmumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās palīdzības sniegšanu vai lūgšanu
pieņem iestādes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.
(4) Šajā pantā paredzētā palīdzības sniegšanas un lūgšanas kārtība neattiecas uz katastrofu
gadījumiem.”
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

255. 418L/11

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21. nr.; 2000, 15., 19. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 20. nr.; 2005, 14. nr.; 2007,
22. nr.; 2008, 23. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 112.,
202. nr.; 2012, 190. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. panta otrajā daļā:
izslēgt 4. punktu;
izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11) pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts — dokuments, kas
apliecina izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā, kurā ir organizēts
centralizēts eksāmens;
12) centralizēts eksāmens — pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības
valsts mērogā organizēts valsts pārbaudes darbs izglītojamo mācību sasniegumu
novērtēšanai noteiktā mācību priekšmetā pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības programmā;”.
2. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 8. punktu.
3. Izslēgt 13. pantu.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

256. 419L/11

Grozījums Maksātnespējas likumā

Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124., 170. nr.; 2012, 33. nr.) šādu
grozījumu:
Izteikt 32. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesiskās aizsardzības process neattiecas uz šādiem finanšu un kapitāla tirgus
dalībniekiem: apdrošinātāju, apdrošināšanas brokeru sabiedrību, regulētā tirgus organizētāju,
ieguldījumu brokeru sabiedrību, depozitāriju, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku,
ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, krājaizdevu sabiedrību, kredītiestādi un privāto pensiju fondu.”
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

257. 420L/11

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1992, 44./45. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8. nr.; 1996,
24. nr.; 1998, 6., 21. nr.; 2000, 2. nr.; 2001, 9. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 24. nr.; 2008,
13. nr.; 2009, 9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 40., 102., 166. nr.; 2012, 101., 199. nr.)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1. panta trešajā daļā vārdus “un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām” ar vārdiem
“ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondiem, kuri dibināti kā
komercsabiedrības”.
2. Aizstāt 66. panta piektajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

258. 421L/11

Grozījums likumā “Par zvērinātiem revidentiem”

Izdarīt likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2001, 12. nr.; 2004, 4. nr.; 2007, 10. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 6. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 32., 99. nr.; 2011, 46. nr.; 2012, 56. nr.; 2013, 87. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 1. panta pirmās daļas 3. punktu pēc vārdiem “ieguldījumu pārvaldes sabiedrība”
ar vārdiem “alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks”.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

259. 422L/11

Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā

Izdarīt Konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2006, 24. nr.; 2008, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 166. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3. panta otrajā daļā vārdus “un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām” ar vārdiem
“ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondiem, kuri dibināti kā
komercsabiedrības”.
2. Aizstāt 9. panta otrās daļas 3. punktā un 33. panta trešajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem
“oficiālajā izdevumā”.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

260. 423L/11

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2. nr.; 2005, 10., 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 10., 22. nr.; 2008, 13., 14., 23. nr.; 2009,
7., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16. nr.; 2012, 56., 100., 186. nr.) šādus grozījumus:
1. 3. pantā:
izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām un
citiem pārvedamiem vērtspapīriem, kas apliecina līdzdalību šādos fondos vai tiem
pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;”;
izteikt septītās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ieguldījumu fondu un atvērto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām
vai tām pielīdzināmiem vērtspapīriem, kas apliecina līdzdalību šādos fondos vai
tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;”;
izteikt astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Šā likuma 54. panta un D sadaļas III un IV nodaļas prasības neattiecas uz ieguldījumu
fondu un atvērto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām vai tām pielīdzināmiem
vērtspapīriem, kas apliecina līdzdalību šādos fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu
uzņēmumos.”
2. Papildināt 7. panta piekto daļu pēc vārdiem “ieguldījumu fondi” ar vārdiem “un alternatīvo
ieguldījumu fondi”.
3. 10. pantā:
papildināt otro daļu pēc vārdiem “pārapdrošināšanas sabiedrību” ar vārdiem “alternatīvo
ieguldījumu fondu pārvaldnieku”;
izteikt astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Izvērtējot šā likuma 9. panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Komisija
konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs
ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir citā dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība,
kredītiestāde, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība,
apdrošināšanas sabiedrība vai pārapdrošināšanas sabiedrība, citā dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu
brokeru sabiedrības, kredītiestādes, alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieka, ieguldījumu
pārvaldes sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības mātes
sabiedrība vai persona, kas kontrolē citā dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību,
kredītiestādi, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību,
apdrošināšanas sabiedrību vai pārapdrošināšanas sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai iegūstot
vai palielinot būtisku līdzdalību, ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūst par šīs personas meitas
sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.”
4. 50. pantā:
papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “ieguldījumu fondu” ar vārdiem “vai
alternatīvo ieguldījumu fondu”;
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izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Lēmumā par ieguldījumu fondu vai alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību
iekļaušanu regulētajā tirgū norāda šādu informāciju:
1) datumu, kurā ieguldījumu fonds vai alternatīvo ieguldījumu fonds reģistrēts
Komisijā;
2) ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda veidu un nosaukumu;
3) ieguldījumu fondu pārvaldošās sabiedrības vai alternatīvo ieguldījumu fonda
pārvaldnieka firmu un juridisko adresi;
4) ieguldījumu fonda vai alternatīvo ieguldījumu fonda emitēto ieguldījumu apliecību
skaitu, ieguldījumu fonda daļas vērtību (atvērtajam fondam) vai nominālvērtību
(slēgtajam fondam) lēmuma pieņemšanas dienā.”
5. Aizstāt 54. panta piektajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
6. 61.1 pantā:
aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu “60. panta” ar skaitli un vārdu “61. panta”;
izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(5) Aprēķinot šā likuma 61. panta pirmajā un otrajā daļā minēto balsstiesīgo akciju īpatsvaru,
ieguldījumu brokeru sabiedrības mātes sabiedrībai nav jāsummē tai piederošās akcijas ar akcijām,
kuras tās meitas ieguldījumu brokeru sabiedrība individuāli pārvalda saskaņā ar ieguldītāja
pilnvarojumu šā likuma 3. panta ceturtās daļas 3. punkta izpratnē, ievērojot nosacījumu, ka meitas
ieguldījumu brokeru sabiedrība:”.
7. Aizstāt 68. panta trešajā daļā, 73. panta ceturtajā daļā, 75. panta sestajā daļā, 77. pantā,
78. panta otrajā daļā, 79. panta  trešajā daļā, 82. panta astotajā daļā un 119. panta 2.3 daļā vārdu
“laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
8. Aizstāt 101. panta pirmajā daļā vārdus “atvērtos ieguldījumu fondus pārvaldošās
sabiedrības” ar vārdiem “ieguldījumu pārvaldes sabiedrības”.
9. Aizstāt 123.4 panta devītajā daļā vārdus “Latvijas Republikas mātes ieguldījumu sabiedrība”
ar vārdiem “Latvijas Republikas mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība”.
10. Papildināt 124.1 panta otrās daļas 1. punktu ar “d1” apakšpunktu šādā redakcijā:
“d1) alternatīvo ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki;”.
11. Izslēgt 127.1 panta devītās daļas 2. punktā vārdu “atvērtā”.
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

261. 424L/11

Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju
fondiem”

Izdarīt likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 14. nr.; 1998, 2., 19. nr.; 1999, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 22. nr.; 2004, 2.,
9. nr.; 2005, 7., 8., 24. nr.; 2008, 13., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 94. nr.; 2012, 56. nr.) šādus
grozījumus:
1. Papildināt 1. pantu ar 26. un 27. punktu šādā redakcijā:
“26) ieguldījumu fonds — fonds Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē;
27) alternatīvo ieguldījumu fonds — fonds Alternatīvo ieguldījumu fondu un to
pārvaldnieku likuma izpratnē.”
2. Izteikt 8. panta trešās daļas 15. punktu šādā redakcijā:
“15) atbilstoši šā likuma 9. panta prasībām izstrādātu pensiju plānu. Minēto pensiju
plānu iesniedz vienā no šādām formām:
a) elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu,
b) papīra dokumenta formā (šajā gadījumā pensiju plānu iesniedz arī elektroniski,
nosūtot uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas elektroniskā pasta adresi);”.
3. Izteikt 9. panta vienpadsmitās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) pensiju plāna tekstu, kurā iekļauti grozījumi. Pilnu pensiju plāna tekstu pensiju
fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vienā no šā likuma 8. panta
trešās daļas 15. punktā minētajām formām.”
4. Izteikt 11. panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pensiju plānā norādītais pensijas vecums nevar būt mazāks par 55 gadiem, izņemot tādās
speciālās profesijās strādājošos, kuru sarakstu nosaka Ministru kabinets.”
5. 23. pantā:
izteikt trešās daļas 8. punktu šādā redakcijā:
“8) ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo
ieguldījumu uzņēmumos, kuri reģistrēti šīs daļas 1. vai 2. punktā minētajā valstī un
kuru ieguldītāji ir tiesīgi bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu apliecības;”;
izteikt ceturtās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) ieguldījumi vienā ieguldījumu fondā vai alternatīvo ieguldījumu fondā nedrīkst
pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem un 10 procentus no attiecīgā fonda
neto aktīviem;”;
papildināt 10.1 daļu ar 15. punktu šādā redakcijā:
“15) ja ieguldījumu kredītriska novērtēšanai izmanto ārējo kredītu novērtējuma
institūciju (reitingu aģentūru) sniegtos kredītreitingus, — tas, ka šos kredītreitingus
neizmanto mehāniski un kā vienīgo kredītriska novērtēšanas mēru.”
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6. Aizstāt 25. panta 2.3 daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
7. Aizstāt 28. panta pirmajā daļā vārdus “finansiālo darbību” ar vārdiem “darbības atbilstību
šā likuma prasībām”.
8. Papildināt likumu ar 34. pantu šādā redakcijā:
“34. pants. Pensiju fonda maksājumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības
finansēšanai
(1) Pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās darbības finansēšanai maksā līdz
0,4 procentiem ieskaitot no ceturksnī pensiju plānu dalībnieku veiktajām un to labā veiktajām
iemaksām pensiju fonda licencētajos pensiju plānos.
(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta pirmajā
daļā minēto maksājumu aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētos maksājumus veic līdz ceturksnim sekojošā mēneša
trīsdesmitajam datumam.
(4) Par šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu nokavētu pārskaitīšanu vai pārskaitījumu
nepilnā apmērā aprēķina nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no nesamaksātās summas par
katru nokavēto dienu.
(5) Šajā pantā minētos maksājumus ieskaita Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontā
Latvijas Bankā.”
9. Papildināt pārejas noteikumus ar 16. punktu šādā redakcijā:
“16. Šā likuma 23. panta 10.1 daļas 15. punkts attiecībā uz kredītreitingu izmantošanu stājas
spēkā 2014. gada 21. decembrī.”
10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. punktu šādā
redakcijā:
“7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija direktīvas 2013/14/ES, ar
ko groza direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju
darbību un uzraudzību, direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo
aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu
uzņēmumiem (PVKIU) un direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu
pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem.”
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

262. 425L/11

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2000, 7. nr.; 2002, 24. nr.; 2004, 2., 9. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 12. nr.; 2008,
21. nr.; 2009, 1., 10., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 189. nr.) šādus grozījumus:
12. pantā:
izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētajos ieguldījumu fondos Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrību likuma izpratnē (turpmāk — ieguldījumu fonds);”;
papildināt pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“51) Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētajos alternatīvo ieguldījumu fondos Alternatīvo
ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē (turpmāk — alternatīvo
ieguldījumu fonds);”;
papildināt otro daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71) ieguldījumi vienā alternatīvo ieguldījumu fondā nedrīkst pārsniegt 5 procentus no
ieguldījumu plāna aktīviem un 10 procentus no šā fonda neto aktīviem;”;
izteikt otrās daļas 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:
“81) ieguldījumu kopsumma ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju vienā
grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo
ieguldījumu fondos nedrīkst pārsniegt 15 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;
2
8 ) ieguldījumu kopsumma paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja
pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos
nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;”;
izteikt otrās daļas 11. punktu šādā redakcijā:
“11) ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos
ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska
ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kopā nedrīkst pārsniegt 50 procentus
no ieguldījumu plāna aktīviem;”;
izteikt otrās daļas 14. punktu šādā redakcijā:
“14) ieguldījumu kopsumma alternatīvo ieguldījumu fondos nedrīkst pārsniegt
10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;”;
aizstāt ceturtās daļas 1. punktā vārdus “ieguldījumu fondos” ar vārdiem “alternatīvo
ieguldījumu fondos”;
papildināt ceturtās daļas 3. punktu pēc vārdiem “ieguldījumu fondus” ar vārdiem “un
alternatīvo ieguldījumu fondus”;
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izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kas attiecas uz ieguldījumiem viena
emitenta emitētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kā arī viena ieguldījumu
fonda ieguldījumu apliecībās, ir pieļaujams pārsniegt, ja šie pārsniegumi radušies ieguldījumu
plāna ieguldījumu vērtības svārstību dēļ vai ja ieguldījumu veikšanas brīdī nav iespējams noteikt
vai aprēķināt emitēto parāda vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu daudzumu vai vērtību, kā
arī emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.”
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

263. 426L/11

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,
24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2.,
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.)
šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
papildināt 10. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “izglītības iestādei” ar vārdiem “vai citai
šajā likumā noteiktai institūcijai”;
papildināt 11. punktu pēc vārdiem “izglītības iestādei” ar vārdiem “vai citai šajā likumā
noteiktai institūcijai”;
papildināt pantu ar jaunu 12.1, 12.2 un 12.3 punktu šādā redakcijā:
“121) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā;
122) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un
iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei;
123) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras
izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu
noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu;”;
uzskatīt līdzšinējo 12.1 punktu par 12.4 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“124) mācību līdzekļi — izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā:
a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi
izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā
izglītības satura apguvē),
b) metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām
paredzēti mācību izdevumi),
c) papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi,
daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi),
d) uzskates līdzekļi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie
mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija),
e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību
satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi),
f) digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros
iekļauts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs),
g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi
materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu),
h) mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un
iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās
ierīces un iekārtas),
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i)

mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura
apguvei, veicot praktiskus uzdevumus),
j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai
skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi,
garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu),
k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti
un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju
nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību
priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei
nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli,
kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām
vajadzībām];”;
aizstāt 20. punktā vārdu “pilnveidei” ar vārdiem “profesionālās kompetences pilnveidei”;
izslēgt 22. punktu.
2. 14. pantā:
papildināt 8. punktu pēc vārdiem “izglītības iestāžu” ar vārdiem “un citu šajā likumā noteiktu
institūciju”;
papildināt pantu ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:
“121) nosaka kārtību un kritērijus valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai;
2
12 ) nosaka kārtību un vērtēšanas nosacījumus valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu
vadītāju amatu pretendentu atlasei;”;
izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15) nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu
izdošanu un iegādi izglītības iestādēm;”;
papildināt 19. punktu ar vārdiem “izņemot profesionālās izglītības programmu paraugus un
akadēmiskās izglītības programmu paraugus”;
aizstāt 31. un 32. punktā vārdu “kvalifikācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “kompetence”
(attiecīgā locījumā);
papildināt pantu ar 36. un 37. punktu šādā redakcijā:
“36) nosaka kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamajam
nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz
pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības
ieguves uzsākšanai) izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam šā likuma 17. panta
2.1 daļā minētajā gadījumā;
37) nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību un
kritērijus, dokumentus, ko pedagogs iesniedz viņa profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanai, pedagoģiskā darba stāžu, kas nepieciešams attiecīgās pedagoga
profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanai, kā arī pedagoga profesionālās
darbības kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta paraugu.”
3. Aizstāt 15. panta 14. punktā vārdu “kvalifikācijas” ar vārdu “kompetences”.
4. 17. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
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“(21) Ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā
pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai)
un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim
privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas
sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām
vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Ja izglītojamais apgūst Publisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā pašvaldības izraudzītās izglītības iestādes īstenotu pirmsskolas
izglītības programmu, izmaksas sedz apmērā, kāds noteikts publiskā iepirkuma rezultātā.
(22) Pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā
nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs. Minētās vidējās izmaksas
un to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko savā mājaslapā internetā.”;
papildināt trešās daļas 2. punktu pēc vārdiem “speciālo izglītības iestāžu” ar vārdiem
“profesionālās izglītības iestāžu”;
izslēgt trešās daļas 15. punktā vārdus “profesionālo orientāciju un”;
izteikt trešās daļas 23. punktu šādā redakcijā:
“23) finansē no sava budžeta valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, valsts
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu — papildu literatūras,
uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales
materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma —
iegādi tās padotībā esošām izglītības iestādēm;”.
5. 30. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības iestādes padomes
izveidošanu un darbību. Izglītības iestādes vadītājs vienu reizi mācību gadā sniedz padomei atskaiti
par izglītības procesu un tā rezultātiem, kā arī par izglītības iestādes darba organizācijas apstākļiem.
Šie noteikumi neattiecas uz augstskolu.”;
aizstāt 3.1 daļā vārdus “un informācijas pakalpojumiem” ar vārdiem “informācijas un karjeras
attīstības atbalsta pakalpojumiem”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju
profesionālā darbība tiek novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Valsts un pašvaldību
izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti par pamatu lēmumam par izglītības
iestādes vadītāja atbilstību ieņemamajam amatam, un tos var ņemt vērā, veicot izglītības iestādes
vadītāja materiālo stimulēšanu.”
6. Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:
“31. pants. Izglītības iestādes padome
(1) Izglītības iestādes padome ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai
profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:
1) izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības
programmās;
2) izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;
3) izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.
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(2) Izglītības iestādes padomē vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir
vairākumā. Šis noteikums neattiecas uz vakara (maiņu) vidusskolas padomi. Vecāku
(personu, kas realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē izglītības
iestādes vecāku sapulce. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā
vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. Izglītības iestādes padomes vadītāju
ievēlē no vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Padomes sastāvā
var iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
(3) Izglītības iestādes padome:
1) sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
2) piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus
izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
3) sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku
tiesībām un pienākumiem;
4) sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju,
budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
5) ir tiesīga lemt par to, kādus šā likuma 1. panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minētos
individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē
aizgādību);
6) risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes
rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
7) veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
8) informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes
darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
9) ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu
grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un
viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību);
10) veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un
citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
(4) Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes darbību
reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.”
7. Papildināt 32. panta trešo daļu ar vārdiem “izņemot profesionālās izglītības programmu
paraugus un akadēmiskās izglītības programmu paraugus”.
8. Papildināt 33. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “izglītības iestādes” ar vārdiem
“vai citas šajā likumā noteiktas institūcijas”.
9. Izteikt 36. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Izglītības programmas tiek īstenotas izglītības iestādē, biedrībā, nodibinājumā, amatu
meistaru darbnīcā, studijā vai Nacionālo bruņoto spēku vienībā, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo
izglītības programmu īstenošana. Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no
licences saņemšanas dienas.”
10. Papildināt 46. panta piekto daļu pēc vārdiem “Izglītības iestādes” ar vārdiem “kā arī
Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu
īstenošana”.
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11. 49. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“Pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguve un profesionālās kompetences
pilnveide”;
aizstāt trešajā daļā vārdu “kvalifikācijas” ar vārdu “kompetences”.
12. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:
“49.1 pants. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
(1) Pedagogam, kura pedagoģiskā darba stāžs ir ne mazāks par vienu gadu un kurš
piedalās vispārējās izglītības programmu, tai skaitā vispārējās izglītības programmu pirmsskolas
izglītības pakāpē, profesionālās izglītības programmu pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē,
profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmu īstenošanā, ir tiesības ne retāk kā
reizi piecos gados saņemt pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu.
(2) Pamatojoties uz pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu, pedagogam tiek
piešķirta viena no piecām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, kuras piešķir:
1) pedagoga profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi — izglītības iestāde,
saskaņojot ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas izglītības iestāde;
2) pedagoga profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpi — pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas izglītības iestāde, saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju;
3) pedagoga profesionālās darbības 5. kvalitātes pakāpi — Izglītības un zinātnes
ministrija.
(3) Lēmumu par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu šā panta
otrajā daļā minētās institūcijas pieņem viena gada laikā no pedagoga iesnieguma saņemšanas
dienas.
(4) Šā panta nosacījumi neattiecas uz pedagogiem, kuri piedalās augstākās izglītības
programmu īstenošanā koledžās un augstskolās.”
13. Aizstāt 51. panta pirmās daļas 7. punktā, 52. panta 1. punktā, 55. panta 6. punktā un
57. panta 2. punktā vārdu “pašpārvaldē” ar vārdu “padomē”.
14. Papildināt 53. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pedagogam, kura profesionālās darbības kvalitāte novērtēta šā likuma 49.1 pantā noteiktajā
kārtībā, darba samaksu nosaka atbilstoši gan šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, gan arī
piešķirtajai pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpei.”
15. Aizstāt 55. panta 3. punktā vārdus “un informācijas pakalpojumus” ar vārdiem
“informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus”.
16. Papildināt 58. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās
nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos šā likuma 1. panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā
minētos individuālos mācību piederumus.
(4) Šā likuma 31. panta trešās daļas 5. punktā minētais izglītības iestādes padomes lēmums ir
saistošs vecākiem (personām, kas realizē aizgādību).”
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17. Papildināt 59. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Privātajās izglītības iestādēs valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, metodisko līdzekļu,
papildu literatūras (uzziņu literatūras) un digitālo mācību līdzekļu un resursu (elektronisko
izdevumu) iegādi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.”
18. Papildināt 60. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām,
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras,
metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņu literatūras) un digitālo mācību līdzekļu un
resursu (elektronisko izdevumu) iegādi finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta
mērķdotācijām.”
19. Papildināt pārejas noteikumus ar 35., 36. un 37. punktu šādā redakcijā:
“35. Pedagogiem, kuru profesionālās darbības kvalitāte ir novērtēta laika posmā no 2009. gada
1. septembra līdz 2014. gada 31. maijam, pamatojoties uz Eiropas Sociālā fonda projekta “Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros izstrādātiem
kritērijiem un noteikto kārtību, piešķirtās pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpes
tiek pielīdzinātas pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, kuras saskaņā ar šā likuma
14. panta 37. punktu noteicis Ministru kabinets.
36. Ministru kabinets līdz 2013. gada 30. augustam izdod šā likuma 14. panta 12.1, 12.2, 15. un
36. punktā minētos noteikumus, bet līdz 2014. gada 31. maijam — šā likuma 14. panta 37. punktā
minētos noteikumus.
37. Šā likuma 59. panta 2.1 daļa un 60. panta 3.1 daļa stājas spēkā 2013. gada 1. septembrī.”
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 24.07.2013., Nr.142.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

264. 427L/11

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 14., 15.,
23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51. nr.; 2011, 173. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 1. panta 27., 36., 37. un 38. punktā, 13.5 panta ceturtajā daļā, 14.1 panta devītās
daļas 2. punktā, 15. panta 1.1 daļā, 25. panta otrajā daļā, 30. panta ceturtajā daļā, 31. panta otrajā
daļā, 33. panta devītajā daļā, 35.1 panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā, 51. panta piektajā daļā,
52. panta pirmajā daļā, 53. panta pirmajā, ceturtajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā, 54. panta
pirmajā un trešajā daļā, 54.1 panta nosaukumā, 64. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 66. panta
desmitajā daļā, 67. panta pirmās daļas 3. punktā, 77.1 panta nosaukumā, pirmajā, otrajā un sestajā
daļā, 77.2 panta nosaukumā, pirmajā un trešajā daļā, 77.3 panta nosaukumā, pirmajā un trešajā daļā,
78.1 pantā, 88. panta sestajā un septītajā daļā un 89. panta ceturtās daļas 1., 2. un 3. punktā vārdu
“atvērtais” (attiecīgā locījumā).
2. 1. pantā:
aizstāt 4. punktā vārdus “kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību
pamata iegūtās lietas” ar vārdiem “kā arī lietas, kas iegūtas darījumos ar fonda mantu”;
izslēgt 5. punktā vārdus “nekustamais īpašums”;
izslēgt 23. punktu;
papildināt 40. punktu pēc vārdiem “ieguldījumu fonds” ar vārdiem “alternatīvo ieguldījumu
fonds”.
3. Izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:
“Šā likuma mērķis ir noteikt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu tiesisko
statusu, tiesības, pienākumus un atbildību, dibināšanas kārtību un darbības principus, reglamentēt
prasības ieguldījumu fondu pārvaldīšanai un ieguldījumu veikšanai, kā arī regulējošo prasību
ievērošanas uzraudzību.”
4. 5. pantā:
izteikt pirmās daļas 2. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana,”;
papildināt piekto daļu pēc vārdiem “likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”” ar vārdiem
“un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to
pārvaldnieku likumu”.
5. 7.1 pantā:
papildināt astoto daļu pēc vārdiem “ieguldījumu pārvaldes sabiedrību” ar vārdiem “alternatīvo
ieguldījumu fondu pārvaldnieku”;
izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Izvērtējot šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētos paziņojumus, Komisija konsultējas
ar attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts
apdrošinātājs, pārapdrošinātājs, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes
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sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ieguldījumu brokeru sabiedrība vai
dalībvalsts apdrošinātāja, dalībvalsts pārapdrošinātāja, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes,
alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai ieguldījumu
brokeru sabiedrības mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, dalībvalsts
pārapdrošinātāju, dalībvalstī reģistrētu kredītiestādi, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku,
ieguldījumu pārvaldes sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ja, attiecīgajai personai
iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai
nonāk tās kontrolē.”
6. 8. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Sākotnējo kapitālu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regula
Nr.575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru
sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr.648/2012 (turpmāk — Regula Nr.575/2013).”;
papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šajā daļā noteiktās prasības neattiecas uz sabiedrību, kuras pašu kapitāla apmērs ir
10 000 000 euro vai lielāks par to.”;
izslēgt ceturto daļu;
izteikt piektās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“1) sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu
līdzekļus, ieskaitot līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai,
bet neieskaitot līdzekļus, kurus tā ir saņēmusi pārvaldīšanā no citas sabiedrības, ja
minētie fondi nav dibināti kā juridiskās personas;
2) sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu
līdzekļus, ja minētie fondi dibināti kā juridiskās personas.”;
aizstāt septītās daļas ievaddaļā vārdus “ja tā gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas” ar
vārdiem “ar tāda paša apmēra garantiju”;
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
”(9) Pašu kapitālu un tā aprēķināšanas kārtību nosaka Regula Nr.575/2013.”
7. Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) alternatīvo ieguldījumu fondu vai tā ieguldītājiem un sabiedrības pārvaldē esošu
ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fonda ieguldītājiem.”
8. Aizstāt 16. panta ceturtajā daļā un 17. panta otrajā daļā vārdus “laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis””.
9. Izslēgt 18. panta 3. punktu.
10. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ieguldījumu fonds ir atvērts fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas
līdzekļus ieguldīšanai šajā likumā noteiktajos ieguldījumu objektos, ievērojot riska samazināšanas
principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru pārvaldošajai sabiedrībai
ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to pieprasa, ne vēlāk kā mēneša laikā veikt ieguldījumu apliecību
atpakaļpirkšanu. Ieguldījumu fonds nav juridiskā persona.”
11. Izslēgt 21. pantu.
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12. Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:
“22. pants. Fonda dibināšana
(1) Fondu dibina sabiedrība, apstiprinot fonda prospektu, fonda ieguldītājiem paredzēto
pamatinformāciju un fonda pārvaldes nolikumu un noslēdzot turētājbankas līgumu.
(2) Lēmumu par fonda prospekta, fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas un fonda
pārvaldes nolikuma apstiprināšanu pieņem sabiedrības statūtos noteikta pārvaldes institūcija.
(3) Sabiedrība drīkst uzsākt fonda ieguldījumu apliecību emisiju un fonda pārvaldi tikai pēc
fonda reģistrācijas Komisijā.
(4) Ieguldījumu fondu var dibināt kā fondu ar apakšfondiem.
(5) Katram apakšfondam fonda prospektā var noteikt atšķirīgu ieguldījumu politiku,
pārvaldīšanas pakalpojumu samaksas noteikumus un valūtu.
(6) Šajā likumā ieguldījumu fondam noteiktās prasības un ierobežojumi fondam ar
apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu atsevišķi.
(7) Ja sabiedrība vēlas reģistrēt ieguldījumu fondu, kura nosaukumā lietoti vārdi “naudas
tirgus fonds”, minētā fonda darbības noteikumus tā izstrādā atbilstoši Komisijas normatīvo
noteikumu prasībām.
(8) Komisija citā dalībvalstī licencētas sabiedrības iesniegumu ieguldījumu fonda dibināšanai
izskata atbilstoši šā likuma 77.1 pantā noteiktajai kārtībai.”
13. 23. pantā:
izslēgt pirmās daļas 1.1 punktā vārdus “atvērtajiem ieguldījumu fondiem”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Sabiedrība šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus iesniedz Komisijai vienā no
šādiem veidiem:
1) kā elektroniskus dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;
2) kā papīra dokumentus (šajā gadījumā dokumentus iesniedz arī elektroniski, nosūtot
uz Komisijas elektroniskā pasta adresi).”
14. Izslēgt 25. panta trešo daļu.
15. Izslēgt 27. pantu.
16. 28. pantā:
aizstāt trešās daļas 4. punkta ievaddaļā vārdu “klientu” ar vārdiem “fonda ieguldītāju”;
izslēgt trešās daļas 4. punkta “a” apakšpunktā vārdus “(atvērtajiem ieguldījumu fondiem)”;
izslēgt trešās daļas 9. punktu;
izteikt piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) nolikuma grozījumus un fonda nolikuma tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Nolikuma
grozījumus un nolikuma tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai vienā no šā likuma
23. panta otrajā daļā minētajiem veidiem.”
17. Izslēgt 30. panta piekto daļu.
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18. 33. pantā:
izteikt astotās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) piešķirt aizdevumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz aktīvu pirkšanas
darījumiem ar atpakaļpārdevumu (reversais repo), kurus ir atļauts veikt, ievērojot
šajā likumā noteiktos ierobežojumus;”;
izslēgt desmito daļu.
19. Izslēgt 34. panta trešo daļu.
20. Aizstāt 34.1 panta četrpadsmitajā daļā vārdu “trīsdesmitajā” ar vārdu “četrdesmitajā”.
21. 34.2 pantā:
izslēgt devītajā daļā vārdu “Komisija”;
aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdu “trīsdesmitajā” ar vārdu “četrdesmitajā”.
22. 35. pantā:
aizstāt otrās daļas 3. punktā vārdu “atvērtā” ar vārdu “ieguldījumu”;
izslēgt ceturto daļu.
23. Aizstāt 36. panta pirmajā daļā un 37. panta sestajā daļā vārdus “laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis””.
24. Izslēgt 51. panta sesto daļu.
25. Izslēgt 52. panta otro un trešo daļu.
26. Izslēgt 53. panta otro daļu.
27. Papildināt 54. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma veikt ieguldījumu apliecību
atpakaļpirkšanu, ja ieguldījumu apliecības tiek tirgotas regulētajā tirgū un fondu pārvaldošā
sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu apliecību tirgus cena
būtiski neatšķiras no fonda daļas vērtības.”
28. 56. pantā:
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Sabiedrība izstrādā arī fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kurā norāda šā
likuma 57.1 pantā minēto informāciju.”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus informācijā, kura tiek sniegta atbilstoši šā likuma
57. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10.1, 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 23. punktam, tā pirms
attiecīgo grozījumu izdarīšanas Komisijai iesniedz:
1) attiecīgās sabiedrības pārvaldes institūcijas lēmumu par fonda prospekta grozījumu
apstiprināšanu;
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2)

fonda prospekta grozījumus un fonda prospekta tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi.
Fonda prospekta grozījumus un fonda prospekta tekstu sabiedrība iesniedz Komisijai
vienā no šā likuma 23. panta otrajā daļā minētajiem veidiem.”

29. Izslēgt 57. panta piekto un sesto daļu.
30. 61. pantā:
izslēgt otro daļu;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Komisija normatīvajos noteikumos nosaka prasības ieguldījumu fondu ieguldījumu
objektiem, darījumiem, noteikta darbības veida fondiem, kā arī prasības informācijas atklāšanai.”
31. 66. pantā:
aizstāt trīspadsmitajā daļā vārdu “atvērtā” ar vārdu “ieguldījumu”;
izslēgt četrpadsmito daļu.
32. Izslēgt 67. panta trešo daļu.
33. Izslēgt 68. pantu.
34. Izteikt 69. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ir pieļaujama šā likuma 66. pantā, izņemot tā septīto un trīspadsmito daļu, kā arī 67. pantā
noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana sešu mēnešu laikā pēc fonda reģistrācijas
Komisijā.”
35. Izteikt 71.1 panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(1) Ieguldījumu fondi ir tiesīgi veikt galvenās un pakārtotās struktūras darījumus. Pakārtotais
fonds līdz 15 procentiem no saviem aktīviem, kas nav ieguldīti galvenajā fondā, drīkst ieguldīt:”.
36. 75.2 pantā:
izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“(2) Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība
(turpmāk — zvērināts revidents).”;
aizstāt 4.3 daļā vārdus “laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis””.
37. Izslēgt 77.2 panta devīto daļu.
38. Izslēgt 77.4 pantu.
39. 78.1 pantā:
izteikt trešās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“1) par ieguldījumu fonda reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu — 1000 latu;
2) par reģistrācijai iesniegto ieguldījumu fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma
grozījumu izskatīšanu — 300 latu.”;
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aizstāt piektajā un sestajā daļā vārdus “un ceturtajā” ar vārdiem “ceturtajā un vienpadsmitajā”;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu
fondu pārvaldi, tā maksā Komisijai līdz 0,033 procentiem no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu
un alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2500 latiem
gadā.”
40. Izslēgt 81. pantā vārdus “slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce” (attiecīgā locījumā).
41. Papildināt pārejas noteikumus ar 33., 34. un 35. punktu šādā redakcijā:
“33. Sabiedrība, kura reģistrējusi slēgtos ieguldījumu fondus atbilstoši šā likuma prasībām,
sākot ar dienu, kad stājas spēkā Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums, ievēro
minētajā likumā noteiktās prasības alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un prasības
slēgtā ieguldījumu fonda pārveidei par alternatīvo ieguldījumu fondu.
34. Grozījums likuma 8. panta otrajā daļā par sākotnējā kapitāla noteikšanu stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī. Līdz 2013. gada 31. decembrim šajā likumā lietotais termins “sākotnējais
kapitāls” ir kapitāls, kuru veido:
1) apmaksātais pamatkapitāls, kas samazināts par vērtību, kāda ir priekšrocību akcijām
ar dividenžu uzkrāšanu;
2) akciju vai daļu emisijas uzcenojums;
3) rezerves (izņemot pārvērtēšanas rezerves);
4) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi;
5) kārtējā darbības gada peļņa, ja ir zvērināta revidenta ziņojums par peļņas esību
un tā aprēķināta, ņemot vērā visus nepieciešamos uzkrājumus aktīvu vērtības
samazinājumam, paredzamajiem nodokļu maksājumiem un dividendēm, un
Komisija ir piekritusi kārtējā darbības gada peļņas iekļaušanai sākotnējā kapitālā.
35. Grozījums likuma 8. panta devītajā daļā par pašu kapitāla noteikšanu un aprēķināšanas
kārtību stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. Līdz 2013. gada 31. decembrim šajā likumā lietotais
termins “pašu kapitāls” ir pārvaldnieka revidētajos finanšu pārskatos atspoguļotie kapitāla,
rezervju un saistību elementi, kas ir brīvi pieejami pārvaldniekam ar darbības riskiem saistīto, bet
vēl neidentificēto iespējamo zaudējumu segšanai, kura aprēķināšanas kārtību nosaka Komisija.”
Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 9. jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2013. gada 24. jūlijā
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