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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

129. 714L/11

Arodbiedrību likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir noteikt arodbiedrību un to apvienību (turpmāk arī — arodbiedrības)
dibināšanas un darbības vispārīgos noteikumus, kā arī principus, kurus arodbiedrības ievēro
sadarbībā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, valsts un pašvaldību
institūcijām.
2. pants. Arodbiedrību darbības tiesiskais regulējums
(1) Ar strādājošo tiesību un interešu pārstāvību saistītās arodbiedrību tiesības un pienākumus
nosaka Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums, kā
arī citi likumi. Veidu, kādā arodbiedrības aizstāv strādājošo intereses, nosaka arodbiedrību statūti.
(2) Arodbiedrību darbību regulē šis likums, Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi
par biedrībām, ciktāl šis likums nenosaka citādi, kā arī arodbiedrību statūti.
(3) Arodbiedrībām ir tiesības savos statūtos noteikt no Biedrību un nodibinājumu likuma
atšķirīgu regulējumu jautājumos, kas skar biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas procesuālo
kārtību, biedru sapulces un pārstāvju sapulces kompetenci, sasaukšanas, norises un lēmumu
pieņemšanas kārtību, izpildinstitūciju ievēlēšanas, lēmumu pieņemšanas kārtību, tiesības un
pienākumus, kā arī statūtu grozīšanas kārtību.
3. pants. Arodbiedrības jēdziens
Arodbiedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai pārstāvētu un aizstāvētu
strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.
4. pants. Tiesības dibināt arodbiedrību un iestāties arodbiedrībā
(1) Ikvienam ir tiesības brīvi, bez jebkādas diskriminācijas dibināt arodbiedrību un, ievērojot
arodbiedrības statūtus, iestāties tajā, kā arī tiesības neiestāties arodbiedrībā.
(2) Personas piederība pie kādas arodbiedrības vai personas vēlme iestāties vai neiestāties tajā
nevar būt par pamatu personas tiesību ierobežošanai.
5. pants. Arodbiedrību tiesības apvienoties
(1) Arodbiedrībām ir tiesības dibināt arodbiedrību apvienības un tiesības iestāties šādās
apvienībās.
(2) Arodbiedrībai vai arodbiedrību apvienībai ir tiesības iestāties starptautiskā arodbiedrību
apvienībā, kā arī tiesības dibināt šādas starptautiskas arodbiedrību apvienības.
6. pants. Arodbiedrību neatkarība un līdztiesība
(1) Arodbiedrības savā darbībā ir neatkarīgas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām.
(2) Aizliegta jebkāda rīcība, kuras mērķis ir tieši vai netieši kavēt arodbiedrību izveidošanu,
pakļaut tās valsts un pašvaldību institūcijām, darba devējiem, darba devēju organizācijām un to
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apvienībām, kā arī traucēt likumos un statūtos arodbiedrībām un to apvienībām noteikto funkciju
izpildi un mērķu sasniegšanu.
(3) Arodbiedrības ir līdztiesīgas.
7. pants. Arodbiedrības un arodbiedrību apvienības dibināšana
(1) Par arodbiedrības dibinātājiem var būt tikai fiziskās personas.
(2) Uzņēmuma arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 15 vai mazāks par
vienu ceturtdaļu no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura savukārt nevar būt mazāka par pieciem
strādājošajiem.
(3) Ārpus uzņēmuma veidojamas arodbiedrības dibinātāju skaits nevar būt mazāks par 50.
(4) Arodbiedrību apvienību var dibināt, ja apvienojas vismaz trīs likumā noteiktajā kārtībā
reģistrētas arodbiedrības.
(5) Termins “uzņēmums” šajā likumā lietots Darba likuma izpratnē.
8. pants. Arodbiedrības nosaukums
Arodbiedrības vai arodbiedrību apvienības nosaukumā ietver vārdu “arodbiedrība”.
9. pants. Arodbiedrības reģistrēšana
Ziņas par arodbiedrību, arodbiedrības patstāvīgo vienību vai arodbiedrību apvienību ieraksta
biedrību un nodibinājumu reģistrā, norādot darbības jomu (arodbiedrība) un tiesisko formu
(arodbiedrība, arodbiedrības patstāvīga vienība, arodbiedrību apvienība).
10. pants. Arodbiedrības tiesiskais statuss
(1) Arodbiedrība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedrību un
nodibinājumu reģistrā.
(2) Arodbiedrībai atbilstoši tās statūtiem var būt teritoriālās un citas struktūrvienības.
(3) Arodbiedrība var dibināt patstāvīgas vienības, kurām ir juridiskās personas statuss.
11. pants. Arodbiedrības patstāvīgā vienība
(1) Arodbiedrības patstāvīgā vienība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā
ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā.
(2) Arodbiedrības patstāvīgās vienības organizatorisko uzbūvi, kompetenci, dibināšanas,
darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka arodbiedrības statūti. Arodbiedrības patstāvīgā
vienība darbojas normatīvajos aktos arodbiedrībām noteiktās kompetences ietvaros. Arodbiedrības
patstāvīgās vienības reorganizācijas un likvidācijas kārtībai piemērojami normatīvie akti, kas
nosaka arodbiedrību reorganizāciju un likvidāciju.
(3) Arodbiedrības patstāvīgajai vienībai var būt sava manta. Arodbiedrības patstāvīgā vienība
pati atbild par savām saistībām. Ja arodbiedrības patstāvīgajai vienībai mantas un finanšu līdzekļu
nepietiek tās saistību izpildei, par arodbiedrības patstāvīgās vienības saistībām atbild arodbiedrība.
(4) Arodbiedrības patstāvīgo vienību ieraksta biedrību un nodibinājumu reģistrā, izslēdz
no biedrību un nodibinājumu reģistra, kā arī veic izmaiņas biedrību un nodibinājumu reģistra
ierakstos uz arodbiedrības pieteikuma un lēmuma pamata. Pieteikumā par arodbiedrības patstāvīgās
vienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā norāda šā panta piektās daļas 1., 2., 3., 4.,
5. un 6. punktā minētās ziņas.
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ziņas:

(5) Biedrību un nodibinājumu reģistrā par arodbiedrības patstāvīgo vienību ieraksta šādas
1)
2)
3)
4)
5)

tās arodbiedrības nosaukums, kura dibinājusi patstāvīgo vienību;
arodbiedrības patstāvīgās vienības nosaukums;
datums, kad pieņemts lēmums par arodbiedrības patstāvīgās vienības dibināšanu;
arodbiedrības patstāvīgās vienības juridiskā adrese;
arodbiedrības patstāvīgo vienību pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, personas
kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs
un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), norādot, vai
tai ir tiesības pārstāvēt arodbiedrības patstāvīgo vienību atsevišķi vai kopīgi ar citu
personu;
6) arodbiedrības patstāvīgās vienības darbības termiņš, ja arodbiedrības patstāvīgā
vienība dibināta uz laiku;
7) ziņas par arodbiedrības patstāvīgās vienības publiskās darbības vai citas darbības
aizliegumu, darbības izbeigšanu, turpināšanu, maksātnespējas procesa pasludināšanu
un izbeigšanu, likvidāciju un reorganizāciju;
8) ziņas par likvidatora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda
nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas
datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un to, vai viņam ir tiesības
pārstāvēt arodbiedrības patstāvīgo vienību atsevišķi vai kopīgi ar citu personu;
9) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas procesa lietā, norādot
administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas datumu,
personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju,
kas dokumentu izdevusi) un sertifikāta numuru;
10) ieraksta izdarīšanas datums;
11) citas ziņas, ja to tieši paredz likums.
(6) Ziņas, uz kuru pamata biedrību un nodibinājumu reģistrā izdarāmi jauni ieraksti par
arodbiedrības patstāvīgo vienību, kā arī likumā noteiktie dokumenti iesniedzami biedrību un
nodibinājumu reģistra iestādei 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
(7) Par arodbiedrības patstāvīgās vienības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā un
turpmākajiem ierakstiem tajā maksājama valsts nodeva atbilstoši noteikumiem, kas reglamentē par
ieraksta izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā attiecībā uz biedrībām maksājamās valsts
nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus.
II nodaļa
Arodbiedrību kompetence un darbība
12. pants. Arodbiedrību tiesības un to īstenošana
(1) Arodbiedrībām, pārstāvot un aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un
profesionālās intereses, ir tiesības veikt kolektīvas pārrunas, saņemt informāciju un konsultēties
ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to apvienībām, slēgt darba koplīgumus
(ģenerālvienošanās), pieteikt streikus, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
(2) Arodbiedrībām ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalīties normatīvo
aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē un sniegt atzinumus par šiem
projektiem, ja tie skar vai var skart strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības
un intereses.
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(3) Arodbiedrībām ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu
funkciju pildīšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav
noteikti ierobežojumi tās sniegšanai.
(4) Arodbiedrības savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un aizstāv savu
biedru tiesības un intereses.
(5) Darba līgums arodbiedrības biedriem, kuri nav arodbiedrības pilnvarotās amatpersonas,
uzteicams atbilstoši Darba likuma noteikumiem.
13. pants. Arodbiedrības pilnvarotās amatpersonas
(1) Arodbiedrību pārstāv arodbiedrības statūtos pilnvarota institūcija vai amatpersona
(turpmāk — arodbiedrības pilnvarotā amatpersona).
(2) Arodbiedrība rakstveidā informē darba devēju par arodbiedrības pilnvarotajām
amatpersonām, kurām ir tiesības pārstāvēt arodbiedrību un tās biedru tiesības un intereses.
(3) Arodbiedrības pilnvaroto amatpersonu tiesības un pienākumus nosaka likumi, kas regulē
strādājošo pārstāvību, kā arī darba koplīgums vai cita darba devēja un arodbiedrības vienošanās. To
arodbiedrības pilnvaroto amatpersonu skaitu, uz kurām attiecas šā panta ceturtā un piektā daļa, var
noteikt, slēdzot darba koplīgumu vai citu darba devēja un arodbiedrības vienošanos.
(4) Arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai, kura savus pārstāvja pienākumus pilda līdztekus
darba līgumā nolīgtajam darbam, ir tiesības šos pienākumus pildīt un arodbiedrības organizētajā
apmācībā piedalīties atbilstoši darba koplīguma vai citas darba devēja un arodbiedrības vienošanās
noteikumiem darba laikā, taču nepārsniedzot pusi no nolīgtā darba laika.
(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai
par laiku, kad tā pilda pārstāvja pienākumus vai piedalās arodbiedrības organizētajā apmācībā,
saglabā darba samaksu, ja tai noteikta laika alga, vai vidējo izpeļņu, ja tai noteikta akorda alga.
(6) Ja darba devējs par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu ir paredzējis
izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai, kura līdztekus
nolīgtajam darbam pilda pārstāvja pienākumus, tas savlaicīgi konsultējas ar attiecīgo arodbiedrību.
(7) Darba devējam aizliegts bez attiecīgās arodbiedrības piekrišanas uzteikt darba līgumu
arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai, kura pilda pārstāvja pienākumus, izņemot likumā
noteiktos gadījumus. Darba līgums arodbiedrības pilnvarotajai amatpersonai uzteicams atbilstoši
Darba likuma noteikumiem.
(8) Ja saskaņā ar darba koplīgumu vai citu darba devēja un arodbiedrības vienošanos
arodbiedrības pilnvarotā amatpersona pilda pārstāvja pienākumus, bet to pildīšanas laikā neveic
darba līgumā nolīgto darbu, tai, izbeidzot pārstāvja pienākumu pildīšanu, tiek saglabāts iepriekšējais
darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina tai līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar ne mazāk
labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem. Ja tas nav iespējams, darba tiesiskās
attiecības izbeidzamas atbilstoši noteikumiem par darbinieku skaita samazināšanu.
14. pants. Arodbiedrības tiesības veikt saimniecisko darbību
(1) Arodbiedrībai ir tiesības kā papilddarbību veikt ar tās īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu
saistītu saimniecisko darbību, kā arī citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu savu mērķi.
(2) Arodbiedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.
Peļņu, kas gūta no arodbiedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp arodbiedrības
vai arodbiedrību apvienības biedriem.
(3) Arodbiedrības īpašumu veido iestāšanās un biedru naudas, arodbiedrības saimnieciskās
darbības ienākumi, kā arī ziedojumi, dāvinājumi un cita veida īpašumi.
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III nodaļa
Arodbiedrību pārstāvība sociālajā dialogā un trīspusējās sadarbības institūcijās, kā arī
attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām
15. pants. Arodbiedrību pārstāvība sociālajā dialogā
Arodbiedrību pārstāvība sociālajā dialogā ar darba devējiem, darba devēju organizācijām
un to apvienībām īstenojama, pamatojoties uz arodbiedrību vienošanos ar darba devējiem, darba
devēju organizācijām vai to apvienībām.
16. pants. Arodbiedrību pārstāvība attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām
(1) Arodbiedrību intereses valsts līmenī attiecībās ar Ministru kabinetu pārstāv arodbiedrību
apvienība, kas apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī.
(2) Arodbiedrību intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām nozares, profesijas
vai administratīvās teritorijas līmenī pārstāv arodbiedrība, kas ietilpst apvienībā, kura apvieno
vislielāko strādājošo skaitu valstī.
(3) Ja nepieciešams, šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos valsts un pašvaldību
institūcijas var sadarboties ar citām arodbiedrībām un to apvienībām.
17. pants. Arodbiedrību pārstāvība trīspusējās sadarbības institūcijās
(1) Arodbiedrību pārstāvjus Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un tās apakšpadomēs
izvirza arodbiedrību apvienība, kas apvieno vislielāko strādājošo skaitu valstī.
(2) Arodbiedrību pārstāvjus nozares, profesijas vai teritoriālās trīspusējās sadarbības
institūcijās izvirza arodbiedrība vai arodbiedrību apvienība, kas apvieno vislielāko strādājošo skaitu
attiecīgajā nozarē, profesijā vai administratīvajā teritorijā.
IV nodaļa
Atbildība par likuma pārkāpumiem
18. pants. Atbildība par likuma pārkāpumiem
Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par arodbiedrībām” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2003, 12. nr.; 2005, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 100. nr.).
2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās
dienas arodbiedrību reģistrā esošos ierakstus par arodbiedrībām, kuras nav izslēgtas no
arodbiedrību reģistra, iekļauj biedrību un nodibinājumu reģistrā, nemainot ziņu apjomu un
nepieprasot pārreģistrāciju.
3. Arodbiedrības piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas iesniedz Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistram šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām atbilstošus statūtus
un informāciju par personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt arodbiedrību.
4. Arodbiedrība, kuras struktūrvienībai atbilstoši likumam “Par arodbiedrībām” tika noteikts
juridiskās personas statuss, attiecīgo struktūrvienību reģistrē biedrību un nodibinājumu reģistrā
kā arodbiedrības patstāvīgo vienību, pārveido par struktūrvienību bez juridiskās personas statusa
7
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vai likvidē. Šāda arodbiedrības patstāvīgā vienība reģistrējama biedrību un nodibinājumu reģistrā
līdz 2017. gada 31. decembrim, iesniedzot šā likuma 11. panta ceturtajā daļā minēto pieteikumu
un lēmumu un tiem pievienojot informāciju par arodbiedrības struktūrvienībai Valsts ieņēmumu
dienestā piešķirto nodokļu maksātāja numuru, ja tāds ir piešķirts.
5. Šo pārejas noteikumu 4. punktā minētās arodbiedrību struktūrvienības, kurām atbilstoši
likumam “Par arodbiedrībām” tika noteikts juridiskās personas statuss, saglabā juridiskās personas
statusu līdz brīdim, kad tās ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā kā arodbiedrību patstāvīgās
vienības, pārveidotas par struktūrvienībām bez juridiskās personas statusa vai likvidētas, bet ne
vēlāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim.

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 6. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 25. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.03.2014., Nr. 60.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

130. 715L/11

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

Izdarīt Elektroenerģijas tirgus likumā (Latvijas Vēstnesis, 2005, 82. nr.; 2008, 64. nr.; 2011,
117. nr.; 2013, 211., 232. nr.) šādus grozījumus:
Pārejas noteikumos:
izslēgt 33. punkta otro teikumu;
aizstāt 35. punktā skaitļus un vārdus “2014. gada 1. aprīļa” ar skaitļiem un vārdiem “2015. gada
1. janvāra”;
papildināt pārejas noteikumus ar 40., 41., 42. un 43. punktu šādā redakcijā:
“40. No 2014. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim elektroenerģijas piegādi saistītajiem lietotājiem
nodrošina akciju sabiedrība “Latvenergo” vai sadales sistēmas operators, kura tīklam ir pieslēgti
mazāk nekā simt tūkstoši lietotāju. Šādā gadījumā piemērojami:
1) 2014. gada 31. martā spēkā esošie šā likuma un uz tā pamata izdoto tiesību aktu
noteikumi, kas regulē elektroenerģijas piegādi saistītajiem lietotājiem;
2) lēmumi, kas pieņemti, pamatojoties uz šā likuma 33. panta trešo daļu tādā redakcijā,
kādā tā bija spēkā 2014. gada 31. martā.
41. No 2014. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra
noteikumi Nr. 914 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” piemērojami
elektroenerģijas piegādei:
1) saistītajiem lietotājiem saskaņā ar šo pārejas noteikumu 40. un 42. punktu;
2) tiem saistītajiem lietotājiem, kuri kļuvuši par tirgus dalībniekiem, bet līdz 2014. gada
1. jūnijam izvēlējušies atteikties no tirgotāja izvēles tiesību izmantošanas un saņem
elektroenerģiju saskaņā ar šo pārejas noteikumu 40. un 42. punktu.
42. Šo pārejas noteikumu 40. un 41. punktā minētajos gadījumos elektroenerģiju saistītajiem
lietotājiem piegādā, ievērojot visus tos lēmumus (tajā skaitā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas un publiskā tirgotāja lēmumus), kuri pieņemti, pamatojoties uz šā likuma 33. panta trešo
daļu tādā redakcijā, kādā tā bija spēkā 2014. gada 31. martā.
43. Ar šo pārejas noteikumu 40., 41. un 42. punktā lietoto terminu “saistītais lietotājs” saprot
galalietotāju, kuram līdz 2014. gada 31. martam bija tiesības saņemt universālo pakalpojumu.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. aprīlī.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 20. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 25. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.03.2014., Nr. 60.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

131. 716L/11

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 20. nr.; 2000, 17. nr.; 2001, 12. nr.; 2005, 8., 13. nr.; 2008, 14. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 82., 106. nr.; 2011, 36., 161. nr.; 2012, 186. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
papildināt 1. punktu pēc vārda “dabasgāze” ar vārdiem “tostarp sašķidrinātā dabasgāze”;
papildināt 2. punktu pēc vārda “dabasgāzes” ar vārdiem “tostarp sašķidrinātās dabasgāzes”;
izteikt 22. un 23. punktu šādā redakcijā:
“22) vertikāli integrēts komersants — energoapgādes komersants vai koncerns, kuru
tieši vai netieši kontrolē viena un tā pati persona vai vienas un tās pašas personas un kurš sniedz
vismaz vienu no enerģijas pārvades, sadales, dabasgāzes uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes
pakalpojumiem un vienlaikus nodarbojas ar enerģijas ražošanu vai tirdzniecību;
23) sistēmas operators — energoapgādes komersants, kas sniedz enerģijas pārvades, sadales,
dabasgāzes uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumus;”;
izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
“25) sistēmas lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izmanto enerģijas pārvades vai
sadales sistēmas vai dabasgāzes uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumus;”;
izteikt 34., 35. un 36. punktu šādā redakcijā:
“34) sistēma — pārvades un sadales tīkli, dabasgāzes krātuves un sašķidrinātās dabasgāzes
iekārtas, kas ir energoapgādes komersanta īpašumā vai lietošanā, ieskaitot iekārtas, kas nepieciešamas
palīgpakalpojumu sniegšanai;
35) palīgpakalpojumi — visi pakalpojumi, kas nepieciešami, lai piekļūtu pārvades un sadales
tīkliem, dabasgāzes krātuvēm un sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām vai izmantotu šos tīklus,
krātuves un iekārtas, tai skaitā balansēšana, jaukšana un inerto gāzu ievadīšana, izņemot objektus
un iekārtas, ko savu funkciju veikšanai izmanto tikai pārvades sistēmu operatori;
36) balansēšana — pārvades un sadales sistēmas operatora organizēts process, kas nodrošina
pastāvīgu līdzsvaru starp sistēmā ievadīto enerģiju un enerģijas patēriņu;”;
izteikt 41. punktu šādā redakcijā:
“41) tirgotājs — komersants (tai skaitā ārvalsts komersanta filiāle), kura komercdarbība ir
enerģijas tirdzniecība;”;
papildināt pantu ar 44., 45., 46., 47., 48. un 49. punktu šādā redakcijā:
“44) saistītā kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kurā saskaņā ar Koncernu likumu
energoapgādes komersantam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme energoapgādes
komersantā, vai kapitālsabiedrība, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus
ir izšķirošā ietekme energoapgādes komersantā;
45) sašķidrinātās dabasgāzes iekārta — terminālis, ko izmanto dabasgāzes šķidrināšanai
vai sašķidrinātās dabasgāzes saņemšanai, izkraušanai un pārvēršanai gāzveida stāvoklī, kā arī tam
piederošās iekārtas un pagaidu glabātavas, kas nepieciešamas sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanai
un atkārtotai pārvēršanai gāzveida stāvoklī, kā arī turpmākai piegādei uz dabasgāzes pārvades
sistēmu vai enerģijas lietotājam;
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46) sākumposma cauruļvadu tīkls — cauruļvads vai cauruļvadu tīkls, ko izmanto dabasgāzes
ražošanas projektā vai dabasgāzes transportēšanai no viena vai vairākiem šādiem projektiem uz
pārstrādes uzņēmumu vai termināli, vai pēdējo piekrastes termināli;
47) dabasgāzes krātuve — virszemes vai pazemes objekts, ko izmanto dabasgāzes, tostarp
sašķidrinātās dabasgāzes, uzglabāšanai un kas pieder dabasgāzes apgādes komersantam vai ko tas
izmanto, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes iekārtu daļa, ko izmanto uzglabāšanai, izņemot ražošanā
izmantotās daļas un iekārtas, ko izmanto tikai pārvades sistēmu operatori;
48) sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojums — dabasgāzes šķidrināšana vai sašķidrinātās
dabasgāzes saņemšana, izkraušana, uzglabāšana un pārvēršana gāzveida stāvoklī turpmākai
piegādei uz dabasgāzes pārvades sistēmu vai enerģijas lietotājam;
49) tirgus dalībnieks — dabasgāzes ražotājs, tirgotājs vai galalietotājs, kas darbojas dabasgāzes
tirgū saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu.”
2. Papildināt 5. pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3) Tirgus dalībnieki un dabasgāzes pārvades sistēmas operators, veicot darbības dabasgāzes
vairumtirgū, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1227/2011 par enerģijas
vairumtirgus integritāti un pārredzamību prasības, tostarp aizliegumu darījumos ļaunprātīgi
izmantot iekšējo informāciju, tirgus manipulāciju aizliegumu, kā arī pienākumu sniegt informāciju
regulatoram un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai.
(4) Šā panta trešajā daļā minētās regulas ievērošanu uzrauga regulators tam noteiktās
kompetences ietvaros.
(5) Energoapgādes komersanti sniedz regulatoram tā pieprasīto informāciju par šajā likumā
noteikto pienākumu izpildi regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.”
3. 6. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Sistēmas operatoram tā licences darbības zonā un licencē noteiktajā termiņā ir pastāvīgas
saistības nodrošināt sistēmas lietotājiem un pretendentiem pieeju enerģijas pārvades vai sadales
sistēmām, dabasgāzes krātuvei vai sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām. Šīs saistības sistēmas
operators pilda atbilstoši tehnisko noteikumu un drošības prasībām. Šīs daļas izpratnē ar drošību
saprot enerģijas piegādes drošumu un tehnisko drošību.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Sistēmas operators septiņu darbdienu laikā informē regulatoru par katru gadījumu,
kad sistēmas lietotājiem un pretendentiem atteikta pieeja sistēmai, un par pasākumiem, kas
nepieciešami, lai uzlabotu sistēmu un palielinātu tās jaudu.”
4. Papildināt 7. panta otro daļu pēc vārda “uzglabāšanai” ar vārdiem “sašķidrinātās dabasgāzes
pakalpojuma sniegšanai”.
5. 7.1 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “paredz” ar vārdu “nosaka”;
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Regulators nosaka siltumenerģijas ražotāju un siltumenerģijas tirgotāju reģistrā
iekļaujamās ziņas, siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrēšanas prasības un kārtību, kādā
siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs nosūta paziņojumu par reģistrāciju (turpmāk — reģistrācijas
paziņojums) vai paziņojumu par darbības izbeigšanu, reģistrācijas paziņojumā vai paziņojumā par
darbības izbeigšanu ietveramo informāciju, kā arī kārtību, kādā siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju
izslēdz no siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra un reģistrē atkārtoti.
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(4) Ja siltumenerģijas ražošanas un siltumenerģijas tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumi
pārkāpti atkārtoti, regulators var izslēgt siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju no siltumenerģijas
ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra. Siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam ir
tiesības atsākt siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību ne agrāk kā pēc viena gada no dienas,
kad siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs izslēgts no siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas
tirgotāju reģistra, ja tas novērsis pārkāpumu, par kuru tika izslēgts no siltumenerģijas ražotāju
vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram
jaunu reģistrācijas paziņojumu un šajā likumā noteiktajā kārtībā atkārtoti reģistrēts siltumenerģijas
ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā.”
6. Izteikt 7.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja regulators mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas nav
rakstveidā informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms,
ka siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs ir reģistrēts.”
7. 12. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “pārvadi” ar vārdu “uzglabāšanu”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” ar vārdiem “Gada
pārskatu likumā”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Dabasgāzes apgādē ir aizliegtas šķērssubsīdijas, tas ir, darbības, ko dabasgāzes apgādes
komersants veic, pārvietodams izmaksas vai citas saistības starp dabasgāzes ražošanu, iepirkšanu,
sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu, uzglabāšanu vai dabasgāzes tirdzniecību un pārvadi, sadali,
uzglabāšanu vai cita veida komercdarbību.”
8. Izslēgt 14. panta pirmo daļu.
9. 15. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Komersanti, kuru īpašumā vai valdījumā ir enerģijas pārvades, sadales objekti, dabasgāzes
krātuves vai sašķidrinātās dabasgāzes iekārtas, izraugās attiecīgi pārvades sistēmas, sadales sistēmas,
dabasgāzes uzglabāšanas vai sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatorus. Dabasgāzes apgādes
komersants var veidot apvienotu dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas un sašķidrinātās
dabasgāzes sistēmas operatoru.”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “sistēmas operators” ar vārdiem “dabasgāzes pārvades, sadales un
uzglabāšanas, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Sistēmas operators ir atbildīgs par enerģijas pārvades vai sadales sistēmas vai sašķidrinātās
dabasgāzes sistēmas, vai dabasgāzes krātuves darbību, apkalpošanu un drošumu, sistēmas vadību
un attīstību licences darbības zonā, savienojumu ar citām sistēmām, kā arī par sistēmas ilglaicīgu
spēju nodrošināt enerģijas pārvadi vai pārveidi, vai sadali vai dabasgāzes uzglabāšanu atbilstoši
pieprasījumam.”;
aizstāt septītajā daļā vārdus “sistēmas operatora” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “dabasgāzes
pārvades, sadales un uzglabāšanas, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatora” (attiecīgā
locījumā).
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10. Papildināt 19. panta 1.1 daļu ar 3.2 punktu šādā redakcijā:
“32) ierīkojamam energoapgādes komersanta objektam ir noteikts nacionālo interešu
objekta statuss un ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums;”.
11. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:
“24.1 pants
Ja atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums
sakarā ar energoapgādes komersanta objekta izveidošanu vai būtisku pārmaiņu veikšanu tajā un
šim objektam ir noteikts Eiropas Savienības kopīgu interešu projekta statuss saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes regulu Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras
pamatnostādnes un atceļ lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza regulu (EK) Nr. 713/2009,
regulu (EK) Nr. 714/2009 un regulu (EK) Nr. 715/2009, lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu
pieņem Ministru kabinets.”
12. Papildināt 42. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Kārtību, kādā notiek tirgotāja maiņa, nosaka Ministru kabinets.
(5) Regulators nosaka informāciju, ko dabasgāzes tirgotājs ietver galalietotājam izsniedzamajos
rēķinos un informatīvajos materiālos, kā arī šīs informācijas apjomu.”
13. 42.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kārtību, kādā lietotājiem piegādā dabasgāzi un pārtrauc tās piegādi, tirgotāju, sistēmas
operatoru un lietotāju tiesības un pienākumus dabasgāzes piegādē un lietošanā, kā arī sašķidrinātās
dabasgāzes pakalpojuma sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Dabasgāzes apgādes sistēmā ietilpst augsta spiediena dabasgāzes pārvades sistēmas tīkli
(ar darba spiedienu virs 1,6 megapaskāliem), palīgobjekti, priekšmeti un cita manta, kas
nepieciešama dabasgāzes pārvadei, dabasgāzes krātuves, sašķidrinātās dabasgāzes iekārtas un
dabasgāzes sadales sistēmas tīkli (ar darba spiedienu līdz 1,6 megapaskāliem), palīgobjekti,
priekšmeti un cita manta, kas nepieciešama dabasgāzes sadalei līdz savstarpēji noteiktai enerģijas
lietotāju piederības robežai. Energoapgādes komersants līgumā var noteikt papildu tehniskās
prasības norēķinu uzskaites mēraparātiem un dabasgāzes patēriņa skaitītājiem, kurus izmanto
dabasgāzes sistēmā, un publiskot šīs prasības savā tīmekļa vietnē.
(3) Dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
operators nodrošina visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kuri to pieprasa, vienlīdzīgu
un atklātu pieeju attiecīgajai sistēmai, sniedzot tiem dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas vai
sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumus.”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Biogāzi un no biomasas ražoto gāzi, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstu sašķidrināto
dabasgāzi atļauts ievadīt dabasgāzes pārvades sistēmā. Ministru kabinets nosaka tehniskās un
drošības prasības, kā arī gāzes kvalitātes raksturlielumus, lai gāzes ievadīšana un transportēšana
dabasgāzes pārvades sistēmā būtu droša.”
14. Izteikt 42.2 panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Izbūvējot un ekspluatējot tiešo līniju, jāievēro tās pašas prasības, kas noteiktas šā likuma
15. panta septītajā daļā minētajos regulatora apstiprinātajos sistēmas lietošanas noteikumos vai
dabasgāzes krātuves lietošanas noteikumos.”
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15. Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:
“5) pārvades sistēmas attīstību, ņemot vērā pārrobežu dabasgāzes sistēmas un to
jaudas, dabasgāzes piegādes drošumu un sistēmu savienošanas tehniski ekonomisko
pamatojumu;
6) nepieciešamās informācijas sniegšanu citiem pārvades un sadales sistēmas
operatoriem, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoriem un sašķidrinātās
dabasgāzes sistēmas operatoriem, lai dabasgāzes pārvadi, sadali un uzglabāšanu
varētu veikt, neapdraudot savstarpēji savienotu sistēmu drošu un efektīvu darbību.”
16. Aizstāt 43.1 panta trešajā daļā vārdus “sistēmas dalībniekiem” ar vārdiem “dabasgāzes
sadales sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatoriem, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
operatoriem”.
17. Izteikt 44. pantu šādā redakcijā:
“44. pants
(1) Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
operators papildus šā likuma 15. pantā noteiktajam:
1) nodrošina sistēmas darbību, tehnisko ekspluatāciju un attīstību, lai veiktu dabasgāzes
iesūknēšanu, uzglabāšanu un izņemšanu atbilstoši tehniskajām iespējām;
2) uzglabā atsevišķiem enerģijas lietotājiem piederošu dabasgāzes rezervi par šo
lietotāju līdzekļiem, ja to pieļauj dabasgāzes krātuves tehniskās iespējas;
3) nediskriminē dabasgāzes krātuves lietotājus, jo īpaši par labu savām saistītajām
kapitālsabiedrībām;
4) nodrošina citiem pārvades sistēmas operatoriem, uzglabāšanas sistēmas operatoriem,
sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un sadales sistēmas operatoriem
nepieciešamo informāciju, lai dabasgāzes pārvadi un uzglabāšanu varētu veikt,
neapdraudot savstarpēji savienotu sistēmu drošu un efektīvu darbību;
5) sniedz sistēmas lietotājiem informāciju, kas nepieciešama, lai efektīvi piekļūtu
dabasgāzes krātuvei;
6) iepērkot dabasgāzi savu funkciju veikšanai, ievēro pārredzamas un nediskriminējošas
tirgus procedūras;
7) organizē iespējamo avāriju lokalizāciju un likvidāciju dabasgāzes krātuvē.
(2) Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
operators publisko informāciju par to, kura dabasgāzes krātuve vai tās daļa tiek piedāvāta piekļuvei
trešajām personām.
(3) Dabasgāzes apgādes komersanti un sistēmas lietotāji slēdz līgumu ar attiecīgo dabasgāzes
uzglabāšanas sistēmas operatoru vai sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoru par piekļuvi
dabasgāzes krātuvei un citiem palīgpakalpojumiem.
(4) Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas
operators saskaņā ar šā likuma 15. panta septītajā daļā minētajiem regulatora apstiprinātajiem
dabasgāzes krātuves lietošanas noteikumiem reizi gadā publicē galvenos dabasgāzes krātuves
pakalpojumu un palīgpakalpojumu izmantošanas nosacījumus.
(5) Izstrādājot nosacījumus piekļuvei dabasgāzes krātuvēm, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas
operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators konsultējas ar sistēmas lietotājiem.
(6) Šā panta prasības attiecībā uz piekļuvi neattiecas uz tādiem palīgpakalpojumiem vai
pagaidu uzglabāšanu, kas saistīti ar sašķidrinātās dabasgāzes iekārtām un nepieciešami atkārtotai
sašķidrinātās dabasgāzes pārvēršanai un nogādāšanai pārvades sistēmā.”
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18. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:
“44.1 pants
(1) Dabasgāzes apgādes komersanti un lietotāji neatkarīgi no to atrašanās vietas ir tiesīgi piekļūt
sākumposma cauruļvadu tīkliem, tai skaitā objektiem, kuros tiek sniegti tehniskie pakalpojumi, kas
ir saistīti ar šo piekļuvi, bet nav šo tīklu un objektu sastāvdaļas, ko izmanto vietējām ražošanas
darbībām dabasgāzes iegūšanas vietā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto piekļuvi var atteikt, ja tā saistīta ar šā panta pirmajā daļā
minēto objektu tehnisko iespēju ierobežojumiem, kurus nav iespējams novērst vai kuru novēršana
nav ekonomiski pamatota, tai skaitā vērtējot:
1) sākumposma cauruļvadu tīkla īpašnieka vai operatora dabasgāzes transportēšanas
un pārstrādes vajadzības, kā arī pārējo dabasgāzes piegādes tīkla vai attiecīgo
pārstrādes vai apstrādes iekārtu lietotāju intereses, kas varētu tikt skartas;
2) iespējamos traucējumus ogļūdeņražu ieguvei, arī nākotnē.
(3) Strīdus par piekļuvi sākumposma cauruļvadu tīkliem izskata tiesa Civilprocesa likumā
noteiktajā kārtībā.”
19. 45. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja dabasgāzes sadales sistēmas operators ir vertikāli integrēta energoapgādes komersanta
sastāvā, šis operators ir atsevišķa kapitālsabiedrība ar patstāvīgas juridiskās personas statusu un
nošķirts no dabasgāzes ražošanas, pārvades, uzglabāšanas, sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojuma
sniegšanas un tirdzniecības darbībām.”;
izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) personas, kuras atbild par dabasgāzes sadales sistēmas operatora vadību, nedrīkst
iesaistīties vertikāli integrēta dabasgāzes komersanta struktūrās, kas tieši vai netieši ir
atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, pārvadi, uzglabāšanu, sašķidrinātās dabasgāzes
pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību;”;
izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) dabasgāzes sadales sistēmas operators izstrādā atbilstības programmu, kurā noteikti
konkrētu darbinieku pienākumi, kā arī pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu
diskriminējošu rīcību, un nodrošina pienācīgu minētās programmas ieviešanas
kontroli. Dabasgāzes sadales sistēmas operators katru gadu iesniedz regulatoram
ziņojumu par veiktajiem pasākumiem un šo ziņojumu publisko. Regulators pēc
ziņojuma izvērtēšanas sniedz atzinumu par neatkarības nodrošināšanai veikto
pasākumu pietiekamību. Regulatora atzinumā norādītos trūkumus dabasgāzes
sadales sistēmas operators novērš regulatora noteiktajā termiņā.”;
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Regulators nosaka, kādi dokumenti un informācija iesniedzama, lai apliecinātu šā panta
trešās daļas prasību izpildi.
(6) Regulators nosaka šā panta trešās daļas 4. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas,
publiskošanas un izvērtēšanas kārtību.”
20. Izteikt 45.1 pantu šādā redakcijā:
“45.1 pants
Šā likuma 43. panta otrās daļas un 45. panta otrās daļas noteikumi neliedz veidot apvienotu
dabasgāzes pārvades, sadales, uzglabāšanas un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoru,
kas nodarbojas ar dabasgāzes pārvadi, sadali, uzglabāšanu, sniedz sašķidrinātās dabasgāzes
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pakalpojumus un juridiski ir nošķirts no komersanta, kurš nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību,
kā arī atbilst šādiem kritērijiem:
1) personas, kuras atbild par apvienotā dabasgāzes sistēmas operatora vadību, nedrīkst
iesaistīties integrētā dabasgāzes komersanta struktūrās, kas tieši vai netieši ir
atbildīgas par dabasgāzes tirdzniecību ikdienā;
2) veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas, kuras atbild par apvienotā
dabasgāzes sistēmas operatora vadību, varētu rīkoties neatkarīgi;
3) apvienotajam dabasgāzes sistēmas operatoram ir tiesības pieņemt lēmumus
neatkarīgi no integrētā dabasgāzes uzņēmuma attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi
tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai. Tas neliedz izveidot attiecīgus
koordinācijas mehānismus, lai nodrošinātu valdošā komersanta ekonomisko tiesību
aizsardzību attiecībā uz atkarīgā komersanta rīcībā esošo aktīvu atdevi;
4) apvienotais dabasgāzes sistēmas operators izstrādā atbilstības programmu, kurā
izklāstīti pasākumi, kas veikti, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību, un kas nodrošina
atbilstošu kontroli pār tās ievērošanu. Programma paredz konkrētus darbinieku
pienākumus, kas veicami, lai sasniegtu šo mērķi. Apvienotais dabasgāzes sistēmas
operators katru gadu iesniedz regulatoram ziņojumu par veiktajiem pasākumiem
atbilstības programmas īstenošanā un šo ziņojumu publisko. Regulators pēc
ziņojuma izvērtēšanas sniedz atzinumu par atbilstības programmas īstenošanai
veikto pasākumu pietiekamību. Regulatora atzinumā norādītos trūkumus
apvienotais dabasgāzes sistēmas operators novērš regulatora noteiktajā termiņā;
5) regulators nosaka, kādi dokumenti un informācija iesniedzama, lai apliecinātu šā
panta 1., 2., 3. un 4. punkta prasību izpildi;
6) regulators nosaka šā panta 4. punktā minētā ziņojuma iesniegšanas, publiskošanas
un izvērtēšanas kārtību.”
21. 84.1 pantā:
izteikt otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
“6) šajā likumā noteikto pārvades, sadales, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoru
un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoru pienākumu izpildi;”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Regulators reizi gadā ziņo Eiropas Komisijai un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai
par savu darbību un šajā likumā noteikto pienākumu izpildi, kā arī publicē šo ziņojumu savā
tīmekļa vietnē.”
22. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:
“XIV nodaļa
Atbildība par prasību neievērošanu dabasgāzes apgādē
99. pants
Regulators ir tiesīgs dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram uzlikt soda naudu līdz
10 procentiem no dabasgāzes pārvades sistēmas operatora iepriekšējā finanšu gada neto
apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro apmērā, ja dabasgāzes pārvades sistēmas operators:
1) sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus bez licences, neievēro tam izsniegtās
licences nosacījumus vai tam izsniegto licenci nodod citām personām;
2) neievēro regulatora apstiprinātos sistēmas lietošanas un sistēmas pieslēguma
noteikumus, nenodrošina pieslēgumu sistēmai vai neinformē regulatoru par
gadījumiem, kad sistēmas operators atteicis sistēmas lietotājiem vai pretendentiem
pieeju sistēmai;
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3)

nenodrošina tās ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuru tas, pildot
savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas lietotājiem;
4) neievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1227/2011 par enerģijas
vairumtirgus integritāti un pārredzamību prasības;
5) nesniedz regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā vai sniedz nepatiesu
informāciju;
6) nenodala savu iekšējo grāmatvedību, neiesniedz regulatoram bilanci, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu vai pārkāpj šķērssubsīdiju
aizliegumu.
100. pants
Regulators ir tiesīgs dabasgāzes sadales sistēmas operatoram uzlikt soda naudu līdz
10 procentiem no dabasgāzes sadales sistēmas operatora iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma,
bet ne mazāk kā 300 euro apmērā, ja dabasgāzes sadales sistēmas operators:
1) sniedz sadales sistēmas pakalpojumus bez licences, neievēro tam izsniegtās licences
nosacījumus vai tam izsniegto licenci nodod citām personām;
2) neievēro regulatora apstiprinātos sistēmas lietošanas un sistēmas pieslēguma
noteikumus, nenodrošina pieslēgumu sistēmai vai neinformē regulatoru par
gadījumiem, kad sistēmas operators atteicis sistēmas lietotājiem vai pretendentiem
pieeju sistēmai;
3) nenodrošina tās ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuru tas, pildot
savus pienākumus, ir saņēmis no sistēmas lietotājiem;
4) neievēro sadales sistēmas operatora neatkarības prasības, tostarp prasību izstrādāt
atbilstības programmu un sniegt ziņojumu par pasākumiem, kas veikti, lai to
ievērotu;
5) nesniedz regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā vai sniedz nepatiesu
informāciju;
6) nenodala savu iekšējo grāmatvedību, neiesniedz regulatoram bilanci, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu vai pārkāpj šķērssubsīdiju
aizliegumu.
101. pants
Regulators ir tiesīgs dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoram uzlikt soda naudu līdz
10 procentiem no dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora iepriekšējā finanšu gada neto
apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro apmērā, ja dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators:
1) sniedz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu bez licences, neievēro tam izsniegtās
licences nosacījumus vai tam izsniegto licenci nodod citām personām;
2) neievēro regulatora apstiprinātos dabasgāzes krātuves lietošanas un sistēmas
pieslēguma noteikumus, nenodrošina pieslēgumu sistēmai vai neinformē
regulatoru par gadījumiem, kad sistēmas operators atteicis sistēmas lietotājiem vai
pretendentiem pieeju sistēmai;
3) nesniedz regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā vai sniedz nepatiesu
informāciju;
4) nenodala savu iekšējo grāmatvedību, neiesniedz regulatoram bilanci, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu vai pārkāpj šķērssubsīdiju
aizliegumu.
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102. pants
Regulators ir tiesīgs sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoram uzlikt soda naudu līdz
10 procentiem no sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatora iepriekšējā finanšu gada neto
apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro apmērā, ja sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators:
1) sniedz sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu bez licences, neievēro tam izsniegtās
licences nosacījumus vai tam izsniegto licenci nodod citām personām;
2) neievēro regulatora apstiprinātos sistēmas lietošanas un sistēmas pieslēguma
noteikumus, nenodrošina pieslēgumu sistēmai vai neinformē regulatoru par
gadījumiem, kad sistēmas operators atteicis sistēmas lietotājiem vai pretendentiem
pieeju sistēmai;
3) nesniedz regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā vai sniedz nepatiesu
informāciju;
4) nenodala savu iekšējo grāmatvedību, neiesniedz regulatoram bilanci, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu vai pārkāpj šķērssubsīdiju
aizliegumu.
103. pants
Regulators ir tiesīgs dabasgāzes tirgotājam uzlikt soda naudu līdz 10 procentiem no
dabasgāzes tirgotāja iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro apmērā,
ja dabasgāzes tirgotājs:
1) sniedz tirdzniecības pakalpojumu bez licences, neievēro tam izsniegtās licences
nosacījumus vai tam izsniegto licenci nodod citām personām;
2) galalietotājam izsniedzamajos rēķinos un informatīvajos materiālos neietver
regulatora noteikto informāciju;
3) nesniedz regulatoram informāciju tā noteiktajā laikā un kārtībā vai sniedz nepatiesu
informāciju;
4) nenodala savu iekšējo grāmatvedību, neiesniedz regulatoram bilanci, peļņas vai
zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu.
104. pants
Regulators ir tiesīgs tirgus dalībniekam uzlikt soda naudu līdz 10 procentiem no tirgus
dalībnieka iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 300 euro apmērā, ja
tirgus dalībnieks neievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1227/2011 par enerģijas
vairumtirgus integritāti un pārredzamību prasības, tostarp aizliegumu darījumos ļaunprātīgi
izmantot iekšējo informāciju, tirgus manipulāciju aizliegumu, kā arī pienākumu sniegt informāciju
regulatoram un Energoregulatoru sadarbības aģentūrai.
105. pants
(1) Ja regulators konstatē, ka dabasgāzes sistēmas operators, tirgotājs vai tirgus dalībnieks
neievēro šā likuma prasības, regulators var pieņemt vienu vai vairākus no šādiem lēmumiem:
1) uzlikt pienākumu noteiktā termiņā nodrošināt attiecīgo šā likuma prasību
ievērošanu;
2) izteikt brīdinājumu;
3) uzlikt šā likuma 99., 100., 101., 102., 103. un 104. pantā minēto soda naudu.
(2) Ja regulators ir pieņēmis lēmumu, ar kuru uzlicis pienākumu noteiktā termiņā nodrošināt
attiecīgo šā likuma prasību ievērošanu un izteicis brīdinājumu, bet dabasgāzes sistēmas operators,
tirgotājs vai tirgus dalībnieks regulatora noteiktajā termiņā nav izpildījis šo lēmumu, regulators ir
tiesīgs pieņemt lēmumu par soda naudas uzlikšanu.
(3) Regulatora administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šo likumu, var pārsūdzēt
Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvā apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa
triju tiesnešu sastāvā. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.
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(4) Pieteikuma iesniegšana tiesā par šā panta pirmajā daļā minētā administratīvā akta
atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur šā administratīvā akta darbību,
izņemot darbību tā daļā par soda naudas uzlikšanu.
(5) Šā likuma 99., 100., 101., 102., 103. un 104. pantā minētā soda nauda tiek iemaksāta valsts
budžetā, un to nevar iekļaut izmaksās, kuras sedz lietotājs.
(6) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka finanšu gada neto apgrozījuma
aprēķināšanas kārtību, soda naudas apmēra aprēķināšanas kārtību, ņemot vērā attiecīgā pārkāpuma
smagumu un ilgumu, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, kā arī gadījumus, kad soda
naudu var samazināt.”
23. Pārejas noteikumos:
izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Šā likuma 15. panta piektā un septītā daļa, 42.1 panta trešā un ceturtā daļa, 45.2 panta
otrā, trešā, ceturtā, piektā un sestā daļa un 45.3 pants stājas spēkā 2014. gada 4. aprīlī.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un 40. punktu šādā
redakcijā:
“30. Ar 2014. gada 4. aprīli atzīt par spēku zaudējušu Enerģētikas likuma atsevišķu pantu
spēkā stāšanās kārtības likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005,
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.).
31. Šā likuma 45. panta otrā, trešā, ceturtā, piektā un sestā daļa un 45.1 pants stājas spēkā
2017. gada 3. aprīlī. Pirmo ziņojumu, kas minēts šā likuma 45. panta trešajā daļā, dabasgāzes sadales
sistēmas operators iesniedz regulatoram ne vēlāk kā līdz 2017. gada 2. aprīlim.
32. Šā likuma 42. panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa, 42.2 pants, 43. panta otrā un trešā
daļa stājas spēkā 2017. gada 3. aprīlī, ja agrāk nav iestājies viens no šādiem apstākļiem:
1) Latvijas dabasgāzes sistēma ir tieši savienota ar jebkuras Eiropas Savienības
dalībvalsts starpsavienoto dabasgāzes sistēmu, izņemot Igauniju, Lietuvu un Somiju;
2) dominējošā piegādātāja daļa kopējā Latvijas dabasgāzes patēriņa nodrošināšanā ir
mazāka par 75 procentiem.
33. Šā likuma 44.1 pants stājas spēkā tad, kad Latvijā tiek uzsākta dabasgāzes ieguve, un šā
panta spēkā stāšanos nosaka ar īpašu likumu.
34. Šā likuma 42.1 panta pirmajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz
2014. gada 1. oktobrim. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada
30. septembrim piemērojami Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi Nr. 1048
“Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi”.
35. Šā likuma 42.1 panta piektā daļa stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
36. Ministru kabinets līdz 2014. gada 31. decembrim izdod šā likuma 42.1 panta piektajā daļā
paredzētos noteikumus.
37. Šā likuma 42. panta piektā daļa stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
38. Regulators līdz:
1) 2014. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 7.1 panta trešajā daļā minēto normatīvo aktu.
Līdz šā normatīvā akta spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam piemērojams
regulatora 2013. gada 11. decembra lēmums Nr. 1/34 “Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas
noteikumi”;
2) 2014. gada 31. decembrim izdod šā likuma 42. panta piektajā daļā minēto normatīvo aktu;
3) 2016. gada 1. septembrim izdod šā likuma 45. panta piektajā un sestajā daļā un 45.1 panta
5. un 6. punktā minēto normatīvo aktu.
39. Šā likuma XIV nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
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40. Ministru kabinets līdz dienai, kad stājas spēkā šo pārejas noteikumu 39. punktā paredzētie
grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, izdod šā likuma 105. panta sestajā daļā
minētos noteikumus.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 13. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 25. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.03.2014., Nr. 60.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

132. 717L/11

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 8., 12. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 12. nr.; 2005,
8. nr.; 2006, 22. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.;
2010, 47., 205. nr.; 2011, 112., 132. nr.; 2013, 118. nr.; 2014, 51. nr.) šādus grozījumus:
1. 5.1 pantā:
papildināt pirmo daļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
“191) advokātam;”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Lai šā panta pirmās daļas 6., 11., 14., 17. un 19.1 punktā minētās personas apgūtu
speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, tajā skaitā par saskarsmi ar nepilngadīgo
kriminālprocesa laikā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē mācības atbilstoši
likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem līdzekļiem.”
2. 50. pantā:
aizstāt ceturtajā daļā vārdu “materiālus” ar vārdiem “materiālu vai sagatavo vai demonstrē
pornogrāfisku priekšnesumu”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Bērnu aizliegts iesaistīt pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā vai izplatīšanā, kā
arī pornogrāfiska priekšnesuma sagatavošanā vai demonstrēšanā.”
3. Aizstāt 50.1 panta trešajā daļā vārdu “trešajā” ar vārdiem “piektajā un sestajā”.
4. Aizstāt 50.3 panta trešajā daļā vārdu “trešajā” ar vārdiem “piektajā un sestajā”.
5. Izteikt 70. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Katra bērna tiesību aizsardzības subjekta pienākums ir jebkurā gadījumā sniegt palīdzību
bērnam, kuram tā nepieciešama, izvērtējot konkrētā bērna vajadzības un attiecīgās situācijas
apstākļus. Ja ir šaubas par personas nepilngadību, persona līdz tās vecuma noskaidrošanai tiek
uzskatīta par nepilngadīgu un šai personai tiek nodrošināta attiecīga palīdzība.”
6. Izteikt 72. panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni,
šo iestāžu vadītāji un darbinieki, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās
bērni, personas, kuras minētajās iestādēs un pasākumos veic brīvprātīgo darbu vai saskaņā ar šīm
iestādēm noslēgto vienošanos sniedz pakalpojumu, ir atbildīgas par bērna veselības un dzīvības
aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un
ievērotas citas viņa tiesības.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas par izdarītajiem pārkāpumiem saucamas pie
disciplinārās vai citas likumā noteiktās atbildības.
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(3) Pieņemot darbā vadītājus un darbiniekus bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un
citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, darba devēja pienākums ir pieprasīt informāciju par šo
personu iepriekšējo darbību, kompetenci un pieredzi.
(4) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu, kurās uzturas bērni,
vadītāju un darba devēju, kā arī pasākumu organizatoru, individuālo komersantu, komercsabiedrības
vadītāju un brīvprātīgā darba organizatoru pienākums ir nodrošināt, ka pasākuma organizēšanā
piedalās un iestādē pienākumus pilda personas, kuras atbilst šajā pantā izvirzītajām prasībām.
Lai persona varētu pildīt pienākumus iestādē vai piedalīties pasākumu organizēšanā, pasākumu
organizatora vai iestādes vadītāja pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par
personas atbilstību šā panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām, kā arī šīs ziņas atkārtoti
pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā. Par iestādes vadītāju minētās ziņas pieprasa darba devējs.
(5) Bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni,
bērnu pasākumos un tādos pasākumos, kuros piedalās bērni, nedrīkst strādāt, veikt brīvprātīgo
darbu, kā arī saskaņā ar noslēgto vienošanos sniegt pakalpojumus personas (izņemot personas,
kuras sniedz vienreizējus vai īslaicīgus pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, kas tiek sniegti, bērnam
klāt neesot):
1) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai
vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
2) kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
3) kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu
līdzekļus.
(6) Ja šā panta piektajā daļā minētā persona sodīta par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 155. panta trešajā un ceturtajā daļā, 167.2, 172., 172.1, 172.2, 172.3, 172.4, 172.5 un 173. pantā
minēto administratīvo pārkāpumu vai par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas nav minēts šā panta
piektās daļas 1. un 2. punktā, iestādes vadītājam, darba devējam (par iestādes vadītāju) vai pasākuma
organizatoram ir pienākums izvērtēt, vai persona neapdraud bērna drošību, veselību vai dzīvību.
Ja tā neapdraud bērna drošību, veselību vai dzīvību, iestādes vadītājs, darba devējs (par iestādes
vadītāju) vai pasākuma organizators atļauj personai strādāt, veikt brīvprātīgo darbu, kā arī saskaņā
ar šīm iestādēm vai pasākumu organizatoriem noslēgto vienošanos sniegt pakalpojumus.
(7) Ja ir pamatotas aizdomas vai iestādes vadītāja, darba devēja vai pasākuma organizatora
rīcībā ir informācija par to, ka šā panta piektajā daļā minētās personas pieļāvušas bērna tiesību
pārkāpumus vai pret tām uzsākts kriminālprocess par noziedzīgu nodarījumu, kas minēts šā panta
piektajā un sestajā daļā, vai uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par šā panta sestajā
daļā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, iestādes vadītājs, darba devējs vai pasākuma
organizators nodrošina, ka attiecīgie darbinieki tiek atstādināti no amata (no pienākumu pildīšanas)
līdz lietas apstākļu noskaidrošanai un izvērtēšanai vai līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai
kriminālprocesā.
(8) Šā panta piektajā daļā minēto personu atstādināšanu var pieprasīt Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija, ja tai ir pamatotas aizdomas par iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pieprasījums nav apstrīdams un pārsūdzams, tas
izpildāms nekavējoties.
(9) Strīdus par šā panta piektajā daļā minēto personu atstādināšanu izskata Civilprocesa
likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa, izskatot minēto jautājumu, var izvērtēt Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas pieprasījuma pamatotību.”
7. Papildināt 73. panta pirmo daļu pēc vārda “vardarbību” ar vārdiem “un noziedzīgu
nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu”.
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8. Pārejas noteikumos:
izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
“25. Šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 18.,
19. un 20. punktā minētās personas, kuras nav apguvušas speciālās zināšanas bērnu tiesību
aizsardzības jomā, tās apgūst ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28. un 29. punktu šādā redakcijā:
“26. Šā likuma 5.1 panta 1.1 daļā minētās speciālās zināšanas šā likuma 5.1 panta pirmās daļas
6., 11., 14. un 17. punktā minētās personas, kā arī šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 19.1 punktā
minētās personas, kuras pārstāv vai aizstāv nepilngadīgos kriminālprocesā, apgūst ne vēlāk kā līdz
2017. gada 31. decembrim.
27. Šā likuma 5.1 panta pirmās daļas 19.1 punktā minētās personas, kuras nepārstāv vai
neaizstāv nepilngadīgos kriminālprocesā, speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
apgūst ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.
28. Personas, kuras nav apguvušas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, ir
tiesīgas veikt darba vai dienesta pienākumus līdz šā likuma pārejas noteikumu 25., 26. un 27. punktā
noteiktā termiņa beigām.
29. Līdz 2014. gada 31. decembrim attiecīgi darba devējs, iestādes vadītājs un Izglītības
kvalitātes valsts dienests nodrošina šā likuma 50.1 panta trešajā daļā, 50.3 panta otrajā daļā un
72. panta piektajā daļā minēto personu atbilstību šā likuma 72. panta prasībām.”
9. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvas 2011/93/ES par
seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas
apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes pamatlēmumu 2004/68/TI;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvas 2011/95/ES par
standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās
aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu
statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 6. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 25. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.03.2014., Nr. 60.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

133. 718L/11

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 23. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 102., 206. nr.; 2011, 88. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 17. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 1. panta 7.2 punktu.
2. 4. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši
savai kompetencei, kā arī elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un
mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu nodrošina valsts akciju
sabiedrība “Elektroniskie sakari”.”;
papildināt pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(22) Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, kā arī būvniecības pārraudzību īsteno būvniecības
jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā institūcija.”
3. Izteikt 6. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:
“10) saskaņā ar šā likuma 16. panta pirmajā daļā noteikto kārtību akceptē vai noraida
elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru
bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.”
4. 7. pantā:
izslēgt 2. punktā vārdus “telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas
elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai un būvniecībai vai elektronisko sakaru pakalpojumu
sniegšanai, vai jebkurām”;
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) apturēt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām lietotas radioiekārtas darbību, veicot
plombēšanu, apzīmogošanu vai atslēgšanu no elektroapgādes.”
5. Izslēgt 16. panta septīto daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 13. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 25. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.03.2014., Nr. 60.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

134. 719L/11

Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 1997, 5. nr.; 2001, 24. nr.;
2002, 14. nr.; 2008, 8., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 157. nr.; 2010, 148. nr.; 2012, 183. nr.) šādus
grozījumus:
1. Papildināt 5. pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Ja publiska persona nodod mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
un mantas bilances vērtība saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem nav lielāka par 1500 euro vai
termiņš mantas nodošanai bezatlīdzības lietošanā nav ilgāks par vienu mēnesi, lēmumu par šādas
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem tā publiskas
personas iestāde, kuras valdījumā atrodas attiecīgā manta.”
2. Aizstāt 11. panta otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu “1000 latus” ar skaitli un vārdu
“1500 euro”.
3. Aizstāt 12. panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “1000 latus” ar skaitli un vārdu “1500 euro”.
4. Papildināt 15. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja šā likuma pārkāpumus konstatējusi Valsts kontrole, veicot revīziju, revidējamā vienība
vai tās augstāka iestāde vai amatpersona piecu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Valsts
kontroles lēmums par revīzijas ziņojuma apstiprināšanu, informē Valsts kontroli par šā panta
pirmajā daļā minēto personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 13. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2014., Nr. 63.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

135. 720L/11

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.;
2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009,
205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013,
87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 37. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) ja tiesa saskaņā ar šā likuma 440.8 panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas
tiesvedību, — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.”
2. Izteikt 250.18 panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šīs nodaļas noteikumi neskar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 861/2007
piemērošanu, izņemot šā likuma 250.27 panta otrajā daļā noteikto gadījumu.”
3. Izteikt 250.27 panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesas spriedumu lietās par maza apmēra prasībām lietas dalībnieki var pārsūdzēt
apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības
ierosināšanas pamatiem.”
4. Papildināt astoto sadaļu ar 54.1 nodaļu šādā redakcijā:
“54.1 nodaļa
Lietu par maza apmēra prasībām izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē
440.1 pants. Lietu izskatīšanas kārtība apelācijas instancē
Lietas par maza apmēra prasībām apelācijas instancē izskata šā likuma 52.—54. nodaļā
noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.
440.2 pants. Tiesības iesniegt apelācijas sūdzību vai apelācijas protestu
Apelācijas kārtībā var pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu, kas taisīts, piemērojot šā
likuma 30.3 nodaļas noteikumus, ja:
1) pirmās instances tiesa ir nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību
normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;
2) pirmās instances tiesa ir pārkāpusi procesuālo tiesību normu un tas ir novedis pie
lietas nepareizas izspriešanas;
3) pirmās instances tiesa ir nepareizi konstatējusi faktus vai nepareizi novērtējusi
pierādījumus vai sniegusi nepareizu lietas apstākļu juridisko novērtējumu un tas ir
novedis pie lietas nepareizas izspriešanas.
440.3 pants. Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai
Ja spriedums lietā par maza apmēra prasību taisīts rakstveida procesā, papildus šā likuma
415. pantā noteiktajam pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma sastādīšanas dienas.
440.4 pants. Apelācijas sūdzības saturs
Apelācijas sūdzībā attiecībā uz sprieduma nepareizību papildus šā likuma 416. pantā
noteiktajam norāda:
1) kādu materiālo tiesību normu pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi vai
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iztulkojusi, kādu procesuālo tiesību normu pārkāpusi un kā tas ietekmējis lietas
izspriešanu;
2) kādus faktus pirmās instances tiesa nepareizi konstatējusi, kādus pierādījumus
nepareizi novērtējusi, kā izpaužas lietas apstākļu juridiskā novērtējuma nepareizība
un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu.
440.5 pants. Apelācijas sūdzības atstāšana bez virzības
(1) Pirmās instances tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez
virzības un nosaka iesniedzējam termiņu trūkumu novēršanai, ja:
1) iesniegta apelācijas sūdzība, kas neatbilst šā likuma 416. panta pirmās daļas un
440.4 panta prasībām;
2) apelācijas sūdzībai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti vai likumā paredzētajos
gadījumos nav pievienots noteiktā kārtībā apliecināts apelācijas sūdzības un tai
pievienoto dokumentu norakstu tulkojums.
(2) Ja noteiktajā termiņā trūkumi tiek novērsti, apelācijas sūdzību uzskata par iesniegtu
tajā dienā, kad tā iesniegta pirmoreiz. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod
atpakaļ iesniedzējam.
440.6 pants. Apelācijas sūdzības nepieņemšana
(1) Apelācijas sūdzību, kura nav parakstīta vai kuru iesniegusi persona, kas nav pilnvarota
pārsūdzēt tiesas spriedumu, vai par kuru nav samaksāta valsts nodeva, nepieņem un atdod atpakaļ
iesniedzējam.
(2) Lēmums par atteikšanos pieņemt apelācijas sūdzību nav pārsūdzams.
440.7 pants. Pirmās instances tiesas rīcība pēc apelācijas sūdzības saņemšanas
(1) Pirmās instances tiesas tiesnesis, pārliecinājies, ka apelācijas sūdzība atbilst šā likuma
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250. panta otrās daļas, 416., 417. panta un 440.4 panta prasībām, nekavējoties paziņo par šo sūdzību
pārējiem lietas dalībniekiem un nosūta viņiem sūdzības un tai pievienoto dokumentu norakstus.
(2) Pirmās instances tiesas tiesnesis, nosūtot pārējiem lietas dalībniekiem apelācijas sūdzības
un tai pievienoto dokumentu norakstus, informē viņus, ka rakstveida paskaidrojumi iesniedzami
pēc tam, kad apelācijas instance lietas dalībniekiem nosūtījusi paziņojumu par apelācijas tiesvedības
ierosināšanu.
440.8 pants. Apelācijas tiesvedības ierosināšana apelācijas instances tiesā
(1) Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis vai šā
panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā trīs tiesneši koleģiāli 30 dienu laikā pēc apelācijas sūdzības
saņemšanas izlemj jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu.
(2) Konstatējis, ka apelācijas sūdzība nosūtīta apelācijas instances tiesai, pārkāpjot šajā likumā
noteikto apelācijas sūdzību iesniegšanas kārtību, tiesnesis pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību, ja nokavēts apelācijas
sūdzības iesniegšanai noteiktais termiņš, apelācijas sūdzību iesniegusi persona, kas
nav pilnvarota pārsūdzēt tiesas spriedumu, vai ja nav samaksāta valsts nodeva;
2) lēmumu par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību
izpildei, ja, iesniedzot apelācijas sūdzību, pieļauti šā likuma 416. panta pirmajā daļā
vai 440.4 pantā norādītie trūkumi.
(3) Šā panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā gadījumā sūdzību kopā ar lietu nosūta pirmās
instances tiesai, kura sūdzību atdod atpakaļ iesniedzējam.
(4) Ja pastāv vismaz viens no šā likuma 440.2 pantā minētajiem apelācijas tiesvedības
ierosināšanas pamatiem, tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un
nekavējoties par to paziņo lietas dalībniekiem, norādot termiņu rakstveida paskaidrojumu
iesniegšanai.
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(5) Ja tiesnesis, kuram apelācijas sūdzība nodota izlemšanai, atzīst, ka apelācijas tiesvedības
ierosināšana ir atsakāma, jautājumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu izlemj trīs tiesneši
koleģiāli.
(6) Ja kaut viens no trim tiesnešiem uzskata, ka pastāv vismaz viens no šā likuma 440.2 pantā
minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem lēmumu par apelācijas
tiesvedības ierosināšanu un nekavējoties par to paziņo lietas dalībniekiem.
(7) Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no šā likuma 440.2 pantā minētajiem
apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, viņi pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt
apelācijas tiesvedību un nekavējoties par to paziņo lietas dalībniekiem.
(8) Šā panta septītajā daļā minēto lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.
(9) Lēmumu par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību līdz ar iesniegto apelācijas sūdzību
atdod atpakaļ apelācijas sūdzības iesniedzējam.
440.9 pants. Lietas dalībnieka rakstveida paskaidrojums
Lietas dalībnieks rakstveida paskaidrojumu par iesniegto apelācijas sūdzību kopā ar tā
norakstiem, kuru skaits atbilst lietas dalībnieku skaitam, var iesniegt apelācijas instances tiesai
20 dienu laikā no dienas, kad apelācijas instance nosūtījusi lietas dalībniekiem paziņojumu par
apelācijas tiesvedības ierosināšanu.
440.10 pants. Pretapelācijas sūdzība
(1) Pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par apelācijas tiesvedības ierosināšanu, puse ir tiesīga
20 dienu laikā iesniegt pretapelācijas sūdzību.
(2) Pretapelācijas sūdzībai jāatbilst šā likuma 250.27, 416., 417., 418. un 440.4 panta prasībām.
(3) Pēc pretapelācijas sūdzības saņemšanas apelācijas instances tiesa nekavējoties nosūta
pārējiem lietas dalībniekiem sūdzības norakstus.
440.11 pants. Lietu izskatīšana rakstveida procesā, sprieduma sastādīšana un noraksta
nosūtīšana
(1) Lietas par maza apmēra prasībām tiesa izskata rakstveida procesā, savlaicīgi paziņojot
pusēm par datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā, informē tās par tiesas
sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Šis datums, kad
sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.
(2) Pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu nekavējoties nosūta pa pastu vai, ja
tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un
izsniegšanas kārtību.
(3) Ja tiesa uzskata par nepieciešamu, lietu par maza apmēra prasību var iztiesāt tiesas sēdē.
440.12 pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā
Apelācijas instances tiesas spriedums kasācijas instancē nav pārsūdzams un stājas spēkā tā
pasludināšanas vai, ja lieta izskatīta rakstveida procesā, sastādīšanas dienā.”
5. Izslēgt 450. panta pirmajā un trešajā daļā skaitli un vārdus “30.3 nodaļas un”.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 20. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2014., Nr. 63.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

136. 721L/11

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003,
9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.)
šādus grozījumus:
1. Papildināt 1. panta 2. punktu ar “n” apakšpunktu šādā redakcijā:
“n) persona, kas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē ir nodarbināta
lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma
nodokli;”.
2. Papildināt 5. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Brīvprātīgi pensiju apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pievienoties
personas, kuras maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.”
3. Papildināt 6. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(22) Darba ņēmējs, kurš maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un kura ienākums
pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem (darba devējiem) kopā
mēnesī pārsniedz 70,00 euro, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai.”
4. Papildināt 13. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) katru sezonas
laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju reģistrē, Ministru kabineta noteiktajā termiņā un
kārtībā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par darba ņēmējiem.”
5. Papildināt 14. pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(16) Darba ņēmējiem, kuri maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra aprēķina obligāto iemaksu objektu proporcionāli maksājumam speciālajā
budžeta kontā, darba ņēmēja faktiskajiem ienākumiem piemērojot atbilstošu obligāto iemaksu
likmi.”
6. Papildināt 20. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Nākamajā dienā pēc dienas, kad likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 panta
otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktais ierobežojums ir sasniegts, sezonas laukstrādnieku ienākuma
izmaksātājs (darba devējs) reģistrē katra sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja statusa
maiņu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam
ziņas par darba ņēmējiem, un uzsāk obligāto iemaksu veikšanu no sezonas lauksaimniecības darbā
gūtā ienākuma šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.”
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7. Papildināt 20.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) nav tiesīgs precizēt
iesniegto informāciju par sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja ienākumiem un
aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.”
8. Papildināt 23. pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam (darba devējam) ir pienākums piecu
darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam
darba devēja ziņojumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja ienākumu un
aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli pārskata mēnesī. Kārtību, kādā sezonas
laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs (darba devējs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam darba
devēja ziņojumu, nosaka Ministru kabinets.”
9. Aizstāt pārejas noteikumu 50. punktā vārdus un skaitļus “līdz 2014. gada 30. jūnijam” ar
vārdiem un skaitļiem “līdz 2014. gada 31. decembrim”.
10. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā
redakcijā:
“4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra direktīvas 2011/98/ES
par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu
vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību
kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 13. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 28. martā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.03.2014., Nr. 63.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

137. 722L/11

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā

Izdarīt Sēklu un šķirņu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1999, 22. nr.; 2002, 11. nr.; 2003, 22. nr.; 2004, 13., 21. nr.; 2006, 1. nr.; 2007, 3. nr.; 2008,
15. nr.; 2009, 20. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 108. nr.; 2013, 92. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 11. panta ceturtajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
2. Aizstāt pārejas noteikumu 13. punktā skaitļus un vārdus “2013. gada 31. decembrim” ar
skaitļiem un vārdiem “2016. gada 31. decembrim”.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 20. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 2. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.04.2014., Nr. 66.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

138. 723L/11

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,
15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4.,
6., 11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3.,
24. nr.; 2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117.,
148., 199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 13. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Personai, kas atzīta par nepieskaitāmu, tiesa var piemērot šajā likumā noteiktos
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.”
2. Aizstāt 143. panta nosaukumā un pirmās daļas dispozīcijā vārdu “dzīvoklis” (attiecīgā
locījumā) ar vārdu “mājoklis” (attiecīgā locījumā).
3. Papildināt likumu ar 168.1 pantu šādā redakcijā:
“168.1 pants. Nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nepildīšana
Par ļaunprātīgu nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu —
soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 20. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 2. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.04.2014., Nr. 66.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

139. 724L/11

Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66. nr.; 2005,
104. nr.; 2007, 203. nr.; 2011, 33. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 5. panta trešajā daļā vārdu “laikrakstā” ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
2. Papildināt 6. panta otrās daļas otro teikumu pēc vārdiem “labu ražošanas praksi attiecīgajā
sfērā” ar vārdiem “tirgus uzraudzības iestāžu apstiprinātajām pakalpojumu drošuma vadlīnijām”.
3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Ja prece vai pakalpojums var radīt nopietnu risku cilvēka dzīvībai, veselībai,
videi vai īpašumam, Ministru kabinets nosaka speciālās prasības vai nepieciešamos pasākumus
riska mazināšanai vai novēršanai, preču aprites vai pakalpojumu piedāvāšanas kārtību, kā arī to
uzraudzības un kontroles kārtību.”
4. 12. pantā:
izslēgt otrās daļas 1. punktā vārdus “tirgū piedāvājamo”;
papildināt otrās daļas 3. punktu pēc vārdiem “preču paraugus” ar vārdiem “veikt
kontrolpirkumus preču paraugu iegādei”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Tirgus uzraudzības iestādes un muitas iestādes, veicot Eiropas Parlamenta un Padomes
2008. gada 9. jūlija regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības
attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93, 27. pantā noteiktās darbības,
ir tiesīgas pieprasīt un bez maksas izņemt preču paraugus un organizēt preces laboratorisku vai cita
veida ekspertīzi.”
5. 13. pantā:
papildināt ceturtās daļas 2. punkta “a” apakšpunktu pēc vārda “pieprasīt” ar vārdiem “vai
organizēt”;
aizstāt ceturtās daļas 2. punkta “b” apakšpunktā vārdus “pieprasīt vai organizēt” ar vārdiem
“pieprasīt, koordinēt vai, ja nepieciešams, organizēt”;
aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitļus “Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumu un jo īpaši tā 28. un 30. panta noteikumiem” ar vārdiem un skaitļiem “Līgumu par Eiropas
Savienības darbību un jo īpaši tā 34. un 36. panta noteikumiem”.
6. 15. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja konstatēts, ka prece neatbilst drošuma prasībām, izdevumus par ekspertīzi un par
kontrolpirkumu samaksāto naudas summu atlīdzina:
1) ražotājs;
2) ja preces ražotājs nav reģistrēts Latvijā, — izplatītājs, kurš pirmais piegādājis Latvijas
tirgū drošuma prasībām neatbilstošo preci;
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3) šā likuma 12. panta 2.1 daļā minētajā gadījumā — importētājs.”;
izslēgt 2.1 daļu;
papildināt pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:
“(23) Ja konstatēts, ka pakalpojums neatbilst drošuma prasībām, izdevumus par ekspertīzi
atlīdzina pakalpojuma sniedzējs.”;
izslēgt trešās daļas otrajā teikumā vārdus “kas organizējusi ekspertīzi”.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 20. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 2. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.04.2014., Nr. 66.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

140. 725L/11

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205. nr.; 2012,
59. nr.; 2013, 194., 232. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
“24) mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi — elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai tirdzniecībā, pakalpojumu
sniegšanas procesā, rūpniecībā, iestādēs un citur, ja tie īpašību un daudzuma ziņā pielīdzināmi
mājsaimniecībā radītajiem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem. To elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus, kuras varētu izmantot gan mājsaimniecībā, gan arī citur, jebkurā
gadījumā uzskata par mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;”;
izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
“26) elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs — jebkura persona, kas neatkarīgi no
izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma:
a) savas saimnieciskās darbības ietvaros izgatavo elektriskās un elektroniskās iekārtas
ar savu nosaukumu (firmu) vai preču zīmi vai uzdod konstruēt vai izgatavot
elektriskās un elektroniskās iekārtas un pārdod tās ar savu nosaukumu (firmu) vai
preču zīmi Latvijas teritorijā,
b) izmantojot savu nosaukumu (firmu) vai preču zīmi, savas saimnieciskās darbības
ietvaros Latvijas teritorijā pārdod iekārtas, ko ražojušas citas personas, izņemot
gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja nosaukums (firma) vai preču zīme,
c) savas saimnieciskās darbības ietvaros pirmo reizi Latvijas tirgū dara pieejamas
elektriskās un elektroniskās iekārtas no trešās valsts vai no citas Eiropas Savienības
dalībvalsts, par samaksu vai bez samaksas piegādājot tās izplatīšanai, patēriņam vai
izmantošanai,
d) veic savu saimniecisko darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī
un, izmantojot distances līgumu, pārdod Latvijā elektriskās un elektroniskās iekārtas
tieši mājsaimniecībām vai tādiem lietotājiem, kas nav mājsaimniecības;”;
papildināt pantu ar 27. punktu šādā redakcijā:
“27) elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs — jebkura persona, kas savas
saimnieciskās darbības ietvaros elektriskās un elektroniskās iekārtas dara pieejamas
tirgū. Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs vienlaikus var būt arī elektrisko
un elektronisko iekārtu ražotājs šā likuma izpratnē.”
2. Izteikt 3. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:
“4) nederīgām sprāgstvielām;”.
3. Izteikt 5. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) sagatavo atkritumus atkārtotai izmantošanai;”.
4. Papildināt 6. pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“11) kārtību, kādā piemērojami kritēriji blakusproduktiem un atkritumu statusa
piemērošanas izbeigšanai;”.
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5. 12. pantā:
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu
pāršķirošanai”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pirms rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanas atkritumu apsaimniekotājs saskaņo
šīs darbības ar zemes īpašnieku, uz kura zemes atrodas attiecīgā rekultivētā atkritumu izgāztuve, un
ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas minētā izgāztuve.”;
papildināt otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) kārtību, kādā izsniedzama un anulējama atļauja rekultivētas atkritumu izgāztuves
atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai, atļaujā izvirzāmās prasības, prasības
izgāztuves atkārtotai rekultivācijai pēc tās atrakšanas un atkritumu pāršķirošanas (tai
skaitā prasības atkārtoti rekultivētās izgāztuves monitoringam pēc rekultivācijas),
kā arī prasības attiecībā uz Valsts vides dienestam iesniedzamo informāciju par
atkritumu veidiem un daudzumiem, kas iegūti, atrokot rekultivētu izgāztuvi un
pāršķirojot atkritumus.”
6. Papildināt 12.1 pantu ar vārdiem “kā arī kārtību, kādā atkritumu tirgotāji un atkritumu
apsaimniekošanas starpnieki sniedz informāciju Valsts vides dienestam par veiktajām darbībām ar
atkritumiem, un šīs informācijas saturu”.
7. Papildināt 14. panta pirmo daļu pēc vārda “dienests” ar vārdiem “attiecīgi periodiski”.
8. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:
“19. pants. (1) Ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos
atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
(2) Lai nodrošinātu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši šā likuma 4. panta
prasībām, bīstamo atkritumu radītājs, īpašnieks vai apsaimniekotājs gadījumā, kad bīstamie
atkritumi ir sajaukti, neievērojot šā panta pirmās daļas prasības, var veikt sajaukto atkritumu
atdalīšanu, ja tas ir iespējams, ņemot vērā tehniskās un saimnieciskās iespējas.”
9. 20. pantā:
aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus “atkārtotu izmantošanu” ar vārdiem
“sagatavošanu atkārtotai izmantošanai”;
izslēgt devītajā daļā vārdus “vai izgāztuvē”.
10. 24. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji drīkst rakstveidā pilnvarot personu,
kas veic komercdarbību Latvijā, pārņemt attiecīgā ārvalstu elektrisko un elektronisko iekārtu
ražotāja saistības Latvijā attiecībā uz šajā likumā noteikto elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apsaimniekošanas prasību izpildi. Latvijā reģistrēts elektrisko un elektronisko iekārtu
ražotājs, kurš veic komercdarbību Latvijā un, izmantojot distances līgumu, pārdod elektriskās un
elektroniskās iekārtas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tas neveic komercdarbību, rakstveidā
pilnvaro personu, kas ir reģistrēta attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī, pārņemt elektrisko
un elektronisko iekārtu ražotāja saistības attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī attiecībā uz
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.”;
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izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ministru kabinets nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un to pilnvarotu
pārstāvju reģistrācijas kārtību. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājus vai to pilnvarotus pārstāvjus
reģistrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai elektrisko un
elektronisko iekārtu ražotāju nodibināta personu apvienība, kurai šo uzdevumu deleģējusi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji vai to
pilnvaroti pārstāvji sniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotajai iestādei
vai minētajai personu apvienībai informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko
iekārtu daudzumu, kategorijām, kā arī par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un
eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un kategorijām.”
11. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:
“25. pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs sadarbojas ar komersantiem, kas veic
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi, lai veicinātu elektrisko un elektronisko
iekārtu izstrādi un ražošanu tā, ka ir iespējama to demontāža un reģenerācija, kā arī šo iekārtu,
to sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana, atdalīšana un reģenerācija. Elektrisko un
elektronisko iekārtu izstrādē un ražošanā piemēro normatīvajos aktos par ekodizaina prasībām ar
enerģiju saistītām precēm (produktiem) noteiktās prasības, nelietojot paņēmienus, kuri apgrūtina
minēto iekārtu atkritumu atkārtotu izmantošanu, izņemot gadījumus, kad šādu paņēmienu
lietošana būtiski uzlabo vides aizsardzības vai drošības prasību piemērošanu.”
12. 26. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “atkritumu” ar vārdu “savākšanu”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs, kas piegādā jaunas mājsaimniecības
elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam, nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu pieņemšanu, neprasot par to samaksu, ja attiecīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas
pieder pie līdzīga tipa elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un veikušas tādas pašas funkcijas
kā piegādātās elektriskās un elektroniskās iekārtas.”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Mazumtirdzniecības veikalos, kuros ir vismaz 400 kvadrātmetru lielas elektrisko un
elektronisko iekārtu tirdzniecības platības, vai tiešā to tuvumā elektrisko un elektronisko iekārtu
izplatītājs nodrošina tādu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu no lietotājiem bez maksas,
kurām neviens ārējais izmērs nepārsniedz 25 centimetrus, neprasot iegādāties tāda paša vai līdzīga
veida elektrisko vai elektronisko iekārtu. Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs nodrošina
savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši šā panta piektajai
daļai.”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Dalīti savāktus neapstrādātus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst
pieņemt apglabāšanai atkritumu poligonos.”
13. Papildināt 27. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pēc 2005. gada 13. augusta elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs sedz paša ražoto
vai tirgū laisto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un mājsaimniecības elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un reģenerācijas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas
ar šo atkritumu sagatavošanu reģenerācijai, sagatavošanu apglabāšanai un ar apglabāšanu videi
nekaitīgā veidā.”
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14. Izslēgt 40. pantā vārdus “vai izgāztuvē”.
15. 41. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) ar atkritumu poligona ierīkošanu un ekspluatāciju saistītās izmaksas, ar atkritumu
poligona pārkraušanas staciju saistītās izmaksas un izmaksas par pieņemto vai
apglabāšanai sagatavoto sadzīves atkritumu nogādāšanu no atkritumu poligona
pārkraušanas stacijas uz atkritumu poligonu;”;
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā panta izpratnē atkritumu poligona pārkraušanas stacija ir uz atkritumu poligona
infrastruktūru attiecināta pārkraušanas stacija, kurā atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs
pieņem attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā savāktos atkritumus, lai tos nogādātu
apglabāšanai atkritumu poligonā vai sagatavotu apglabāšanai.
(12) Ministru kabinets paredz kārtību, kādā nosakāmas poligona slēgšanas un rekultivācijas
izmaksas un slēgtā atkritumu poligona monitoringa izmaksas, kā arī kārtību, kādā uzraugāma
atkritumu poligonu slēgšanas kontā Valsts kasē ieskaitīto līdzekļu uzkrāšana un izlietošana.”
16. Papildināt 42. pantu ar 8.1 un 8.2 daļu šādā redakcijā:
“(81) Valsts vides dienests kontrolē elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu sūtījumus
saskaņā ar regulu Nr. 1013/2006 un Eiropas Komisijas 2007. gada 29. novembra regulu Nr. 1418/2007
par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 III vai IIIA pielikumā uzskaitītu
dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz valstīm, uz kurām neattiecas ESAO lēmums par atkritumu
pārrobežu pārvietošanas kontroli, kā arī lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumus, par
kuriem pastāv pamatotas aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.
Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam un bez maksas
saņemt no tā, šo ražotāju pārstāvošas trešās personas vai citas personas, kas organizē attiecīgo
lietoto elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu, informāciju par veiktajām lietoto elektrisko un
elektronisko iekārtu funkcionalitātes un ķīmiskā sastāva analīzēm.
(82) Ministru kabinets nosaka prasības tādu lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu
pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.”
17. Pārejas noteikumos:
izslēgt 20. punktā vārdus un skaitli “un 41. panta trešajā daļā”;
papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:
“22. Ministru kabinets:
1) līdz 2014. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 6. panta 1.1 punktā, 24. panta otrajā daļā
un 42. panta 8.2 daļā minētos noteikumus;
2) līdz 2014. gada 30. decembrim izdod šā likuma 12. panta otrās daļas 6. punktā,
12.1 pantā, 41. panta 1.2 un trešajā daļā minētos noteikumus.
23. Līdz šā likuma 24. panta otrajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada 1. jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2011. gada
26. aprīļa noteikumi Nr. 323 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju
vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu”, ciktāl tie nav
pretrunā ar šo likumu.
24. Līdz šā likuma 12.1 pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet
ne ilgāk kā līdz 2014. gada 30. decembrim ir piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra
noteikumi Nr. 1172 “Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas
kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”
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18. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 23. punktu šādā
redakcijā:
“23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīvas 2012/19/ES par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 27. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 2. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 02.04.2014., Nr. 66.
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141. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. marta sēdē ievēlējusi deputātu Eināru Cilinski Saeimas
Sociālo un darba lietu komisijā un Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 20. martā

142. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. marta sēdē ievēlējusi deputātu Valdi Dombrovski
Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 20. martā

143. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. marta sēdē atsaukusi deputātu Edvardu Smiltēnu no
Saeimas Eiropas lietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 20. martā

144. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20. marta sēdē ievēlējusi deputāti Ilzi Viņķeli Saeimas
Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 20. martā

145. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27. marta sēdē ar 2014. gada 1. aprīli atbrīvojusi
Sarmīti Inbergu no Siguldas tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 27. martā
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146. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27. marta sēdē izteikusi uzticību vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministram Romānam Naudiņam.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 27. martā

147. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27. marta sēdē apstiprinājusi Ilzi Ramani par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 27. martā

148. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27. marta sēdē iecēlusi Agnesi Zemmeri par rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 27. martā
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