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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

267. 805L/11

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16. nr.; 1996, 19. nr.; 1997, 2., 14. nr.; 1998, 12. nr.;
2000, 2., 17., 23. nr.; 2001, 3., 16. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 23., 24. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 7. nr.; 2006,
2., 13. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 6., 14., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 27., 105. nr.;
2013, 47., 191. nr.; 2014, 17. nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 1. panta 20. punktā vārdu “privatizējamai”.
2. 7. pantā:
izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas
zemes, kura daļēji atrodas pašvaldības domes apstiprinātā teritorijas plānojumā iezīmētajās ceļu, ielu
vai piebrauktuvju sarkanajās līnijās, šī zeme var tikt sadalīta, ievērojot normatīvo aktu par vispārīgo
teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteikumus, atdalot to zemi, kura atrodas ceļu, ielu
vai piebrauktuvju sarkanajās līnijās. Pēc tam, kad vairs nepastāv šajā daļā minētais privatizācijas
ierobežojums, tas ir, pēc valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes sadalīšanas, privatizācijas
objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa, daudzdzīvokļu māja, dzīvojamā mājā esošs
dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu
dzīvojamās mājas domājamo daļu un zem dzīvojamās mājas esošā zemes gabala, kurš neatrodas
ceļu, ielu vai piebrauktuvju sarkanajās līnijās, domājamā daļa.
(6) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības
īpašumā esošas zemes, uz kuras atrodas arī ēkas, kas nav privatizējamas šajā likumā noteiktajā
kārtībā, šī zeme var tikt sadalīta, ievērojot normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu,
izmantošanu un apbūvi noteikumus. Pēc tam, kad vairs nepastāv šajā daļā minētais privatizācijas
ierobežojums, tas ir, pēc valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes sadalīšanas, privatizācijas
objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa, daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā mājā esošs
dzīvoklis (kopējā dzīvokļa domājamā daļa), neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā
ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu un atdalītā valsts vai pašvaldības
īpašumā esošā zemes gabala domājamo daļu.”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības
īpašumā esošas zemes, kura atrodas pašvaldības domes apstiprinātā teritorijas plānojumā
iezīmētajās ceļu, ielu vai piebrauktuvju sarkanajās līnijās vai uz kuras atrodas arī ēkas, kas nav
privatizējamas šajā likumā noteiktajā kārtībā, un zeme nav sadalāma atbilstoši šā panta piektās vai
sestās daļas prasībām, privatizētā objekta īpašniekam ir valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes
gabala nomas tiesības uz 99 gadiem.”
3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:
“7.1 pants. Privatizācijas objekts, ja dzīvojamā māja atrodas uz valsts vai pašvaldības un
fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošas zemes
(1) Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības
un fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošas zemes, kopīpašniekiem savstarpēji
vienojoties, šī zeme var tikt sadalīta reālās daļās proporcionāli valstij vai pašvaldībai un fiziskajai
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vai juridiskajai personai piederošo domājamo daļu lielumam, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai
zināmus servitūtus par labu otra daļai. Dalot kopīpašumā esošo zemi, ievēro normatīvo aktu par
vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteikumus.
(2) Pēc tam, kad vairs nepastāv šā panta pirmajā daļā minētais privatizācijas ierobežojums,
tas ir, pēc valsts vai pašvaldības un fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošās zemes reālas
sadales, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa, daudzdzīvokļu māja
vai dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis (kopējā dzīvokļa domājamā daļa), neapdzīvojamā telpa vai
mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu un
atdalītā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala domājamo daļu.”
4. Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:
“28. pants. Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
noteikšana
(1) Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību un
robežas nosaka, ja:
1) valstij vai pašvaldībai piederošs zemes gabals šajā likumā noteiktajā kārtībā
privatizējams;
2) valstij vai pašvaldībai piederošs zemes gabals šajā likumā noteiktajā kārtībā
nododams nomā uz 99 gadiem;
3) privatizējamā valsts vai pašvaldības dzīvojamā māja pilnībā vai daļēji atrodas uz
fiziskajai vai juridiskajai personai piederošas zemes.
(2) Nosakot privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, ņem
vērā normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteikumus, it
sevišķi:
1) esošo apbūvi;
2) apbūves parametrus;
3) pagalmu plānošanas noteikumus;
4) to, lai nodrošinātu piekļuvi, pieejamību transporta infrastruktūrai, nepieciešamo
inženierkomunikāciju tīklu u.c.;
5) to, lai pēc privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
noteikšanas zemes gabala īpašniekam būtu iespēja izmantot atlikušo zemes gabala
daļu atbilstoši noteiktajam lietošanas mērķim.
(3) Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību un robežas
nosaka pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija, vai valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas
aģentūra”.
(4) Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nosaka
dzīvojamās mājas privatizācijas sagatavošanas procesā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”
5. Aizstāt 53. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “saskaņā ar šā likuma 7. panta pirmo un
trešo daļu” ar vārdiem un skaitli “ievērojot šā likuma 7. panta pirmo, trešo un septīto daļu”.
6. 54. pantā:
papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Zemes nomas līgumu slēdz par tā zemes gabala lietošanu, ko pašvaldības dome vai tās
pilnvarota institūcija, vai valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” noteikusi kā dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.”;
izslēgt otrās daļas trešo teikumu.
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7. 75. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības
zemes gabalus, kas atrodas republikas pilsētās, kā arī privatizēto viendzīvokļa māju īpašniekiem
lauku apvidos esošos valsts vai pašvaldības zemes gabalus, uz kuriem atrodas šīs mājas, nodod
privatizācijai par sertifikātiem vai ekvivalentā summā euro pēc maksātāja izvēles.”;
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, nosakot dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, piemēro šā likuma 28. panta noteikumus.”
8. Aizstāt 84. panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus “līdz 2002. gada 31. jūlijam” ar vārdiem
un skaitļiem “līdz 2014. gada 30. septembrim”.
9. Papildināt likumu ar 85. un 86. pantu šādā redakcijā:
“85. pants. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana
(1) Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu var ierosināt:
1) privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), kuram dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamais zemes gabals nodots nomā uz 99 gadiem;
2) privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), ja dzīvojamai mājai noteiktais
funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pilnībā vai daļēji pieder citai fiziskajai vai
juridiskajai personai;
3) dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala īpašnieks, kas nav
privatizētā objekta īpašnieks.
(2) Ja ir saņemts kaut viens ierosinājums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu, pašvaldība vienlaikus izvērtē arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli
nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās.
(3) Pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka kārtību:
1) kādā tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšana;
2) kādā tā informē zemes īpašniekus un privatizēto objektu īpašniekus (dzīvokļu
īpašniekus), noskaidro viņu viedokļus un pieņem šā panta ceturtajā daļā minēto
lēmumu attiecībā uz funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas uzsākšanu;
3) kādā tā izvērtē iesaistīto personu viedokļus, pārskata dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala platību un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā
kvartālā, un pieņem šā panta sestajā daļā minēto lēmumu attiecībā uz dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.
(4) Pašvaldība lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanas uzsākšanu pieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par
pārskatīšanas ierosināšanu. Lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanas uzsākšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(5) Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana pabeidzama ne
vēlāk kā divu gadu un sešu mēnešu laikā no dienas, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu kļuvis neapstrīdams. Lēmumu attiecībā uz
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu var pārsūdzēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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(6) Dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi ierosināt šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktajā
gadījumā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, izteikt
apsvērumus dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas procesā, kā
arī pārsūdzēt pašvaldības lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanas uzsākšanu vai pārskatīšanu, ja to nolēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa
īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.
(7) Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas ierosināšana
un uzsākšana šajā pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā neaptur privatizētā objekta īpašnieka
pienākumu maksāt zemes nomas maksu, ievērojot šā likuma noteikumus.
(8) Šā likuma 75. panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, pārskatot dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, piemēro šā panta un šā likuma 86. panta noteikumus.
86. pants. Kārtība, kādā nosakāmi un sedzami izdevumi par dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
(1) Izdevumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
sedz:
1) privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks) — par tā lietošanā esošā
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu proporcionāli
privatizētajā objektā ietilpstošajai kopīpašuma domājamai daļai;
2) zemes gabala īpašnieks, kurš ierosinājis dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala pārskatīšanu.
(2) Izdevumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
privatizētā objekta īpašnieks vai zemes gabala īpašnieks ir tiesīgs segt triju gadu laikā no maksājuma
uzdevuma saņemšanas dienas, izdarot periodiskus maksājumus.
(3) Pašvaldība ir tiesīga prasīt maksu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu, ievērojot šā panta ceturtās daļas noteikumus.
(4) Administratīvos izdevumus, kas nepieciešami, lai pieņemtu šā likuma 85. panta ceturtajā
daļā paredzēto lēmumu attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanas uzsākšanu, kā arī lai noskaidrotu privatizēto objektu īpašnieku un zemes gabala
īpašnieku viedokļus, sedz pašvaldība.
(5) Pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem nosaka kārtību:
1) kādā tiek aprēķināta maksa par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu (izdevumi par organizatoriskajām un tehniskajām darbībām,
kuras veicamas, lai pārskatītu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes
gabalu);
2) kādā tiek veikti maksājumi par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala pārskatīšanu.”
10. Pārejas noteikumos:
papildināt 6. punktu pēc vārda “dzīvoklis” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vai viendzīvokļa
māja” (attiecīgā locījumā);
papildināt pārejas noteikumus ar 48., 49., 50., 51., 52. un 53. punktu šādā redakcijā:
“48. Ar 2014. gada 1. oktobri uzsākama šā likuma 7. panta piektajā un sestajā daļā, kā arī
7.1 pantā minētās valstij vai pašvaldībai piederošās zemes sadale un nodošana privatizācijai šajā
likumā noteiktajā kārtībā vai privatizētā objekta īpašnieka īpašumā saskaņā ar šā likuma 84. panta
noteikumiem.
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49. Šā likuma 7.1 pantā noteiktajā gadījumā valsts vai pašvaldības un fiziskās vai juridiskās
personas kopīpašumā esošu zemi sadala reālās daļās, piemērojot šādu kārtību:
1) valsts vai pašvaldības institūcija, kuras valdījumā ir valsts vai pašvaldības un fizisko
vai juridisko personu kopīpašumā esoša zeme, izstrādā un piedāvā kopīpašniekiem
projektu kopīpašumā esošās zemes sadalei reālās daļās. Izstrādātais kopīpašuma
reālās sadales projekts tiek nosūtīts kopīpašniekiem izskatīšanai. Sludinājums par
kopīpašuma sadales projektu tiek publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
2) ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašuma reālās sadales projektam piekrīt, sešu
mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums par kopīpašumā esošas zemes sadali
reālās daļās, valsts vai pašvaldība tai piederošo zemes reālo daļu nodod privatizācijai;
3) ja kopīpašnieks piedāvātajam kopīpašumā esošas zemes sadales projektam nepiekrīt
vai nav sniedzis atbildi divu mēnešu laikā no dienas, kad sludinājums publicēts
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, valsts vai pašvaldības un fiziskās vai
juridiskās personas kopīpašumā esošā zeme netiek sadalīta.
50. Grozījums šā likuma 54. panta pirmajā daļā par zemes gabala nomu funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala robežās nav attiecināms uz zemes nomas līgumiem, kas noslēgti līdz
2014. gada 31. decembrim, — zemi turpina nomāt līgumā noteiktajā platībā. Ja nomājamo zemes
platību ir noteikusi tiesa, privatizētā objekta īpašnieks arī pēc šā likuma 54. panta pirmās daļas
noteikuma spēkā stāšanās turpina nomāt zemi tiesas noteiktajā platībā.
51. Grozījums šā likuma 54. panta otrajā daļā par pienākuma kompensēt zemes īpašniekam
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu atcelšanu stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
52. Grozījumi šā likuma 28. pantā par privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, kā arī 75. panta devītā daļa, 85. un 86. pants stājas spēkā
2015. gada 1. jūlijā.
53. Ministru kabinets līdz 2015. gada 30. septembrim iesniedz Saeimai likumprojektu par
dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu starp privatizētā objekta īpašnieku un tā zemes gabala
īpašnieku, uz kura atrodas privatizētais objekts.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 19. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 8. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.07.2014., Nr. 131.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

268. 806L/11

Grozījumi likumā “Par Konvenciju, kas izstrādāta,
pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību
K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību
muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)”

Izdarīt likumā “Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību
K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.; 2008, 16. nr.) šādus
grozījumus:
4. pantā:
izslēgt skaitli un vārdus “21. panta piekto daļu”;
aizstāt vārdus un skaitļus “tās 20., 21. un 23. pantu” ar vārdiem un skaitļiem “tās 20. un
23. pantu”.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 19. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 8. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.07.2014., Nr. 131.

8

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 17 • 2014. gada 11. septembrī
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

269. 807L/11

Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2. nr.; 2003, 20. nr.; 2005, 9. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 12. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 157. nr.; 2013, 232. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “invalīds” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “persona ar
invaliditāti” (attiecīgā skaitlī un locījumā).
2. 3. pantā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu (24. pants);”;
papildināt 5. punktu pēc vārda “īres” ar vārdiem “vai pārvaldīšanas”;
papildināt pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
“51) dzīvokļa pabalsta piešķiršana bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības (25.2 pants);”.
3. Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona
deklarējusi savu dzīvesvietu, izņemot šā likuma 14. panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto
gadījumu. Pašvaldība sniedz palīdzību arī tām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
dzīvojamā mājā vai dzīvojamā telpā, kas pieder pašvaldībai, bet atrodas ārpus pašvaldības
administratīvās teritorijas.”
4. Papildināt 7. panta ceturto daļu ar vārdiem “un visus dokumentus, kas apliecina, ka persona
ir tiesīga saņemt attiecīgo palīdzību”.
5. 8. pantā:
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šā likuma 3. panta 1. punktā noteiktajam palīdzības veidam pašvaldība var iekārtot vairākus
palīdzības reģistrus.”;
izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(3) Palīdzības reģistrā personas var reģistrēt divās grupās:”.
6. Aizstāt 9. panta ceturtajā daļā skaitļus “1.—3.” ar skaitļiem un vārdu “2. un 3.”.
7. Izteikt 10. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) tā nepamatoti atsakās no vismaz trim dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres
piedāvājumiem vai nav sniegusi atbildi par tiem;”.
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8. Izslēgt 11. panta pirmajā daļā vārdus “un likuma “Par dzīvokļa īpašumu””.
9. Izteikt 12. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ikvienai personai, kura reģistrēta attiecīgās palīdzības saņemšanai vai kurai neatliekami
sniedzama palīdzība, ir brīvi pieejams to neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts, kuras piedāvājamas
īrēšanai attiecīgo personu kategorijai atbilstoši palīdzības veidam saskaņā ar pašvaldības domes saistošo
noteikumu kritērijiem. Minēto neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļaujama šāda informācija:
1) tā pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukums, kurā atrodas dzīvojamā telpa;
2) dzīvojamās telpas platība un istabu skaits, stāvs, kurā šī dzīvojamā telpa atrodas;
3) dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;
4) dzīvojamās telpas īres maksa.”
10. Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:
“13. pants. Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība
(1) Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija sniedz šā likuma 3. panta 1., 3. vai 6. punktā
noteikto palīdzību:
1) personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi
terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, — ja persona
šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja;
2) personai, kura īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam
atdotā mājā un ir to lietojusi līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, bet dzīvojamās
mājas tehniskais stāvoklis apdraud tajā mītošo personu dzīvību, — ja persona šajā
dzīvojamā telpā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ir reģistrēta šā likuma 3. panta
1. vai 2. punktā minētās palīdzības saņemšanai.
(2) Sniedzot palīdzību šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos, nepiemēro šā
likuma 7. panta noteikumus. Šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktajā gadījumā iesniegumu
palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc terora akta,
stihiskās nelaimes, avārijas vai citas katastrofas.
(3) Pēc šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās personas iesnieguma saņemšanas pašvaldības
dome vai tās deleģēta institūcija saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pieņem
lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu šā likuma 23. pantā noteiktajā kārtībā.
(4) Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija Administratīvā procesa likumā noteiktajā
termiņā:
1) šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā izvērtē attiecīgās dzīvojamās
telpas vai dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai
dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
a) lēmumu par pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu
(3. panta 1. punkts), ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji
gājusi bojā un nav atjaunojama,
b) lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās
mājas remontam (3. panta 6. punkts), ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir
daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama,
c) lēmumu par citas dzīvojamās telpas izīrēšanu šajā pantā noteiktajā kārtībā,
ja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama pašvaldībai piederoša vai tās nomāta
dzīvojamā telpa;
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2)

šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā izvērtē attiecīgās dzīvojamās
mājas tehnisko stāvokli, lai konstatētu apdraudējumu personas dzīvībai, un pieņem
lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu (23. pants) vai par
atteikumu sniegt šo palīdzību. Ja persona ir reģistrēta dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta saņemšanai, tā nezaudē tiesības uz šā pabalsta saņemšanu līdz brīdim, kad
saņem šā likuma 3. panta 1. vai 2. punktā paredzēto palīdzību.”

11. 14. pantā:
papildināt pirmās daļas 1.1 punktu pēc vārdiem “ja to lietošanā nav citas” ar vārdiem
“dzīvošanai derīgas”;
papildināt pirmās daļas 2. punkta “c” apakšpunktu pēc vārdiem “ja to lietošanā nav citas” ar
vārdiem “dzīvošanai derīgas”;
izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību
un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe;”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par to, ka bērniem bāreņiem vai bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, pēc
pilngadības sasniegšanas būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgā
bērnu aprūpes iestāde, bāriņtiesa, ja bērns atrodas audžuģimenē, vai aizbildnis paziņo pašvaldības
sociālajam dienestam. Šis paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad beidzas
bērna ārpusģimenes aprūpe.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Par to, ka personas, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būs jānodrošina ar dzīvojamo
telpu, ieslodzījuma vietas administrācija paziņo attiecīgajām pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt
šāda veida palīdzību. Paziņojums nosūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad attiecīgā
persona tiek atbrīvota no ieslodzījuma vietas.”;
izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Repatrianti, kā arī maznodrošinātas personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas,
ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja tās reģistrētas šāda veida palīdzības saņemšanai ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad ieguvušas tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu.
(4) Bērnus bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu,
pamatojoties uz bērna iesniegumu, nodrošina tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo
telpu bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, iegūst, sasniedzot pilngadību, un
saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras:
1) dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli
līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;
2) personas, kuras dzīvo dzīvoklī, kura īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” spēkā stāšanās brīdim valsts
īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas
rezultātā un kurš nav privatizēts likumos “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”
un “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” noteiktajā
kārtībā, un kuras lietojušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiņas brīdī;
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3)

personas, kuras likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
spēkā stāšanās brīdī dzīvoja kooperatīvo biedrību savienības uzņēmumam piederošā
dzīvoklī, ja dzīvoklis nav privatizēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Nosacījumus šā panta septītajā daļā minēto personu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu,
kā arī kārtību, kādā tās tiek atzītas par tiesīgām saņemt šo palīdzību, nosaka attiecīgā pašvaldības
dome saistošajos noteikumos.”
12. Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Piedāvājot īrēt dzīvojamo māju, personai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai
neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izvēlei tiek piedāvāts to neizīrēto dzīvojamo telpu
saraksts, kuras izīrējamas attiecīgo personu kategorijai atbilstoši palīdzības veidam saskaņā ar
pašvaldības domes saistošo noteikumu nosacījumiem.”
13. 18. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti
atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, šī persona
izslēdzama no palīdzības reģistra. Šis noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā paredzētajiem
gadījumiem.”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Personai, kura no dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas īres piedāvājuma atteikusies
pamatotu iemeslu dēļ, saglabājams kārtas numurs attiecīgā veida palīdzības reģistrā.
(5) Pašvaldība, pieņemot lēmumus šā panta trešajā vai ceturtajā daļā minētajos gadījumos,
izvērtē, cik pamatots ir personas atteikums no piedāvātās palīdzības.”
14. Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu:
1) šā likuma 13. panta ceturtās daļas 1. punkta “a” apakšpunktā un 2. punktā paredzētajā
gadījumā — līdz pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija pieņem lēmumu par
pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu;
2) šā likuma 13. panta ceturtās daļas 1. punkta “b” apakšpunktā paredzētajā
gadījumā — līdz dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas atjaunošanai, bet ne ilgāk
par gadu.”
15. Izteikt 24. pantu šādā redakcijā:
“24. pants. Palīdzība īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu
(1) Pašvaldība var sniegt palīdzību pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu domes saistošajos
noteikumos paredzētajā kārtībā.
(2) Palīdzību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu pašvaldība sniedz tādā secībā,
kādā reģistrēti iesniegumi par attiecīgā veida palīdzības saņemšanu.”
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16. Papildināt likumu ar 25.2 pantu šādā redakcijā:
“25.2 pants. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
(1) Pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma
sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
(2) Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir
šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:
1) izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi
par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
2) izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais
ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.
(3) Bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, zaudē tiesības saņemt šā likuma
3. panta 1., 2. un 5. punktā paredzēto palīdzību, ja saņem šajā pantā noteikto dzīvokļa pabalstu.
(4) Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, ir tiesīgs
saņemt arī tad, ja viņš īrē pašvaldības dzīvojamo telpu, izņemot sociālo dzīvokli.
(5) Pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem nosaka šā panta otrajā daļā minēto
izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.”
17. 26.1 pantā:
papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
“3) kuras atbrīvo dzīvojamo telpu vai arī tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos, ja tās:
a) lietojušas dzīvojamo telpu likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” spēkā stāšanās brīdī,
b) dzīvojamā telpa likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
spēkā stāšanās brīdī piederēja kooperatīvo biedrību savienības uzņēmumam,
c) dzīvojamā telpa nav privatizēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldība ir tiesīga piešķirt vienreizējus dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstus arī
tad, ja gadskārtējā valsts budžetā tai nav piešķirti šā likuma 26.2 panta pirmajā daļā paredzētie
līdzekļi mērķdotācijām dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai.”
18. Papildināt likumu ar 26.2 pantu šādā redakcijā:
“26.2 pants. Valsts dalība dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā
nodrošināšanā
(1) Valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu
nodrošināšanai atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Mērķdotācija
pašvaldībām tiek piešķirta 50 procentu apmērā no attiecīgās pašvaldības faktiskajiem izdevumiem
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai.
(2) Kārtību, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta izmaksu nodrošināšanai, nosaka Ministru kabinets.”
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19. Izteikt 27.1 panta tekstu šādā redakcijā:
“(1) Valsts sniedz palīdzību, nodrošinot, ka tiek sniegts galvojums par dzīvojamās telpas
iegādei vai būvniecībai ņemtā aizdevuma atdošanu. Ministru kabinets nosaka institūciju, kas
administrē un izsniedz galvojumu, kā arī galvojuma apmēru, izsniegšanas kritērijus un kārtību.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto palīdzību var saņemt persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras
apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.
(3) Dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības gadījumā pašvaldības var sniegt palīdzību to
saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu
maksājumus.
(4) Šā panta trešajā daļā minēto palīdzību var saņemt persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras
apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kā arī īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja tie lieto
dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz
īpašuma tiesību atjaunošanai.”
20. 27.2 pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“27.2 pants. Palīdzība dzīvojamās mājas atjaunošanai vai restaurācijai
(1) Valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzēto līdzekļu apmēram sniedz palīdzību
dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem šādiem mērķiem:
1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;
2) dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;
3) tādas dzīvojamās mājas atjaunošanai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas, saskaņā ar šā likuma 13. panta pirmās daļas
1. punkta un šā panta 3.1 daļas noteikumiem;
4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.”;
izslēgt trešajā daļā vārdus “pirmajā un”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Valsts atlīdzina pašvaldību izdevumus palīdzības sniegšanai dzīvojamās mājas
īpašniekam tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā likvidējamas terora akta, avārijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas, normatīvajos aktos par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem
gadījumiem paredzētajā kārtībā un apmērā.”;
aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “1., 2. un 3. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1. un
2. punktā”.
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21. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“11. Ministru kabinets līdz 2014. gada 31. jūlijam izdod šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā
minētos noteikumus.
12. Ministru kabinets līdz 2016. gada 31. jūlijam izdod noteikumus, kas paredz kārtību, kādā
tiek nodrošināta 27.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktā palīdzība.
13. Ministru kabinets līdz 2015. gada 30. jūnijam izdod noteikumus, kas paredz kārtību, kādā
tiek nodrošināta 27.2 panta pirmās daļas 4. punktā paredzētā palīdzība, kā arī nosaka attiecināmās
izmaksas, vērtēšanas kritērijus un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību palīdzības ietvaros.
14. Šā likuma 25.2 pants stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 19. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 8. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.07.2014., Nr. 131.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

270. 808L/11

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:
Izteikt Latvijas Republikas Satversmes ievadu šādā redakcijā:
“1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu
vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām
pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un
attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā nostiprināja
valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi.
Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990. gada
4. maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības
cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to
noziegumus.
Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka
cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta
aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko
valsts iekārtu.
Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas,
latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu
valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba
tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem
un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.
Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina
vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.
Dievs, svētī Latviju!”
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 19. jūnijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 8. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.07.2014., Nr. 131.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

271. 809L/11

Valsts aizsardzības finansēšanas likums

1. pants. Likuma mērķis ir ar finansiālām metodēm mērķtiecīgi paaugstināt valsts aizsardzības
spējas, lai Latvija kā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts izpildītu savas saistības
kolektīvās aizsardzības ietvaros, kā arī radītu pamatu militāro spēju ilgtermiņa attīstības projektu
īstenošanai un tādējādi atbalstītu Latvijas iesaisti Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās.
2. pants. (1) Ministru kabinets, ievērojot 2012. gada 2. martā parakstītā Līguma par stabilitāti,
koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā nosacījumus un mērķi sasniegt
valsts aizsardzības finansējumu 2020. gadā un turpmākajos gados ne mazāku kā 2 procentus
no prognozētā iekšzemes kopprodukta apjoma, sagatavo vidēja termiņa budžeta ietvara likuma
projektus un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektus, paredzot finansējumu valsts aizsardzībai:
1) 2015. gadā — ne mazāku kā 1,0 procentu no attiecīgajam gadam prognozētā
iekšzemes kopprodukta apjoma;
2) 2016. gadā — ne mazāku kā 1,1 procentu no attiecīgajam gadam prognozētā
iekšzemes kopprodukta apjoma;
3) 2017. gadā — ne mazāku kā 1,3 procentus no attiecīgajam gadam prognozētā
iekšzemes kopprodukta apjoma;
4) 2018. gadā — ne mazāku kā 1,5 procentus no attiecīgajam gadam prognozētā
iekšzemes kopprodukta apjoma;
5) 2019. gadā — ne mazāku kā 1,75 procentus no attiecīgajam gadam prognozētā
iekšzemes kopprodukta apjoma;
6) 2020. gadā un turpmākajos gados — ne mazāku kā 2 procentus no attiecīgajam
gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta apjoma.
(2) Valsts budžeta izpildes laikā, balstoties uz nacionālās drošības situāciju, Ministru kabinets
var izskatīt iespējas veikt apropriāciju pārdales aizsardzības finansējuma palielināšanai — prioritāri
ilgtermiņa attīstības projektiem (investīcijām).
Pārejas noteikums
Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Valsts aizsardzības finansēšanas likums (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10. nr.; 2002, 12. nr.; 2008, 24. nr.).
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 3. jūlijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 10. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.07.2014., Nr. 133.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

272. 810L/11

Grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17. nr.; 2003, 13. nr.; 2004, 9. nr.;
2005, 4. nr.; 2007, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 80. nr.; 2013, 80., 187. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. panta otrajā daļā:
izslēgt 1. punkta “a”, “b”, “c” un “d” apakšpunktā vārdus “un īpašu kārtību valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu veikšanai”;
aizstāt 1. punkta “b” apakšpunktā vārdus “pārvaldīšanas akciju sabiedrības” ar vārdu
“pārvaldes”;
aizstāt 1. punkta “d” apakšpunktā un 2. punktā vārdus “Rīgas ostas” ar vārdiem “Rīgas
brīvostas”;
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3) licencēta kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kas noslēgusi līgumu ar brīvostas
pārvaldi par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostas vai Ventspils brīvostas
teritorijā;”;
aizstāt 11. punktā vārdu “izdarīšanu” ar vārdu “veikšanu”;
izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
“12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi —
tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes
vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa materiālie ieguldījumi
(ēkas, būves, iekārtas un tehnika) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu
iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai), kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes
un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,
b) kvalificējami kā sākotnējie ieguldījumi, tas ir, ieguldījumi jaunas
kapitālsabiedrības izveidē, esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu
jaudas pieaugumā, esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanā
ar produktiem, kuri kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti, vai esošas
kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtiskā maiņā,
c) iegādātie aktīvi ir jauni, izņemot gadījumu, kad tos iegādājas kapitālsabiedrība,
kura atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot
Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk —
Komisijas regula Nr.651/2014), I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas
kapitālsabiedrības statusam,
d) nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr.651/2014 14. panta 8. punktā
noteiktajām prasībām,
e) veiktie ieguldījumi pēc to pabeigšanas paliek zonā vai brīvostā vismaz piecus
gadus vai trīs gadus, ja ieguldījumus veic kapitālsabiedrība, kura atbilst
Komisijas regulas Nr.651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas vai vidējas
kapitālsabiedrības statusam,
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f)

aktīvi, kas saistīti ar modernizācijas procesu, atbilst Komisijas regulas
Nr.651/2014 14. panta 7. punktā noteiktajām prasībām;”;
izslēgt 13. punktu.
2. Izslēgt 2. panta 2. punktā vārdus “un veicamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas”.
3. Izslēgt likuma III nodaļas nosaukumā vārdus “un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu veikšana”.
4. 5. pantā:
papildināt otrās daļas 2. punkta “d” apakšpunktu pēc vārdiem “preču-naudas” ar vārdiem
“(arī ieskaita)”;
papildināt trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) sasniegts noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais
maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu
summu.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde
nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:
1) Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 45. punktā minētās transporta nozares
kapitālsabiedrībām un transporta infrastruktūrai, kā noteikts Komisijas regulas
Nr.651/2014 13. panta “a” apakšpunktā;
2) kapitālsabiedrībām, kuras ražo Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 43. punktā
minētos tērauda nozares produktus;
3) Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 44. punktā minētās sintētisko šķiedru
nozares kapitālsabiedrībām;
4) Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 9. un 11. punktā minētās lauksaimniecības
nozares kapitālsabiedrībām;
5) Komisijas regulas Nr.651/2014 1. panta 3. punkta “a” apakšpunktā minētās
zvejniecības un akvakultūras nozares kapitālsabiedrībām;
6) Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 13. punktā minēto ogļu rūpniecības nozares
kapitālsabiedrībām;
7) šā likuma 7. pielikuma 1. punktā minētās kuģu būves nozares kapitālsabiedrībām;
8) Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 130. punktā minētās energoinfrastruktūras
un Komisijas regulas Nr.651/2014 13. panta “a” apakšpunktā minētās enerģijas
ražošanas nozares kapitālsabiedrībām.”;
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja kapitālsabiedrība darbojas gan šā panta ceturtajā daļā minētajās nozarēs, gan citās
nozarēs, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piešķir atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus,
ja kapitālsabiedrība skaidri nodala atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas no
citu darbības nozaru finanšu plūsmas ieguldījumu veikšanas laikā un visā nodokļu atvieglojumu
piemērošanas periodā, līdz sasniegts piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu apmērs
attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.
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(6) Atļauju, piemērojot tiešo nodokļu atvieglojumus, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde
nepiešķir, ja:
1) izpildās Komisijas regulas Nr.651/2014 1. panta 2. punkta “c” un “d” apakšpunkta
un 4. punkta “a” un “c” apakšpunkta nosacījumi;
2) kapitālsabiedrība divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas līguma par
ieguldījumu veikšanu slēgšanai ir beigusi to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts
Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 50. punktā, Eiropas Ekonomikas zonā vai
kapitālsabiedrībai ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam,
kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir pabeigts.”
5. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:
“5.1 pants. Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus
(1) Zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes izsniegtā atļauja apliecina tiesības saņemt šajā
likumā noteiktos tiešo nodokļu atvieglojumus, bet noslēgtais līgums par ieguldījumu veikšanu
nosaka tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumus konkrētajā līgumā par ieguldījumu
veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.
(2) Līgums par ieguldījumu veikšanu ir starp kapitālsabiedrību un brīvostas pārvaldi vai
zonas pārvaldi noslēgta vienošanās par ieguldījumu veikšanu brīvostā vai speciālajā ekonomiskajā
zonā. Līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:
1) ieguldījumu projekta nosaukums;
2) ieguldījuma objekti un ieguldījuma apjoms;
3) ieguldījumu termiņš, kas nepārsniedz piecus gadus no līguma slēgšanas dienas;
4) ieguldījumam piemērojamais atbalsta procents, kas ir spēkā līguma slēgšanas
dienā, papildus ņemot vērā šā likuma 8.1 un 8.2 panta noteikumus atbalsta procenta
noteikšanai;
5) kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz
25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām
ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir,
finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem
vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts,
tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības
aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem;
6) piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa līgumā paredzētajiem
ieguldījumiem;
7) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana līdz brīdim, kad sasniegts līgumā par
ieguldījumu veikšanu noteiktais piemērojamais maksimālais tiešo nodokļu atlaižu
apmērs attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu;
8) līgumā noteiktā atbalsta procenta piemērošana šajā likumā noteiktajiem uzņēmuma
ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.
(3) Līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai kapitālsabiedrība zonas pārvaldei vai brīvostas
pārvaldei iesniedz vismaz šā likuma 8. pielikumā norādīto informāciju.
(4) Tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu
paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad
stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu. Ja kapitālsabiedrība šajā likumā noteikto atbalstu
nodokļu atvieglojumu veidā vēlas apvienot ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, līgums
par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts ar zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi, stājas spēkā
un ieguldījumu veikšanu kapitālsabiedrība uzsāk tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas
pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam. 8.1 panta piektajā daļā
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minētajos gadījumos līgums par ieguldījumu veikšanu stājas spēkā tikai pēc Eiropas Komisijas
lēmuma saņemšanas.”
6. Izslēgt 7. panta trešo un ceturto daļu.
7. 8. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6. panta pirmajā un
otrajā daļā un 7. panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo
nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6. panta pirmo un otro daļu
un 7. panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai
piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas:
1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura neatbilst Komisijas
regulas Nr.651/2014 I pielikumā noteiktajiem kritērijiem, — 35 procentus no
uzkrātās ieguldījumu summas;
2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas
regulas Nr.651/2014 I pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības
statusam, — 45 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;
3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas
regulas Nr.651/2014 I pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, —
55 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.”;
aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “1. vai 2. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1., 2. vai
3. punktā”;
izslēgt ceturto daļu;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura ir veikusi ieguldījumus
atbilstoši šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punktam, tiek likvidēta vai iegādātie aktīvi tiek
atsavināti pirms Komisijas regulas Nr.651/2014 14. panta 5. punktā minētā termiņa beigām vai ja
tā divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts
ir pabeigts, izbeidz to pašu vai līdzīgu darbību, kā definēts Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta
50. punktā, Eiropas Ekonomikas zonā, tā veic tiešo nodokļu pārrēķinu par taksācijas periodiem,
kuros piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumi, un iemaksā budžetā summu, par kuru šo atvieglojumu
piemērošanas rezultātā bija samazināti maksājamie nodokļi.”;
aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitļus “šā likuma 1. panta otrās daļas 12. punkta “c”
apakšpunktā” ar vārdiem un skaitļiem “Komisijas regulas Nr.651/2014 14. panta 5. punktā”.
8. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Nodokļu atlaižu piemērošana lieliem ieguldījumu projektiem
(1) Par lielu ieguldījumu projektu šā likuma piemērošanai tiek uzskatīts zonas
kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības plānotais ieguldījumu projekts, kura apmērs
pārsniedz 50 miljonus euro. Lielam ieguldījumu projektam nepiemēro šā likuma 8. panta pirmajā
daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos procentus.
(2) Nosakot plānotā ieguldījumu projekta apmēru un pieļaujamos procentus nodokļu
atvieglojumu piemērošanai, ņem vērā visus kapitālsabiedrības (grupas līmenī) veiktos sākotnējos
ieguldījumus triju gadu laikā, kuri veikti tajā pašā statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS)
III līmeņa reģionā (vienots ieguldījumu projekts), kuru veikšanai kapitālsabiedrība saņēmusi vai
plāno saņemt atbalstu.
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(3) Lieliem ieguldījumu projektiem neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic maza, vidēja vai
liela kapitālsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līgumā par ieguldījuma veikšanu
nosaka pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā zonas kapitālsabiedrības vai licencētas
kapitālsabiedrības uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa drīkst sasniegt attiecībā pret zonas
kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu, ievērojot šādus
nosacījumus:
1) 35 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro ieguldījumu projektam līdz
50 miljoniem euro;
2) 17,5 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro projekta daļai no 50 līdz
100 miljoniem euro;
3) 0 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas piemēro projekta daļai, kas pārsniedz
100 miljonus euro.
(4) Lielo ieguldījumu projektiem piemērojamā maksimālā tiešo nodokļu atlaižu summa
nepārsniedz 26,25 miljonus euro.
(5) Lielo ieguldījumu projektam, kura plānotās izmaksas pārsniedz 100 miljonus euro un
tiešo nodokļu atlaižu summa pārsniedz 26,25 miljonus euro, zonas vai brīvostas pārvalde līgumā
par ieguldījumu veikšanu var noteikt piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu lielāku
nekā 26,25 miljoni euro, ja:
1) Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par liela ieguldījumu projekta atbalstīšanu
un piemērojamo maksimālo tiešo nodokļu atlaižu summu lielāku nekā 26,25 miljoni
euro;
2) ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par atbalsta saderīgumu ar Kopējo tirgu.
(6) Šā panta piektajā daļā noteiktās tiešo nodokļu atlaižu summas pārsniegšanas gadījumā
Satiksmes ministrija iesniedz nepieciešamo informāciju Ministru kabinetam. Pēc tam, kad saņemts
Ministru kabineta lēmums, Satiksmes ministrija iesniedz valsts atbalsta paziņojumu Eiropas
Komisijai normatīvajos aktos par komercdarbības atbalsta kontroli noteiktajā kārtībā.”
9. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:
“8.2 pants. Nodokļu atvieglojumu apvienošana ar citu atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem
(1) Ja zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam
atbalstam saņem vai plāno saņemt citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai par tām pašām
izmaksām, tad nepiemēro šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktos pieļaujamos maksimālos
procentus, bet līgumā par ieguldījuma veikšanu zonas pārvade vai brīvostas pārvalde nosaka
maksimālos pieļaujamos procentus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem.
(2) Nosakot maksimāli pieļaujamos procentus, jānodrošina, ka atbalstu apvienošanas rezultātā
attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamie procenti nepārsniedz šā likuma 8. panta pirmajā daļā
un 8.1 panta trešajā daļā noteiktos pieļaujamos procentus nodokļu atvieglojumu piemērošanai.
(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10. pantu
un 11. panta otro daļu.”
10. Papildināt 9. panta pirmo daļu ar vārdiem “un ir noslēgts līgums par ieguldījumu veikšanu”.
11. Aizstāt 10. un 11. pantā vārdus un skaitļus “attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1.,
2. un 3. punktā, 4. punkta “a” vai “b” apakšpunktā vai 8.1 panta 1. punktā” ar vārdiem un skaitļiem
“līgumā par ieguldījuma veikšanu saskaņā ar šā likuma 8. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktu,
8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu”.
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12. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:
“12. pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu
(1) Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz šādu informāciju:
1) zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura piemēro tiešo nodokļu
atlaides, vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu Gada pārskatu likumā noteiktajā
termiņā:
a) pārskatu par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piemērošanu taksācijas
periodā,
b) informāciju par citu saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, tai
skaitā de minimis atbalstu, kas piešķirts sākotnējo ieguldījumu veikšanai par
tām pašām attiecināmajām izmaksām, un pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu
atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;
2) pašvaldība līdz pēctaksācijas gada 1. maijam — pārskatu par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pārskatu un informācijas iesniegšanu, veidlapu paraugus un
to aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(3) Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. oktobrim iesniedz zonas pārvaldei
un brīvostas pārvaldei informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 9. panta 1. punkta “c”
apakšpunktā un 2. punktā noteiktajam.
(4) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1. martam iesniedz Valsts
ieņēmumu dienestam, pašvaldībai, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai informāciju par
zonas kapitālsabiedrībām vai licencētām kapitālsabiedrībām:
1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;
2) ar kurām taksācijas periodā ir noslēgts jauns līgums par ieguldījumu veikšanu,
norādot ieguldījumu kopējo summu, ieguldījumu termiņus, piemērojamo maksimālo
tiešo nodokļu atlaižu summu, ieguldījumiem piemērojamo atbalsta procentu, kas
noteikts, ievērojot šā likuma 8. panta pirmās daļas, 8.1 panta vai 8.2 panta pirmās un
otrās daļas nosacījumus;
3) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā
zaudējusi spēku;
4) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.
(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta, pašvaldības,
Satiksmes ministrijas vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību
vai licencētu kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu kopiju un līguma
pielikumu — plānoto ieguldījumu grafiku.
(6) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība līdz pēctaksācijas gada 1. martam
informē zonas pārvaldi vai brīvostas pārvaldi par gadu, kad tā pēdējoreiz piemērojusi tiešo nodokļu
atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.”
13. Izteikt 12.1 pantu šādā redakcijā:
“12.1 pants. Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu glabāšana
(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu
atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajām tiešo nodokļu
atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība
piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.
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(2) Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība pārskatus par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu
taksācijas periodā, kuri saņemti saskaņā ar šā likuma 12. panta pirmo daļu, glabā 10 gadus kopš
gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo
nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.
(3) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde glabā ar komercsabiedrību noslēgtos līgumus par
ieguldījumu veikšanu 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta
kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.”
14. Papildināt likumu ar 12.2 un 12.3 pantu šādā redakcijā:
“12.2 pants. Informācijas publicēšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu
Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde publicē savā mājaslapā internetā informāciju saskaņā ar
Komisijas regulas Nr.651/2014 9. panta 1., 2. un 4. punktu. Informāciju publicē, ievērojot Komisijas
regulas Nr.651/2014 II un III pielikumā noteiktās prasības.
12.3 pants. Piemēroto nodokļu atvieglojumu summas kontrole
(1) Lai nodrošinātu Komisijas regulas Nr.651/2014 1. panta 2. punkta “a” apakšpunktā
noteiktā ierobežojuma izpildi, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. oktobrim
informē Satiksmes ministriju, vai taksācijas periodā kopējā saskaņā ar šo likumu piemērotā tiešo
nodokļu atlaižu summa pārsniedz Komisijas regulas Nr.651/2014 1. panta 2. punkta “a” apakšpunktā
noteiktos ierobežojumus valsts atbalsta gada izdevumiem.
(2) Komisijas regulas Nr.651/2014 1. panta 2. punkta “a” apakšpunktā noteikto valsts atbalsta
gada izdevumu ierobežojumu pārsniegšanas gadījumā Satiksmes ministrija 20 darbdienu laikā pēc
tam, kad saņemta informācija no Valsts ieņēmumu dienesta, iesniedz izvērtējuma plānu Eiropas
Komisijai.”
15. Izslēgt likuma 13. pantu.
16. Papildināt likumu ar 14. pantu šādā redakcijā:
“14. pants. Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamats
Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija regulas (ES)
Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot
Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ), III nodaļas 1. iedaļu — Reģionālais
atbalsts (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 187/1, 26.6.2014).”
17. Pārejas noteikumos:
papildināt 6. punktu pēc vārdiem “nepārsniedzot šajā likumā” ar vārdiem “un līgumā par
ieguldījumu veikšanu”;
izslēgt 7. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17. punktu šādā redakcijā:
“16. Līdz 2014. gada 30. jūnijam noslēgtajos līgumos par ieguldījumu veikšanu līdz 2014. gada
31. decembrim izdarāmi grozījumi, nosakot līgumā paredzētajiem ieguldījumiem piemērojamo
maksimālo tiešo nodokļu atlaižu apmēru attiecībā pret uzkrāto ieguldījumu summu.
17. Grozījumi šā likuma 1. panta otrās daļas 1. punktā attiecībā uz vārdu “un īpašu kārtību
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai” izslēgšanu, grozījumi 2. panta otrajā punktā,
III nodaļas nosaukumā un attiecībā uz 13. panta izslēgšanu stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.”
18. Izslēgt 1., 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumu.
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19. Papildināt likumu ar 8. pielikumu šādā redakcijā:
“Likuma “Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās”
8. pielikums

Zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei sniedzamā informācija līguma
par ieguldījumu veikšanu slēgšanai
1.

Kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs, kontaktinformācija.
2. Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde, kurai pieteikums iesniegts.
3. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks
veikti ieguldījumi.
4. Ieguldījuma projekta nosaukums.
5. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apraksts, norādot, vai ieguldījumi plānoti saistībā ar:
a) jaunas kapitālsabiedrības izveidi,
b) esošas kapitālsabiedrības ražošanas vai pakalpojumu jaudas pieaugumu,
c) esošas kapitālsabiedrības produkcijas daudzveidošanu ar produktiem, kuri
kapitālsabiedrībā iepriekš nav ražoti,
d) esošas kapitālsabiedrības ražošanas procesu būtisku maiņu.
6. Plānoto sākotnējo ieguldījumu apmērs (euro).
7. Plānoto sākotnējo ieguldījumu sākuma datums.
8. Plānoto sākotnējo ieguldījumu beigu datums.
9. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem uzsāktajiem sākotnējo ieguldījumu
projektiem, kuru īstenošanai saņem atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, norāda
šādu informāciju:
a) projekta nosaukums,
b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks
veikti ieguldījumi,
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu
atvieglojumu saņemšanai,
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,
e) ieguldījumu apmērs (euro),
f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi
u. c.),
h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.
10. Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem plānotajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem,
kuru īstenošanai plānots saņemt atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu, sniedz šādu
informāciju:
a) projekta nosaukums,
b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tiks
veikti ieguldījumi,
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu
atvieglojumu saņemšanai,
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d)
e)
f)
g)

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
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piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,
ieguldījumu apmērs (euro),
ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,
atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi
u. c.),
h) atbalsta sniedzējas institūcijas lēmuma datums par atbalsta piešķiršanu.
Attiecībā uz kapitālsabiedrības citiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem un
pabeigtajiem sākotnējo ieguldījumu projektiem, kuru īstenošanai saņemts atbalsts,
tai skaitā de minimis atbalsts, sniedz šādu informāciju:
a) projekta nosaukums,
b) statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) III līmeņa reģions, kurā tika
veikti ieguldījumi,
c) ieguldījumu objekti un to saistība ar plānotajiem ieguldījumiem nodokļu
atvieglojumu saņemšanai,
d) piemērotā maksimālā atbalsta procentu likme,
e) ieguldījumu apmērs (euro),
f) ieguldījumu veikšanas sākuma un beigu termiņš,
g) atbalsta sniegšanas juridiskais pamats (likums, Ministru Kabineta noteikumi
u. c.).
Ja kapitālsabiedrība sniedz šā pielikuma 9., 10. un 11. punktā norādīto informāciju,
norādāms, vai kapitālsabiedrības īstenotie un plānotie sākotnējo ieguldījumu projekti
nav kvalificējami kā vienots ieguldījumu projekts atbilstoši šā likuma 8.1 panta otrajā
daļā noteiktajam.
Plānotais atbalsta procents nodokļu atvieglojumu piemērošanai (noteikts saskaņā ar
šā likuma 8. panta pirmo daļu, 8.1 panta trešo daļu vai 8.2 panta pirmo un otro daļu).
Kapitālsabiedrības statuss projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilstoši
Komisijas regulas Nr.651/2014 I pielikumā noteiktajam (liela, vidēja vai maza
kapitālsabiedrība).
Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka tā nodrošinās finansiālo ieguldījumu vismaz
25 procentu apmērā no līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajām kopējām
ieguldījumu projekta izmaksām, par kurām nav saņemts valsts atbalsts, tas ir,
finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no pašas saimnieciskajiem resursiem
vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts,
tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības
aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem.
Ņemot vērā šā likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktos nozaru ierobežojumus,
ieguldījuma projekta ietvaros ražotie produkti vai sniegtie pakalpojumi nosakāmi
atbilstoši PRODCOM/NACE/CPA (CPA — pakalpojumu projektu gadījumā)
klasifikācijām, kur:
PRODCOM — ieguves un apstrādes rūpniecības produktu klasifikācija;
NACE — vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija;
CPA — Eiropas Savienības Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm.
Apliecinājums, ka ieguldījumi paliks attiecīgajā apgabalā vismaz piecus gadus (vai
mazo vai vidējo kapitālsabiedrību gadījumā — trīs gadus) kopš to veikšanas.
Kapitālsabiedrības apliecinājums, ka uz kapitālsabiedrību neattiecas nelikumīgi
piešķirta atbalsta atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas
lēmumu.
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19. Informācija, ka kapitālsabiedrība neatbilst grūtībās nonākušas kapitālsabiedrības
statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 18. punktu.
20. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība nav uzsākusi un neuzsāks ieguldījumu veikšanu
pirms līguma par ieguldījuma veikšanu spēkā stāšanās.
21. Ja nodokļu atvieglojumus šā likuma ietvaros plānots apvienot ar citu atbalstu
ieguldījumiem, kapitālsabiedrības apliecinājums, ka ieguldījumu veikšana nav
uzsākta.
22. Apliecinājums, ka kapitālsabiedrība divu gadu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas
līguma par ieguldījumu veikšanu slēgšanai nav beigusi to pašu vai līdzīgu darbību,
kā definēts Komisijas regulas Nr.651/2014 2. panta 50. punktā, Eiropas Ekonomikas
zonā un kapitālsabiedrībai nav konkrētu plānu izbeigt šādu darbību divu gadu laikā
pēc tam, kad līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktais ieguldījumu projekts ir
pabeigts.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 3. jūlijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 10. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.07.2014., Nr. 133.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

273. 811L/11

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020. gada plānošanas perioda vadības likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) atbildīgā iestāde — nozares ministrija vai Valsts kanceleja, kas kā starpniekinstitūcija
šajā likumā noteiktajā apjomā īsteno daļu no vadošās iestādes funkcijām, kas noteiktas
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulā (ES) Nr.1303/2013,
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes regulu (EK) Nr.1083/2006
(turpmāk — regula Nr.1303/2013);
2) finansējuma saņēmējs —
a) tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita
valsts iestāde, kuras projekta iesniegums ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā
kārtībā,
b) fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vai šo
personu apvienība (turpmāk — fiziskā persona), kuras projekta iesniegums ir
apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā,
c) Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība
(turpmāk — juridiskā persona), kuras projekta iesniegums ir apstiprināts šajā
likumā noteiktajā kārtībā,
d) juridiskā persona finanšu instrumentu un fondu fondu gadījumā atbilstoši
regulas Nr.1303/2013 2. panta 10. punktā noteiktajam;
3) plānošanas dokumenti — partnerības līgums un darbības programma;
4) projekta iesniedzējs — tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska
persona, cita valsts iestāde, fiziskā persona, kā arī juridiskā persona, kura iesniedz
projekta iesniegumu;
5) projekta iesniegums — iesniegums (aizpildīta veidlapa, tās pielikumi un citi
dokumenti), ko iesniedz projekta iesniedzējs, lai pretendētu uz projektam
nepieciešamo finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda
(turpmāk — Eiropas Savienības fonds);
6) projekta lieta — projekta iesniegums, projekta iesnieguma vērtēšanas dokumenti,
civiltiesisks līgums (turpmāk — līgums) vai vienošanās par projekta īstenošanu un
citi ar projektu saistītie dokumenti;
7) projekts — projekta iesniegums, kas atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijiem un ko apstiprinājusi sadarbības iestāde;
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8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

projektu iesniegumu atlases metodika — dokuments, kurā ietverts apraksts par
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju veidiem, izstrādi un vērtēšanas principiem,
kā arī par projektu iesniegumu atlases principiem;
projektu iesniegumu atlases nolikums — dokumentu kopums, kurā ietverta
informācija par projektu iesniegumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtību,
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju
piemērošanas metodika, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu projekts un
cita projektu iesniegumu atlasei nepieciešamā informācija;
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji — nosacījumi, saskaņā ar kuriem vērtē
projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar
nosacījumu vai noraidīšanu;
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika — dokuments,
kurā ietverts skaidrojums par katra projektu iesniegumu vērtēšanas kritērija
piemērošanu un kurš projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas locekļiem un
piesaistītajiem ekspertiem jāievēro konkrēta specifiskā atbalsta mērķa projektu
iesniegumu vērtēšanā;
sadarbības iestāde — tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas kā starpniekinstitūcija šajā
likumā noteiktajā apjomā īsteno daļu no vadošās iestādes funkcijām, kas noteiktas
regulā Nr.1303/2013;
attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums — valsts budžeta finansējuma
daļa, kas tiek plānota papildus Eiropas Savienības fonda finansējumam projekta
attiecināmo izdevumu segšanai;
valsts budžeta līdzfinansējuma likme — attiecināmais valsts budžeta
līdzfinansējums procentos pret projekta kopējiem attiecināmajiem izdevumiem;
virssaistības — papildu saistības veikt maksājumus no valsts budžeta attiecināmo
izdevumu segšanai, kas pārsniedz Eiropas Savienības fonda finansējuma un
attiecināmā valsts budžeta līdzfinansējuma summu.

2. pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem
atbilstošu Eiropas Savienības fondu ieviešanu Latvijā.
3. pants. Likuma darbības joma
(1) Likums nosaka Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma
saņēmēja tiesības un pienākumus, iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību, kā arī nosacījumus Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanai,
valsts budžeta līdzfinansējuma likmes apmēru un nosacījumus virssaistību plānošanai.
(2) Īstenojot finanšu instrumentus un fondu fondus, šo likumu piemēro, ciktāl tas ir saskaņā
ar regulas Nr.1303/2013 noteikumiem.
(3) Šā likuma IV nodaļa neattiecas uz finanšu instrumentiem un fondu fondiem.
4. pants. Eiropas Savienības fondu vadība
Eiropas Savienības fondu vadība ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana,
saskaņošana un apstiprināšana, Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas izveide, finanšu
instrumentu un fondu fondu īstenošana, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde,
projektu iesniegumu atlase, Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas un projektu kontrole,
revīzija, uzraudzība un izvērtēšana, projektos veikto izdevumu sertificēšana, Eiropas Savienības
fondu vadības informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana.
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5. pants. Tiesības saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu
Projekta iesnieguma iesniegšana saskaņā ar šo likumu nerada Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistītajai institūcijai pienākumu piešķirt finansējumu projekta iesniedzējam projekta īstenošanai.
Lēmums par atteikumu piešķirt finansējumu administratīvo procesu regulējošo normatīvo aktu izpratnē
vērtējams kā negatīvs administratīvs akts, bet nav uzskatāms par nelabvēlīgu administratīvu aktu.
6. pants. Valsts budžeta līdzfinansējuma likmes apmērs
Valsts budžeta līdzfinansējuma likme nav augstāka par minimāli iespējamo, ar kuru var
nodrošināt Eiropas Komisijas lēmumā par darbības programmas apstiprināšanu attiecīgajam
darbības programmas prioritārajam virzienam noteikto Eiropas Savienības fonda līdzfinansējuma
likmi.
7. pants. Virssaistību apmērs
Virssaistības nepārsniedz piecus procentus no darbības programmai plānotā Eiropas
Savienības fondu finansējuma. Ministru kabinets var lemt par virssaistību palielināšanu virs šā
limita, ja tas nepieciešams Eiropas Savienības fondu pilnīgai izmantošanai un tas nerada risku
papildu izdevumiem valsts budžetā plānoto attiecināmo izdevumu segšanai.
8. pants. Horizontālie principi
Par regulas Nr.1303/2013 7. un 8. pantā minēto horizontālo principu koordināciju atbildīgās
institūcijas, to tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabinets.
II nodaļa
Eiropas Savienības fondu vadības un projektu īstenošanas nodrošināšana
9. pants. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas
(1) Eiropas Savienības fondu vadību nodrošina šādas Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistītās institūcijas:
1) vadošā iestāde;
2) atbildīgā iestāde;
3) sadarbības iestāde;
4) revīzijas iestāde;
5) sertifikācijas iestāde;
6) uzraudzības komiteja.
(2) Lai sasniegtu šā likuma mērķi, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas
izstrādā metodiskos materiālus un sadarbojas ar citām institūcijām Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā.
(3) Lai efektīvi pildītu šā likuma 11. panta trešajā daļā un 12. panta trešajā daļā minētos
pienākumus, it īpaši gadījumos, kad sadarbības iestādei nepieciešams atbalsts nozares politiku
jautājumos, sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde vai cita tiešās pārvaldes iestāde slēdz starpresoru
vienošanos, saskaņojot to ar vadošo iestādi.
10. pants. Vadošā iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.
(2) Vadošajai iestādei ir šādi pienākumi:
1) nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadību;
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2)

ievērojot partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principu, nodrošināt plānošanas
dokumentu izstrādi;
3) izstrādāt un iesniegt revīzijas iestādei vadības un kontroles sistēmas aprakstu;
4) veikt atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes darbības uzraudzību un kontroli;
5) nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības vadību un tās īstenošanas
efektivitāti, tai skaitā šā uzdevuma īstenošanai pildot šajā likumā minētos atbildīgās
iestādes pienākumus;
6) saskaņot un iesniegt lielā projekta (regulas Nr.1303/2013 100. panta izpratnē)
iesniegumu Eiropas Komisijai saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti regulas
Nr.1303/2013 101. un 102. pantā;
7) nodrošināt Eiropas Savienības fondu vadības informācijas, publicitātes un saziņas
pasākumu izpildi, tai skaitā izstrādāt regulas Nr.1303/2013 116. pantā minēto
komunikācijas stratēģiju;
8) saskaņā ar regulas Nr.1303/2013 125. panta 2. punkta “c” apakšpunktu sniegt
atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei informāciju atbilstoši kompetencei;
9) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 3. punkta “a” apakšpunktam izstrādāt
projektu iesniegumu atlases metodiku un, pamatojoties uz regulas Nr.1303/2013
110. panta 2. punkta “a” apakšpunktu, iesniegt to apstiprināšanai uzraudzības
komitejā;
10) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr.1303/2013 125. panta 4. punkta “d”
apakšpunktā minētās procedūras;
11) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 4. punkta “c” apakšpunktam izstrādāt
krāpšanas un korupcijas apkarošanas stratēģiju;
12) nodrošināt Eiropas Savienības fondu ieviešanas izvērtēšanas pasākumus;
13) saskaņot sadarbības iestādes sagatavoto sertifikācijas iestādei iesniedzamo
informāciju par maksājuma pieteikumā iekļaujamiem izdevumiem un sniegt
sertifikācijas iestādei tās rīcībā esošo informāciju maksājuma pieteikuma un kontu
slēguma sagatavošanai;
14) atbilstoši kompetencei saskaņā ar regulas Nr.1303/2013 125. panta 4. punkta “e”
apakšpunktu izstrādāt pārvaldības deklarāciju;
15) veikt regulas Nr.1303/2013 125. panta 1. punktā, 2. punkta “a” un “b” apakšpunktā
un 3. punkta “g” apakšpunktā minētās funkcijas;
16) nodrošināt Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas stratēģisko
vadību;
17) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulas (ES)
Nr.1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem
attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ regulu
(EK) Nr.1080/2006 7. panta 4. un 5. punktu slēgt deleģēšanas līgumu ar republikas
pilsētas pašvaldību par integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu. Vadošā iestāde
līguma projektu izstrādā sadarbībā ar atbildīgo iestādi, kura nodrošina attiecīgā
specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu. Uzdevumus, kuri netiek deleģēti attiecīgajām
pašvaldībām, pilda šajā likumā noteiktajā kārtībā;
18) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.
(3) Vadošajai iestādei ir šādas tiesības:
1) ierosināt un veikt Eiropas Savienības fondu ieviešanas kontroli un auditu;
2) pieprasīt un saņemt no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām
un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama Eiropas Savienības
fondu vadības nodrošināšanai;
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3)

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un gadījumos uz laiku apturēt darbības
programmas, prioritārā virziena, ieguldījumu prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa
vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā un
koriģēt iepriekš deklarēto izdevumu apjomu;
4) lai efektīvi pildītu šā panta pirmajā daļā minētos pienākumus, izdot sadarbības
iestādei saistošus iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz tai nodoto uzdevumu
izpildi.
(4) Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā vadošā
iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma
saņēmējs.
11. pants. Atbildīgā iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija,
Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības
ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija un Valsts
kanceleja.
(2) Atbildīgā iestāde, pildot šā panta trešajā daļā noteiktos pienākumus, atrodas finanšu
ministra funkcionālajā pārraudzībā. Finanšu ministrs funkcionālo pārraudzību īsteno ar pilnvarotās
amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību.
(3) Atbildīgajai iestādei ir šādi pienākumi:
1) piedalīties plānošanas dokumentu izstrādē;
2) atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt specifiskā atbalsta mērķa rezultātu
sasniegšanu, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzību;
3) izstrādāt šā likuma 20. panta 13. punktā minētos specifiskā atbalsta mērķu īstenošanas
nosacījumus, nodrošinot, lai varētu apstiprināt tādu projekta iesniegumu, uz kuru
attiektos konkrētā Eiropas Savienības fonda darbības joma, un to varētu attiecināt
uz intervences kategoriju;
4) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 3. punkta “a” un “f ” apakšpunktam
izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kā arī šo kritēriju piemērošanas
metodiku;
5) pamatojoties uz regulas Nr.1303/2013 110. panta 2. punkta “a” apakšpunktu,
iesniegt apstiprināšanai uzraudzības komitejā šīs daļas 4. punktā minētos kritērijus
un attiecīgo kritēriju piemērošanas metodiku;
6) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr.1303/2013 125. panta 4. punkta “d”
apakšpunktā minētās procedūras;
7) atbilstoši kompetencei sniegt vadošajai iestādei un sadarbības iestādei informāciju,
kas ir būtiska šo iestāžu pienākumu izpildē;
8) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 2. punkta “e” apakšpunktam ievadīt
Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā datus par specifiskā atbalsta
mērķa rezultāta rādītājiem, ja tie tieši neizriet no datiem, kas ievadīti sistēmā
atbilstoši šā likuma 12. panta trešās daļas 15. punktam;
9) izmantot Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu specifiskā atbalsta
mērķu rādītāju sasniegšanas un īstenošanas uzraudzībai;
10) izstrādāt un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniegt
Finanšu ministrijai sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu vai individuālo
atbalsta projektu;
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11) ja tas nepieciešams specifiskā atbalsta mērķu īstenošanā sasniegto rezultātu
efektīvākai analīzei, piedalīties sadarbības iestādes veiktajās projektu pārbaudēs, tai
skaitā sniegt sadarbības iestādei priekšlikumus par pārbaudes apjomu un norises
laiku, kā arī atzinumu par minētajās pārbaudēs konstatēto;
12) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.
(4) Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt no Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām informāciju, kas nepieciešama specifiskā atbalsta mērķu īstenošanai un
citu atbildīgās iestādes pienākumu izpildei.
(5) Iestāde nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā atbildīgā iestāde,
tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs.
12. pants. Sadarbības iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Sadarbības iestādes funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
(2) Sadarbības iestāde, pildot šā panta trešajā daļā noteiktos pienākumus, atrodas finanšu
ministra funkcionālā pakļautībā. Finanšu ministrs funkcionālo pakļautību īsteno ar pilnvarotās
amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību.
(3) Sadarbības iestādei ir šādi pienākumi:
1) atbilstoši kompetencei sniegt vadošajai iestādei un atbildīgajai iestādei informāciju,
kas ir būtiska šo iestāžu pienākumu izpildē;
2) veikt regulas Nr.1303/2013 115. panta 1. punkta “c” apakšpunktā minēto funkciju,
tai skaitā sniegt konsultācijas projektu iesniedzējiem par projektu iesniegumu
iesniegšanu;
3) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 3. punkta “a” un “f ” apakšpunktam
veikt projektu iesniegumu atlasi, izņemot integrētu teritoriālo investīciju projektu
iesniegumu atlasi;
4) ņemot vērā projekta iesniedzēja juridisko statusu, slēgt ar finansējuma saņēmēju
līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, ievērojot regulas Nr.1303/2013
125. panta 3. punkta “c” apakšpunktā noteikto;
5) slēgt līgumu par finanšu instrumenta un fondu fonda īstenošanu;
6) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 2. punkta “c” apakšpunktam konsultēt
finansējuma saņēmējus par projektu īstenošanu;
7) veikt regulas Nr.1303/2013 125. panta 3. punkta “b” apakšpunktā minētās funkcijas;
8) veikt regulas Nr.1303/2013 125. panta 2. punkta “e” apakšpunktā (izņemot šā likuma
11. panta otrās daļas 8. punktu), 3. punkta “d” un “e” apakšpunktā, 4. punkta “a”,
“b” un “c” apakšpunktā (izņemot šā likuma 10. panta otrās daļas 11. punktu), kā arī
5. punktā minētās funkcijas;
9) nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, projektu mērķu un
iznākuma rādītāju sasniegšanas uzraudzību, analizēt problēmas projektu īstenošanā
un iesniegt atbildīgajai iestādei, vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai
priekšlikumus par projektu īstenošanas uzlabošanu;
10) izlases veidā veikt projektu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras
norises pirmspārbaudi;
11) atbilstoši kompetencei izstrādāt regulas Nr.1303/2013 125. panta 4. punkta “d”
apakšpunktā minētās procedūras;
12) pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu, sagatavot
un iesniegt sertifikācijas iestādei informāciju par izdevumiem, kas iekļaujami
maksājuma pieteikumā, kā arī sniegt citu tās rīcībā esošo informāciju maksājuma
pieteikuma un kontu slēguma sagatavošanai;
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13) apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumā iekļautos izdevumus, ja
tie ir attiecināmi;
14) sniegt sabiedrībai informāciju, nodrošināt publicitāti un komunikāciju jautājumos,
kas saistīti ar projektu īstenošanu;
15) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 125. panta 2. punkta “d” apakšpunktam izstrādāt
un uzturēt Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu, kā arī veikt datu
ievadi sistēmā, ja netiek izmantota elektroniskās datu apmaiņas sistēma;
16) šā likuma 20. panta 13. punktā minētajā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos
un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu
ministrijai sākotnējai izvērtēšanai projekta iesniegumu;
17) veikt citus šajā likumā noteiktos pienākumus.
(4) Sadarbības iestādei ir šādas tiesības:
1) pieprasīt un saņemt no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām,
projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama, lai
noslēgtu līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, kā arī nodrošinātu projektu
uzraudzību un kontroli;
2) atbilstoši regulas Nr.1303/2013 132. panta 2. punktā noteiktajam uz laiku apturēt
maksājumus finansējuma saņēmējam.
(5) Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo
likumu pilda kā sadarbības iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām,
kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs.
13. pants. Revīzijas iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija.
(2) Revīzijas iestādei ir šādi pienākumi:
1) veikt vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo atbilstības novērtējumu
atbilstoši regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem;
2) ja, veicot sākotnējo atbilstības novērtējumu, tiek secināts, ka vadošā iestāde
vai sertifikācijas iestāde neatbilst vai tikai daļēji atbilst regulas Nr.1303/2013
XIII pielikumā minētajiem kritērijiem, noteikt attiecīgajai institūcijai veicamās
darbības un termiņu nepilnību novēršanai;
3) iesniegt Ministru kabinetam vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo
atbilstības novērtējuma ziņojumu un atzinumu;
4) informēt Ministru kabinetu, ja vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde neveic šīs
daļas 2. punktā minētās darbības nepilnību novēršanai;
5) ja, veicot kārtējo auditu, tiek secināts, ka vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde neatbilst
vai tikai daļēji atbilst regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā minētajiem kritērijiem,
noteikt attiecīgajai institūcijai veicamās darbības un termiņu nepilnību novēršanai;
6) informēt Ministru kabinetu, ja tās rīcībā ir ziņas, ka Eiropas Savienības fondu
ieviešana var tikt būtiski ietekmēta, vai šīs daļas 5. punktā minētā kārtējā audita
rezultāti liecina, ka vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde nenodrošina institūcijas
atbilstību regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā minētajiem kritērijiem;
7) informēt Ministru kabinetu, ja šīs daļas 2. un 5. punktā minētās darbības ir īstenotas
un visas nepilnības ir novērstas;
8) veikt regulas Nr.1303/2013 127. pantā minētās funkcijas.
(3) Revīzijas iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt no Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama tās pienākumu
izpildei.
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(4) Revīzijas iestādei ir tiesības pieprasīt un saņemt tiešu pieeju datiem valsts informācijas
sistēmās tādā apjomā, kādā to paredz attiecīgo sistēmu regulējošie normatīvie akti un kāds
nepieciešams revīzijas iestādes pienākumu izpildei.
(5) Finanšu ministrija nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā
revīzijas iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tā pilda kā
finansējuma saņēmējs.
14. pants. Sertifikācijas iestāde, tās pienākumi un tiesības
(1) Sertifikācijas iestādes funkcijas pilda Valsts kase.
(2) Sertifikācijas iestādei ir šādi pienākumi:
1) pamatojoties uz šā likuma 10. panta trešās daļas 3. punktā minēto vadošās iestādes
lēmumu vai regulas Nr.1303/2013 126. panta “f ” apakšpunktā minētās revīzijas
iestādes vai tās atbildībā veiktās revīzijas rezultātiem, uz laiku apturēt darbības
programmas, prioritārā virziena, investīciju prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa
vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā un
koriģēt iepriekš deklarēto izdevumu apjomu;
2) veikt regulas Nr.1303/2013 126. pantā minētās funkcijas.
(3) Sertifikācijas iestādei ir šādas tiesības:
1) veikt Eiropas Savienības fondu ieviešanas pārbaudes, kas nepieciešamas Eiropas
Komisijai iesniedzamo pārskatu apstiprināšanai;
2) pieprasīt no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma
saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu
apstiprināšanai un finanšu uzskaites veikšanai;
3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā koriģēt Eiropas Komisijai iesniedzamos
pārskatos iekļauto attiecināmo izdevumu apmēru.
(4) Valsts kase nodrošina, lai funkcijas, kuras tā saskaņā ar šo likumu pilda kā sertifikācijas
iestāde, tiktu nodalītas no citām tās funkcijām, tai skaitā no funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma
saņēmējs.
15. pants. Uzraudzības komiteja un tās sastāvs
(1) Uzraudzības komitejas pienākums ir pārraudzīt Eiropas Savienības fondu ieviešanas gaitu
un veikt citus regulas Nr.1303/2013 49. un 110. pantā noteiktos pienākumus.
(2) Uzraudzības komitejas sastāvu, tai skaitā institūcijas un partnerus, kuru pārstāvji var
piedalīties uzraudzības komitejas darbā ar padomdevēja tiesībām, apstiprina Ministru kabinets,
ievērojot regulas Nr.1303/2013 48. panta 1. punkta nosacījumus. Uzraudzības komitejas
personālsastāvu apstiprina uzraudzības komitejas priekšsēdētājs.
(3) Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs ir vadošās iestādes vadītājs.
(4) Vadošā iestāde nodrošina uzraudzības komitejas sekretariāta funkciju izpildi.
(5) Uzraudzības komiteja var izveidot vienu vai vairākas apakškomitejas atsevišķu jautājumu
apspriešanai.
(6) Uzraudzības komitejā un apakškomitejās izskatāmo dokumentu veidus, iesniegšanas
un saskaņošanas kārtību, sēžu sagatavošanas un norises kārtību un citus uzraudzības komitejas
un apakškomitejas iekšējās kārtības un darbības jautājumus nosaka uzraudzības komitejas un
apakškomitejas reglamentā. Reglamentu atbilstoši regulas Nr.1303/2013 47. panta 2. punktam
izstrādā un apstiprina uzraudzības komiteja.
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16. pants. Uzraudzības komitejas darbības atklātums
(1) Uzraudzības komiteja informē sabiedrību par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.
Informācijas izsniegšanu ierobežo saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.
(2) Uzraudzības komitejas sēdes ir atklātas. Kārtību, kādā notiek pieteikšanās uz dalību
uzraudzības komitejas sēdēs, dalības ierobežojumus un sēžu norises kārtību nosaka uzraudzības
komitejas reglaments.
(3) Uzraudzības komitejas sēdes darba kārtību, projektu iesniegumu atlases metodiku,
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas
metodiku un citus izskatāmo dokumentu projektus, sēdes protokolu un apstiprinātos dokumentus
publicē tīmekļa vietnē — uzraudzības komitejas dokumentu vadības sistēmā.
17. pants. Iepirkumu uzraudzības biroja pienākumi un tiesības
(1) Iepirkumu uzraudzības birojam ir šādi pienākumi:
1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošināt projektu publiskā
iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi;
2) izstrādāt projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma
procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku (turpmāk — pirmspārbaužu
metodika);
3) pārliecināties, ka sadarbības iestāde publiskā iepirkuma pirmspārbaudes veic
atbilstoši pirmspārbaužu metodikai.
(2) Iepirkumu uzraudzības birojam ir tiesības pieprasīt no Eiropas Savienības fondu
vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējiem informāciju, kas nepieciešama, lai
nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu izpildi.
18. pants. Finansējuma saņēmēja pienākumi un tiesības
(1) Finansējuma saņēmējam ir šādi pienākumi:
1) nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un līgumu par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs
ir fiziskā vai juridiskā persona;
2) nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un vienošanos par projekta īstenošanu, ja finansējuma
saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona
vai cita valsts iestāde;
3) nodrošināt, lai projektam piešķirtais finansējums tiktu izlietots saskaņā ar pareizas
finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes
principus;
4) nodrošināt, lai projekta ietvaros veiktie izdevumi būtu tieši saistīti ar projekta mērķu
sasniegšanu un atbilstoši projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma izmantošanas
nosacījumiem;
5) nekavējoties informēt sadarbības iestādi par jebkurām izmaiņām un apstākļiem, kas
var negatīvi ietekmēt projekta īstenošanu;
6) nodrošināt projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju, ievērojot regulas
Nr.1303/2013 71. pantā un šā likuma 20. panta 13. punktā minētajā normatīvajā
aktā noteiktos nosacījumus un termiņus;
7) nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par katra projekta izdevumiem vai
atbilstošu uzskaites kodu sistēmu attiecībā uz visiem ar projektu saistītajiem
darījumiem;
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8)

sniegt pārskatus un informāciju par projekta īstenošanu un nodrošināt Eiropas
Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai, Eiropas Savienības fondu vadībā
iesaistīto institūciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Iepirkumu
uzraudzības biroja pārstāvjiem pieeju visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu
oriģināliem un grāmatvedības sistēmai, kā arī attiecīgā projekta īstenošanas vietai.
(2) Finansējuma saņēmējam ir šādas tiesības:
1) saņemt Eiropas Savienības fonda finansējumu, ja projekts ir īstenots saskaņā ar
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu vai
vienošanos par projekta īstenošanu, ievērojot noteikto kārtību un termiņus;
2) īstenot projektu kopā ar sadarbības partneri, ievērojot šā likuma 20. panta 2. un
13. punktā minētajā normatīvajā aktā noteiktos nosacījumus;
3) saņemt projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju no Eiropas Savienības fondu
vadībā iesaistītajām institūcijām un Iepirkumu uzraudzības biroja.
III nodaļa
Ministru kabineta kompetence
19. pants. Vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstības apstiprināšana
(1) Ministru kabinets apstiprina vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību regulas
Nr.1303/2013 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, pamatojoties uz šā likuma 13. panta otrās
daļas 3. punktā minēto novērtējuma ziņojumu un atzinumu.
(2) Ja vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde nenodrošina institūcijas atbilstību regulas
Nr.1303/2013 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, Ministru kabinets, ņemot vērā revīzijas
iestādes ziņojumu, kas minēts šā likuma 13. panta otrās daļas 6. punktā, atceļ šā panta pirmajā daļā
minēto lēmumu par attiecīgās institūcijas atbilstības apstiprināšanu.
(3) Finanšu ministrija informē Eiropas Komisiju par vadošās iestādes un sertifikācijas
iestādes atbilstību regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem un izmaiņām šīs
regulas 124. pantā noteiktajā kārtībā.
20. pants. Ministru kabineta kompetence Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu vadību, Ministru kabinets nosaka:
1) prasības Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanai;
2) kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu, tai
skaitā projektu iesniegumu atlasi, projektu iesniegumu atlases nolikuma saturu,
kārtību, kādā izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību šā likuma 23. pantā minētajiem
izslēgšanas noteikumiem, izvērtē līgumu un vienošanos par projekta īstenošanu,
tā saturu, slēgšanas un grozījumu izdarīšanas kārtību, kā arī projekta sadarbības
partneru piesaistes nosacījumus;
3) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus projektu īstenošanai, kā arī kārtību,
kādā pārbauda maksājuma pieprasījumus, veic maksājumus un sagatavo Eiropas
Komisijai iesniedzamo maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu;
4) kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanu projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa
iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;
5) kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā;
6) vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;
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7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

kārtību, kādā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā;
kārtību, kādā sadarbības iestāde izlases veidā veic projekta iepirkuma dokumentācijas
un iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, un kārtību un apjomu, kādā
Iepirkumu uzraudzības birojs veic projekta publiskā iepirkuma dokumentācijas un
publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudi, kā arī izstrādā un aktualizē
pirmspārbaužu metodiku;
kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām
neatbilstībām, noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī
piemēro proporcionālo finanšu korekciju;
kārtību, kādā publisko informāciju par projektiem un nodrošina Eiropas Savienības
fondu publicitātes, saziņas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtību;
Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas, tai skaitā elektroniskās datu
apmaiņas sistēmas, izveidošanas un izmantošanas kārtību;
specifiskā atbalsta mērķa mērķi, pieejamo finansējumu, prasības projekta
iesniedzējam, prasības projekta sadarbības partneriem (ja tos pieaicina), atbalstāmo
darbību, izmaksu attiecināmības, kā arī līguma vai vienošanās par projekta
īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus un kārtību, kādā īsteno darbības
programmā norādīto Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķi;
finanšu instrumentu un fondu fondu īstenošanas kārtību, pieejamo finansējumu,
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
kārtību un gadījumus, kādā un kad vadošā iestāde uz laiku aptur darbības
programmas, prioritārā virziena, ieguldījumu prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa
vai projekta ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā, un
kārtību, kādā sertifikācijas iestāde koriģē Eiropas Komisijai iesniedzamos pārskatos
iekļauto attiecināmo izdevumu apjomu.
IV nodaļa
Projektu iesniegumu atlase un lēmuma pieņemšana
par projekta iesniegumu

21. pants. Projektu iesniegumu atlase
(1) Projektu iesniegumu atlase var būt:
1) atklāta — ja starp projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība
par projekta iesnieguma apstiprināšanu un Eiropas Savienības fonda finansējuma
piešķiršanu;
2) ierobežota — ja iepriekš ir zināms noteikts projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina
iesniegt projektu iesniegumus. Šajā gadījumā apstiprina un finansē visus projektu
iesniegumus, kuri atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ja uz projekta
iesniedzēju neattiecas neviens no šā likuma 23. pantā minētajiem izslēgšanas
noteikumiem.
(2) Sadarbības iestāde veic projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar projektu iesniegumu atlases
metodiku un projektu iesniegumu atlases nolikumu. Projektu iesniegumu atlases nolikumu izstrādā
un pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi un vadošo iestādi apstiprina sadarbības iestāde.
(3) Projektu iesniegumu atlases nolikumā iekļauj tikai tādus projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijus, kas apstiprināti uzraudzības komitejā atbilstoši regulas Nr.1303/2013 110. panta 2. punkta
“a” apakšpunktam.
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(4) Paziņojumu par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu un norādi uz vietni,
kurā publicēts projektu iesniegumu atlases nolikums, kā arī paziņojumu par atklātas projektu
iesniegumu atlases pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde iesniedz
publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
(5) Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projektu
iesniegumu atlases nolikuma prasībām.
(6) Uzraudzības komitejas lēmums par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu
un sadarbības iestādes lēmums par projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu nav
apstrīdams un pārsūdzams.
22. pants. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija
Projektu iesniegumu vērtēšanai sadarbības iestāde izveido projektu iesniegumu vērtēšanas
komisiju, kuras sastāvā ir vismaz viens pārstāvis no atbildīgās iestādes, kuras pārziņā ir attiecīgais
specifiskā atbalsta mērķis, un attiecīgās jomas ministrijas pārstāvis (ja nepieciešams). Vadošās
iestādes pārstāvis var piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdē novērotāja statusā.
23. pants. Projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumi
(1) Sadarbības iestāde noraida projekta iesniegumu, ja uz projekta iesniedzēju, kurš ir fiziskā
vai juridiskā persona, attiecināms jebkurš no šādiem gadījumiem:
1) projekta iesniedzējs vai persona, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes
loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju
ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par
vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi
vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;
2) projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk
darbu;
3) projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis
ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta
iesniedzēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
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4)

ir pasludināts projekta iesniedzēja maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek
īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta projekta iesniedzēja
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par projekta iesniedzēja bankrotu,
piemērota sanācija vai izlīgums vai projekta iesniedzējs tiek likvidēts;
5) ja stājies spēkā šā likuma 27. pantā minētais sadarbības iestādes lēmums par
aizliegumu dalībai projektu iesniegumu atlasē.
(2) Sadarbības iestāde neizslēdz projekta iesniedzēju no dalības projektu iesniegumu atlasē,
ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams:
1) tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1. punktā un 2. punkta “a”
apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz projekta iesnieguma iesniegšanas
dienai ir pagājuši trīs gadi;
2) tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā
ar šā panta pirmās daļas 2. punkta “b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
24. pants. Vadošās iestādes un sadarbības iestādes lēmumu veidi
(1) Vadošā iestāde un sadarbības iestāde atbilstoši projekta iesniedzēja juridiskajam statusam
izdod administratīvo aktu vai pieņem pārvaldes lēmumu.
(2) Ja projekta iesniedzējs ir fiziskā vai juridiskā persona, vadošās iestādes un sadarbības
iestādes lēmums ir administratīvais akts.
(3) Ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska
persona vai cita valsts iestāde, vadošās iestādes un sadarbības iestādes lēmums ir pārvaldes lēmums.
(4) Šā panta trešajā daļā minēto pārvaldes lēmumu izdod rakstveidā, un tam ir šādas daļas:
1) vadošās iestādes vai sadarbības iestādes nosaukums un adrese;
2) adresāts – projekta iesniedzējs;
3) faktu konstatējums;
4) pārvaldes lēmuma pamatojums;
5) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot arī normatīvā akta pantu,
tā daļu, punktu vai apakšpunktu);
6) adresātam piešķirtās tiesības un noraidītās tiesības;
7) nosacījumi (ja nepieciešams);
8) sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
25. pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai
noraidīšana atklātā projektu iesniegumu atlasē
(1) Sadarbības iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto
atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu
vai noraidīšanu.
(2) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
1) uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no šā likuma 23. pantā minētajiem
izslēgšanas noteikumiem;
2) projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;
3) specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams
finansējums projekta īstenošanai.
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(3) Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir iestājies vismaz viens no šiem
nosacījumiem:
1) uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no šā likuma 23. pantā minētajiem
izslēgšanas noteikumiem;
2) projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un
nepilnības novēršana saskaņā ar šā panta ceturto daļu ietekmētu projekta iesniegumu
pēc būtības;
3) specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav pieejams
finansējums projekta īstenošanai.
(4) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta
iesniedzējam jāveic sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai projekta iesniegums pilnībā atbilstu
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Nosacījumus
lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot projektu iesniegumu atlases nolikumu. Ja kāds no
lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā,
projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.
(5) Ja projekta iesniegums iesniegts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma,
tas netiek vērtēts. Sadarbības iestāde par to informē projekta iesniedzēju. Ja šajā daļā minēto
iemeslu dēļ projekta iesniegumu atsaka pieņemt un projekta iesniedzējs atteikumu pārsūdz tiesā,
Administratīvās rajona tiesas nolēmums par attiecīgo jautājumu nav pārsūdzams.
26. pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana, apstiprināšana ar nosacījumu vai
noraidīšana ierobežotā projektu iesniegumu atlasē
(1) Sadarbības iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas atzinumu,
pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai
noraidīšanu.
(2) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
1) uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no šā likuma 23. pantā minētajiem
izslēgšanas noteikumiem;
2) projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.
(3) Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja ir iestājies vismaz viens no šiem
nosacījumiem:
1) projekta iesniedzējs nav uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;
2) uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no šā likuma 23. pantā minētajiem
izslēgšanas noteikumiem.
(4) Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta
iesniedzējam jāveic sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai projekta iesniegums pilnībā atbilstu
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Nosacījumus
lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot projektu iesniegumu atlases nolikumu.
(5) Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar
nosacījumu ietvertos nosacījumus vai neizpilda tos lēmumā noteiktajā termiņā, sadarbības iestāde
atkārtoti pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbilstoši šā panta
ceturtajai daļai. Ja kāds no atkārtotajā lēmumā noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai
netiek izpildīts lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izvērtē un apstiprina lielā projekta (regulas
Nr.1303/2013 100. panta izpratnē) iesniegumu.
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27. pants. Lēmums par aizliegumu uz laiku piedalīties projektu iesniegumu atlasē
Sadarbības iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu fiziskajai vai
juridiskajai personai vai personai, kura ir attiecīgās juridiskās personas valdes vai padomes loceklis
vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās
darbībās, piedalīties projektu iesniegumu atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma
spēkā stāšanās dienas, ja šī persona:
1) apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju, kas ir būtiska projekta iesnieguma
novērtēšanai;
2) īstenojot projektu šā likuma izpratnē, apzināti sniegusi sadarbības iestādei nepatiesu
informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojusies saistībā ar projekta īstenošanu, kas ir bijis
par pamatu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai, un sadarbības
iestāde ir izmantojusi šā likuma 20. panta 13. punktā minētajā normatīvajā aktā
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par projekta īstenošanu.
28. pants. Sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
(1) Projekta iesniedzējs var apstrīdēt šā likuma 25., 26. un 27. pantā minēto sadarbības
iestādes lēmumu vadošajā iestādē. Vadošās iestādes izdoto administratīvo aktu par apstrīdēto
sadarbības iestādes lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā. Vadošās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums par apstrīdēto sadarbības
iestādes lēmumu nav pārsūdzams.
(2) Sadarbības iestādes atzinumu par šā likuma 25. panta ceturtajā daļā vai 26. panta ceturtajā
vai piektajā daļā minētajā lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā
un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums. Atzinumu
par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi var apstrīdēt un pārsūdzēt arī atsevišķi no lēmuma, kurā
ietverts nosacījums.
(3) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(4) Vadošās iestādes vadītājs lēmumu pieņem, pamatojoties uz iesniegumu izskatīšanas
komisijas atzinumu.
(5) Vadošā iestāde izveido iesniegumu izskatīšanas komisiju, kuras sastāvā ir vismaz viens
pārstāvis no atbildīgās iestādes, kuras pārziņā ir attiecīgais specifiskā atbalsta mērķis, un attiecīgās
jomas ministrijas pārstāvis (ja nepieciešams), ja tie nav bijuši attiecīgās projektu iesniegumu
vērtēšanas komisijas locekļi.
29. pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš
(1) Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar
nosacījumu vai noraidīšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu
datuma, ja vien normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu nav noteikts cits termiņš.
(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot,
sadarbības iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no projekta iesnieguma
iesniegšanas beigu datuma, par to paziņojot projekta iesniedzējam. Lēmums par termiņa
pagarināšanu ir apstrīdams, bet nav pārsūdzams.
30. pants. Projekta iesnieguma precizēšana
Projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu,
apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.
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V nodaļa
Kārtība, kādā risināmi strīdi par Eiropas Savienības
fonda projekta īstenošanu
31. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā
persona
Ja finansējuma saņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona, strīdus, kas attiecas uz līguma
par projekta īstenošanu izpildi, tai skaitā piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas
turpināšanu vai atgūšanu, risina civiltiesiskā kārtībā. Dokumenti, kas sagatavoti un pieņemti šā
panta pirmajā teikumā minēto darbību veikšanai (piemēram, lēmumi, atzinumi, brīdinājumi,
līgums), nav izskatāmi administratīvā procesa kārtībā.
32. pants. Strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās
pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde
(1) Ja finansējuma saņēmējam, kurš ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta
publiska persona vai cita valsts iestāde, un sadarbības iestādei rodas domstarpības par vienošanās
ietvaros pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, izmaksāšanas turpināšanu
vai citu lēmumu un vienošanās nav panākta sarunu ceļā, finansējuma saņēmējs to var apstrīdēt
vadošajā iestādē.
(2) Vadošā iestāde izvērtē šā panta pirmajā daļā minēto finansējuma saņēmēja iesniegumu
un mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) atstāt sadarbības iestādes lēmumu negrozītu;
2) atcelt sadarbības iestādes lēmumu pilnībā vai kādā daļā un, ja nepieciešams, uzdot
sadarbības iestādei izskatīt finansējuma saņēmēja iebildumus atkārtoti, ņemot vērā
vadošās iestādes norādījumus;
3) izdot satura ziņā citādu lēmumu.
(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta otrajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot,
vadošā iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas
dienas, par to paziņojot iesniedzējam.
(4) Informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu šā panta otrajā daļā minēto pārvaldes
lēmumu, vadošā iestāde iegūst, piemērojot kārtību, kāda noteikta iestāžu sadarbībai un informācijas
iegūšanai administratīvajā procesā iestādē.
(5) Šā panta otrajā daļā minētais vadošās iestādes pieņemtais pārvaldes lēmums nav
pārsūdzams.
33. pants. Valsts nodeva, vēršoties tiesā
Sadarbības iestāde, vēršoties vispārējās jurisdikcijas tiesā par līgumstrīdu, valsts nodevu
nemaksā.
VI nodaļa
Nobeiguma noteikumi
34. pants. Tiesības iepazīties ar projekta lietu
(1) Projekta iesniedzējam jebkurā procesa stadijā ir tiesības iepazīties ar tā iesniegtā projekta
lietu, ņemot vērā šā panta otrajā daļā noteikto.
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(2) Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar tā iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanas
materiāliem (tai skaitā ekspertu atzinumiem, vērtēšanas komisijas protokoliem un lēmumiem)
tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar
nosacījumu vai noraidīšanu.
(3) Sadarbības iestāde šā panta otrajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas uzaicina projekta
iesniedzēju iestādei un iesniedzējam abpusēji pieņemamā laikā iestādē iepazīties ar pieprasīto
informāciju.
35. pants. Informācijas atklātība
(1) Fiziskās vai juridiskās personas projekta lieta ir ierobežotas pieejamības informācija
līdz brīdim, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vai
atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Pēc minētā lēmuma vai atzinuma spēkā stāšanās
projekta lieta ir pieejama Informācijas atklātības likumā un regulas Nr.1303/2013 115. panta
2. punktā un XII pielikumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
(2) Tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts
iestādes projekta lieta ir vispārpieejama informācija, izņemot projekta budžeta kopsavilkumu, tai
skaitā indikatīvo projekta izmaksu plānu. Informācija par minēto projektu ir pieejama Informācijas
atklātības likumā un regulas Nr.1303/2013 115. panta 2. punktā un XII pielikumā noteiktajā apjomā
un kārtībā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma. Šā likuma 34. panta otrajā daļā
minētā informācija saistībā ar projekta iesnieguma vērtēšanu pieejama pēc tam, kad stājies spēkā
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
36. pants. Projektā radušos izmaksu attiecināmības termiņš
Projektā radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās ir radušās un samaksātas pēc
2014. gada 1. janvāra un šā likuma 20. panta 13. punktā minētajā normatīvajā aktā nav noteikts cits
termiņš.
Pārejas noteikumi
1. Ministru kabinets līdz 2014. gada 1. oktobrim izdod šā likuma 8. pantā, 20. panta 1., 2., 3.,
4. un 15. punktā un 26. panta sestajā daļā minētos noteikumus.
2. Ministru kabinets līdz 2014. gada 1. decembrim izdod šā likuma 20. panta 5. un 10. punktā
minētos noteikumus.
3. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. janvārim izdod šā likuma 20. panta 7., 8., 11. un
12. punktā minētos noteikumus.
4. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. martam izdod šā likuma 20. panta 9. punktā minētos
noteikumus.
5. Ministru kabinets līdz 2015. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 20. panta 6. punktā minētos
noteikumus.
6. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā likuma 20. panta 13. un
14. punktā minētos noteikumus.
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Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
18. jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014. gada 3. jūlijā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2014. gada 10. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.07.2014., Nr. 133.
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274. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3. jūlija sēdē atsaukusi deputātu Gunāru Rusiņu no Saeimas
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 3. jūlijā

275. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3. jūlija sēdē atsaukusi deputāti Janīnu Kursīti-Pakuli no
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 3. jūlijā

276. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3. jūlija sēdē atsaukusi deputāti Lolitu Čigāni no Saeimas
Eiropas lietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 3. jūlijā

277. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3. jūlija sēdē nolēmusi atbalstīt Ministru kabineta lēmumu
izsludināt ārkārtējo situāciju no 2014. gada 2. jūlija līdz 2014. gada 1. oktobrim atbilstoši Ministru
kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumā Nr.322 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajam.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 3. jūlijā
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278. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3. jūlija sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2014. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei, lai no 2014. gada 1. septembra nodrošinātu
piemaksas pedagogiem, kuri 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpi ieguvuši pēc Eiropas Sociālā fonda
projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
noslēgšanās, 64 219 euro apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas
01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm” uz šādām budžeta programmām:
1) Izglītības un zinātnes ministrijai — uz budžeta apakšprogrammu 09.19.00
“Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 15 583 euro
apmērā;
2) Kultūras ministrijai — uz budžeta programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība” 47 794 euro
apmērā;
3) Labklājības ministrijai — uz budžeta apakšprogrammu 05.37.00 “Sociālās integrācijas
valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšana” 842 euro apmērā.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2014. gada 3. jūlijā

279. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 24. jūlija sēdē nolēmusi atbalstīt Ministru kabineta lēmumu
ar 2014. gada 22. jūlija rīkojumu Nr.362 “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. jūlija rīkojumā
Nr.322 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” noteikt papildu teritorijas, uz kurām attiecas
izsludinātā ārkārtējā situācija.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedre I. Lībiņa-Egnere
Rīgā 2014. gada 24. jūlijā
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