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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

431. 295L/10

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1997, 6.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 15.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010,
205.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.panta 13.punktu šādā redakcijā:
“13) sarkanā līnija — līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī
inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā
īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no
apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas un ko normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nosaka vietējā pašvaldība;”.
2. Izteikt 13.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem — lokālplānojumos vai detālplānojumos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīmē zemes gabalu robežplānos kā
sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža);”.
3. 21.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Satiksmes ministrija izstrādā metodiku projektus, pēc kurām nosaka:
1) aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem kuģošanas drošības
nodrošināšanai;
2) aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu
lidojumu drošības nodrošināšanai.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Aizsardzības ministrija izstrādā metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas ap
valsts aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem.”
4. Aizstāt 29. un 32.1 pantā vārdus “vēja ģeneratori” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “vēja
elektrostacijas” (attiecīgā locījumā).
5. 36.pantā:
izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) ārpus pilsētām un ciemiem uz katra zemes īpašuma atļauts izvietot vienu viensētu
ar palīgēkām, viesnīcu un tai līdzīga lietojuma ēku, tūrismam nepieciešamo skatu
torni, šajā pantā minēto infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvi atbilstoši
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam. Sadalot zemes gabalu vairākos zemes
gabalos, katra zemes gabala platība nedrīkst būt mazāka par trim hektāriem,
izņemot gadījumus, kad atdalāmais zemes gabals ir nepieciešams šajā pantā minētās
infrastruktūras vai inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un tā apbūves
nosacījumus paredz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;”;
izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) mežā veikt būvniecību, parku, mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes
ierīkošanu, kuras rezultātā platība tiek atmežota, un laucēs veikt būvniecību, parku,
mežaparku un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu bez Ministru
kabineta ikreizēja rīkojuma. Koku ciršanas kārtību krasta kāpu aizsargjoslā esošā
mežā šajā punktā minēto darbību īstenošanai nosaka Ministru kabinets;”.
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6. 37.panta pirmajā daļā:
papildināt 1.punktu pēc vārdiem “teritoriju plānojumos” ar vārdiem “vai lokālplānojumos”;
aizstāt 5.punkta “h” apakšpunktā vārdus “veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta”
ar vārdiem “veikt teritorijas atmežošanu, ja tā nav saistīta”.
7. 39.pantā:
papildināt 2.punkta “a” apakšpunktu pēc vārdiem “teritoriju plānojumos” ar vārdiem “vai
lokālplānojumos”;
izteikt 4.punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) veikt meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas
maiņu, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu esošo ciemu teritorijās
un ēku un būvju būvniecībai viensētās ārpus ciema teritorijas robežām, kā arī
gadījumos, kad tas nepieciešams ūdensapgādes būvju būvniecībai,”.
8. Papildināt 41.panta 1.punktu pēc vārdiem “teritoriju plānojumos” ar vārdiem “vai
lokālplānojumos”.
9. 42.panta pirmās daļas 1.punktā:
izteikt “a” apakšpunktu šādā redakcijā:
“a) 30 metru joslā no valsts autoceļa ass uz katru pusi cirst kokus, ja nav saņemts valsts
akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” rakstveida saskaņojums koku ciršanai.
Atbilde uz saskaņojuma pieprasījumu sniedzama divu nedēļu laikā no saskaņojuma
pieprasījuma iesniegšanas dienas,”;
papildināt punktu ar jaunu “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b) ceļu zemes nodalījuma joslā ieaudzēt mežu, kā arī izvietot kokmateriālu krautuves, ja
nav saņemts autoceļa īpašnieka rakstveida saskaņojums kokmateriālu izvietošanai.
Atbilde uz saskaņojuma pieprasījumu sniedzama divu nedēļu laikā no saskaņojuma
pieprasījuma iesniegšanas dienas,”;
uzskatīt līdzšinējo “b” apakšpunktu par “c” apakšpunktu.
10. Papildināt 50.panta 1.punktu pēc vārdiem “teritoriju plānojumos” ar vārdiem “vai
lokālplānojumos”.
11. Papildināt 51.panta 3.punktu pēc vārdiem “teritoriju plānojumos” ar vārdiem “vai
lokālplānojumos”.
12. Papildināt 52.panta otro daļu pēc vārdiem “teritoriju plānojumos” ar vārdiem “vai
lokālplānojumos”.
13. Aizstāt 58.1 pantā vārdus “vēja ģenerators” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “vēja
elektrostacija” (attiecīgā skaitlī un locījumā).
14. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:
“18. Līdz šā likuma 21.panta otrajā un trešajā daļā paredzēto metodiku spēkā stāšanās dienai,
bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 10.septembra
noteikumi Nr.412 “Noteikumi par navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodiku”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
19. Šā likuma 36.panta ceturtās daļas 2.punkta un 39.panta 4.punkta “a” apakšpunkta jaunā
redakcija, kā arī grozījumi 37.panta pirmās daļas 5.punkta “h” apakšpunktā stājas spēkā 2013.gada
1.janvārī.
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20. Šā likuma 13.panta otrās daļas 1.punkta jaunā redakcija un grozījumi 37.panta pirmās
daļas 1.punktā, 39.panta 2.punkta “a” apakšpunktā, 41.panta 1.punktā, 50.panta 1.punktā, 51.panta
3.punktā un 52.panta otrajā daļā (kas attiecas uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentu —
lokālplānojumu) stājas spēkā vienlaikus ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

432. 296L/10

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
likumā

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2000, 13.nr.; 2001, 24.nr.; 2009, 2., 6.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010,
205.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:
“4.pants. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki ir emitenti, ieguldītāji, kredītiestādes,
apdrošinātāji, apdrošināšanas starpnieki, pārapdrošinātāji, pārapdrošināšanas starpnieki,
privātie pensiju fondi, regulētā tirgus organizētāji, depozitāriji, ieguldījumu brokeru sabiedrības,
ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, krājaizdevu sabiedrības, ārējās kredītu novērtējuma institūcijas
(reitingu aģentūras), maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes.”
2. Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ārvalstu komercsabiedrību filiāles, kuras Latvijas Republikā veic komercdarbību kā viens
no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kā arī dalībvalstīs licencētas ieguldījumu pārvaldes
sabiedrības, kuras atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam reģistrējušas ieguldījumu
fondu Latvijā, maksājumus Komisijas darbības finansēšanai veic šā likuma 23.pantā noteiktajā
apmērā un kārtībā.”
3. 23.panta pirmajā daļā:
izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5) regulētā tirgus organizētāju maksājumi Komisijas darbības finansēšanai — līdz
2 procentiem ieskaitot no to darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet
ne mazāk par 5000 latu gadā;”;
izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
“7) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi Komisijas darbības finansēšanai
atbilstoši Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajam apmēram un
kārtībai;”;
papildināt daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:
“10) pārapdrošinātāju maksājumi Komisijas darbības finansēšanai atbilstoši
Pārapdrošināšanas likumā noteiktajam apmēram un kārtībai;
11) maksājumu iestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai atbilstoši
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam apmēram
un kārtībai;
12) elektroniskās naudas iestāžu maksājumi Komisijas darbības finansēšanai atbilstoši
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam apmēram un
kārtībai.”
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4. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Grozījumi šā likuma 23.panta pirmās daļas 7.punktā attiecībā uz ieguldījumu pārvaldes
sabiedrību maksājumiem stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

433. 297L/10

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.; 2005, 2., 5., 14.nr.; 2006, 24.nr.; 2008,
24.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.) šādus grozījumus:
1. 4.pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Uz Biroja priekšnieka amatu Ministru kabinets izsludina atklātu konkursu. Ministru
kabinets nosaka Biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumus un kārtību, kā
arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību. Ministru kabinets izveido Biroja priekšnieka amata
pretendentu vērtēšanas komisiju, kuru vada Valsts kancelejas direktors un kuras sastāvā ir Augstākās
tiesas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Drošības policijas
priekšnieks vai viņu pilnvarotas amatpersonas.”;
izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;
papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem “Latvijas pilsonis” ar vārdiem “ar nevainojamu
reputāciju”;
izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa
profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju un uzkrājusi amatam atbilstošu darba
pieredzi, no tās vismaz triju gadu pieredzi vadošā amatā valsts pārvaldē vai tiesību
aizsardzības jomā.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:
“10. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 4.panta 1.1 daļā paredzētos
noteikumus.
11. Grozījumi šā likuma 4.panta otrajā daļā, kas paredz papildu prasības Biroja priekšnieka
amata pretendentiem, neattiecas uz personām, kuras pieteikušās konkursā uz Biroja priekšnieka
amatu, kas izsludināts līdz šo prasību spēkā stāšanās dienai.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

434. 298L/10

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000,
11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.;
2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2., 11., 13., 15.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 200., 205.nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206.nr.; 2011, 68., 80.,
85.nr.) šādus grozījumus:
1. 1.pantā:
izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21) nodokļu pārkāpums — prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības
izdarīta) darbība vai bezdarbība, kuras dēļ ir pārkāptas šā likuma, konkrēto nodokļu
likumu un citu nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības
tiesību normas un par kuru ir paredzēta atbildība;”;
papildināt 23.punktu ar vārdiem “vai lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanas
nosacījumu maiņu”;
izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24) struktūrvienība — juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu
fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli
nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība
Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa.
Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni, kurā veic saimniecisko darbību ar
elektronisko sakaru līdzekļu (tai skaitā ar interneta) starpniecību;”;
izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
“27) datu atbilstības pārbaude — nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā
tiek kontrolēta nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts
noteikto maksājumu aprēķināšanas pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem,
izvērtējot nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu maksātāja
nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādītos datus, ja šīs deklarācijas nodokļu
administrācijai ir iesniegtas vai tās bija jāiesniedz. Datu atbilstības pārbaudi veic
nodokļu administrācijas telpās, nepieprasot no nodokļu maksātāja saimnieciskās
darbības attaisnojuma dokumentus, izņemot muitas deklarāciju pārbaudes saskaņā
ar Padomes 1992.gada 12.oktobra regulu Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa
izveidi, kuru veikšanai nodokļu administrācija ir tiesīga pieprasīt no nodokļu
maksātāja nepieciešamos dokumentus.”
2. Papildināt 15.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:
“12) ja nodokļu maksātājs kārto grāmatvedības reģistrus ar elektroniskajām skaitļošanas
mašīnām (datoriem), pēc nodokļu administrācijas pilnvarotās personas pieprasījuma
nodokļu revīzijas (audita) veikšanai nodrošināt, ka nodokļu administrācijas pilnvarotās
personas klātbūtnē nodokļu maksātāja pārstāvis piekļūst uzņēmumā esošajos datoros
glabātajai grāmatvedības reģistros iekļautajai informācijai, kā arī citai informācijai, kas
raksturo darbības, kuras ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un nomaksu,
un pēc nodokļu administrācijas pilnvarotās personas pieprasījuma nodrošināt iespēju
minētās informācijas pārkopēšanai nodokļu administrācijas datu nesējā.”
3. Papildināt 18.panta pirmās daļas 8.punktu pēc vārdiem “un par” ar vārdu un skaitli “tiem 100”.
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4. 24.pantā:
izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas
dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu
nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa
iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par
parāda samaksas grafiku;”;
izslēgt pirmās daļas 2.punktu;
papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem “vienam gadam” ar vārdiem “un sešiem
mēnešiem”;
izslēgt pirmās daļas 5.punktu;
papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:
“6) sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa
samaksu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai
dzēšanas rezultātā. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai
iesniedz kopā ar gada ienākumu deklarāciju.”;
1
aizstāt 1. daļas ievaddaļā skaitļus un vārdu “1., 3. un 5.” ar skaitļiem un vārdu “1. un 3.”;
izteikt 1.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti
nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir
ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;”;
izteikt 1.3 daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(13) Nodokļu maksātājs attiecībā uz valsts budžetā un pašvaldību budžetos ieskaitāmajiem
nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņi ir pagarināti saskaņā ar šā panta pirmās daļas
1.punktu un kuri iepriekšējā pagarinājuma laikā ir samaksāti ne mazāk kā 80 procentu apmērā, var
lūgt nodokļu administrācijai atkārtoti šo maksājumu samaksu sadalīt termiņos līdz sešiem mēnešiem,
ievērojot šādus nosacījumus:”;
izslēgt 1.3 daļas 1.punktā un 1.4 daļā vārdus “vai atlikšanu uz laiku”;
aizstāt septītajā daļā skaitļus un vārdu “1., 2., 3. un 5.” ar skaitļiem un vārdu “1. un 3.”;
aizstāt devītajā daļā vārdus un skaitli “pirmās daļas 2.punktā” ar skaitli un vārdu “1.3 daļā”;
papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:
“(91) Nodokļu administrācija šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto termiņa pagarinājumu
vienā nodokļu un citu budžetā ieskaitāmo maksājumu veidā vienam un tam pašam nodokļu
maksātājam kalendārā gada laikā ir tiesīga piešķirt ne vairāk kā četras reizes.”
5. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa
vietnieks vai nodokļu administrēšanas struktūrvienības vadītājs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu
dienests”.
6. 25.1 pantā:
izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
“Pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu
maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa
nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto
nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā uz to Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu
atteikt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums, dzēš:”;
aizstāt 1.punktā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai
nodokļu administrēšanas struktūrvienības vadītājs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienests”.
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7. Aizstāt 25.2 panta pirmajā daļā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa
vietnieks vai nodokļu administrēšanas struktūrvienības vadītājs vai viņa vietnieks” ar vārdiem
“Valsts ieņēmumu dienests”.
8. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:
“32.pants. Atbildība par budžetā iemaksājamā nodokļa apmēra samazināšanu vai no
budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra nepamatotu palielināšanu
(1) Par nodokļu revīzijā (auditā) konstatēto nodokļu pārkāpumu, kura rezultātā ir samazināts
budžetā iemaksājamā nodokļa apmērs, nodokļu administrācija nodokļu maksātājam papildus
aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto nodokli un nokavējuma naudu par periodu no
konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai, un uzliek
soda naudu.
(2) Par nodokļu revīzijā (auditā) konstatēto nodokļu pārkāpumu, kura rezultātā ir palielināts
no budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, nodokļu administrācija nodokļu maksātājam samazina
nepamatoti palielināto no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru un uzliek soda naudu.
(3) Soda naudu uzliek saskaņā ar šo pantu, 32.4 un 34.pantu, ja konkrēto nodokļu likumos
nav paredzēts cits soda naudas apmērs.
(4) Par šā panta pirmajā daļā minēto nodokļu pārkāpumu, ja budžetā iemaksājamā nodokļa
samazinājums nepārsniedz 15 procentus no deklarējamās nodokļa summas, vai par šā panta otrajā
daļā minēto nodokļu pārkāpumu, ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums nepārsniedz
15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļa summas, soda naudu uzliek 20 procentu apmērā
no nedeklarētā budžetā iemaksājamā nodokļa apmēra vai no nepamatoti palielinātā no budžeta
atmaksājamā nodokļa apmēra.
(5) Par šā panta pirmajā daļā minēto nodokļu pārkāpumu, ja budžetā iemaksājamā nodokļa
samazinājums pārsniedz 15 procentus no deklarējamās nodokļa summas, vai par šā panta otrajā
daļā minēto nodokļu pārkāpumu, ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums pārsniedz
15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļa summas, soda naudu uzliek 30 procentu apmērā
no nedeklarētā budžetā iemaksājamā nodokļa apmēra vai no nepamatoti palielinātā no budžeta
atmaksājamā nodokļa apmēra.
(6) Soda naudu šajā pantā minētajos gadījumos uzliek par katru pārbaudīto taksācijas periodu.
(7) Ja izdarītais nodokļu pārkāpums nav uzskatāms par atkārtotu nodokļu pārkāpumu un
ja nodokļu maksātājs ir ievērojis deklarāciju iesniegšanas termiņus un kārtējo nodokļu samaksas
termiņus, kā arī ir sadarbojies ar nodokļu administrāciju šā likuma 32.2 panta izpratnē, nodokļu
administrācija uzliek soda naudu 50 procentu apmērā no šā panta ceturtajā un piektajā daļā
noteiktās soda naudas.
(8) Nodokļu revīzijas (audita) laikā papildus noteiktos maksājumus nodokļu maksātājs samaksā
30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas
(audita) rezultātiem. Ja lēmumā par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem norādītie maksājumi
netiek veikti minēto 30 dienu laikā, nodokļu administrācija šā likuma 29.panta otrajā daļā noteikto
nokavējuma naudu aprēķina ar nākamo dienu pēc maksāšanas termiņa iestāšanās.”
9. Izslēgt 32.3 pantu.
10. Papildināt likumu ar 32.4 pantu šādā redakcijā:
“32.4 pants. Atkārtotais nodokļu pārkāpums
(1) Par atkārtoto nodokļu pārkāpumu šā likuma 32.panta ceturtajā un piektajā daļā minēto
soda naudas apmēru divkāršo.
(2) Atkārtotais nodokļu pārkāpums ir nodokļu pārkāpums, kas atbilst šādām pazīmēm:
1) iepriekšējais nodokļu pārkāpums ir konstatēts nodokļu revīzijas (audita) laikā, kas
ir pabeigta, un šis nodokļu pārkāpums ir izdarīts ne vēlāk kā triju gadu laikā no
atkārtota nodokļu pārkāpuma izdarīšanas brīža;
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2)

lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs saukts
pie šā likuma 32.pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu, ir
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai tas ir pārsūdzēts tiesā;
3) atkārtoto nodokļu pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir
pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai,
ja likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar normām, kas ir analoģiskas
iepriekšējā nodokļu pārkāpuma pamatošanai administratīvajā aktā minētajām
normām.”
11. Izteikt 33.2 pantu šādā redakcijā:
“33.2 pants. Nodokļu deklarāciju precizēšana
(1) Nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt iesniegtās nodokļu deklarācijas vai iesniegt
iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju un iemaksāt budžetā samazināto nodokļa summu
un ar to saistīto nokavējuma naudu par periodu no minētās nodokļa summas maksāšanas termiņa,
kas noteikts konkrētā nodokļa likumā, līdz samaksas dienai.
(2) Ja nodokļu maksātājs nodokļu deklarācijas precizējumu vai iesniegumu ar lūgumu labot
muitas deklarāciju iesniedz līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai pēc tam, kad saņēmis
nodokļu administrācijas paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu, papildus šā panta
pirmajā daļā noteiktajiem maksājumiem nodokļu administrācija piemēro soda naudu piecu procentu
apmērā no samazinātās nodokļa summas.
(3) Nodokļu maksātājam līdz lēmumā par nodokļu revīzijas (audita) veikšanas nosacījumu
maiņu norādītajam grāmatvedības uzskaites dokumentu iesniegšanas termiņam ir tiesības precizēt
nodokļu deklarācijas par papildus pārbaudāmo periodu vai nodokli, vienlaikus iemaksājot budžetā
šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktos maksājumus.”
12. Izslēgt 33.3 pantu.
13. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:
“41.pants. Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana
(1) Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līgumu slēdz, lai izbeigtu
tiesisku strīdu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā
vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu.
(2) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir aprēķinājis papildu
maksājumus budžetā saskaņā ar šā likuma 32.panta ceturto vai piekto daļu, nodokļu maksātājs
ir tiesīgs ierosināt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu.
Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma
apmēram, bet 50 procenti no aprēķinātās soda naudas un nokavējuma naudas, kas aprēķināta par
nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu
revīzijas (audita) uzsākšanas dienai, ir atceļami.
(3) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir aprēķinājis papildu
maksājumus budžetā un soda naudu saskaņā ar šā likuma 32.panta septīto daļu, nodokļu maksātājs ir
tiesīgs ierosināt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās
līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram,
bet aprēķinātā soda nauda un 50 procenti no nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa
maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas
(audita) uzsākšanas dienai, ir atceļami.
(4) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir konstatējis no budžeta
atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu un aprēķinājis soda naudu saskaņā ar šā likuma
32.panta ceturto vai piekto daļu vai 32.4 pantu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt Valsts
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka
nodokļu maksātājs piekrīt no budžeta atmaksājamās summas samazinājumam, bet saskaņā ar šo
likumu aprēķināto soda naudu samazina par 50 procentiem.
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(5) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir konstatējis no
budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu un aprēķinājis soda naudu saskaņā ar
šā likuma 32.panta septīto daļu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt Valsts ieņēmumu dienesta
ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs
piekrīt no budžeta atmaksājamās summas samazinājumam, bet saskaņā ar šo likumu aprēķināto
soda naudu samazina par 85 procentiem.
(6) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir aprēķinājis papildu
maksājumus budžetā, kā arī soda naudu saskaņā ar šā likuma 32.4 vai 34.pantu vai saskaņā ar likuma
“Par valsts sociālo apdrošināšanu” 16.1 panta pirmo, 1.1 vai piekto daļu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs
ierosināt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās
līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma un
nokavējuma naudas apmēram, bet 50 procenti no aprēķinātās soda naudas ir atceļami.
(7) Ja ir apstrīdēts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu revīzijas (audita) rezultātā pieņemtais
lēmums un, izskatot nodokļu maksātāja iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors
apstrīdēto lēmumu atstājis negrozītu vai arī pieņēmis jaunu lēmumu, ar kuru apstrīdētais lēmums
atcelts daļēji, nodokļu maksātājs iesniegumu par iespējamā vienošanās līguma noslēgšanu
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram iesniedz viena mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma
saņemšanas.
(8) Vienošanās līgumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors ir tiesīgs noslēgt arī, ja
nodokļu maksātājs iesniedzis pieteikumu tiesā vai šajā lietā ir iesniegta apelācijas vai kasācijas
sūdzība, bet lietas izskatīšana attiecīgi pirmās instances tiesā, apelācijas instancē vai kasācijas
instancē tiesas sēdē pēc būtības nav pabeigta. Lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā, vienošanās
līgumu var noslēgt līdz tā termiņa beigām, ko saskaņā ar likumu tiesnesis noteicis procesa dalībniekiem
pieteikuma vai paskaidrojumu papildinājumu vai grozījumu, vai cita rakstura iesniegumu vai lūgumu
iesniegšanai.
(9) Nodokļu maksātājs noslēgtajā vienošanās līgumā samaksai noteiktos maksājumus
budžetā samaksā divu mēnešu laikā pēc tā noslēgšanas dienas.
(10) Ja nodokļu maksātājs neizpilda vienošanās līguma noteikumus, vienošanās līgums
zaudē spēku un Valsts ieņēmumu dienests piedzen revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātos papildu
maksājumus budžetā.”
14. Papildināt pārejas noteikumus ar 138. un 139.punktu šādā redakcijā:
“138. Grozījumi šā likuma 24.pantā attiecībā uz pirmās daļas 1.punkta izteikšanu jaunā
redakcijā, 2.punkta izslēgšanu, 3.punkta papildināšanu ar vārdiem “un sešiem mēnešiem”, 5.punkta
izslēgšanu un pirmās daļas papildināšanu ar 6.punktu, kā arī grozījumi šā panta 1.1 daļas ievaddaļā,
grozījumi attiecībā uz 1.1 daļas 2.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi attiecībā uz 1.3 daļas
ievaddaļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 1.3 daļas 1.punktā un grozījumi 1.4 daļā, septītajā
un devītajā daļā, kā arī 9.1 daļa stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.
139. Grozījumi šā likuma 33.3 pantā attiecībā uz panta izslēgšanu un 41.pantā attiecībā uz
panta izteikšanu jaunā redakcijā ir piemērojami attiecībā uz lēmumiem par revīzijas (audita)
rezultātiem, kas pieņemti pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

435. 299L/10

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2005, 20.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009,
194.nr.; 2010, 102., 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 4.pantu ar 18.punktu šādā redakcijā:
“18) kritērijus īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā un atjaunošanas atļaujas
izsniegšanas kārtību.”
2. Papildināt 6.1 panta pirmo teikumu pēc vārda “mikroliegumus” ar vārdiem “un atzītu
pastāvīgās pļavas un ganības par bioloģiski vērtīgu zālāju”.
3. Papildināt 8.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā tādā gadījumā, kad mežs tiek atmežots,
ir nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta atļauja, ja darbību neveic Dabas
aizsardzības pārvalde.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 4.panta 18.punktā
minētos noteikumus.”
Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

436. 300L/10

Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3., 23.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 12., 14.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 25.nr.; 2011, 59.nr.) šādu grozījumu:
Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:
“10.1 pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošana mežā
(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošana mežā ir atļauta, ja tas nav pretrunā
ar vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un ir ievēroti normatīvajos
aktos par vides un dabas aizsardzību noteiktie ierobežojumi. Darbības ierosinātājs, pirms uzsāk
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā, saņem vietējās pašvaldības atļauju.
(2) Kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz un anulē
atļauju tās ierīkošanai, nosaka Ministru kabinets.”
Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2011. gada 10. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

437. 301L/10

Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu

1.pants. 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības
konvencijas 13.protokols par nāves soda pilnīgu atcelšanu (turpmāk — Protokols) ar šo likumu
tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Protokols stājas spēkā tā 7.panta noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to
paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
3.pants. Tieslietu ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.
4.pants. Likums stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Krimināllikumā. Līdz ar
likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas
13.protokols par nāves soda pilnīgu atcelšanu
[Viļņa, 03.05.2002]
Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo protokolu, būdamas pārliecinātas, ka
ikvienas personas tiesības uz dzīvību ir demokrātiskas sabiedrības pamatvērtība un ka nāves soda
atcelšana ir būtiski svarīga šo tiesību aizsardzībai un visu cilvēku neatņemamās cieņas pilnīgai
atzīšanai;
vēlēdamās stiprināt tiesības uz dzīvību, kuras garantē Konvencija par cilvēka tiesību
un pamatbrīvību aizsardzību, kas parakstīta Romā 1950.gada 4. novembrī (turpmāk tekstā
“Konvencija”);
norādot, ka Konvencijas Protokols Nr.6 Par nāves soda atcelšanu, kas parakstīts Strasbūrā
1983. gada 28. aprīlī, neparedz nāves soda atcelšanu attiecībā uz nodarījumiem, kas izdarīti kara
laikā vai nenovēršamu kara draudu gadījumā;
apņēmušās spert pēdējo soli, lai atceltu nāves sodu visos gadījumos,
ir vienojušās par sekojošo.
1. pants – Nāves soda atcelšana
Nāves sods ir atceļams. Nevienai personai nedrīkst piespriest vai izpildīt šādu sodu.
2. pants – Atkāpju aizliegums
Atkāpes no šā Protokola noteikumiem, pamatojoties uz Konvencijas 15. pantu, nav
pieļaujamas.
3. pants – Atrunu aizliegums
Attiecībā uz šā Protokola noteikumiem nav pieļaujamas atrunas, pamatojoties uz Konvencijas
57.pantu.
4. pants – Teritoriālais piemērojums
1. Ikviena valsts ir tiesīga, parakstot šo Protokolu vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas vai
apstiprināšanas dokumentu, norādīt vienu vai vairākas teritorijas, uz kurām attiecas šis Protokols.
2. Ikviena valsts ir tiesīga jebkurā vēlākā dienā, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram
adresētu deklarāciju, paplašināt šā Protokola piemērojumu, attiecinot to uz ikvienu deklarācijā
norādītu teritoriju. Attiecībā uz šādām teritorijām Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā,
kas seko trīs mēnešu periodam no dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis šādu deklarāciju.
3. Ikvienu deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar abiem iepriekšējiem punktiem, var attiecībā
uz ikvienu deklarācijā norādītu teritoriju atsaukt vai grozīt, iesniedzot ģenerālsekretāram adresētu
paziņojumu. Atsaukšana vai grozīšana stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu
periodam no dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis šādu paziņojumu.
5. pants – Saistība ar Konvenciju
Konvencijas dalībvalstu savstarpējās attiecībās šā Protokola 1. līdz 4.pantu uzskata par
Konvencijas papildu pantiem, un attiecīgi piemēro visus Konvencijas pantus.
6. pants – Parakstīšana un ratifikācija
Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas parakstījušas
Konvenciju. To jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina. Eiropas Padomes dalībvalstis nav tiesīgas ratificēt,
pieņemt vai apstiprināt šo Protokolu, iepriekš vai vienlaikus neratificējot Konvenciju. Ratifikācijas,
pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus deponē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.
7. pants – Stāšanās spēkā
1. Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam no
dienas, kad desmit Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas, ka Protokols ir tām saistošs, kā
noteikts 6.pantā.
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2. Attiecībā uz ikvienu dalībvalsti, kas pēc tam atzīst, ka šis Protokols ir tai saistošs, Protokols
stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu periodam no dienas, kad deponēts
ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokuments.
8. pants – Depozitārija funkcijas
Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē visas Eiropas Padomes dalībvalstis par:
a ikvienu parakstīšanu;
b ikvienu ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu;
c ikvienu šā Protokola spēkā stāšanās dienu, kā noteikts 4. un 7. pantā;
d ikvienu citu darbību, paziņojumu vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu.
To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Protokolu.
Sastādīts [Viļņā], [2002.gada 3.maijā], angļu un franču valodā, kur abi teksti ir vienlīdz
autentiski, vienā eksemplārā, kas tiek deponēts Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes
Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

438. 302L/10

Par Nagojas–Kualalumpuras papildprotokolu
par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots
Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību

1.pants. 2010.gada 15.oktobra Nagojas–Kualalumpuras papildprotokols par atbildību
un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību (turpmāk —
Papildprotokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Papildprotokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Zemkopības ministrija un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši
normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti un vides aizsardzību pilda Pārtikas
un veterinārais dienests, Valsts darba inspekcija, Valsts vides dienests un Valsts augu aizsardzības
dienests.
3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu
ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms
Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Nagojas-Kualalumpuras papildprotokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots
Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību
Preambula
Šā papildprotokola Puses,
būdamas Konvencijai par bioloģisko daudzveidību pievienotā Kartahenas protokola par
bioloģisko drošību (turpmāk tekstā – Protokols) Puses;
ņemot vērā Riodežaneiro Vides un attīstības deklarācijas 13. principu;
atkārtoti apstiprinot piesardzības principu, kas paredzēts saskaņā ar Riodežaneiro Vides un
attīstības deklarācijas 15. principu;
atzīstot vajadzību veikt atbilstīgus atbildes pasākumus saskaņā ar Protokolu, ja ir nodarīts
kaitējums vai pastāv pietiekami liela iespējamība, ka tiks nodarīts kaitējums;
atsaucoties uz Protokola 27. pantu,
ir vienojušās par turpmāko.
1. pants. Mērķis
Šā papildprotokola mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgstošu
izmantošanu, ņemot vērā iespējamo apdraudējumu cilvēku veselībai, paredzot starptautiskos
noteikumus un procedūras atbildības un atlīdzināšanas jomā saistībā ar dzīviem modificētiem
organismiem.
2. pants. Terminu lietojums
1. Šajā papildprotokolā ir spēkā termini, kas izmantoti Konvencijas par bioloģisko
daudzveidību (turpmāk tekstā – Konvencija) 2. pantā un Protokola 3. pantā.
2. Turklāt šajā papildprotokolā lietoti šādi termini:
a) “Pušu konference, kas pilda Protokola pušu sanāksmes funkciju” ir Konvencijas
pušu konference, kas pilda Protokola pušu sanāksmes funkciju;
b) “kaitējums” ir nelabvēlīga ietekme uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un
ilgstošu izmantošanu, ņemot vērā arī cilvēku veselības iespējamo apdraudējumu,
kas ir:
i) izmērāms vai citādi novērojams, ja vien iespējams, ņemot vērā zinātniski
pamatotas un kompetentas iestādes atzītas vadlīnijas, kas ņem vērā citas cilvēka
izraisītas pārmaiņas un dabiskās pārmaiņas, un
ii) ir būtisks, kā izklāstīts turpmāk 3. punktā;
c) “operators” ir dzīvu modificētu organismu tieši vai netieši kontrolējoša persona,
kas attiecīgajā gadījumā un saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem inter alia
var būt atļaujas turētājs, persona, kura dzīvo modificēto organismu laidusi tirgū,
attīstītājs, ražotājs, paziņojuma iesniedzējs, eksportētājs, importētājs, pārvadātājs
vai piegādātājs;
d) “atbildes pasākumi” ir pamatotas darbības, ko veic, lai
i) vajadzības gadījumā novērstu, mazinātu, ierobežotu kaitējumu vai kā citādi
izvairītos no tā,
ii) atjaunotu bioloģisko daudzveidību, veicot darbības šādā secībā:
a) bioloģiskās daudzveidības atjaunošana tādā stāvoklī, kādā tā bijusi pirms kaitējuma
nodarīšanas, vai pielīdzināmā stāvoklī, un, ja kompetentā iestāde atzīst, ka tas nav
iespējams,
b) atjaunošana, bioloģiskās daudzveidības zudumu inter alia aizstājot ar citiem
bioloģiskās daudzveidības komponentiem tādai pašai vai cita veida izmantošanai
tajā pašā vai citā vietā.
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3. “Būtiska” nelabvēlīga ietekme tiek noteikta, pamatojoties uz šādiem faktoriem:
a) ilgtermiņa vai neatgriezeniskas izmaiņas, ar to saprotot tādas izmaiņas, kuras
pieņemamā laika posmā dabiskas atjaunošanās ceļā neizzudīs;
b) to kvalitatīvo vai kvantitatīvo izmaiņu lielums, kas nelabvēlīgi ietekmē bioloģiskās
daudzveidības komponentus;
c) bioloģiskās daudzveidības komponentu spēju samazināšanās preču un pakalpojumu
nodrošināšanas ziņā;
d) nelabvēlīgās ietekmes apjoms uz cilvēku veselību saistībā ar Protokolu.
3. pants. Piemērošanas joma
1. Šis papildprotokols attiecas uz kaitējumu, ko nodarījuši dzīvi modificēti organismi, kuru
izcelsme saistīta ar pārrobežu pārvietošanu. Minētie dzīvie modificētie organismi ir tādi organismi,
kas ir:
a) paredzēti tiešai izmantošanai pārtikā, barībā vai pārstrādē,
b) paredzēti ierobežotai izmantošanai,
c) paredzēti ar nodomu veiktai izplatīšanai vidē.
2. Ar nodomu veiktas pārrobežu pārvietošanas gadījumā šis papildprotokols attiecas uz
kaitējumu, kas radies 1. punktā minēto dzīvo modificēto organismu atļautas izmantošanas rezultātā.
3. Šis papildprotokols attiecas arī uz kaitējumu, kas radies bez nodoma veiktas pārrobežu
pārvietošanas rezultātā, kā minēts Protokola 17. pantā, kā arī uz kaitējumu, kas radies nelikumīgas
pārrobežu pārvietošanas rezultātā, kā minēts Protokola 25. pantā.
4. Šis papildprotokols attiecas uz kaitējumu, kas radies dzīvu modificētu organismu pārrobežu
pārvietošanas rezultātā un kas nodarīts pēc tam, kad šis papildprotokols stājies spēkā attiecībā uz
Pusi, kuras jurisdikcijā notikusi pārrobežu ievešana.
5. Šis papildprotokols attiecas uz kaitējumu, kas radies Pušu jurisdikcijā esošajās teritorijās.
6. Puses var izmantot savos tiesību aktos paredzētos kritērijus, lai vērstos pret kaitējumu, kas
radies to jurisdikcijā,.
7. Valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno šo papildprotokolu, attiecas arī uz kaitējumu, kas radies
dzīvu modificētu organismu pārrobežu pārvešanā no trešām valstīm.
4. pants. Cēloņsakarība
Starp kaitējumu un attiecīgo dzīvo modificēto organismu nosaka cēloņsakarību saskaņā ar
attiecīgās valsts tiesību aktiem.
5. pants. Atbildes pasākumi
1. Ja nodarīts kaitējums, Puses saskaņā ar kompetentās iestādes prasībām attiecīgajam
operatoram vai operatoriem pieprasa
a) nekavējoties informēt kompetento iestādi,
b) novērtēt kaitējumu,
c) veikt piemērotus atbildes pasākumus.
2. Kompetentā iestāde
a) nosaka, kurš operators nodarījis kaitējumu,
b) novērtē kaitējumu,
c) nosaka, kādi atbildes pasākumi operatoram ir jāveic.
3. Ja attiecīgā informācija, tostarp pieejamā zinātniskā informācija vai informācija, kas
pieejama Bioloģiskās drošības starpniecības centrā, liecina par to, ka ir pietiekami liela kaitējuma
nodarīšanas iespējamība, ja laikus netiks veikti atbildes pasākumi, operatoram pieprasa veikt
piemērotus atbildes pasākumus, lai no šāda kaitējuma izvairītos.
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4. Piemērotus atbildes pasākumus var veikt kompetentā iestāde, jo īpaši tad, ja attiecīgais
operators tos nav veicis.
5. Kompetentajai iestādei ir tiesības no operatora piedzīt izdevumus par kaitējuma novērtēšanu
un attiecīgo atbildes pasākumu veikšanu un ar tiem saistītos izdevumus. Puses savos tiesību aktos
var paredzēt gadījumus, kad operatoram nevar pieprasīt segt šos izdevums.
6. Kompetentajai iestādei, kas pieprasa operatoram veikt atbildes pasākumus, savi lēmumi
ir jāpamato. Operators par šādiem lēmumiem ir jāinformē. Attiecīgās valsts tiesību aktos paredz
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tostarp iespēju veikt attiecīgo lēmumu administratīvu pārskatīšanu
vai pārskatīšanu tiesā. Kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem operatoru
informē arī par iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Šo tiesisko aizsardzības līdzekļu
izmantošana nedrīkst kavēt kompetento iestādi veikt atbildes pasākumus atbilstīgi apstākļiem, ja
vien attiecīgās valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi.
7. Piemērojot šo pantu un nosakot konkrētos atbildes pasākumus, kas ir jāpieprasa vai jāveic
kompetentajai iestādei, Puses attiecīgajā gadījumā var izvērtēt, vai atbildes pasākumi jau nav
paredzēti to tiesību aktos par civiltiesisko atbildību.
8. Atbildes pasākumus veic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.
6. pants. Atbrīvojumi
1. Puses savos tiesību aktos var paredzēt šādus atbrīvojumu gadījumus:
a) nepārvarama vara un
b) karadarbība vai sabiedriskās nekārtības.
2. Puses savos tiesību aktos var paredzēt tādus atbrīvojumus vai atvieglojumus, kādus tās
uzskata par atbilstīgiem.
7. pants. Termiņi
Puses savos tiesību aktos var paredzēt
a) relatīvus un/vai galīgus termiņus, tostarp darbībām saistībā ar atbildes pasākumiem,
un
b) tā laika posma sākumu, uz kuru attiecīgais termiņš attiecas.
8. pants. Finansiālie ierobežojumi
Puses savos tiesību aktos var paredzēt finansiālos ierobežojumus izdevumu atgūšanai saistībā
ar atbildes pasākumiem.
9. pants. Tiesības uz regresa prasījumu
Šis papildprotokols neierobežo operatora tiesības uz regresa prasījumu vai kompensāciju, kas
tam var būt pret citu personu.
10. pants. Finansiāls nodrošinājums
1. Puses patur tiesības savos tiesību aktos paredzēt finansiālu nodrošinājumu.
2. Puses 1. punktā minētās tiesības izmanto saskaņā ar tām tiesībām un pienākumiem, kas
paredzēti starptautiskajās tiesībās, ņemot vērā Protokola preambulas pēdējos trīs punktus.
3. Pirmajā sanāksmē, kurā pēc papildprotokola stāšanās spēkā sanāk Pušu konference, kas
pilda Protokola pušu sanāksmes funkcijas, tā lūdz sekretariātu veikt vispusīgu izpēti, lai inter alia
a) apsvērtu finansiālā nodrošinājuma mehānismu nosacījumus,
b) novērtētu šādu mehānismu ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī ietekmi uz vidi,
jo īpaši jaunattīstības valstīs, un
c) identificētu attiecīgās struktūras, kas var sniegt finansiālo nodrošinājumu.
11. pants. Valstu atbildība par starptautiskām prettiesiskām darbībām
Šis papildprotokols neietekmē vispārējās starptautiskajās tiesībās paredzētās valstu tiesības
un pienākumus saistībā ar valstu atbildību par starptautiskām prettiesiskām darbībām.
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12. pants. Civiltiesiskās atbildības noteikšana un saistība ar to
1. Puses savos tiesību aktos paredz noteikumus un procedūras saistībā ar kaitējuma nodarīšanu.
Lai izpildītu šo pienākumu, Puses saskaņā ar šo papildprotokolu paredz atbildes pasākumus un
attiecīgajā gadījumā var
a) piemērot spēkā esošos valsts tiesību aktus, tostarp vispārpieņemtos noteikumus un
procedūras par civiltiesisko atbildību,
b) piemērot vai izstrādāt tieši šim nolūkam paredzētus civiltiesiskās atbildības
noteikumus un procedūras vai
c) piemērot vai izstrādāt abu iepriekš minēto kategoriju noteikumus un procedūras.
2. Lai valsts tiesību aktos paredzētu atbilstīgus noteikumus un procedūras saistībā ar
civiltiesisko atbildību par mantisku vai personisku kaitējumu, kas saistīts ar 2. panta 2. punkta
b) apakšpunktā definēto kaitējumu, Puses
a) turpina piemērot spēkā esošos vispārējos tiesību aktus par civiltiesisko atbildību,
b) izstrādā un piemēro vai turpina piemērot tieši šim nolūkam paredzētus tiesību aktus
par civiltiesisko atbildību vai
c) izstrādā un piemēro vai turpina piemērot abu iepriekš minēto kategoriju tiesību
aktus.
3. Izstrādājot tiesību aktus par civiltiesisko atbildību, kā paredzēts iepriekš 1. vai 2. punkta
b) vai c) apakšpunktā, Puses attiecīgā gadījumā inter alia apsver šādus aspektus:
a) kaitējums;
b) standarta atbildība, tostarp atbildību neatkarīgi no vainas vai atbildību, pamatojoties
uz vainu;
c) attiecīgajā gadījumā atbildības nodošana;
d) tiesības iesniegt prasību tiesā.
13. pants. Novērtēšana un pārskatīšana
Pušu konference, kas pilda Protokola pušu sanāksmes funkciju, piecus gadus pēc šā
papildprotokola stāšanās spēkā pārskata tā efektivitāti un turpmāk dara to ik pēc pieciem gadiem,
ja Puses ir iesniegušas šādai pārskatīšanai vajadzīgo informāciju. Pārskatīšanu veic saistībā ar
Protokola novērtēšanu un pārskatīšanu, kā paredzēts Protokola 35. pantā, ja vien šā papildprotokola
Puses nav nolēmušas citādi. Pirmajā pārskatīšanā veic 10. un 12. panta efektivitātes pārskatīšanu.
14. pants. Pušu konference, kas pilda Protokola pušu sanāksmes funkciju
1. Saskaņā ar Konvencijas 32. panta 2. punktu šā papildprotokola Pušu sanāksmes funkciju
pilda Pušu konference, kas pilda Protokola pušu sanāksmes funkciju.
2. Pušu konference, kas pilda Protokola pušu sanāksmes funkcijas, regulāri uzrauga šā
papildprotokola īstenošanu un atbilstīgi savai kompetencei pieņem lēmumus, kas vajadzīgi, lai
veicinātu tā efektīvu īstenošanu. Tā pilda funkcijas, kas tai paredzētas šajā papildprotokolā mutatis
mutandis.
15. pants. Sekretariāts
Sekretariāts, kas izveidots saskaņā ar Konvencijas 24. pantu, pilda arī šā papildprotokola
sekretariāta funkcijas.
16. pants. Saistība ar Konvenciju un Protokolu
1. Šis papildprotokols papildina Protokolu, bet nemaina un negroza to.
2. Šis papildprotokols neietekmē Konvencijā un Protokolā paredzētās šā papildprotokola
Pušu tiesības un pienākumus.
3. Ja vien šajā papildprotokolā nav paredzēts citādi, Konvencijas un Protokola noteikumi
mutatis mutandis attiecas arī uz šo papildprotokolu.
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4. Neskarot 3. punktu, šis papildprotokols neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas
paredzēti starptautiskajās tiesībās.
17. pants. Parakstīšana
Šis papildprotokols ir pieejams Protokola pusēm parakstīšanai Apvienoto Nāciju
Organizācijas Galvenajā mītnē Ņujorkā no 2011. gada 7. marta līdz 2012. gada 6. martam.
18. pants. Stāšanās spēkā
1. Šis papildprotokols stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc dienas, kurā deponēts
četrdesmitais ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instruments, ko
iesniegušas valstis vai reģionālas ekonomikas integrācijas organizācijas, kas ir Protokola puses.
2. Šis papildprotokols attiecībā uz valsti vai reģionālu ekonomikas integrācijas organizāciju,
kas to ratificējusi, pieņēmusi, apstiprinājusi vai tam pievienojusies pēc 1.punktā paredzētā
četrdesmitā dokumenta iesniegšanas, stājas spēkā deviņdesmitajā dienā pēc dienas, kurā šī valsts
vai reģionālā ekonomikas integrācijas organizācija ir deponējusi savu ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, vai dienā, kurā attiecībā uz šo valsti vai reģionālo
ekonomikas integrācijas organizāciju stājas spēkā Protokols, atkarībā no tā, kurš notikums ir vēlāks.
3. Šā panta 1. un 2. punkta izpratnē instrumenti, kurus deponē kāda reģionāla ekonomikas
integrācijas organizācija, nav uzskatāmi par tādiem, kas papildina šīs organizācijas dalībvalstu
deponētos instrumentus.
19. pants. Atrunas
Attiecībā uz šo papildprotokolu atrunas netiek pieļautas.
20. pants. Denonsēšana
1. Divus gadus pēc tam, kad šis papildprotokols stājies spēkā attiecībā uz kādu Pusi, attiecīgā
Puse jebkurā laikā var to denonsēt, par to rakstiski paziņojot depozitāram.
2. Šāda denonsēšana stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kurā depozitārs saņēmis šo
paziņojumu, vai arī vēlākā datumā, ko var norādīt paziņojumā par denonsēšanu.
3. Ikviena Puse, kura denonsē Protokolu saskaņā ar tā 39. pantu, tiek uzskatīta par Pusi, kas
ir denonsējusi arī šo papildprotokolu.
21. pants. Autentiskie teksti
Šā papildprotokola oriģinālu, kura teksts angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu
valodā ir vienlīdz autentisks, deponē Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.
To apliecinot, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo papildprotokolu.
Nagojā, divi tūkstoši desmitā gada piecpadsmitajā oktobrī.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

439. 303L/10

Par Trešo papildu protokolu Eiropas Padomes
konvencijai par izdošanu

1.pants. 2010.gada 10.novembra Trešais papildu protokols 1957.gada 13.decembra Eiropas
Padomes konvencijai par izdošanu (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un
apstiprināts.
2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.
3.pants. Saskaņā ar Protokola 4.panta 5.punktu noteikt, ka persona piekrišanu izdošanai
vienkāršotā kārtībā un atteikšanos no īpašajiem noteikumiem var atsaukt.
4.pants. Saskaņā ar Protokola 5.pantu noteikt, ka Eiropas Padomes konvencijas par izdošanu
14.panta noteikumi netiek piemēroti Protokola 5.panta “b” punktā minētajā gadījumā.
5.pants. Protokols stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
6.pants. Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu
valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 26. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.10.2011., Nr.169.
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Trešais papildu protokols Eiropas padomes Konvencijai par izdošanu
Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras parakstījušas šo protokolu,
uzskatīdamas, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību starp dalībvalstīm;
vēloties stiprināt dalībvalstu individuālo un kolektīvo spēju vērsties pret noziedzību;
ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti Eiropas Konvencijā par izdošanu (ELS Nr. 24) (turpmāk
“Konvencija”), kura nodota parakstīšanai Parīzē 1957. gada 13. decembrī, kā arī tās divos papildu
protokolos (ELS Nr. 86 un Nr. 98), kuri tika parakstīti Strasbūrā attiecīgi 1975. gada 15. oktobrī un
1978. gada 17. martā;
uzskatīdamas, ka ir vēlams dažos aspektos papildināt Konvenciju, lai vienkāršotu un
paātrinātu izdošanas kārtību gadījumos, kad meklētā persona piekrīt izdošanai,
ir vienojušās par turpmāko.
1. pants. Pienākums izdot saskaņā ar vienkāršoto kārtību
Līgumslēdzējas puses apņemas izdot cita citai meklētās personas saskaņā ar šajā protokolā
paredzēto vienkāršoto kārtību atbilstoši Konvencijas 1. pantam, ja ir saņemta šo personu un lūguma
Saņēmējas puses piekrišana.
2. pants. Procedūras uzsākšana
1. Ja par meklēto personu ir izdots pieprasījums par pagaidu apcietināšanu saskaņā ar
Konvencijas 16. pantu, šā protokola 1. pantā minētā izdošana nav saistīta ar izdošanas lūgumu
un pievienojamiem dokumentiem, kas iesniedzami saskaņā ar Konvencijas 12. pantu. Lai lūguma
Saņēmēja puse varētu piemērot šā protokola 3.–5. pantu un pieņemt galīgo lēmumu par izdošanu
saskaņā ar vienkāršoto kārtību, Pieprasītājai pusei ir jāsniedz tai šāda informācija:
a) informācija par meklētās personas identitāti, tostarp pilsonību vai pilsonībām, ja
šādi dati ir pieejami;
b) tās iestādes nosaukums, kura pieprasa apcietināšanu;
c) informācija par to, ka ir izdots apcietināšanas orderis vai cits dokuments ar
līdzvērtīgu juridisku spēku, vai ir izpildāms spriedums, kā arī apstiprinājums, ka
attiecīgā persona tiek meklēta saskaņā ar Konvencijas 1. pantu;
d) nodarījuma veids un juridiskā kvalifikācija, tostarp maksimālais iespējamais sods vai
galīgajā spriedumā noteiktais sods, kā arī informācija par to, vai kāda no sprieduma
daļām jau ir izpildīta;
e) informācija par noilgumu un tā pārtraukšanu;
f) detalizēta informācija par apstākļiem, kādos nodarījums ticis izdarīts, tostarp laiks,
vieta un meklētās personas līdzdalības pakāpe;
g) ciktāl iespējams, nodarījuma sekas;
h) gadījumos, kad izdošana tiek lūgta, lai izpildītu galīgo spriedumu, informācija par
to, vai spriedums ticis pasludināts in absentia.
2. Ja 1. punktā paredzētā informācija nav pietiekama, lai lūguma Saņēmēja puse varētu
pieņemt lēmumu par izdošanu, tā neatkarīgi no 1. punktā minētā var pieprasīt papildu informāciju.
3. Gadījumos, kad lūguma Saņēmēja puse izdošanas lūgumu ir saņēmusi saskaņā ar
Konvencijas 12. pantu, šo protokolu piemēro mutatis mundantis.
3. pants. Pienākums informēt konkrēto personu
Ja persona, kura tiek meklēta izdošanas nolūkā, ir apcietināta saskaņā ar Konvencijas
16. pantu, lūguma Saņēmējas puses kompetentā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem un bez
nepamatotas kavēšanās informē attiecīgo personu par izdošanas lūgumu un par iespēju piemērot
vienkāršoto izdošanas kārtību saskaņā ar šo protokolu.
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4. pants. Piekrišana izdošanai
1. Meklētā persona savu piekrišanu un, ja nepieciešams, skaidru atteikšanos no īpašajiem
noteikumiem sniedz lūguma Saņēmējas puses kompetentajai tiesu iestādei saskaņā ar attiecīgās
valsts tiesību aktiem.
2. Katrai Pusei ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas piekrišana un, ja
nepieciešams, atteikšanās, kā minēts 1. punktā, tiek izteikta tā, lai būtu skaidrs, ka attiecīgā persona
lēmumu ir pieņēmusi brīvprātīgi un pilnīgi apzinoties tiesiskās sekas. Šādos gadījumos meklētajai
personai ir tiesības saņemt juridisku konsultāciju. Nepieciešamības gadījumā lūguma Saņēmēja
puse nodrošina meklētajai personai tulka pakalpojumus.
3. Izteikto piekrišanu un, ja nepieciešams atteikšanos, kas minēta 1. punktā, reģistrē saskaņā
ar lūguma Saņēmējas puses tiesību aktiem.
4. Ievērojot 5. punktā paredzēto, 1. punktā minētā piekrišana vai atteikšanās nav atsaucama.
5. Jebkura valsts protokola parakstīšanas brīdī vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, vai jebkurā laikā pēc tam var paziņot, ka piekrišanu
un, ja nepieciešams, atteikšanos no īpašajiem noteikumiem, var atsaukt. Piekrišanu var atsaukt,
kamēr lūguma Saņēmēja puse nav pieņēmusi galīgo lēmumu par izdošanu saskaņā ar vienkāršoto
kārtību. Šajā gadījumā, nosakot Konvencijas 16. panta 4. punktā minētos termiņus, neņem vērā
laika periodu starp paziņojumu par piekrišanu un paziņojumu par tās atsaukšanu. Atteikšanos no
īpašo noteikumu piemērošanas var atsaukt līdz brīdim, kad notiek attiecīgās personas nodošana. Ja
tiek atsaukta piekrišana izdošanai vai atteikšanās no īpašo noteikumu piemērošanas, šo atsaukumu
vai atteikšanos reģistrē saskaņā ar lūguma Saņēmējas puses tiesību aktiem un par to uzreiz paziņo
Pieprasītājai pusei.
5. pants. Atteikšanās no īpašo noteikumu piemērošanas
Jebkura valsts protokola parakstīšanas brīdī vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, vai jebkurā laikā pēc tam var paziņot, ka Konvencijas
14. pantā minētie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad persona, kuru šī valsts izdod saskaņā ar
šā protokola 4. pantu,
a) piekrīt izdošanai vai
b) piekrīt izdošanai un skaidri atsakās no īpašo noteikumu piemērošanas.
6. pants. Paziņojumi pagaidu apcietināšanas gadījumā
1. Lai Pieprasītāja puse attiecīgā gadījumā varētu iesniegt izdošanas lūgumu atbilstoši
Konvencijas 12. pantam, lūguma Saņēmējai pusei par to ir jāpaziņo pēc iespējas drīz un ne vēlāk
kā desmit dienas pēc pagaidu apcietināšanas neatkarīgi no tā, vai meklētā persona ir devusi savu
piekrišanu izdošanai vai nav.
2. Izņēmuma gadījumos, kad lūguma Saņēmēja puse nolemj nepiemērot vienkāršoto kārtību,
kaut arī meklētā persona ir tai piekritusi, lūguma Saņēmēja puse par to laikus paziņo Pieprasītājai
pusei, lai tā varētu iesniegt izdošanas pieprasījumu, pirms beidzas Konvencijas 16. pantā noteiktais
četrdesmit dienu termiņš.
7. pants. Lēmuma paziņošana
Ja meklētā persona piekrīt izdošanai, lūguma Saņēmējai pusei divdesmit dienu laikā pēc
šādas piekrišanas saņemšanas ir jāpaziņo Pieprasītājai pusei savs lēmums par izdošanu saskaņā ar
vienkāršoto kārtību.
8. pants. Saziņas līdzekļi
Atbilstoši šim protokolam saziņai var izmantot elektroniskos vai jebkurus citus līdzekļus,
kuri ļauj saglabāt rakstiskas liecības, ar nosacījumu, ka Pusēm ir iespējams pārliecināties par to
autentiskumu; saziņu var veikt arī ar Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas (Interpola)
starpniecību. Katrā ziņā attiecīgā Puse pēc pieprasījuma un jebkurā laikā iesniedz dokumentu
oriģinālus vai apliecinātas kopijas.
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9. pants. Izdodamās personas nodošana
Personas nodošanai jānotiek pēc iespējas drīz, vēlams desmit dienu laikā pēc izdošanas
lēmuma paziņošanas.
10. pants. Piekrišana pēc 6. pantā noteiktā termiņa beigām
Gadījumos, kad meklētā persona savu piekrišanu ir izteikusi pēc šā protokola 6. panta
1. punktā noteiktā desmit dienu termiņa beigām, lūguma Saņēmēja puse piemēro vienkāršoto
kārtību, kā paredzēts šajā protokolā, ja vien nav saņemts izdošanas pieprasījums saskaņā ar
Konvencijas 12. pantu.
11. pants. Tranzīts
Ja ir jānodrošina tranzīts atbilstoši Konvencijas 21. panta noteikumiem un ja persona tiek
izdota Pieprasītājai pusei saskaņā ar vienkāršoto kārtību, piemēro šādus noteikumus:
a) tranzīta pieprasījumā iekļauj šā protokola 2. panta 1. punktā minēto informāciju;
b) ja a) apakšpunktā minētā informācija nav pietiekama, lai nodrošinātu tranzītu,
Puse, kura ir saņēmusi lūgumu veikt tranzītu, var pieprasīt papildu informāciju.
12. pants. Saistība ar Konvenciju un citiem starptautiskiem dokumentiem
1. Šajā protokolā izmantotos vārdus un frāzes interpretē Konvencijas izpratnē. Attiecībā uz
šā protokolā Pusēm Konvencijas noteikumus piemēro mutatis mutandis, ciktāl tie saskan ar šā
protokola noteikumiem.
2. Šā protokola noteikumi neskar Konvencijas 28. panta 2. un 3. punkta piemērošanu attiecībā
uz Konvencijas saistību ar divpusējiem vai daudzpusējiem līgumiem.
13. pants. Draudzīgs atrisinājums
Eiropas Padomes Noziedzības problēmu komiteja tiek informēta par šā protokola
piemērošanu un dara visu nepieciešamo, lai veicinātu draudzīgu atrisinājumu jebkurā sarežģītā
situācijā, kas radusies saistībā ar protokola interpretēšanu un piemērošanu.
14. pants. Parakstīšana un stāšanās spēkā
1. Šo protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir Konvencijas puses vai ir
parakstījušas Konvenciju. Tas ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina. Parakstītāja puse nevar ratificēt,
pieņemt vai apstiprināt šo protokolu, ja iepriekš nav ratificējusi, pieņēmusi vai apstiprinājusi
Konvenciju vai tas netiek darīts vienlaicīgi. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas
instrumentus deponē Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.
2. Šis protokols stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no
dienas, kurā deponēts trešais ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instruments.
3. Attiecībā uz jebkuru parakstītāju valsti, kas ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas
instrumentu deponē vēlāk, šis protokols stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši
trīs mēneši no dienas, kurā deponēts attiecīgais instruments.
15. pants. Pievienošanās
1. Trešās valstis, kas ir pievienojušās Konvencijai, var pievienoties šim protokolam pēc tā
stāšanās spēkā.
2. Šādu pievienošanos īsteno, deponējot pievienošanās instrumentu Eiropas Padomes
ģenerālsekretāram.
3. Attiecībā uz valstīm, kas pievienojas, šis protokols stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc
tam, kad ir pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā deponēts pievienošanās instruments.
16. pants. Teritoriālā piemērošana
1. Jebkura valsts protokola parakstīšanas brīdī vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, var noteikt teritoriju vai teritorijas, uz kurām šis
protokols attiecas.
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2. Jebkura valsts vēlāk, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju,
var attiecināt šo protokolu arī uz jebkuru citu teritoriju, ko norāda minētajā deklarācijā. Attiecībā
uz šādu teritoriju šis protokols stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir pagājuši trīs
mēneši no dienas, kurā ģenerālsekretārs saņēmis minēto deklarāciju.
3. Jebkuru deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar iepriekšējiem diviem punktiem, attiecībā
uz jebkuru teritoriju, kura minēta šajā deklarācijā, var atsaukt, nosūtot Eiropas Padomes
ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. Deklarācijas atsaukums stājas spēkā mēneša pirmajā dienā
pēc tam, kad ir pagājuši seši mēneši no dienas, kurā ģenerālsekretārs saņēmis šādu paziņojumu.
17. pants. Deklarācijas un atrunas
1. Atrunas, ko valsts izdarījusi attiecībā uz kādu no noteikumiem, kuri paredzēti Konvencijā
vai kādā no diviem papildu protokoliem, ir attiecināmas arī uz šo protokolu, ja vien attiecīgā
valsts protokola parakstīšanas brīdī vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai
pievienošanās instrumentu, nesniedz kādu citu paziņojumu. Tas pats atteicas uz jebkuru deklarāciju,
kas iesniegta attiecībā uz kādu no Konvencijas vai tās divu papildu protokolu noteikumiem vai
saskaņā ar Konvenciju vai minētajiem dokumentiem.
2. Jebkura valsts, parakstot šo protokolu vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, var paziņot, ka tā patur tiesības nepieņemt šā
protokola 2. panta 1. punktu pilnībā vai daļēji. Nekādas citas atrunas nav pieļaujamas.
3. Jebkura valsts protokola parakstīšanas brīdī vai deponējot ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, vai jebkurā laikā vēlāk var sniegt šā protokola
4. panta 5. punktā un 5. pantā paredzētos paziņojumus.
4. Jebkura valsts var pilnīgi vai daļēji atsaukt saskaņā ar šo protokolu izdarītu atrunu vai
sniegtu deklarāciju, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu, kas
stājas spēkā tā saņemšanas dienā.
5. Puse, kas saskaņā ar šā panta 2. punktu ir izdarījusi atrunu attiecībā uz šā protokola
2. panta 1. punktu, nevar prasīt, lai cita Puse piemērotu šo punktu.  Tomēr tad, ja atruna ir daļēja
vai nosacīta, attiecīgā Puse var prasīt minētā punkta piemērošanu, ciktāl pati ir to pieņēmusi.
18. pants. Denonsēšana
1. Jebkura Puse, ciktāl tā ir ieinteresēta, var denonsēt šo protokolu, iesniedzot Eiropas
Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu.
2. Šāda denonsēšana stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši seši mēneši no
dienas, kurā Eiropas Padomes ģenerālsekretārs saņēmis minēto paziņojumu.
3. Denonsējot Konvenciju, automātiski tiek denonsēts arī šis protokols.
19. pants. Paziņojumi
Eiropas Padomes ģenerālsekretārs informē Eiropas Padomes dalībvalstis, kā arī visas citas
valstis, kas pievienojušās šim protokolam, par
a) katru protokola parakstīšanu;
b) katra ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta
deponēšanu;
c) katru protokola spēkā stāšanās dienu saskaņā ar tā 14. un 15. pantu;
d) katru deklarāciju, kas sniegta saskaņā ar 4. panta 5. punktu, 5. pantu, 16. pantu un
17. panta 1. punktu, un katru šādas deklarācijas atsaukumu;
e) katru atrunu, kas izdarīta saskaņā ar 17. panta 2. punktu, un katru šādas atrunas
atsaukšanu;
f) katru paziņojumu, kas saņemts saskaņā ar 18. panta noteikumiem, un denonsēšanas
spēkā stāšanās datumu;
g) jebkuru citu darbību, paziņojumu vai iesniegumu, kas attiecas uz šo protokolu.
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To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo protokolu.
Protokols sagatavots Strasbūrā 2010. gada 10. novembrī angļu un franču valodā, abi teksti ir
vienlīdz autentiski un vienā eksemplārā, kuru deponē Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes
ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas visu to Eiropas Padomes dalībvalstu un trešo valstu
valdībām, kuras ir pievienojušās Konvencijai.

30

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2011. gada 10. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

440. 304L/10

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 1.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 43., 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 4.panta 5., 6. un 7.punktu.
2. Izslēgt II nodaļu.
3. Izslēgt 14.panta 1.punktā vārdus “un nacionālo attīstības plānu”.
4. Izteikt 16.1 panta pirmās daļas 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības
programmas atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem, kā arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem
normatīvajiem aktiem;”.
5. Pārejas noteikumos:
izteikt 5.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8) līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 14.panta 7.punktā paredzētos
noteikumus.”;
izslēgt pārejas noteikumu 16., 17. un 18.punktu.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

441. 305L/10

Teritorijas attīstības plānošanas likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
1.pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) attīstības programma — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas
reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai;
2) ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa
attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
3) funkcionālais zonējums — teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības
atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei;
4) publiskā infrastruktūra — tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko
veido tehniskā (transporta, sakaru, enerģētikas, ūdensapgādes un vides objekti)
un sociālā (izglītības, zinātnes, veselības un sociālās aprūpes, valsts pārvaldes,
sabiedrisko pakalpojumu, kultūras un rekreācijas objekti) infrastruktūra;
5) tematiskais plānojums — teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu
nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu
un izglītības iestāžu izvietojums) vai specifisku tematu (piemēram, inženiertīklu
izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas);
6) teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma — strukturēts informācijas
tehnoloģiju un datubāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei un īstenošanai nepieciešamās informācijas
radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana;
7) nacionālo interešu objekti — teritorijas un objekti, kas nepieciešami būtisku sabiedrības
interešu nodrošināšanai, dabas resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai;
8) vietējās pašvaldības teritorijas plānojums — vietējās pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai
un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi
un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai;
9) lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kuru vietējā pašvaldība izstrādā savas administratīvās teritorijas daļai
(piemēram, pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai) kāda plānošanas uzdevuma
risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai;
10) detālplānojums — detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru
izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves
parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus;
11) jūras plānojums — nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikta jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto
sauszemes daļu.
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2.pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt
dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī
mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.
3.pants. Teritorijas attīstības plānošanas principi
Teritorijas attīstības plānošanā ievēro Attīstības plānošanas sistēmas likumā nostiprinātos
principus, kā arī šādus principus:
1) ilgtspējības princips — teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu esošajām un
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma
attīstību;
2) pēctecības princips — jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā,
izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi;
3) vienlīdzīgu iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un
sabiedrības intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas
ilgtspējīgu attīstību;
4) nepārtrauktības princips — teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un
cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības
un iespējamos risinājumus;
5) atklātības princips — teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē iesaista
sabiedrību un nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu;
6) integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek
saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes
tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta
plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi;
7) daudzveidības princips — teritorijas attīstību plāno, ņemot vērā dabas, kultūrvides,
cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību;
8) savstarpējās saskaņotības princips — teritorijas attīstības plānošanas dokumentus
izstrādā, tos savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos noteikto.
4.pants. Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības plānošanā
(1) Teritorijas attīstību plāno, iesaistot sabiedrību. Plānošanas līmenim atbilstošai institūcijai
ir pienākums nodrošināt informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu, kā arī noskaidrot
sabiedrības viedokli un organizēt sabiedrības līdzdalību attiecīgās teritorijas attīstības plānošanā,
sniedzot pēc iespējas plašu un saprotamu informāciju.
(2) Sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības plānošanā atbilstoši plānošanas līmenim
nodrošina attiecīgā valsts institūcija, plānošanas reģions vai vietējā pašvaldība saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas prasības sabiedrības līdzdalībai.
(3) Lai nodrošinātu teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu, attiecīgā institūcija
konsultējas ar sabiedrību pirms lēmumu pieņemšanas. Institūcija savā mājaslapā internetā
publicē informāciju par teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādes uzsākšanu, sabiedriskās
apspriešanas kārtību, vietu un termiņiem, par to, kur un kad var iepazīties ar attiecīgās teritorijas
plānojumu un tā grozījumiem un kā iesniedzami rakstveida priekšlikumi un atsauksmes.
(4) Sabiedrības līdzdalības procesā līdzsvaro privātpersonu un sabiedrības intereses ar
teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām.
(5) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai apspriešanai
nodotajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, piedalīties to sabiedriskajā apspriešanā,
izteikt un aizstāvēt savu viedokli un noteiktā termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus.
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(6) Šā panta otrajā daļā minētajām institūcijām, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, ir pienākums līdzsvaroti izvērtēt izteiktos priekšlikumus un savus lēmumus pamatot,
kā arī paziņot tos sabiedrībai un priekšlikumu iesniedzējiem.
5.pants. Teritorijas attīstības plānošanas līmeņi un dokumenti
(1) Teritorijas attīstību plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus:
1) nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības
plānu;
2) reģionālajā līmenī — plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības
programmu;
3) vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu.
(2) Visos līmeņos, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
6.pants. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
(1) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt visu līmeņu
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās informācijas
uzkrāšanu, apstrādi un publisku pieejamību. Citu valsts informācijas sistēmu datus, kas izmantoti
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēma neuzkrāj, bet nodrošina piekļuvi tiem.
(2) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas pārzinis ir par teritorijas attīstības
plānošanu atbildīgā ministrija.
(3) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ievietotie teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti un dati ir publiski pieejami bez maksas, izņemot datus, kuru pieejamība ir
ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
(4) No teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas lejupielādētas ģeotelpisko datu
kopas vai tādas ģeotelpisko datu kopas, kurām ir nodrošināta tieša piekļuve no citām informācijas
sistēmām, izmanto atbilstoši ģeotelpisko datu kopas turētāja reglamentētajiem noteikumiem.
II nodaļa
Publisko institūciju kompetence teritorijas attīstības plānošanā
7.pants. Ministru kabineta kompetence
(1) Ministru kabinets:
1) nodrošina Nacionālā attīstības plāna izstrādi un nosaka tā ieviešanas un uzraudzības
kārtību;
2) apstiprina nacionālā līmeņa tematiskos plānojumus;
3) nosaka reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu,
izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību;
4) nosaka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes
un sabiedriskās apspriešanas kārtību, līgumā par lokālplānojuma vai detālplānojuma
izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus;
5) nosaka prasības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājiem;
6) nosaka vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas
izmantošanai un apbūvei;
7) nosaka teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju;
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8)

nosaka teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas izveides, darbības,
tai nepieciešamās informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtību un
teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas datu saturu, kā arī kārtību,
kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām;
9) nosaka par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministriju;
10) nosaka jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību un apstiprina
jūras plānojumu;
11) nosaka, izveido un apstiprina nacionālo interešu objektus un to izmantošanas
nosacījumus, ja citos likumos nav paredzēts citādi.
(2) Ministru kabinets valsts budžetā kārtējam gadam paredz finansējumu nacionālā un
reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un aktualizācijai.
8.pants. Nacionālās attīstības padomes kompetence
Nacionālā attīstības padome atbilstoši normatīvajiem aktiem koordinē un izvērtē nacionālā
un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, sekmējot to savstarpējo
saskaņotību un koordināciju ar nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem.
9.pants. Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas kompetence
Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija:
1) izstrādā jūras plānojumu un nacionālos tematiskos plānojumus atbilstoši savai
kompetencei;
2) metodiski vada un pārrauga teritorijas attīstības plānošanu reģionālajā un vietējā
līmenī, tajā skaitā pārrauga sabiedriskās apspriešanas organizēšanu;
3) sniedz atzinumus par plānošanas reģionu attīstības stratēģiju un attīstības
programmu projektu atbilstību nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām;
4) izvērtē vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un lokālplānojumu atbilstību
normatīvajiem aktiem, ja tas nepieciešams šā likuma 26. un 27.pantā minēto darbību
veikšanai;
5) nodrošina teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas uzturēšanu.
10.pants. Nozaru ministriju kompetence
(1) Nozaru ministrijas sagatavo priekšlikumus nacionālo interešu objektu noteikšanai un, ja
nepieciešams, izstrādā tematiskos plānojumus.
(2) Nozaru ministrijas sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un nodrošina
informācijas sniegšanu vai nosacījumu izvirzīšanu visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei.
11.pants. Plānošanas reģiona kompetence
Plānošanas reģions:
1) izstrādā un apstiprina plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu;
2) sniedz priekšlikumus nacionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei;
3) sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu
projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
un normatīvo aktu prasībām;
4) koordinē un pārrauga vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi.
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12.pants. Vietējās pašvaldības kompetence
(1) Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.
(2) Vietējā pašvaldība sniedz priekšlikumus nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei.
(3) Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības
programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu
īstenošanu.
13.pants. Plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes finansēšana
(1) Plānošanas reģiona funkciju izpildi nodrošina finansējums no valsts budžetā kārtējam
gadam plānošanas reģiona atbalstam paredzētajiem līdzekļiem un no citiem līdzekļiem.
(2) Vietējā pašvaldība savā budžetā paredz līdzekļus teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei.
(3) Ja lokālplānojuma vai detālplānojuma ierosinātājs nav attiecīgā vietējā pašvaldība, to
izstrādi un īstenošanu finansē ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību. Šādā
gadījumā vietējā pašvaldība var piedalīties lokālplānojuma vai detālplānojuma līdzfinansēšanā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.pants. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nepieciešamo datu un
informācijas sniegšana
(1) Visu veidu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei valsts un pašvaldību
institūcijas bez maksas sniedz nepieciešamo informāciju, kuru minētās institūcijas sagatavo un
uztur par budžeta līdzekļiem.
(2) Ja ģeotelpisko datu kopas veidošanai un uzturēšanai nepieciešamais finansējums nav
nodrošināts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, šādu ģeotelpisko datu kopu izmanto
(tajā skaitā nodrošinot tiešu piekļuvi) par maksu atbilstoši ģeotelpisko datu kopas turētāja maksas
pakalpojumu cenrādim.
III nodaļa
Teritorijas attīstības plānošana nacionālajā līmenī
15.pants. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Nacionālais attīstības plāns
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu izstrādā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
16.pants. Jūras plānojums
(1) Jūras plānojums teritorijas izmantošanu teritoriālajos ūdeņos, kontinentālajā šelfā
un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā nosaka, ņemot vērā funkcionāli ar teritoriālajiem ūdeņiem
saistīto sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses teritoriālo ūdeņu,
kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanā.
(2) Jūras plānojuma izstrādi organizē par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija
sadarbībā ar nozaru ministrijām, plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām, kuru
administratīvā teritorija robežojas ar teritoriālajiem ūdeņiem.
17.pants. Nacionālo interešu objektu noteikšana
(1) Priekšlikumus par nacionālo interešu objektiem sagatavo nozaru ministrijas sadarbībā ar
vietējām pašvaldībām. Priekšlikumus apkopo un nodod Ministru kabinetam apstiprināšanai par
teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija. Priekšlikumā ietver vietas izvēles pamatojumu
un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām.
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(2) Nacionālo interešu objektam nosaka tā funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju un
aizsargjoslu, ja tāda paredzēta normatīvajos aktos, kā arī šā objekta izmantošanas nosacījumus.
(3) Ja netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, par teritorijas attīstības plānošanu
atbildīgā ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē sabiedrības informēšanu par
priekšlikumu.
IV nodaļa
Teritorijas attīstības plānošana reģionālajā līmenī
18.pants. Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija
(1) Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu,
stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
(2) Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādā atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā noteiktajiem valsts ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un ņemot vērā citus
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
(3) Plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju apstiprina ar plānošanas reģiona
attīstības padomes lēmumu.
19.pants. Plānošanas reģiona attīstības programma
(1) Plānošanas reģiona attīstības programmu izstrādā atbilstoši Nacionālajam attīstības
plānam un plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, pamatojoties uz attiecīgajā
plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām, kā arī ņemot vērā blakus
esošo plānošanas reģionu attīstības programmas.
(2) Plānošanas reģiona attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences
un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja
termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzēto pasākumu kopumu un attīstības programmas
īstenošanas uzraudzības kārtību.
(3) Plānošanas reģiona attīstības programmu apstiprina ar plānošanas reģiona attīstības
padomes lēmumu.
V nodaļa
Teritorijas attīstības plānošana vietējā līmenī
20.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
Vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:
1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
2) vietējās pašvaldības attīstības programma;
3) vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;
4) lokālplānojumi;
5) detālplānojumi;
6) tematiskie plānojumi.
21.pants. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
(1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos
mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un
shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
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(3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
22.pants. Vietējās pašvaldības attīstības programma
(1) Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus.
(2) Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences
un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja
termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo
resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.
(3) Vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
23.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums
(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentus.
(2) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka funkcionālo zonējumu, publisko
infrastruktūru, reglamentē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas
izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.
(3) Pašvaldības lauku teritorijai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka vispārīgās prasības
vietējās pašvaldības teritorijas plānošanai un apbūvei, teritorijas izmantošanu var noteikt,
pamatojoties uz plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, vietējās
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un aktualizētās topogrāfiskās kartes informāciju.
(4) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma vai teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas izstrādā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumus vai kā lokālplānojumu atbilstoši šā likuma 24.panta trešajai daļai.
(5) Ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju
saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, vietējā pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt
grozījumus tās teritorijas plānojumā. Ja vietējā pašvaldība neizdara grozījumus tās teritorijas plānojumā,
pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks.
(6) Inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā teritorijas plānojumā
noteiktajā funkcionālajā zonā, ievērojot šā likuma 7.panta 6.punktā minēto Ministru kabineta
noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.
(7) Ja spēkā stājas jauns augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, vietējā
pašvaldība izvērtē tās teritorijas plānojumu un lemj par nepieciešamību izdarīt grozījumus tajā.
24.pants. Lokālplānojums
(1) Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu
turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai.
(2) Lokālplānojumā var detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pēc vietējās
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
(3) Lokālplānojumā paredzētā funkcionālā zonējuma vai teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu izmaiņas izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kā lokālplānojuma grozījumus.
(4) Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā lokālplānojumā noteiktais funkcionālais zonējums un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ja spēkā stājas jauni ar lokālplānojumā noteikto
funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem saistīti normatīvie
akti ar augstāku juridisko spēku, vietējā pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus
lokālplānojumā.
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25.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pieņemšana un
stāšanās spēkā
(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
(2) Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc
saistošo noteikumu apstiprināšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un
ievieto pašvaldības mājaslapā internetā. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam
pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā.
(3) Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā
pašvaldība nosūta par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai.
(4) Šajā pantā minētie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas šā
likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.
26.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma darbības
apturēšana pēc ministra iniciatīvas
(1) Ja konstatēti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes
procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, par teritorijas attīstības plānošanu
atbildīgais ministrs (turpmāk — ministrs) ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma stāšanās spēkā izdod rīkojumu apturēt saistošos
noteikumus, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums, vai šo saistošo
noteikumu daļu. Ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus arī tad, ja, izskatot šā likuma
27.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā personas iesniegto iesniegumu par vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, konstatē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai
lokālplānojuma izstrādes procedūras pārkāpumus vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
(2) Ja ministrs ir izdevis šā panta pirmajā daļā minēto rīkojumu, vietējās pašvaldības domes
priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās sasauc pašvaldības domes ārkārtas
sēdi, kurā dome lemj par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai par pieteikuma iesniegšanu
Satversmes tiesā.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums aptur vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai
lokālplānojuma darbību rīkojumā norādītajā daļā līdz dienai, kad stājas spēkā vietējās pašvaldības
domes lēmums par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai Satversmes tiesas spriedums.
27.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālplānojuma pārsūdzēšana
(1) Divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts
vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai lokālplānojums, persona ministram var iesniegt
iesniegumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu.
(2) Desmit dienu laikā pēc tam, kad beidzies šā panta pirmajā daļā noteiktais iesniegumu
iesniegšanas termiņš, ministrs informē vietējo pašvaldību par saņemtajiem iesniegumiem un, ja
iespējams, norāda, kādā apjomā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumus
var īstenot līdz dienai, kad tiks izdots ministra rīkojums vai, ja iesniegumi nav saņemti, informē
par to vietējo pašvaldību, norādot dienu, kad pašvaldība var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu
īstenošanu.
(3) Mēneša laikā no dienas, kad beidzies iesniegumu iesniegšanas termiņš, ministrs izvērtē šā
panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iesniegtos iesniegumus. Ja, izskatot iesniegumu, tiek konstatēti
teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to daļas izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība
normatīvo aktu prasībām, ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus, informējot par
to iesnieguma iesniedzēju. Ja pārkāpumi nav konstatēti, ministrs sniedz atbildi uz iesniegumu.
Uz iesniegumu dotā atbilde nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā. Par to, ka pārkāpumi
nav konstatēti, ministrs informē arī vietējo pašvaldību un vienlaikus nosaka dienu, kad var uzsākt
attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.
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(4) Persona ir tiesīga likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Satversmes tiesā konstitucionālo
sūdzību par pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību augstāka juridiskā spēka normām, ja pirms
tam tā iesniegusi iesniegumu saskaņā ar šā panta pirmo daļu.
(5) Ja iesniegums nav iesniegts šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā, to izskata saskaņā ar
Iesniegumu likumu un uz to neattiecas šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktais.
Nokavēto termiņu neatjauno.
(6) Papildus šajā pantā noteiktajam, ja nav ievēroti tajā minētie termiņi, Satversmes tiesa
likumā noteiktajā kārtībā var izvērtēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu
arī tādā gadījumā, ja Satversmes tiesā vēršas vispārējās jurisdikcijas tiesa vai administratīvā tiesa,
tajā skaitā arī pēc procesa dalībnieku viedokļu uzklausīšanas.
28.pants. Detālplānojums
(1) Detālplānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai detalizē un konkretizē teritorijas plānojumā
vai lokālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzētos teritorijas izmantošanas veidus
un aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei.
(2) Vietējās pašvaldības lauku teritorijas daļai, kurai nav izstrādāts funkcionālais
zonējums, detālplānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
Detālplānojuma darba uzdevumā izvirza prasības un nosacījumus, ievērojot normatīvajos aktos un
augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto, kā arī konkrētās situācijas
specifiku.
(3) Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību
sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos
nav noteikts citādi.
(4) Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes
pamatojumu, nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā. Detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā
var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot sabiedrisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
29.pants. Detālplānojuma apstiprināšana
Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to
uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai
atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija
jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās tas nav pagarināts. Paziņojumu par
detālplānojuma apstiprināšanu publicē tādā pašā kārtībā kā paziņojumu par teritorijas plānojuma
vai lokālplānojuma apstiprināšanu, izņemot termiņu, kādā publicējami pašvaldības saistošie
noteikumi.
30.pants. Detālplānojuma pārsūdzēšana
(1) Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt
administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu, un neatkarīgi no tā, vai detālplānojumā norādīta tā pārsūdzēšanas kārtība un
termiņš.
(2) Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas gadījumā
vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus lēmumus.
(3) Detālplānojuma pārsūdzēšana aptur detālplānojuma darbību līdz dienai, kad stājas spēkā
tiesas spriedums. Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos var lūgt atjaunot apturētā
detālplānojuma darbību.
31.pants. Detālplānojuma īstenošanas kārtība
(1) Detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo
pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju.
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(2) Līgumā, ievērojot Administratīvā procesa likuma noteikumus, iekļauj dažādus
nosacījumus, termiņus un atcelšanas atrunas, kā arī prasības attiecībā uz objektu būvdarbu
uzsākšanas termiņu, detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu,
izbūves kārtām un to secību.
(3) Vietējā pašvaldība var noteikt termiņu, kurā uzsākama detālplānojuma īstenošana —
detālplānojuma teritorijas izbūve (izmantošana) atbilstoši detālplānojuma risinājumam un
noteiktajām prasībām. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana saskaņā ar detālplānojumu nav
uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.
(4) Ja pašvaldība, izvērtējusi attiecīgu lūgumu, to noraida, nepagarina detālplānojuma
īstenošanas termiņu un savu lēmumu motivē, to var apstrīdēt un pārsūdzēt.
32.pants. Tematiskie plānojumi
(1) Visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos plānojumus, kuru
darbības termiņu nosaka institūcija, kas apstiprina attiecīgo tematisko plānojumu.
(2) Tematiskos plānojumus ievēro, izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus.
33.pants. Apgrūtināto teritoriju, objektu un tiem noteikto aizsargjoslu attēlošana
Apgrūtinātās teritorijas, kā arī objektus un tiem noteiktās   aizsargjoslas teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos attēlo Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā kārtībā.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teritorijas plānošanas likums (Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2003, 10.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 10., 24.nr.;
2008, 24.nr.; 2010, 40.nr.).
2. Ministru kabinets:
1) līdz 2012.gada 31.maijam izdod šā likuma 7.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un
7.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus;
2) līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 7.panta pirmās daļas 8. un 10.punktā
minētos Ministru kabineta noteikumus.
3. Jūras plānojuma izstrādi uzsāk ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.janvārim. Līdz jūras plānojuma
spēkā stāšanās dienai lēmumus par teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās
zonas izmantošanu pieņem Ministru kabinets, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
4. Līdz šajā likumā noteiktajā kārtībā izstrādātā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
apstiprināšanai attiecīgās vietējās pašvaldības teritorijā vai tās daļā paliek spēkā vietējās pašvaldības
teritorijas plānojums, kas apstiprināts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.
5. Uz nacionālo interešu objektiem, kuri izveidoti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai,
neattiecas šajā likumā izvirzītās prasības nacionālo interešu objektu noteikšanai.
6. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrāde, kas uzsākta pirms
šā likuma spēkā stāšanās, pabeidzama atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri bija spēkā, kad
tika uzsākta minēto attīstības programmu izstrāde.
7. Vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi vai aktualizāciju saskaņā ar šo likumu.
8. Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai
teritorijas plānojuma grozījumi ir izstrādes procesā, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu, kurā
norāda normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem tās teritorijas plānojuma vai teritorijas plānojuma
grozījumu izstrāde pabeidzama.
9. Detālplānojumi, kuru izstrāde uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās, pabeidzami
atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri bija spēkā detālplānojumu izstrādes uzsākšanas dienā,
bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.
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10. Pēc šā likuma spēkā stāšanās ir spēkā detālplānojumi, kas:
1) apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
2) izstrādāti šo pārejas noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā.
11. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2012.gada 31.decembrim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo
likumu:
1) Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”;
2) Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.236 “Plānošanas reģiona
teritorijas plānošanas noteikumi”.
12. Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.121 “Kārtība, kādā piešķir
mērķdotāciju plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu
izstrādei” piemērojami līdz minētajos noteikumos noteiktā piešķirtās mērķdotācijas apguves
termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.
13. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.977 “Noteikumi par nacionālas nozīmes
lauksaimniecības teritorijām”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada
31.maijam.
14. Līdz 2014.gada 31.decembrim spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus
vietējās pašvaldības ievieto teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
15. Līdz dienai, kad spēkā stājas grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.panta
pirmajā, otrajā un trešajā daļā, kā arī grozījums par minētā panta piektās daļas izslēgšanu, Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi koordinē par teritorijas
attīstības plānošanu atbildīgā ministrija.
16. Šā likuma 27.pants stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Satversmes tiesas likumā.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.

42

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2011. gada 10. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

442. 306L/10

Grozījumi Meža likumā

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.;
2003, 8.nr.; 2005, 5., 10.nr.; 2006, 7.nr.; 2007, 3., 14.nr.; 2008, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 76.,
106., 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:
“1.pants
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) ainavu cirte — cirtes veids ainavas elementu saskatāmības un pieejamības nodrošināšanai;
2) apliecinājums — Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētas
plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju;
3) atmežošana — personas darbības izraisīta meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā;
4) atmežošanas cirte — cirtes veids mežā tādu darbību īstenošanai, kuru dēļ tiek mainīts
zemes lietošanas veids;
5) augu daļas — stumbra, lapu un sakņu spraudeņi, izpreparējumi mikropavairošanai,
pumpuri, noliektņi, saknes, atvases un jebkuras stāda daļas, kas paredzētas stādāmā materiāla
audzēšanai;
6) bioloģiski nozīmīgi meža struktūras elementi — biotopu un sugu aizsardzībai, izplatībai
vai ekoloģisko funkciju nodrošināšanai nozīmīgas meža sastāvdaļas;
7) bonitāte — iedalījuma vienība mežaudzes ražīguma raksturošanai, ko nosaka pēc koku
augstuma noteiktā vecumā;
8) cita cirte — cirtes veids, ko izmanto, ja cirte nepieciešama meža infrastruktūras un
robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, dabas vērtību saglabāšanai;
9) dabiska brauktuve — ne vairāk kā četrus metrus plata neizbūvēta brauktuve meža
apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām;
10) galvenā cirte — cirtes veids mežaudzes nociršanai vienā paņēmienā vai vairākos
paņēmienos pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas;
11) galvenās cirtes caurmērs — mežaudzes valdošās koku sugas pirmā stāva koku vidējais
caurmērs 1,3 metru augstumā, kas jāsasniedz, lai mežaudzi varētu cirst galvenajā cirtē pirms
galvenās cirtes vecuma sasniegšanas;
12) galvenās cirtes vecums — mazākais mežaudzes valdošās koku sugas vecums, kas
jāsasniedz, lai varētu uzsākt meža ciršanu galvenajā cirtē;
13) meža ilgtspējīga apsaimniekošana — meža pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā
un intensitātē, kas saglabā meža bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, atjaunošanās spēju,
dzīvotspēju un potenciālu tagadnē un nākotnē, spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un
sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un globālā līmenī, kā arī nerada draudus citām ekosistēmām;
14) izlases cirte — galvenās cirtes izpildes veids. Ar šo cirti gada laikā no tās uzsākšanas
mežaudzes šķērslaukums netiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu;
15) jaunaudze — skuju koku, ošu un ozolu mežaudze līdz 40 gadu vecumam, baltalkšņu
mežaudze līdz 10 gadu vecumam, pārējo koku sugu mežaudzes — līdz 20 gadu vecumam;
16) kailcirte — galvenās cirtes izpildes veids. Ar šo cirti gada laikā no tās uzsākšanas mežaudzes
vai tās daļas šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu;
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17) kopšanas cirte — cirtes veids mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas
apstākļu uzlabošanai;
18) kritiskais šķērslaukums — mežaudzes šķērslaukuma robežvērtība, par kuru mazākas
vērtības gadījumā nav iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un mežaudze ir atjaunojama;
19) meža aizsardzība — pasākumi meža bojājumu un to seku novēršanai vai mazināšanai;
20) meža atjaunošana — pasākumu kopums mežaudzes atjaunošanai meža platībā, kurā pēc
cirtes vai citu faktoru ietekmes mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu;
21) meža bojājums — mežaudzes augtspējas daļējs vai pilnīgs zudums kaitēkļu, slimību,
dzīvnieku, cilvēku, vēja, sniega, uguns un tamlīdzīgu faktoru iedarbības dēļ;
22) meža ieaudzēšana — pasākumu kopums meža ieaudzēšanai zemē, kas Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs;
23) meža infrastruktūra — mežā būvēti vai ierīkoti objekti meža apsaimniekošanas un
aizsardzības vajadzībām, kā arī rekreācijai;
24) meža inventarizācija — informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem,
meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm
konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana;
25) meža reproduktīvā materiāla ieguves avots — atsevišķi koki, mežaudze, koku ģimenes
vecāki (koki, no kuriem ar kontrolētu vai brīvu apputeksnēšanu iegūst pēcnācējus, vienu zināmu
vecāku izmantojot kā sievišķo augu un to apputeksnējot ar viena vecāka vai vairāku zināmu vai
nezināmu vecāku putekšņiem), sēklu ieguves plantācija, klons (koki, kas iegūti no viena indivīda,
to veģetatīvi pavairojot) vai klonu maisījums (atsevišķu klonu maisījums noteiktās proporcijās);
26) meža reproduktīvais materiāls — mežsaimniecībai nozīmīgu koku sugu un to hibrīdu
sēklu vienība (čiekuri, augļi un no tiem iegūtas sēklas stādāmā materiāla audzēšanai), augu daļas
vai stādāmais materiāls (no sēklu vienībām, augu daļām vai mežeņiem izaudzēti augi), ko paredzēts
izmantot meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai;
27) meža tiesiskais valdītājs:
a) persona, kurai pēc noteiktas institūcijas lēmuma zemes reformas gaitā zeme nodota
(piešķirta) īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to un zeme
ierādīta (iemērīta) dabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
b) persona, kura zemes valdījumu ieguvusi uz mantojuma tiesību vai cita likumīga
pamata;
28) Meža valsts reģistrs — valsts informācijas sistēma, kurā apkopo, glabā un aktualizē
informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību, tam piegulošiem purviem, meža
infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm;
29) meža zeme — zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī
mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi;
30) mežaparks — sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes meža teritorija, kurā ir
labiekārtojuma elementi un kuru sabiedrība izmanto rekreācijai;
31) mežaudze — mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un
vecumu;
32) mežaudzes šķērslaukums — viena hektāra platībā augošo pirmā stāva (mežaudzes
augstāko koku kopa, kuras augstums no stāva vidējā koku augstuma atšķiras ne vairāk par
20 procentiem) koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros) 1,3 metru augstumā no
sakņu kakla;
33) mežaudzes vecums — mežaudzes valdošās koku sugas koku bioloģiskais vecums. Ja
valdošās koku sugas koki mežaudzē ir dažāda vecuma, mežaudzes vecumu nosaka pēc to koku
kopas bioloģiskā vecuma, kurai ir lielākā koksnes krāja;
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34) mežs — ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs
ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai
potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības;
35) minimālais šķērslaukums — mazākais mežaudzes šķērslaukums, kāds nepieciešams, lai
būtu iespējama turpmāka produktīva mežaudzes attīstība;
36) nacionālais meža monitorings — meža resursu un vides stāvokļa novērošanas, analīzes
un prognozēšanas sistēma, kurā tiek izmantotas zinātniskas metodes;
37) neproduktīva mežaudze — mežaudze, kuru nav lietderīgi audzēt koksnes krājas
nepietiekama pieauguma, koku sugu sastāva vai koku kvalitātes dēļ;
38) parks — sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes dabas objekts, kurā ir dabas elementu,
būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība un īpaši veidota infrastruktūra;
39) plantāciju meži — ieaudzētas, īpašiem mērķiem paredzētas un Meža valsts reģistrā
reģistrētas mežaudzes;
40) rekonstruktīvā cirte — cirtes veids neproduktīvas mežaudzes nociršanai vienlaidus vai
izlases veidā;
41) sanitārā cirte — cirtes veids meža veselības stāvokļa uzlabošanai, cērtot meža slimību,
kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus vienlaidus vai izlases veidā;
42) sēklu ieguves plantācija — atlasītu klonu vai koku ģimeņu vecāku stādījums, kas izolēts
vai apsaimniekots tā, lai novērstu vai samazinātu apputeksnēšanu no ārējiem avotiem, un kopts, lai
dotu biežu, bagātīgu un viegli novācamu sēklu ražu;
43) valdošā koku suga — koku suga, kurai mežaudzes pirmajā stāvā ir vislielākā koksnes
krāja;
44) zinātniskās izpētes meži — Meža valsts reģistrā reģistrēta meža teritorija pētījumu
veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un
uzturēšanai, kā arī mācību prakses un tālākizglītības atbalstam meža nozares izglītības jomā.
2.pants
(1) Šā likuma mērķis ir:
1) veicināt meža ekonomiski, ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un
izmantošanu, visiem meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem nodrošinot
vienādas tiesības, īpašuma tiesību neaizskaramību un saimnieciskās darbības
patstāvību un nosakot vienādus pienākumus;
2) reglamentēt valsts meža zemes pārvaldības un atsavināšanas nosacījumus.
(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu un aizsargjoslu apsaimniekošanā
papildu nosacījumus paredz citi normatīvie akti.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanai,
ievērojot Paneiropas meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritērijus un indikatorus.
(4) Pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildu nosacījumus paredz arī
pašvaldību saistošie noteikumi.
(5) Meža apsaimniekošana nedrīkst būt pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu prasībām.
3.pants
(1) Šā likuma objekts ir:
1) zeme, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs;
2) citas zemes lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā, uz kuras
ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un kur
mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar vai lielāks par mežaudzes minimālo
šķērslaukumu;
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3) mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi un lauces, tam piegulošie un tajā ietilpstošie
meža infrastruktūras objekti un purvi.
(2) Uz zemes vienību, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētais lietošanas veids ir mežs ar platību ne lielāku par 0,12 hektāriem (izņemot gadījumus,
kad mežs atrodas uz valsts meža zemes), ja uz tās atrodas būves un tā aizņem teritoriju, kuru vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēts (atļauts) izmantot apbūvei, attiecas vienīgi šā likuma I,
XI un XII nodaļa.
(3) Uz mežu aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem neattiecas koku ciršanas un meža
atjaunošanas prasības. Uz mežu aizsargjoslās gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo
spriegumu līdz 20 kilovoltiem neattiecas tikai koku ciršanas prasības.”
2. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:
“3.1 pants
Par mežu neuzskata:
1) zemi, ko aizņem esošu autoceļu zemes nodalījuma josla, dzelzceļa zemes nodalījuma
josla, elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trase, gāzes vadu,
naftas vadu trase, ūdensvadu trase un kapsēta, kā arī mākslīgas vai dabiskas izcelsmes
koku rindu, kuras platums ir mazāks par 20 metriem, augļu dārzu, parku, kokaudzētavu;
2) atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst meža definīcijai šā likuma 1.panta
34.punkta izpratnē un ir mazāka par 0,5 hektāriem.”
3. 4.pantā:
aizstāt vārdus “valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (attiecīgā locījumā)”;
izslēgt otrās daļas trešajā teikumā vārdus “pērk vai”;
izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā
zemesgrāmatā ierakstāmās un zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes apsaimniekošana un
aizsardzība ir Dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē.”;
papildināt pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” kapitāla daļu turētāji nosaka Meža politikā
formulēto mērķu sasniegšanu raksturojošos rādītājus un uzrauga to sasniegšanu akciju sabiedrības
“Latvijas valsts meži” darbībā.
(4) Ne retāk kā reizi piecos gados vai pēc Ministru kabineta pieprasījuma konkrētas situācijas
izvērtēšanai Zemkopības ministrija sagatavo Ministru kabinetam ziņojumu par Meža politikā
formulēto mērķu sasniegšanu. Ziņojumā ietverama informācija par:
1) meža kā kapitāla novērtējumu un tā izmaiņām;
2) bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu meža vidē;
3) sabiedrības un meža īpašnieku interešu ievērošanu meža sociālo vērtību izmantošanā.”;
uzskatīt līdzšinējo panta trešo daļu par piekto daļu.
4. 5.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības
mežā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi un ja tajā nav ierīkotas speciālas nozīmes plantācijas
vai iežogotas meža platības dzīvnieku turēšanai nebrīvē un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas
vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Transportlīdzekļus atļauts lietot, tikai pārvietojoties
pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos meža aizsardzības, valsts aizsardzības
vai sabiedrības drošības uzdevumu veikšanai, kā arī meža apsaimniekošanas darbu veikšanai,
saskaņojot ar meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.”;
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izslēgt otrajā daļā vārdu “citā”;
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “īpaši aizsargājamo” ar vārdu “dabas”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Valsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, kā arī nacionālā meža monitoringa vai
vides monitoringa veicējiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties
mežā, ja nepieciešams, uzrādot dienesta vai darba apliecību.”
5. Izteikt 7., 8. un 9.pantu šādā redakcijā:
“7.pants
Kokus mežā atļauts cirst galvenajā cirtē, kopšanas cirtē, rekonstruktīvajā cirtē, sanitārajā
cirtē, atmežošanas cirtē, ainavu cirtē un citā cirtē.
8.pants
(1) Ministru kabinets izdod noteikumus par koku ciršanu ārpus meža. Noteikumos nosaka:
1) kārtību koku ciršanai ārpus meža;
2) metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā;
3) gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta.
(2) Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas
un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī
šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās
pašvaldības budžetā.
9.pants
(1) Galvenā cirte ir atļauta, ja:
1) mežaudze ir sasniegusi šādu galvenās cirtes vecumu:
Valdošā koku suga
Ozols
Priede un lapegle
Egle, osis, liepa, goba, vīksna un kļava
Bērzs
Melnalksnis
Apse

Galvenās cirtes vecums (gados)
atkarībā no bonitātes
I un augstāka
II–III
IV un zemāka
101
121
121
101
101
121
81
81
81
71
71
51
71
71
71
41
41
41

2) mežaudze ir sasniegusi galvenās cirtes caurmēru.
(2) Kailcirte ir atļauta gadījumos, kad vienā zemes vienībā esošajos mežos:
1) plānotās kailcirtes platība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo
kailcirtes platību kopā ar tai piegulošajās platībās esošajām visām mežaudzēm, kuras:
a) nav atzītas par atjaunotām un kurām vēl nav iestājies normatīvajos aktos
noteiktais atjaunošanas termiņš,
b) ir atzītas par atjaunotām, bet nav sasniegušas normatīvajos aktos noteikto vecumu,
c) nav atzītas par atjaunotām noteiktajā termiņā, bet kuru kopplatība ir mazāka
par vienu hektāru;
2) plānotās kailcirtes platībai nav piegulošu mežaudžu un plānotās kailcirtes platība
nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo kailcirtes platību;
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3)

plānotās kailcirtes platībai piegulošajās platībās esošās mežaudzes ir atjaunotas
un sasniegušas vismaz normatīvajos aktos noteikto vecumu un plānotās kailcirtes
platība nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo kailcirtes platību.
(3) Ja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošs mežs tiesiska darījuma rezultātā tiek sadalīts divās
vai vairākās daļās, tad septiņu gadu laikā no tā sadalīšanas brīža pēc katras sadales izveidotajai meža
daļai tāpat kā mežam pirms tā sadalīšanas piemērojami šā panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi
un 13.pantā minētie noteikumi.”
6. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus “vai ja mežaudzē ir slimību inficēti, kaitēkļu invadēti
vai citu iemeslu dēļ bojāti koki”.
7. Izteikt 11., 12. un 13.pantu šādā redakcijā:
“11.pants
Ja mežaudzes augtspējīgo koku šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu, mežaudzi
ir atļauts nocirst sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas. Šā panta
nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuru individuālajos aizsardzības
un izmantošanas noteikumos nav atļauta sanitārā cirte pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma
saņemšanas vai sanitārā cirte izlases veidā. Veicot šajā pantā minēto koku ciršanu pārējās teritorijās,
kurās ir aizliegta rekonstruktīvā cirte, galvenā cirte vai kailcirte, saglabā visus augtspējīgos kokus.
12.pants
(1) Lai uzsāktu koku ciršanu mežā, nepieciešams apliecinājums. Apliecinājums nav
nepieciešams:
1) tādu koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem;
2) koku ciršanai kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam;
3) ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, sauso un vēja gāzto
koku ciršanai, saglabājot normatīvajos aktos par koku ciršanu un dabas aizsardzību
noteiktos sausos un kritušos kokus. Katru gadu pirms šādu koku ciršanas uzsākšanas,
bet ne biežāk kā reizi gadā meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir par
koku ciršanu paziņot Valsts meža dienestam;
4) robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai;
5) šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā.
(2) Apliecinājumu neizsniedz, ja:
1) plānotā darbība neatbilst normatīvo aktu prasībām;
2) meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav iesniedzis šā likuma 29.panta otrajā daļā
noteikto informāciju;
3) iegūtās īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, izņemot
gadījumus, kad:
a) paredzēta sanitārā cirte,
b) ieguvēja ir valsts;
4) meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav
samaksājis naudas sodu par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu
pārkāpumiem un nav atlīdzinājis mežam nodarītos zaudējumus. Apliecinājumu
izsniedz pēc naudas soda samaksas un mežam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
(3) Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās un situācijās, kad koki apdraud
infrastruktūras darbību:
1) koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam
un Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un
neitrālo zonu;
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2)

ārkārtējās situācijas seku likvidētājs vai infrastruktūras darbību apdraudošo koku
cirtējs nedēļas laikā pēc koku ciršanas informē meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
(4) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja zemes vienībā nav veikta meža inventarizācija, izņemot
šā panta trešajā daļā minētos gadījumus, kā arī gadījumus, kad tiek veikta sauso, bojāto un vēja
gāzto koku ciršana normatīvajos aktos par koku ciršanu noteiktajā kārtībā.
(5) Aizliegts nocirst kokus, kas sasnieguši normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām noteikto īpaši aizsargājamo  koku — dižkoku — izmēru.
13.pants
Ministru kabinets izdod noteikumus par koku ciršanu mežā, kuros nosaka:
1) galvenās cirtes un kopšanas cirtes kritērijus — mežaudzes minimālo un kritisko
šķērslaukumu un galvenās cirtes caurmēru pēc valdošās koku sugas un bonitātes;
2) maksimālo kailcirtes platību;
3) neproduktīvas mežaudzes atzīšanas un ciršanas kārtību;
4) sauso, vēja gāzto, slimību inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanas
kārtību;
5) cirsmu sagatavošanas kārtību un kailcirtes cirsmu izvietošanas nosacījumus;
6) dabas aizsardzības prasības koku ciršanai;
7) koku ciršanas kārtību ainavu cirtē;
8) koku ciršanas kārtību atmežošanas cirtē;
9) koku ciršanas kārtību izlases cirtē;
10) kārtību, kādā izsniedzams apliecinājums koku ciršanai, un tā derīguma termiņu.”
8. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Noteikumus par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku
turēšanai nebrīvē, nosaka Ministru kabinets.”
9. Izteikt 19. un 20.pantu šādā redakcijā:
“19.pants
Meža atjaunošanā vai ieaudzēšanā atļauts izmantot konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes
meža reproduktīvo materiālu.
20.pants
(1) Atļauts pārdot tikai sertificētu meža reproduktīvo materiālu.
(2) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka:
1) prasības meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu atestācijai un reģistrācijai un
reproduktīvā materiāla ieguves avotu atestācijas un reģistrācijas kārtību;
2) prasības meža reproduktīvā materiāla sertificēšanai un meža reproduktīvā materiāla
sertificēšanas kārtību;
3) prasības meža reproduktīvā materiāla (arī ģenētiski modificēta meža reproduktīvā
materiāla) tirdzniecībai un izmantošanai un meža reproduktīvā materiāla (arī
ģenētiski modificēta meža reproduktīvā materiāla) tirdzniecības un izmantošanas
kārtību;
4) kārtību, kādā tiek noteikts aizliegums pārdot meža reproduktīvo materiālu.”
10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:
“21.pants
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir atjaunot mežaudzi pēc cirtes vai citu
faktoru ietekmes, ja mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, kā arī
nodrošināt atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes kopšanu.”
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11. Izslēgt 23.pantu.
12. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:
“25.pants
Ministru kabinets izdod meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža
noteikumus, kuros nosaka:
1) meža atjaunošanas termiņu;
2) kārtību, kādā mežaudzi atzīst par atjaunotu vai ieaudzētu;
3) atjaunotās un ieaudzētās jaunaudzes kopšanas termiņu;
4) kārtību, kādā atjaunoto vai ieaudzēto jaunaudzi atzīst par koptu;
5) kārtību, kādā meža reproduktīvo materiālu izmanto meža atjaunošanā un
ieaudzēšanā;
6) plantāciju meža ieaudzēšanas, reģistrēšanas, apsaimniekošanas un tā koku ciršanas
kārtību.”
13. Izteikt 27., 28. un 29.pantu šādā redakcijā:
“27.pants
Ārkārtējā situācijā meža kaitēkļu masveida savairošanās un slimību izplatīšanās dēļ Valsts
meža dienests var ierosināt šā likuma 26.pantā minētajām personām:
1) pārtraukt vai atlikt koku jebkāda veida ciršanu, izņemot ciršanu ārkārtējās situācijas
seku likvidēšanai;
2) veikt pasākumus, lai apkarotu kaitēkļus un slimības vai apturētu to izplatīšanos;
3) iznīcināt slimību inficēto vai kaitēkļu invadēto meža reproduktīvo materiālu.
28.pants
Ministru kabinets izdod noteikumus par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās
situācijas izsludināšanu mežā, kuros nosaka:
1) meža aizsardzības pasākumus, to izpildes kārtību un termiņus;
2) kārtību, kādā izsludināma ārkārtējā situācija meža ugunsgrēka, meža kaitēkļu
savairošanās vai slimību masveida izplatīšanās dēļ;
3) kārtību, kādā kontrolējama meža sanitārā stāvokļa prasību ievērošana.
29.pants
(1) Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina
pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi
20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju.
(2) Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt
Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību.
(3) Par šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās informācijas iesniegšanu Valsts meža
dienestam un otrajā daļā noteiktās iesniedzamās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs.
(4) Par meža inventarizācijas datu patiesumu ir atbildīgs meža inventarizācijas veicējs.
(5) Meža inventarizāciju veic akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcijā sertificētas
personas, kuru profesionālā darbība ir civiltiesiski apdrošināta.”
14. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:
“29.1 pants
(1) Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” visā valsts teritorijā veic nacionālo meža
monitoringu, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī
meža un vides faktoru (biotisko, abiotisko, antropogēno faktoru) mijiedarbību.
(2) Nacionālā meža monitoringa saturu un kārtību nosaka Ministru kabinets.
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(3) Nacionālo meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem.”
15. 31.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma termiņu, izstrādes un apstiprināšanas
kārtību nosaka Ministru kabinets.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
16. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:
“31.1 pants
(1) Valsts meža apsaimniekošana notiek saskaņā ar meža apsaimniekotāja izstrādātu un
attiecīgās institūcijas vai apsaimniekotāja valdes apstiprinātu meža apsaimniekošanas plānu,
nodrošinot koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, radot labvēlīgu
vidi ekonomikas attīstībai, saglabājot meža ekoloģisko vērtību un apmierinot sabiedrības sociālās
vajadzības.
(2) Valsts meža apsaimniekošanas plānā paredz mežsaimniecisko darbu apjomu un
izvietojumu teritorijā, ievērojot meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus un nodrošinot
sabiedrības līdzdalību.”
17. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:
“32.pants
Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums izstrādāt meža apsaimniekošanas
plānu, ja kopējā apsaimniekojamā meža platība pārsniedz 10 000 hektāru.”
18. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:
“34.pants
(1) Ministru kabinets izdod meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites
noteikumus, kuros nosaka:
1) meža inventarizācijas saturu un kārtību, kā arī gadījumus, kad veicama atkārtota
meža inventarizācija;
2) Meža valsts reģistra uzturēšanas un meža inventarizācijas datu aktualizācijas kārtību;
3) informāciju, ko meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedz Valsts meža dienestam,
un šīs informācijas sniegšanas kārtību.
(2) Ministru kabinets nosaka minimālās prasības, kādas izvirzāmas meža inventarizācijas
veicēju profesionālajai kvalifikācijai, kā arī sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības
kārtību.”
19. Papildināt 35.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) veicinātu meža noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.”
20. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:
“35.1 pants
(1) Meža koku sugu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai izveido ģenētisko resursu
mežaudzes.
(2) Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru
kabinets.”
21. Izteikt 36. un 37.pantu šādā redakcijā:
“36.pants
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos papildus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
mikroliegumiem un aizsargjoslām ir nosakāmi un saglabājami bioloģiski nozīmīgi meža struktūras
elementi.
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37.pants
Ministru kabinets izdod noteikumus par dabas aizsardzību meža apsaimniekošanā, kuros
nosaka:
1) vispārējās dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā;
2) aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem;
3) bioloģiski nozīmīgo meža struktūras elementu noteikšanas un saglabāšanas
nosacījumus;
4) saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā.”
22. Izslēgt 38.pantu.
23. Papildināt likumu ar IX1 nodaļu šādā redakcijā:
“IX1 nodaļa. Parki un mežaparki
38.1 pants
Parku meža zemē izveido saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem pēc
noteikta plāna vai projekta, lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai un izklaidei piemērotus dabas
objektus. Parkam ir nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana, lai uzturētu tā funkcijas un
kvalitāti.
38.2 pants
(1) Mežaparku izveido, lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai, sportam un izklaidei piemērotus
apstākļus mežā, un to apsaimnieko tādā apjomā, lai saglabātu meža ekosistēmu un nepasliktinātu
teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību.
(2) Mežaparkā ir aizliegta kailcirte.
38.3 pants
(1) Parku un mežaparku izveido vietējā pašvaldība pēc vienošanās ar zemes īpašnieku,
izdodot saistošos noteikumus par konkrēta parka vai mežaparka izveidošanu, apsaimniekošanu
un aizsardzību. Saistošos noteikumus vietējā pašvaldība saskaņo ar zemes īpašnieku, ja mežaparku
izveido ārpus pašvaldības zemes, un ar Dabas aizsardzības pārvaldi, ja parku vai mežaparku izveido
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
(2) Zemes īpašniekam ir tiesības uz kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības
ierobežojumiem mežaparkā.
38.4 pants
(1) Ministru kabinets izdod noteikumus par parkiem un mežaparkiem, kuros nosaka:
1) kārtību, kādā mežā izveidojami parki un mežaparki;
2) parku un mežaparku apsaimniekošanas pamatprincipus;
3) kārtību, kādā piešķirama un aprēķināma kompensācija par mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem mežaparkos.
(2) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos uz mežaparku neattiecas koku ciršanas, meža
reproduktīvā materiāla, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas noteikumi.”
24. Izslēgt X nodaļu.
25. Izteikt XI nodaļu šādā redakcijā:
“XI nodaļa. Atmežošana
41.pants
(1) Platību atmežo, ja tas nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ierīkošanai un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ja personai ir
izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības,
un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos
izdevumus.
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(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kompensācija neattiecas uz personu, kas mežā veic meža
infrastruktūras objektu būvniecību un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanu.
(3) Kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.
42.pants
Kompensāciju pilnā apmērā ieskaita valsts pamatbudžetā (Meža attīstības fondā), un
to atļauts izmantot mežsaimniecības atbalsta programmu finansēšanai, lai veicinātu oglekļa
dioksīda piesaistes palielināšanu, piemērošanos klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu normatīvajos aktos par Meža attīstības fondu noteiktajā kārtībā.”
26. 43.pantā:
izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas izstrādā dabas aizsardzības
politiku un tās īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus;”;
papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4) Dabas aizsardzības pārvalde, kas kontrolē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
un īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu
visos Latvijas mežos un apstiprina meža apsaimniekošanas plānus Latvijas
Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Meža nozares atbalsta, attīstības un zinātniskās izpētes, sabiedrības informēšanas un
meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmu un projektu finansēšanai izveido Meža
attīstības fondu. Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
27. Izteikt 43.1 pantu šādā redakcijā:
“43.1 pants
(1) Par mežsaimnieciskām darbībām — apliecinājuma, Valsts meža dienesta sanitārā
atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes
sertifikāta, meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu — maksājama valsts nodeva.
(2) Apmēru valsts nodevai par apliecinājuma, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma,
atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta,
meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu un tās maksāšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.”
28. Papildināt 44.panta ceturtās daļas 2.punktu ar “d” apakšpunktu šādā redakcijā:
“d) mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās;”.
29. 45.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja rekonstruktīvajā cirtē un galvenās cirtes vecumu sasniegušās mežaudzēs sanitārajā
cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma nocirstā platība pārsniedz piecus procentus no šā
panta pirmajā daļā noteiktās platības, Ministru kabinets pārskata maksimāli pieļaujamo ciršanas
apjomu galvenajā cirtē.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
30. Papildināt likumu ar 45.1 pantu šādā redakcijā:
“45.1 pants
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, lai veicinātu līdzsvarotu meža nozares politikas
veidošanu un īstenošanu Latvijā, tiek izveidota Meža konsultatīvā padome. Ministru kabinets
nosaka padomes sastāvu, funkcijas, pienākumus un uzdevumus.”
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31. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:
“46.pants
(1) Zinātniskās izpētes mežus apsaimnieko pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās
izpētes, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī mācību prakses un
tālākizglītības atbalstam meža nozares izglītības jomā.
(2) Ieņēmumi no zinātniskās izpētes mežiem tiek izmantoti šo mežu apsaimniekošanai,
ilglaicīgo zinātniskās izpētes objektu infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai, mežsaimniecības
mācību prakses, demonstrējuma objektu un tālākizglītības norises atbalstam.
(3) Ieņēmumi no valsts zinātniskās izpētes mežiem ir Valsts meža dienesta ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiek izmantoti atbilstoši šā panta otrās daļas
nosacījumiem.”
32. Izteikt 47., 48. un 49.pantu šādā redakcijā:
“47.pants
(1) Zinātniskās izpētes mežus, izņemot valsts zinātniskās izpētes mežus, pārvalda un
apsaimnieko zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija, kuras īpašumā vai valdījumā ir
zinātniskās izpētes mežu platības.
(2) Valsts zinātniskās izpētes mežus pārvalda un apsaimnieko Valsts meža dienests.
48.pants
Uz zinātniskās izpētes mežiem, ja tas nepieciešams pētījumu veikšanai, neattiecas:
1) koku ciršanas noteikumi;
2) meža reproduktīvā materiāla noteikumi;
3) meža atjaunošanas un ieaudzēšanas noteikumi;
4) meža aizsardzības noteikumi;
5) noteikumi par dabas aizsardzību meža apsaimniekošanā.
49.pants
(1) Zinātniskās izpētes mežus izveido, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu.
(2) Zinātniskās izpētes meži tiek reģistrēti Meža valsts reģistrā.
(3) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka zinātniskās izpētes mežu
apsaimniekošanas un uzraudzības kārtību.”
33. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,
27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:
“14. Grozījumi šā likuma 41. un 42.pantā stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
15. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kur atbilstoši normatīvo aktu
prasībām ir aizliegta meža zemes transformācija, ar 2013.gada 1.janvāri līdz grozījumu izdarīšanai
attiecīgajos normatīvajos aktos meža zemē ir aizliegts veikt darbības, kuru īstenošana mainītu
zemes lietošanas kategoriju.
16. Līdz 2013.gada 1.janvārim meža zeme transformējama saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.806 “Meža zemes transformācijas noteikumi”.
17. Ar 2012.gada 1.janvāri visos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajos aizsardzības
un izmantošanas noteikumos līdz grozījumu izdarīšanai tajos termins “galvenā cirte pēc Valsts
meža dienesta sanitārā atzinuma” atbilst šā likuma 11.pantā minētajai “sanitārajai cirtei pēc Valsts
meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas” un sanitārās cirtes definīcijai.
18. Līdz šā likuma 34.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai
termins “valdaudze” atbilst šādai definīcijai: mežaudzes koki ar lielāko koksnes krāju, kuru augstums
no to vidējā augstuma neatšķiras vairāk par 10 procentiem.
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19. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kuru individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi stājušies spēkā pirms 2012.gada 1.janvāra (izņemot teritorijas, kurās ir spēkā vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi), šā likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu nepiemēro
līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālajos aizsardzības
un izmantošanas noteikumos.
20. Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 2.panta trešajā daļā,
13.pantā, 20.panta otrajā daļā, 28.pantā, 31.panta otrajā daļā, 34.pantā, 35.1 panta otrajā daļā,
37.pantā, 38.4 panta pirmajā daļā, 41.panta trešajā daļā, 43.1 panta otrajā daļā un 49.panta trešajā
daļā minētos noteikumus.
21. Līdz šā likuma 13., 20., 28., 34.pantā, 35.1 panta otrajā daļā, 37.pantā, 38.4 panta pirmajā
daļā, 41.panta trešajā daļā, 43.1 panta otrajā daļā un 49.panta trešajā daļā minēto Ministru kabineta
noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim ir piemērojami šādi
Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumi Nr.189 “Dabas aizsardzības
noteikumi meža apsaimniekošanā”;
2) Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumi Nr.648 “Noteikumi par meža
reproduktīvo materiālu”;
3) Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.630 “Zinātniskās izpētes mežu
apsaimniekošanas kārtība”;
4) Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumi Nr.806 “Meža zemes
transformācijas noteikumi”;
5) Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.819 “Parku ierīkošanas kārtība
un apsaimniekošanas pamatprincipi”;
6) Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumi Nr.892 “Noteikumi par koku
ciršanu meža zemēs”;
7) Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumi Nr.46 “Noteikumi par valsts nodevu
par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”;
8) Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumi Nr.590 “Meža inventarizācijas
un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”;
9) Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumi Nr.421 “Noteikumi par meža
aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā”.
22. Grozījumi šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā, kas paredz šā punkta izteikšanu
jaunā redakcijā, stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai zemē,
kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, kokus cērt šā
likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.
23. Ministru kabinets šā likuma 34.panta otrajā daļā minētos noteikumus izdod ne vēlāk kā
līdz 2013.gada 1.janvārim.
24. Par šā likuma 29.panta pirmajā daļā minēto pirmreizējo meža inventarizāciju uzskatāma
meža inventarizācija, kas reģistrēta Meža valsts reģistrā pēc Meža likuma spēkā stāšanās, kā arī
meža inventarizācijas informācija, kura reģistrēta Valsts meža dienestā pirms šā likuma spēkā
stāšanās un kurai nav beidzies derīguma termiņš.
25. Šā likuma 29.panta piektā daļa stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
26. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir aizliegta
meža zemes transformācija bez Dabas aizsardzības pārvaldes vai reģionālās vides pārvaldes rakstveida
atļaujas, meža zemē darbības, kuru īstenošanas dēļ tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, var
veikt, ja saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir izdoti reģionālās vides pārvaldes
tehniskie noteikumi vai veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.
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27. Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.martam izdod šā likuma 8.panta pirmajā daļā,
16.panta ceturtajā daļā, 25.pantā, 29.1 panta otrajā daļā, 43.panta trešajā daļā un 45.1 pantā minētos
noteikumus.
28. Līdz šā likuma 8.panta pirmajā daļā, 25.pantā, 29.1 panta otrajā daļā un 43.panta trešajā
daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada
31.martam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumi Nr.108 “Meža ieaudzēšanas un
plantāciju mežu noteikumi”;
2) Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumi Nr.717 “Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes”;
3) Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumi Nr.313 “Meža attīstības fonda
izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība”;
4) Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.313 “Meža monitoringa
veikšanas kārtība”;
5) Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1453 “Meža atjaunošanas
noteikumi”.
29. Līdz šā likuma 13.pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai par šā likuma 9.panta otrās
daļas 1.punkta “b” apakšpunktā un 9.panta otrās daļas 3.punktā minētajām mežaudzēm, kas sasniegušas
vismaz normatīvajos aktos noteikto vecumu, uzskatāmas mežaudzes, kurām pēc atjaunošanas gada ir
pagājuši vismaz trīs gadi (ieskaitot atjaunošanas gadu) vai kurās meža tipam atbilstošas sugas koku
vidējais augstums ir sasniedzis vienu metru skuju kokiem vai divus metrus lapu kokiem.
30. Par šā likuma 31.1 pantā minētajiem plāniem uzskatāmi arī līdz 2012.gada 1.janvārim
izstrādātie valsts meža apsaimniekošanas plāni, kas piemērojami līdz to derīguma termiņa beigām,
bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
31. Grozījumi šā likuma 45.pantā stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
32. Šā likuma 31.1 un 32.pants stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
33. Šā likuma 3.1 panta 2.punktu neattiecina uz zemi, kas līdz 2012.gada 1.janvārim Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs.”
34. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 22.decembra direktīvas
1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību.”
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents  A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

443. 307L/10

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2007, 9.nr.; 2008, 14., 15., 23.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2010, 51.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “saīsinātais prospekts” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem
“ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija” (attiecīgā locījumā).
2. 1.pantā:
izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
“1) fonda ieguldītājs — persona, kurai pieder ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecība;”;
izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15) pārvaldes pakalpojumi — ieguldījumu fondu pārvalde, valsts fondēto pensiju shēmas
līdzekļu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšana;”;
papildināt pantu ar 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un 40.punktu šādā
redakcijā:
“27) fonda pārrobežu pārvalde — pārvaldes pakalpojums, ko sabiedrība sniedz tādam
atvērtajam ieguldījumu fondam, kura izcelsmes valsts nav fondu pārvaldošās sabiedrības izcelsmes
valsts;
28) dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts;
29) fonda izcelsmes valsts — valsts, kurā fonds ir reģistrēts;
30) fonda uzņēmējvalsts — valsts, kura nav fonda izcelsmes valsts un kuras teritorijā ir
atļauts laist publiskā apgrozībā šā fonda ieguldījumu apliecības;
31) filiāle — teritoriāli vai citādi nošķirta ieguldījumu pārvaldes sabiedrības struktūrvienība,
kam nav juridiskās personas statusa un kas sniedz pārvaldes pakalpojumus, kurus atbilstoši
dalībvalsts uzraudzības institūcijas izsniegtajai licencei ir tiesīga sniegt šī ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība;
32) fondu apvienošana — tiesisko pasākumu kopums, kura rezultātā:
a) pievienojamais fonds — viens vai vairāki fondi vai apakšfonds — tiek pievienots
iegūstošajam fondam — citam pastāvošam fondam vai apakšfondam. Pievienojamais
fonds nodod visus savus aktīvus un saistības iegūstošajam fondam un beidz pastāvēt
bez likvidācijas procesa. Pievienojamā fonda ieguldītāji apmaiņā pret pievienojamā
fonda ieguldījumu apliecībām saņem iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības un
samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 procentus no šo ieguldījumu apliecību neto
aktīvu vērtības,
b) pievienojamais fonds — divi vai vairāki fondi vai  apakšfonds —, beidzot pastāvēt bez
likvidācijas procesa, nodod visus savus aktīvus un saistības iegūstošajam  fondam —
jaundibinātajam fondam vai apakšfondam. Pievienojamā fonda ieguldītāji apmaiņā
pret savām ieguldījumu apliecībām saņem iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības
un samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 procentus no šo ieguldījumu apliecību neto
aktīvu vērtības,
c) pievienojamais fonds — viens vai vairāki fondi vai apakšfonds —, kas turpina
pastāvēt līdz saistību izpildei, nodod visus savus aktīvus iegūstošajam fondam — tā
paša fonda apakšfondam, jaundibinātajam fondam vai citam pastāvošam fondam
vai tā apakšfondam;
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33) fondu pārrobežu apvienošana — tādu fondu apvienošana:
a) no kuriem vismaz divi ir reģistrēti dažādās dalībvalstīs,
b) kuri reģistrēti vienā dalībvalstī un kurus apvieno jaunizveidotā fondā, ko reģistrē
citā dalībvalstī;
34) fondu iekšzemes apvienošana — divu vai vairāku Latvijā reģistrētu ieguldījumu fondu
apvienošana;
35) pastāvīgs informācijas nesējs — jebkurš instruments, kas ieguldītājam dod iespēju
uzglabāt viņam personiski adresētu informāciju tā, lai nodrošinātu informācijas pieejamību un
izmantošanu nemainītā veidā par informācijas sniegšanai nepieciešamo laikposmu;
36) galvenās un pakārtotās struktūras darījumi — galvenā un pakārtotā fonda veiktie
savstarpējie struktūras darījumi, kas tiek veikti starp diviem atvērtajiem ieguldījumu fondiem un
kuru rezultātā pakārtotais fonds iegulda vismaz 85 procentus no saviem aktīviem galvenajā fondā;
37) pakārtotais fonds — atvērtais ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds, kurš ir saņēmis atļauju
galvenās un pakārtotās struktūras darījuma veikšanai un kuram, neievērojot šajā likumā noteiktos
ieguldījumu ierobežojumus ieguldījumu fondos, ir atļauts vismaz 85 procentus no saviem aktīviem
ieguldīt citā atvērtajā ieguldījumu fondā vai apakšfondā;
38) galvenais fonds — atvērtais ieguldījumu fonds vai tā apakšfonds, kura ieguldītājs ir cits
atvērtais ieguldījumu fonds, kas vismaz 85 procentus no saviem aktīviem ieguldījis šajā fondā vai
apakšfondā;
39) ar sabiedrību saistīta persona — sabiedrības amatpersona, sabiedrības darbinieks, kā arī
cita fiziskā persona, kura ir iesaistīta to pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, ko veic sabiedrība, un
kuras darbību šī sabiedrība kontrolē, vai fiziskā persona, kura ir tieši iesaistīta deleģētā pakalpojuma
sniegšanā tādai sabiedrībai, kas sniedz pārvaldes pakalpojumus;
40) klients — ieguldījumu fonds, valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns,
privāto pensiju fondu izveidotais pensiju plāns, kas saņem ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
sniegtos pārvaldes pakalpojumus, vai persona, kas saņem ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
sniegtos šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minētos ieguldījumu pakalpojumus.”
3. Aizstāt 3.panta trešās daļas 2.punktā vārdus “Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas
Ekonomikas zonas valstī (turpmāk — dalībvalsts)” ar vārdu “dalībvalstī”.
4. 4.pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Sabiedrība uzskatāma par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas likuma izpratnē, un uz to attiecas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
normas.”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Komisija savā mājaslapā internetā nodrošina pieejamību sabiedrības un ieguldījumu
fonda darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.”
5. 5.pantā:
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Sabiedrība papildus ieguldījumu fondu pārvaldei drīkst veikt ieguldītāja finanšu
instrumentu portfeļa individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu, ja šo portfeli
veido viens vai vairāki Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.panta otrajā daļā minētie finanšu
instrumenti.
(3) Sabiedrība, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence šā panta otrajā daļā
minēto pakalpojumu sniegšanai, drīkst sniegt konsultācijas par ieguldījumiem Finanšu instrumentu
tirgus likuma 3.panta otrajā daļā minētajos finanšu instrumentos un veikt ieguldījumu fondu
ieguldījumu apliecību turēšanu un administrēšanu.”;
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papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Sabiedrība nav tiesīga sniegt šajā pantā neminētus pakalpojumus.”
6. Izteikt 7.1 panta piecpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(15) Izvērtējot personas finansiālā stāvokļa stabilitāti, prasības par brīvā kapitāla pietiekamību
nav attiecināmas uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.”
7. Papildināt likumu ar 7.2 un 7.3 pantu šādā redakcijā:
“7.2 pants. Netieši iegūta līdzdalība
Nosakot personas netiešā veidā iegūtās līdzdalības apmēru sabiedrībā, ņem vērā attiecīgās
personas (turpmāk šajā pantā — konkrētā persona) šādas sabiedrībā iegūtās balsstiesības:
1) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru konkrētā persona
noslēgusi vienošanos, uzliekot tai par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas
un ilgtermiņa rīcības politiku attiecībā uz sabiedrības pārvaldi;
2) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas
noslēgta ar konkrēto personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu;
3) balsstiesības, kuras izriet no akcijām, ko konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu,
ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot;
4) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā periodā;
5) balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētās personas kontrolētā
komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar šā panta
1., 2., 3. un 4.punkta noteikumiem;
6) balsstiesības, kuras izriet no konkrētajai personai turējumā nodotajām akcijām un
kuras tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;
7) balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā
turētām akcijām;
8) balsstiesības, kuras konkrētā persona var īstenot kā pilnvarnieks, kad tā ir tiesīga
izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņēmusi īpašus norādījumus;
9) balsstiesības, kuras izriet no jebkurā citā netiešā veidā konkrētās personas iegūtajām
akcijām.
3
7. pants. Neziņošanas sekas
(1) Ja persona, kas tiek turēta aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu sabiedrībā,
nesniedz vai atsakās sniegt šā likuma 7.1 panta trešajā daļā minēto informāciju un tās līdzdalība
kopā aptver 10 un vairāk procentus no sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, tā
nevar izmantot visu tai piederošo akciju balsstiesības. Komisija nekavējoties par šo faktu informē
attiecīgos akcionārus un sabiedrību.
(2) Ja persona, neievērojot Komisijas aizliegumu, iegūst vai palielina būtisku līdzdalību, tai
nav tiesību izmantot visu tai piederošo akciju balsstiesības, bet akcionāru sapulces lēmumi, kas
pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža un uz šo lēmumu
pamata nedrīkst lūgt izdarīt ierakstus komercreģistrā un citos publiskos reģistros.”
8. 8.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “eiro” ar vārdu “euro”;
izslēgt pirmajā daļā vārdus “ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa”;
papildināt otrās daļas 5.punktu pēc vārdiem “zvērināta revidenta” ar vārdiem “vai zvērinātu
revidentu komercsabiedrības (turpmāk — zvērināts revidents)”;
izteikt trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja sabiedrības pārvaldīšanā esošo līdzekļu apmērs pārsniedz 250 000 000 euro, sabiedrībai
nodrošina papildu pašu kapitālu, kura apmērs ir 0,02 procenti no summas, par kādu pārvaldīšanā
esošo līdzekļu vērtība pārsniedz 250 000 000 euro.
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(4) Sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un atbilstoši šā panta trešās daļas prasībām
aprēķinātā papildu pašu kapitāla kopsummai nav nepieciešams būt lielākai par 10 000 000 euro.
(5) Nosakot sabiedrības pašu kapitāla atbilstību šā likuma prasībām, par pārvaldīšanā
esošajiem līdzekļiem uzskata:
1) sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot tos līdzekļus, kurus tā
ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tā ir saņēmusi
pārvaldīšanā no citas sabiedrības;
2) sabiedrības pārvaldīto citā valstī reģistrēto ieguldījumu fondu līdzekļus, ja
ieguldījumu fondi ir juridiskās personas;
3) sabiedrības pārvaldīto privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus un
valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļus.
(6) Sabiedrības pašu kapitāls nekad nedrīkst būt mazāks par lielāko no šādiem lielumiem:
1) minimālā sākotnējā kapitāla un atbilstoši šā panta trešās daļas prasībām aprēķinātā
papildu pašu kapitāla kopsummu;
2) 25 procentiem no iepriekšējā pilna pārskata gada pastāvīgo izmaksu (izmaksas, kas
saglabājas nosacīti nemainīgas neatkarīgi no sabiedrības komercdarbības apjoma)
kopsummas.
(7) Sabiedrība, saņemot Komisijas atļauju, drīkst nodrošināt līdz 50 procentiem no šā panta
trešajā daļā minētā papildu pašu kapitāla, ja tā gūst labumu no tāda paša apmēra garantijas, kuru
izsniegusi:
1) kredītiestāde, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai dalībvalstī vai
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, kura ietilpst Desmit
valstu grupā;
2) dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja
filiāle, kas saņēmusi licenci apdrošināšanas veikšanai.”;
izslēgt astotajā daļā vārdus “riska darījumu ierobežojumu”;
papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Šajā likumā noteiktās naudas summas euro uzskatāmas par ekvivalentām summām
latos, kas pārrēķinātas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.”
9. 10.panta sestajā daļā:
izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4) būtisku darbības risku pārvaldīšanas politikas un procedūru apraksts;”;
papildināt daļu ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:
“8) fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) par sabiedrības pārvaldes
pakalpojumu sniegšanu izskatīšanas procedūras apraksts;
9) interešu konflikta novēršanas politika;
10) darījumu izpildes politika.”
10. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Komisija par licences izsniegšanu informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.”
11. 13.pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“13.pants. Sabiedrības darbības vispārīgie noteikumi
(1) Sabiedrība tai izsniegtās licences darbības laikā ievēro un izpilda šādas prasības:
1) nodrošina, lai tiktu ievērotas sabiedrības darbību regulējošās prasības atbilstoši šim
likumam un Komisijas normatīvajiem noteikumiem;
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2)

nodrošina tās pārvaldes pakalpojumu raksturam, apjomam un sarežģītībai
piemērotas visaptverošas un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību,
šajā sistēmā ietverot šādus pamatelementus:
a) sabiedrības lielumam un darbības riskiem atbilstošu organizatorisko struktūru
ar skaidri norādītiem padomes un amatpersonu pienākumiem un pilnvaru
sadalījumu attiecībā uz darījumu veikšanu un kontroli, kā arī precīzi noteiktiem
un sadalītiem sabiedrības struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību
vadītāju pienākumiem,
b) sabiedrības darbībai piemītošo un varbūtējo risku identificēšanas, pārvaldīšanas,
uzraudzības un ziņošanas sistēmu,
c) iekšējās kontroles procedūras;
3) nodrošina, lai tās darbībā tiktu ievēroti iekšējās kontroles sistēmas funkcionēšanai
izstrādātie noteikumi, politikas un procedūras, tai skaitā sabiedrības noteiktā
kārtība, kādā veicami personīgie darījumi vai darījumi ar finanšu instrumentiem uz
sabiedrības pašas rēķina, kā arī ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas
pieteikumu izpildes kārtība;
4) nodrošina tās sniegtajiem pārvaldes pakalpojumiem atbilstošu grāmatvedības
uzskaiti, kā arī tāda elektronisko datu glabāšanas, aizsardzības un kontroles
mehānisma izveidi, lai būtu iespējams rekonstruēt ar fonda līdzekļiem veiktos
darījumus pēc to izcelsmes, darījumā iesaistītajām pusēm, darījuma būtības,
veikšanas laika un vietas, kā arī lai tiktu pārraudzīta fonda ieguldījumu atbilstība
fonda prospektam, pārvaldes nolikumam un šā likuma prasībām;
5) nodrošina darījumu attaisnojuma dokumentu glabāšanu 10 gadus, kā arī citu
normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz attaisnojuma dokumentu
aizpildīšanu un glabāšanu;
6) nodrošina, ka tiek izveidota, īstenota un ievērota efektīva sabiedrības interešu
konfliktu novēršanas politika. Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai
identificētu un novērstu interešu konfliktus, kas var rasties pakalpojumu sniegšanas
laikā, un, ja tos nav iespējams novērst, nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret tās
pārvaldītajiem fondiem;
7) nodrošina, ka pašas sabiedrības un tās klientu finanšu instrumenti un naudas
līdzekļi tiek turēti, iegrāmatoti un uzskaitīti šķirti;
8) nodrošina, ka tiek izveidota, īstenota un ievērota efektīva fonda ieguldītāju
iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra, saskaņā ar kuru tiek
reģistrēti un izskatīti ieguldītāju un iespējamo ieguldītāju iesniegumi un sūdzības
(strīdi) un tiek reģistrēta informācija par pasākumiem, kas veikti sakarā ar šīm
sūdzībām (strīdiem).”;
papildināt pantu ar 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:
“(12) Sabiedrība, kas pārvalda citā dalībvalstī nodibinātu fondu vai izplata ieguldījumu
fondu apliecības citā dalībvalstī, papildus šā panta pirmās daļas prasībām izstrādā un ievēro
procedūru, kura nodrošina informācijas pieejamību pēc fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas pieprasījuma. Minētajā procedūrā sabiedrība nosaka par šajā daļā minētās informācijas
pieprasījumu izpildi atbildīgo kontaktpersonu.
(13) Sabiedrība nodrošina, ka ieguldītājiem pirms ieguldījumu apliecību iegādes tiek bez
maksas sniegta attiecīgā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija neatkarīgi no tā, vai
ieguldījumu apliecības piedāvā iegādāties vai konsultācijas par ieguldījumiem šajā fondā sniedz
sabiedrība vai jebkura cita juridiskā vai fiziskā persona, kuru sabiedrība ir pilnvarojusi šādu darbību
veikšanai. Sabiedrība ir atbildīga par šīs daļas prasību ievērošanu.”;
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aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “pārvaldes pakalpojumus” ar vārdiem “ieguldījumu
pakalpojumus”;
izslēgt otrās daļas 1.punktu;
izslēgt piekto daļu;
izteikt desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Komisijai 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums un šajā likumā noteiktie
dokumenti par sabiedrības padomes locekļiem un amatpersonām, ir tiesības neatļaut šīm personām
uzsākt pienākumu pildīšanu, ja minētās personas neatbilst vai Komisija nevar pārliecināties par to
atbilstību šā likuma prasībām.”;
papildināt pantu ar piecpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(15) Prasības attiecībā uz sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas izveidi nosaka Komisija.”
12. Papildināt likumu ar 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 un 13.5 pantu šādā redakcijā:
“13.1 pants. Sabiedrības pienākumi, sniedzot pārvaldes pakalpojumus
(1) Sabiedrībai, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā godīgam, gādīgam
un rūpīgam saimniekam un nodrošināt, lai attiecīgie pakalpojumi tiktu sniegti ar pienācīgu
profesionalitāti un rūpību fonda ieguldītāju un pārvaldes pakalpojumu saņēmēju interesēs un
neapdraudot finanšu tirgus stabilitāti.
(2) Sabiedrība fonda ieguldītāju un pārvaldes pakalpojumu saņēmēju interesēs nodrošina:
1) skaidru, precīzu un caurskatāmu finanšu instrumentu novērtēšanas metožu
izmantošanu, lai pierādītu, ka pārvaldīšanā esošo portfeļu vērtība ir noteikta pareizi;
2) ka fonda ieguldītājiem un pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem netiek noteiktas
nepamatotas izmaksas.
(3) Sabiedrība nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pārvaldīšanā esošo fondu
ieguldītājiem, nevērtējot kāda fonda ieguldītāja vai kādas fonda ieguldītāju grupas intereses augstāk
par citu fonda ieguldītāju interesēm.
(4) Sabiedrība izstrādā un ievēro procedūru, kas novērš ļaunprātīgu rīcību, kura var ietekmēt
finanšu tirgus stabilitāti, lai nepieļautu tādu situāciju, ka atsevišķu fonda ieguldītāju interesēs veiktu
sabiedrības darbību rezultātā tiek īstenota negodīga attieksme pret citiem fonda ieguldītājiem vai
apdraudēta finanšu tirgus stabilitāte un integritāte.
(5) Sabiedrībai ir aizliegts saistībā ar ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas
ieguldījumu plāna ieguldījumu pārvaldīšanu vai administratīvo vadību, kā arī privāto pensiju fondu
izveidoto pensiju plānu ieguldījumu pārvaldīšanu veikt vai saņemt maksājumus, kā arī sniegt vai
pieņemt cita veida labumu, izņemot maksājumus:
1) ko veic vai saņem pārvaldes pakalpojuma saņēmējs vai persona, kas rīkojas tā vārdā,
vai cita veida labumu, ko sniedz vai saņem pārvaldes pakalpojuma saņēmējs vai
persona, kas rīkojas tā vārdā;
2) ko veic vai saņem trešā persona vai persona, kas rīkojas trešās personas vārdā, vai
cita veida labumu, ko sniedz vai saņem trešā persona vai persona, kas rīkojas trešās
personas vārdā, ja:
a) maksājuma vai labuma esība, raksturs un summa vai, ja summa nav nosakāma,
šīs summas aprēķināšanas metode ir izskaidrota pārvaldes pakalpojuma
saņēmējam pilnīgā, precīzā un saprotamā veidā pirms attiecīgā pakalpojuma
sniegšanas. Šo informāciju var sniegt kopsavilkuma veidā, bet fonda ieguldītājam
ir tiesības saņemt arī detalizētu informāciju,
b) maksājuma veikšanas vai cita veida labuma sniegšanas nolūks ir paaugstināt
attiecīgā pakalpojuma kvalitāti un šis nolūks neietekmē sabiedrības pienākumu
rīkoties klientu interesēs;
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3)

kas nodrošina attiecīgā pakalpojuma sniegšanu vai ir nepieciešami šā
pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas izmaksas,
norēķinu un tirdzniecības vietas izmaksas, administratīvās nodevas vai maksa
par juridiskiem pakalpojumiem, ja maksājumi pēc to rakstura nevar nonākt
pretrunā ar sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli
klientu interesēs.
13.2 pants. Pienācīga rūpība pārvaldes pakalpojumu sniegšanā
(1) Sabiedrība ievēro pienācīgu rūpību ieguldījumu izvēlē un pārvaldīšanā ne tikai pārvaldes
pakalpojumu saņēmēju interesēs, bet arī tādēļ, lai neapdraudētu finanšu tirgus stabilitāti un
integritāti.
(2) Sabiedrība nodrošina, ka:
1) tās valdes priekšsēdētājs un vismaz vēl viens valdes loceklis, kā arī fonda pārvaldnieks
ir ieguldījumu jautājumos kompetentas personas;
2) ieguldījumi tiek veikti tikai tādos finanšu instrumentos, par kuru būtību sabiedrības
amatpersonām ir izpratne un ir pieejama risku izvērtēšanai nepieciešamā informācija.
(3) Sabiedrība izstrādā un dokumentē darījumu veikšanas un kontroles kārtību, lai
nodrošinātu, ka lēmumi, kas tiek pieņemti par ieguldījumiem pārvaldes pakalpojumu saņēmēju
vārdā, ir izvērtēti un izpildīti ar pienācīgu rūpību un saskaņā ar fonda prospektā noteikto ieguldījumu
mērķi, ieguldījumu politiku un ieguldījumu ierobežojumiem.
(4) Sabiedrība ar pienācīgu rūpību pieņem lēmumus par risku pārvaldīšanas funkcijas
deleģēšanu vai deleģētā pakalpojuma saņemšanas pārtraukšanu. Šai nolūkā sabiedrība izstrādā un
ievēro kārtību, kādā izvērtējama un pārbaudāma persona, kurai tiks deleģēta riska pārvaldīšanas
funkcija, šīs personas kompetence un spēja uzticami, profesionāli un efektīvi veikt fonda risku
pārvaldīšanu, kā arī pastāvīgu šīs personas darbības novērtēšanas procedūru.
13.3 pants. Labāko rezultātu nodrošināšana
(1) Sabiedrība, izpildot lēmumus par darījumu slēgšanu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas
ietvaros, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem nodrošinātu
pēc iespējas labākus rezultātus, ņemot vērā darījuma cenu, izmaksas, izpildes ātrumu, izpildes un
norēķinu iespējamību, darījuma apmēru un specifiku vai jebkurus citus apsvērumus attiecībā uz
darījuma rīkojuma izpildi.
(2) Izvērtējot šā panta pirmajā daļā minēto faktoru nozīmīgumu darījumu rīkojumu izpildē,
ņem vērā arī šādus kritērijus:
1) fonda prospektā vai pārvaldes nolikumā noteikto ieguldījumu mērķi, ieguldījumu
politiku un riskus;
2) rīkojuma veidu;
3) finanšu instrumenta — rīkojuma priekšmeta — veidu;
4) iespējamo darījumu rīkojuma izpildes vietu (regulētais tirgus, daudzpusējā
tirdzniecības sistēma, sistemātisks internalizētājs, tirgus uzturētājs vai cits
likviditātes nodrošinātājs). Sabiedrība izstrādā un īsteno darījumu izpildes politiku,
kas paredz, kā tiek izvērtēti minētie kritēriji un šā panta pirmajā daļā minētie faktori,
lai pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem nodrošinātu labāko iespējamo rezultātu.
(3) Šā panta pirmās un otrās daļas prasības attiecināmas arī uz tādai personai nodoto darījumu
rīkojumu izpildi, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus atbilstoši Finanšu instrumentu
tirgus likuma prasībām (turpmāk šajā pantā — persona).
(4) Sabiedrība darījumu izpildes politikā attiecībā uz katru finanšu instrumentu veidu norāda
personu, kurai var tikt nodoti darījumu rīkojumi to izpildei. Sabiedrība ir tiesīga slēgt vienošanos
ar personu par rīkojumu izpildi tikai tad, ja ir ievērotas visas šā panta prasības.
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(5) Lai varētu atklāt trūkumus un konstatētos trūkumus novērst, sabiedrība regulāri izvērtē
darījumu izpildes politiku un ar to saistīto procedūru efektivitāti, īpaši pārvaldes pakalpojumu
saņēmēju vārdā citai personai nodoto rīkojumu izpildes kvalitāti. Darījumu izpildes politiku
sabiedrība pārskata reizi gadā vai gadījumā, kad rodas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē sabiedrības
spēju arī turpmāk nodrošināt pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem labāko iespējamo rezultātu.
(6) Sabiedrībai, kas plāno sniegt pārvaldes pakalpojumus citā dalībvalstī reģistrētam
fondam, kas dibināts kā komercsabiedrība, ir pienākums pirms tam, kad tā sāk sniegt pārvaldes
pakalpojumus, saņemt fonda piekrišanu tās izstrādātajai darījumu izpildes politikai.
(7) Sabiedrība savā mājaslapā internetā publicē darījumu izpildes politiku, kā arī informāciju
par šajā politikā veiktajām būtiskajām izmaiņām.
(8) Sabiedrībai ir pienākums pierādīt, ka pārvaldes pakalpojumu saņēmēja vārdā izpildītie
darījumu rīkojumi, tai skaitā citai personai izpildei nodotie darījumu rīkojumi, atbilst darījumu
izpildes politikai.
13.4 pants. Darījumu rīkojumu izpildes noteikumi
(1) Sabiedrība izstrādā procedūras un ievieš nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu
tūlītēju, godīgu un ātru to darījumu rīkojumu izpildi, kuri saistīti ar pārvaldes pakalpojumu
saņēmēju līdzekļiem. Rīkojoties pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vārdā, sabiedrība nodrošina
šādu prasību izpildi:
1) rīkojumi, kas izpildīti pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vārdā, tiek nekavējoties un
precīzi reģistrēti;
2) salīdzināmi pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rīkojumi tiek izpildīti nekavējoties
to iesniegšanas secībā, ja vien rīkojumu īpatnības vai tirgus apstākļi tos nepadara
neizpildāmus šādā veidā vai minēto personu intereses neprasa citādu rīcību;
3) darījuma rezultātā saņemtie finanšu instrumenti vai naudas līdzekļi tiek nekavējoties
un pilnībā ieskaitīti pārvaldes pakalpojumu saņēmēja finanšu instrumentu kontā
vai naudas līdzekļu kontā.
(2) Sabiedrība, kā arī ar sabiedrību saistītas personas nedrīkst ļaunprātīgi izmantot to rīcībā
esošo informāciju par neizpildītiem pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rīkojumiem.
(3) Sabiedrībai ir tiesības apvienot darījuma rīkojumu klienta vārdā ar darījuma rīkojumu
pašas sabiedrības vārdā vai cita klienta vārdā tikai tad, ja tai ir izstrādāta un tiek īstenota rīkojumu
apvienošanas un sadalīšanas politika. Rīkojumu apvienošanas un sadalīšanas politika var būt
iekļauta darījumu izpildes politikā un paredz:
1) apvienot rīkojumus tikai tad, ja nekas neliecina, ka rīkojumu apvienošana varētu
kaitēt to klientu interesēm, kuru rīkojumus apvieno;
2) apvienoto rīkojumu godīgu sadalījumu un skaidrojumu par to, kā rīkojumu apmērs
un cena ietekmē rīkojumu sadalīšanu un izpildi;
3) kārtību, kādā tiek sadalīti ar apvienoto rīkojumu saistītie darījumi, ja apvienotais
rīkojums ir izpildīts daļēji;
4) kārtību, kas nodrošina šā panta ceturtās un piektās daļas prasību izpildi attiecībā uz
rīkojumu pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vai citu klientu vārdā un rīkojumu par
darījumiem pašas sabiedrības vārdā sadalīšanu vai pārdalīšanu.
(4) Ja sabiedrība ir apvienojusi rīkojumus par darījumiem savā vārdā ar vienu vai vairākiem
rīkojumiem klientu vārdā, tā attiecīgo darījumu sadala vai pārdala, nekaitējot klientu interesēm.
(5) Ja sabiedrība apvieno rīkojumu klienta vārdā ar rīkojumu par darījumu savā vārdā un
apvienotais rīkojums tiek izpildīts daļēji, tā attiecīgos darījumus sadala prioritārā secībā — vispirms
par labu klientam un tad — sabiedrībai. Ja sabiedrība var pamatoti pierādīt, ka bez šādas apvienošanas
tā nebūtu varējusi rīkojumu izpildīt ar tik izdevīgiem nosacījumiem vai vispār nebūtu varējusi
izpildīt, tā attiecībā uz darījumu savā vārdā var piemērot proporcionālu ienākumu sadalījumu.
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13.5 pants. Iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšana
(1) Sabiedrība nodrošina, ka fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) par sabiedrības
pārvaldes pakalpojumu sniegšanu izskatīšanas procedūra ir brīvi pieejama sabiedrības atrašanās
vietā un elektroniskā veidā sabiedrības mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota.
(2) Fonda ieguldītāji un iespējamie ieguldītāji var bez maksas iesniegt sabiedrības norādītajā
pakalpojumu sniegšanas vietā iesniegumus un sūdzības par saņemtajiem pārvaldes pakalpojumiem.
(3) Sabiedrība 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts rakstveida iesniegums vai sūdzība
(strīds) par pārvaldes pakalpojumu, sniedz rakstveida atbildi. Ja šo termiņu objektīvu apstākļu dēļ
nav iespējams ievērot, sabiedrība ir tiesīga to pagarināt, par to rakstveidā paziņojot iesnieguma vai
sūdzības (strīda) iesniedzējam.
(4) Sabiedrība, kas sniedz pārvaldes pakalpojumus citā dalībvalstī vai izplata Latvijā reģistrēta
atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecības citā dalībvalstī, nodrošina fonda ieguldītāju
iesniegumu un sūdzību (strīdu) par sabiedrības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu izskatīšanas
procedūras tulkojumu un attiecīgo iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanu sabiedrības un
fonda uzņēmējvalsts noteiktajā valodā.
(5) Fonda ieguldītāji, kas uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
izpratnē, ir tiesīgi iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegumus un sūdzības par šā
likuma un citu patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tie saistīti
ar pārvaldes pakalpojumu sniegšanu.
(6) Ja fonda ieguldītājs cieš zaudējumus sabiedrības sniegtās nepareizās informācijas dēļ vai
tādēļ, ka sabiedrība nav pildījusi šā likuma prasības, fonda ieguldītājam ir tiesības prasīt zaudējumu
atlīdzināšanu likumos noteiktajā vispārējā kārtībā.”
13. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:
“14.pants. Interešu konflikts
(1) Sabiedrība nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli samazina iespēju
rasties interešu konfliktam starp:
1) sabiedrību un tās klientiem;
2) sabiedrības pārvaldē esošajiem fondiem;
3) sabiedrības klientiem;
4) sabiedrības klientiem un sabiedrības pārvaldē esošajiem fondiem.
(2) Lai identificētu interešu konfliktu veidus, kas var rasties, sniedzot pārvaldes pakalpojumus
un veicot tādas darbības, kas var kaitēt fonda interesēm, sabiedrība ņem vērā situācijas, kad
sabiedrība vai ar sabiedrību saistīta persona, vai persona, kura kontrolē (tieši vai netieši) sabiedrību:
1) varētu gūt peļņu vai novērst finansiālus zaudējumus uz fonda rēķina;
2) ir ieinteresēta fondam vai citam klientam sniedzama pakalpojuma vai fonda vārdā
veicama darījuma rezultātā, kas neatbilst fonda interesēm;
3) finansiāli vai citādi ir ieinteresēta darboties par labu citam klientam vai klientu
grupai, nevis fonda interesēs;
4) veic tādas pašas darbības gan fonda, gan klienta interesēs vai tādas klientu grupas
interesēs, kura nav fonds;
5) saņem vai saņems par fondam sniegto pārvaldes pakalpojumu no citas personas,
kura nav fonds, atlīdzību tādā naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav
standarta maksa par šo pakalpojumu.
(3) Sabiedrība, identificējot interešu konfliktu veidus, ņem vērā:
1) sabiedrības intereses, tai skaitā intereses, kas izriet no sabiedrības piederības pie
kādas grupas vai no pakalpojumu un darbību izpildes, kā arī klientu intereses un
sabiedrības pienākumus pret fondu;
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2) divu vai vairāku pārvaldīto fondu intereses.
(4) Lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas prasību izpildi, sabiedrība atbilstoši tās lielumam
un organizācijai, kā arī darījumu specifikai, apjomam un sarežģītībai izstrādā interešu konfliktu
novēršanas politiku. Ja sabiedrība ietilpst komercsabiedrību grupā, interešu konfliktu novēršanas
politika paredz arī tādu interešu konfliktu novēršanu, kuri var rasties citas grupā ietilpstošas
komercsabiedrības darbības vai struktūras dēļ.
(5) Sabiedrība interešu konfliktu novēršanas politikā:
1) identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada būtisku
apdraudējumu vai kaitējumu fondam vai viena vai vairāku klientu interesēm sakarā ar
pārvaldes pakalpojumiem, ko sniedz sabiedrība vai trešā persona sabiedrības vārdā;
2) nosaka interešu konflikta novēršanai nepieciešamās procedūras un pasākumus.
(6) Nosakot interešu konfliktu novēršanas procedūras un pasākumus, sabiedrība nodrošina,
ka tie ir samērīgi ar pašas sabiedrības vai tās grupas lielumu un profesionālo darbību, kurā sabiedrība
ietilpst, kā arī ar klientu interešu apdraudējuma būtiskumu.
(7) Izpildot šā panta piektās daļas 2.punkta prasības, sabiedrība atbilstoši tās struktūrai un
sniegto pakalpojumu veidiem paredz:
1) efektīvas procedūras, lai novērstu vai kontrolētu informācijas apmaiņu starp tām ar
sabiedrību saistītām personām, kuras iesaistītas pārvaldes pakalpojumu sniegšanā
un kuru darbībā pastāv interešu konflikta risks, ja šāda informācijas apmaiņa var
kaitēt viena vai vairāku klientu interesēm;
2) atsevišķu uzraudzību ar sabiedrību saistītām personām, kuru galvenie pienākumi
ir pārvaldes pakalpojumu sniegšana klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšana
klientiem vai fonda ieguldītājiem, kuru intereses var būt konfliktā vai kuri citādā
veidā pārstāv atšķirīgas intereses, kas var nonākt konfliktā, tai skaitā ar sabiedrības
interesēm;
3) novērst tiešu saikni starp atalgojumu vai ienākumiem, ko gūst ar sabiedrību saistītas
personas, kuru darbība saistīta ar atšķirīgu pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, ja
interešu konflikts var rasties attiecībā uz pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesā
veiktajām darbībām;
4) pasākumus, kas novērš vai ierobežo trešo personu neatbilstošu ietekmi uz pārvaldes
pakalpojumiem un ko veic ar sabiedrību saistīta persona;
5) pasākumus, kas novērš vai kontrolē ar sabiedrību saistītu personu vienlaicīgu vai
secīgu iesaistīšanu dažādās pārvaldes pakalpojumu sniegšanas procesā ietilpstošās
darbībās, ja šāda iesaistīšana var vājināt interešu konfliktu pārvaldību;
6) citas papildu procedūras un pasākumus, kas nepieciešami un piemēroti, lai novērstu
interešu konflikta rašanos, ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko
sabiedrība saskaņā ar šā panta prasībām noteikusi interešu konfliktu pārvaldībai,
nav pietiekami.
(8) Sabiedrība glabā un pastāvīgi atjaunina informāciju par ieguldījumu fondu pārvaldes
darbībām, kuras veikusi pati vai kuras veiktas tās vārdā un izraisījušas vai, ja šīs darbības turpinās,
var izraisīt interešu konfliktu, kas būtiski apdraud viena vai vairāku fondu vai citu klientu intereses.
(9) Pārvaldes pakalpojumu sniegšanā iesaistītās personas informē sabiedrības valdi par
gadījumu, kad organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko sabiedrība saskaņā ar šā panta
prasībām noteikusi interešu konfliktu pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pienācīgu pārliecību
nodrošinātu, ka kaitējuma risks fonda vai tā ieguldījumu apliecību turētāju interesēm būs novērsts.
Pēc tam kad sabiedrības valde tiek informēta par šajā daļā minēto gadījumu, tā pieņem attiecīgus
lēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu fonda un tā ieguldījumu apliecību turētāju interešu
aizsardzību.
(10) Sabiedrība, izmantojot jebkuru piemērotu pastāvīgu informācijas nesēju, informē
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ieguldītājus par šā panta devītajā daļā minētajiem gadījumiem un pieņemto lēmumu.
(11) Sabiedrība nodrošina, lai viens un tas pats sabiedrības darbinieks veiktu tikai vienu no
šādiem pienākumiem:
1) sabiedrībai piederošo finanšu instrumentu pārvaldīšana un ar to saistīto uzdevumu
izpilde vai nodošana izpildei;
2) fonda ieguldījumu un klientu finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana un ar
to saistīto uzdevumu izpilde vai nodošana izpildei;
3) finanšu instrumentu darījumu iegrāmatošana.
(12) Sabiedrībai ir pienākums izstrādāt kārtību, kādā tā var izmantot balsstiesības, kas izriet
no fonda ieguldījumu portfelī esošajiem finanšu instrumentiem. Minētajā kārtībā nosaka darbības,
kas nepieciešamas, lai:
1) uzraudzītu un nodrošinātu to, ka balsstiesības tiek izmantotas saskaņā ar attiecīgā
fonda ieguldījumu mērķiem un politiku;
2) novērstu vai pārvaldītu visus no balsstiesību izmantošanas izrietošos interešu
konfliktus.
(13) Sabiedrība savā mājaslapā internetā publicē īsu šā panta divpadsmitajā daļā minētās
kārtības izklāstu, kā arī pēc pieprasījuma bez maksas informē fonda ieguldītājus par darbībām, kas
veiktas, pamatojoties uz šo kārtību.
(14) Sabiedrībai nav tiesību ieguldīt savus līdzekļus citā sabiedrībā, kā arī iegādāties pašas
pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecības.
(15) Šā panta četrpadsmitajā daļā noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz sabiedrības pašas
pārvaldāmā fonda ieguldījumu apliecību iegūšanu, nav attiecināmi uz gadījumiem, kad sabiedrība
pārņem citas sabiedrības izveidota fonda pārvaldi. Šādā gadījumā sešu mēnešu laikā no pārņemšanas
pabeigšanas dienas sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai tās turpmākā darbība atbilstu šā panta
četrpadsmitās daļas noteikumiem.
(16) Ja sabiedrība pārvalda klientu individuālos finanšu instrumentu portfeļus, arī privātā
pensiju fonda izveidoto pensiju plānu līdzekļus, tā nedrīkst šajā portfelī ietilpstošos līdzekļus ieguldīt
sabiedrības pārvaldīšanā esošajos fondos, ja vien ar klientu noslēgtajā līgumā par šā pakalpojuma
sniegšanu šāds pilnvarojums nav nepārprotami piešķirts.”
14. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:
“14.1 pants. Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi
(1) Personīgais darījums ir tirdzniecības darījums ar finanšu instrumentiem, ko veikusi ar
sabiedrību saistīta persona, vai darījums, kas veikts šīs personas vārdā, ja ir spēkā vismaz viens no
šādiem nosacījumiem:
1) darījums nav izpildīts ar sabiedrību saistītas personas darba pienākumu vai
profesionālās darbības ietvaros;
2) darījums veikts par līdzekļiem, kas pieder ar sabiedrību saistītai personai;
3) darījums veikts par līdzekļiem, kas pieder ar sabiedrību saistītas personas laulātajam,
bērnam, pabērnam (laulātā bērns, kas nav minētās personas bērns) vai citam
radiniekam, kuram vismaz vienu gadu pirms darījuma veikšanas bijusi kopīga
saimniecība ar minēto personu;
4) darījums veikts par līdzekļiem, kas pieder citai personai, kura ir tieši vai netieši
mantiski ieinteresēta darījuma iznākumā, kas nav maksa par darījuma izpildi.
(2) Ar sabiedrību saistītām personām ir aizliegts:
1) veikt personīgo darījumu, pamatojoties uz tādu iekšējo informāciju atbilstoši Finanšu
instrumentu tirgus likumam, kas personai ir pieejama, veicot darba pienākumus
vai profesionālo darbību sabiedrībā, kā arī veikt personīgo darījumu, izmantojot vai
izpaužot darījuma noslēpumu saturošu informāciju, vai veikt personīgo darījumu,
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kas ir pretrunā ar šajā likumā sabiedrībai noteiktajām prasībām;
2) ieteikt trešajai personai veikt ar finanšu instrumentiem tādu darījumu, kurš personai,
kas darījumu ieteikusi, būtu kvalificējams kā personīgais darījums, uz kuru attiecas
šīs daļas 1.punktā vai Finanšu instrumentu tirgus likuma 127.2 panta trešās daļas 1. un
2.punktā minētie ierobežojumi, vai kurš citādi izraisītu tās rīcībā esošās informācijas
par neizpildītiem klienta uzdevumiem ļaunprātīgu izmantošanu, izņemot gadījumu,
kad darījums tiek ieteikts, veicot darba pienākumus vai profesionālo darbību;
3) atklāt trešajai personai informāciju vai izteikt viedokli, ja persona, kas informāciju
atklājusi, zina vai tai vajadzētu zināt, ka informācijas atklāšanas rezultātā trešā
persona veiks vai varētu veikt vai ieteikt citai personai veikt tādu darījumu ar
finanšu instrumentiem, kurš personai, kas informāciju atklājusi, būtu kvalificējams
kā personīgais darījums, uz kuru attiecas šīs daļas 1.punktā vai Finanšu instrumentu
tirgus likuma 127.2 panta trešās daļas 1. un 2.punktā minētie ierobežojumi, vai kurš
citādi izraisītu tās rīcībā esošās informācijas par neizpildītiem klienta uzdevumiem
ļaunprātīgu izmantošanu, izņemot gadījumu, ja informācija tiek atklāta vai viedoklis
tiek izteikts, veicot darba pienākumus vai profesionālo darbību. Piemērojot šajā
daļā norādīto atsauci uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 127.2 panta trešās daļas
1. un 2.punktu, atsauci uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 101.panta 3.1 daļā
norādītajām personām saprot kā atsauci uz šajā likumā noteiktajām ar sabiedrību
saistītām personām.
(3) Ar sabiedrību saistītas personas informē sabiedrību par to veiktajiem personīgajiem
darījumiem.
(4) Sabiedrība nodrošina, ka ar sabiedrību saistītām personām tiek darīts zināms šajā pantā
noteiktais pienākums informēt sabiedrību par to veiktajiem personīgajiem darījumiem un attiecībā
uz personīgo darījumu veikšanu noteiktajiem ierobežojumiem.
(5) Sabiedrībai ir tiesības noteikt, ka ar sabiedrību saistītai personai personīgo darījumu
veikšanai ir nepieciešama sabiedrības izsniegta atļauja.
(6) Sabiedrība uzrauga, kā ar sabiedrību saistītas personas ievēro šā panta prasības.
(7) Sabiedrība izveido un uztur reģistru, kurā glabā informāciju par darījumiem, ko veikušas
ar sabiedrību saistītas personas, pamatojoties uz attiecīgo personu sniegto vai uzraudzības gaitā
atklāto informāciju. Ja sabiedrība kādu pārvaldes pakalpojumu deleģē citai personai, ārpakalpojumu
līgumā paredz ar sabiedrību saistītu personu personīgo darījumu reģistra uzturēšanas kārtību un
kārtību, kādā sabiedrība no deleģētā pakalpojuma sniedzēja var saņemt informāciju par šo personu
veiktajiem personīgajiem darījumiem.
(8) Ja sabiedrība ir noteikusi, ka personīgo darījumu veikšanai nepieciešama atļauja, tā glabā
informāciju par personīgo darījumu veikšanai izsniegtajām atļaujām vai atteikumiem izsniegt
atļauju.
(9) Šā panta noteikumus nepiemēro, ja:
1) personīgais darījums ir veikts ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa individuālas
pārvaldīšanas ietvaros un sakarā ar šo darījumu nav notikusi iepriekšēja saziņa starp
portfeļa pārvaldītāju un ar sabiedrību saistītu personu vai citu personu, kuras vārdā
darījums tiek veikts;
2) personīgais darījums ir veikts ar atvērtā fonda ieguldījumu apliecībām un ar
sabiedrību saistīta persona vai cita persona, kuras vārdā darījums veikts, nav
iesaistīta fonda pārvaldē.”
15. Papildināt 15.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja sabiedrība, kas pārvalda citā dalībvalstī reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu, vēlas
deleģēt kādu šā fonda pārvaldes pakalpojumu, Komisija pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no
sabiedrības nekavējoties par to informē fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.”
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16. Papildināt 16.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja sabiedrība vēlas nodot fonda pārvaldes tiesības citā dalībvalstī licencētai sabiedrībai,
sabiedrība, kurai tiek plānots nodot šīs fonda pārvaldes tiesības, papildus šajā pantā noteiktajam
ievēro šā likuma 77.1 panta noteikumus.”
17. 21.pantā:
izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Atvērtais ieguldījumu fonds ir fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas
līdzekļus ieguldīšanai pārvedamos vērtspapīros un citos likvīdos finanšu instrumentos, ievērojot
riska samazināšanas principu un šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, un kuru
pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums, ja fonda ieguldītāji to pieprasa, ne vēlāk kā mēneša laikā
veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja sabiedrība vēlas reģistrēt atvērto ieguldījumu fondu, kura nosaukumā tiek lietoti vārdi
“naudas tirgus fonds”, minētā fonda darbības noteikumus tā izstrādā un ievēro atbilstoši Komisijas
normatīvo noteikumu prasībām.”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Šajā likumā ieguldījumu fondam noteiktās prasības un ierobežojumi fondam ar
apakšfondiem ir attiecināmi uz katru apakšfondu atsevišķi.”
18. Papildināt 22.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Komisija citā dalībvalstī licencētas sabiedrības iesniegumu atvērtā ieguldījumu fonda
dibināšanai izskata atbilstoši šā likuma 77.1 pantā noteiktajai kārtībai.”
19. 23.pantā:
aizstāt trešajā daļā skaitli “20” ar skaitli “60”;
papildināt ceturto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) sabiedrībai nav spēkā esošas licences pārvaldes pakalpojumu sniegšanai.”
20. Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja atvērto ieguldījumu fondu līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondos, ko pārvalda pati
sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai šī sabiedrība deleģējusi pārvaldes pakalpojumu vai ar kuru šai
sabiedrībai ir ciešas attiecības, vai kurā šai sabiedrībai ir būtiska līdzdalība, nevienai no minētajām
sabiedrībām nav tiesību uz komisijas naudu un kompensāciju par darījumiem, kas saistīti ar fonda
mantas ieguldīšanu attiecīgajās ieguldījumu apliecībās vai to atpakaļpirkšanu.”
21. 33.pantā:
izslēgt septītās daļas otro teikumu;
izslēgt divpadsmitās daļas otro teikumu.
22. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:
“34.pants. Fonda reorganizācija
(1) Fonda sadalīšana nav atļauta.
(2) Ieguldījumu fondus vai apakšfondus var apvienot tādos veidos, kādi noteikti šā likuma
1.panta 32.punktā, veicot gan iekšzemes apvienošanu, gan pārrobežu apvienošanu.
(3) Slēgto ieguldījumu fondu nedrīkst apvienot ar atvērto ieguldījumu fondu.
(4) Fondu vai apakšfondu iekšzemes apvienošanu un pārrobežu apvienošanu, ja pārrobežu
apvienošanā iesaistītais pievienojamais fonds ir reģistrēts Latvijā, atļauj Komisija.
(5) Šā likuma 1.panta 32.punkta “a” apakšpunktā noteiktais ieguldījumu fondu apvienošanas
veids paredz, ka:
1) visus pievienojamā fonda aktīvus un saistības nodod iegūstošajam fondam vai
iegūstošā fonda turētājbankai;
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2)

pievienojamā fonda ieguldītāji kļūst par iegūstošā fonda ieguldītājiem un, ja
apvienošanas noteikumi to paredz, tiem ir tiesības uz naudas samaksu, kas
nepārsniedz 10 procentus no tiem piederošo pievienojamā fonda ieguldījumu
apliecību neto aktīvu vērtības;
3) apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais fonds tiek uzskatīts par likvidētu.
(6) Šā likuma 1.panta 32.punkta “b” apakšpunktā noteiktais ieguldījumu fondu apvienošanas
veids paredz, ka:
1) visus pievienojamā fonda aktīvus un saistības nodod jaunizveidotajam iegūstošajam
fondam vai iegūstošā fonda turētājbankai;
2) pievienojamā fonda ieguldītāji kļūst par jaunizveidotā iegūstošā fonda ieguldītājiem
un, ja apvienošanas noteikumi to paredz, tiem ir tiesības uz naudas samaksu, kas
nepārsniedz 10 procentus no tiem piederošo pievienojamā fonda ieguldījumu
apliecību neto aktīvu vērtības;
3) apvienošanai stājoties spēkā, pievienojamais fonds tiek uzskatīts par likvidētu.
(7) Šā likuma 1.panta 32.punkta “c” apakšpunktā noteiktais ieguldījumu fondu apvienošanas
veids paredz, ka:
1) pievienojamā fonda neto aktīvus nodod iegūstošajam fondam vai iegūstošā fonda
turētājbankai;
2) pievienojamā fonda ieguldītāji kļūst par iegūstošā fonda ieguldītājiem;
3) pievienojamais fonds turpina pastāvēt līdz saistību pilnīgai izpildei.
(8) Iegūstošā fonda pārvaldes sabiedrība sagatavo procedūru, kas ietver kārtību, kādā fonda
turētājbankai tiek paziņots par aktīvu un, ja nepieciešams, saistību nodošanas pabeigšanu.
(9) Iegūstošais fonds sešus mēnešus pēc apvienošanas atļaujas saņemšanas var pārsniegt šā
likuma 66.pantā, izņemot tā septīto un trīspadsmito daļu, noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.
(10) Fondu apvienošanas procesā iesaistīto fondu ieguldītājiem ir tiesības bez maksas,
izņemot fondu ieturēto maksu ieguldījumu samazināšanas vai realizēšanas izmaksu segšanai,
pieprasīt savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu vai, ja iespējams, apmainīt tās pret tāda cita
fonda ieguldījumu apliecībām, kuram ir līdzīga ieguldījumu politika un kuru pārvalda tā pati
sabiedrība vai cita sabiedrība, ko ar attiecīgo sabiedrību saista ciešas attiecības vai būtiska līdzdalība.
Šīs tiesības rodas brīdī, kad pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītāji ir informēti par
ierosināto apvienošanu saskaņā ar šā likuma 34.1 panta ceturto daļu vai 34.2 panta devīto daļu, un
izbeidzas piecas darbdienas pirms dienas, kad tiek aprēķināts šā likuma 34.1 panta sešpadsmitajā
daļā minētais apmaiņas koeficients.
(11) Komisijai fondu apvienošanas procesā ir tiesības ieguldītāju tiesisko interešu aizsardzības
nolūkā pieprasīt vai atļaut, lai sabiedrība uz laiku pārtrauc apvienošanā iesaistīto fondu ieguldījumu
apliecību pārdošanu, atpakaļpirkšanu vai atpakaļpieņemšanu. Ja Komisija pieņēmusi šajā daļā
minēto lēmumu, sabiedrība netiek atbrīvota no šā panta desmitās daļas noteikumu ievērošanas,
bet lēmuma darbības laikā ir tiesīga neievērot šā likuma 54.panta pirmās daļas prasības.
(12) Apvienošanā iesaistītās sabiedrības nodrošina, ka apvienošanas procesa izmaksas tiek
segtas no šo sabiedrību pašu līdzekļiem.”
23. Papildināt likumu ar 34.1 un 34.2 pantu šādā redakcijā:
“34.1 pants. Fondu iekšzemes apvienošana
(1) Lai saņemtu Komisijas atļauju fondu vai apakšfondu apvienošanai, pievienojamo fondu
pārvaldošā sabiedrība Komisijai iesniedz:
1) ierosinātās apvienošanas vispārīgo noteikumu projektu, ko apstiprinājušas
pievienojamo fondu un iegūstošo fondu pārvaldošās sabiedrības;
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2)

pievienojamā fonda un iegūstošā fonda turētājbankas apliecinājumu, ka šā panta
septītās daļas 1., 6. un 7.punktā minētā informācija par attiecīgo fondu atbilst šā
likuma, attiecīgā fonda prospekta un pārvaldes nolikuma prasībām;
3) informāciju, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds plāno sniegt to
ieguldītājiem par ierosināto apvienošanu;
4) grozījumus turētājbankas līgumā, ja tādi nepieciešami.
(2) Apvienošanā iesaistītās sabiedrības nodrošina, ka pievienojamā un iegūstošā fonda
ieguldītājiem sagatavotā informācija, kas norādīta šā panta pirmās daļas 3.punktā, patiesi atspoguļo
apvienošanas procesu, lai ieguldītāji varētu izvērtēt apvienošanas ietekmi uz savu ieguldījumu un
pieņemt lēmumu par šā likuma 34.panta desmitajā daļā ieguldītājiem paredzēto tiesību izmantošanu.
(3) Šā panta pirmās daļas 3.punktā norādītajā informācijā iekļauj šādas ziņas:
1) ierosinātās apvienošanas apraksts un pamatojums;
2) ierosinātās apvienošanas paredzamā ietekme gan uz pievienojamā fonda, gan
iegūstošā fonda ieguldītājiem, tai skaitā būtiskās atšķirības attiecībā uz ieguldījumu
politiku un stratēģiju, izmaksām, gaidāmo rezultātu, periodisku pārskatu
sagatavošanu un iespējamiem darbības rezultātiem, kā arī gadījumā, ja mainās
ieguldītājiem piemērojamie nodokļi vai nodevas, informāciju par turpmāko nodokļu
vai nodevu piemērošanas kārtību;
3) ieguldītājiem saistībā ar ierosināto apvienošanu piešķirtās tiesības, tai skaitā tiesības
iegūt papildu informāciju, tiesības pēc pieprasījuma saņemt šā panta devītajā daļā
minētā atzinuma kopiju un tiesības bez maksas pieprasīt ieguldījumu apliecību
atpakaļpirkšanu vai — atbilstoši šā likuma 34.panta desmitajai daļai — apmaiņu, un
datums, līdz kuram šīs tiesības var izmantot;
4) būtiskākie apvienošanas procedūras aspekti un plānotās fondu apvienošanas spēkā
stāšanās diena;
5) iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija.
(4) Informāciju gan pievienojamā, gan iegūstošā fonda ieguldītājiem sniedz pēc tam, kad
Komisija ir atļāvusi ierosināto apvienošanu saskaņā ar šā panta divpadsmito daļu. Informāciju
sniedz vismaz 30 kalendāra dienas pirms pēdējās dienas, kad fondu ieguldītāji bez maksas var
izmantot šā likuma 34.panta desmitajā daļā noteiktās tiesības atpakaļpārdot fondu vai apakšfondu
apliecības vai attiecīgā gadījumā apmainīt tās pret citām ieguldījumu apliecībām.
(5) Ja Komisija konstatē, ka ieguldītājiem sagatavotā informācija neatbilst šā likuma, fonda
prospekta vai pārvaldes nolikuma prasībām, Komisija var rakstveidā pieprasīt, lai šī informācija
tiek precizēta.
(6) Ja pievienojamā vai iegūstošā fonda apliecības tiek izplatītas citā dalībvalstī, šā panta
pirmās daļas 3.punktā minēto informāciju fondu pārvaldošā sabiedrība sagatavo arī attiecīgās
fonda uzņēmējvalsts oficiālajā valodā vai valodā, ko akceptējusi šīs valsts attiecīgā uzraudzības
institūcija. Tulkojumos norādītās informācijas atbilstību informācijai, kas norādīta oriģinālvalodā
sagatavotajos dokumentos, apliecina persona, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus pievienojamā fonda
vārdā.
(7) Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā iekļauj šādu informāciju:
1) apvienošanas veids un iesaistītie fondi;
2) ierosinātās apvienošanas apraksts un pamatojums;
3) ierosinātās apvienošanas paredzamā ietekme gan uz pievienojamā fonda, gan
iegūstošā fonda ieguldītājiem;
4) kritēriji, kas pieņemti aktīvu un — ja nepieciešams — saistību vērtēšanai dienā, kad
aprēķina apmaiņas koeficientu, un ko nosaka atbilstoši šā panta sešpadsmitajā daļā
minētajai kārtībai;
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5)
6)
7)
8)

ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metode;
diena, kad paredzēta apvienošanas spēkā stāšanās;
noteikumi, ko piemēro attiecīgi aktīvu nodošanai un ieguldījumu apliecību apmaiņai;
ja apvienošana notiek saskaņā ar šā likuma 1.panta 32.punkta “b” un “c” apakšpunktu,
jaundibinātā fonda prospekta, pārvaldes nolikuma un ieguldītājiem paredzētās
pamatinformācijas projekts.
(8) Apvienošanas vispārīgo noteikumu projektā var papildus iekļaut arī šā panta septītajā
daļā neminētu informāciju.
(9) Apvienošanā iesaistītās sabiedrības pilnvaro vienu no fonda turētājbankām vai revidentiem
sagatavot atzinumu par:
1) kritērijiem, kas pieņemti aktīvu un — ja nepieciešams — saistību vērtēšanai dienā,
kad aprēķina apmaiņas koeficientu saskaņā ar šā panta sešpadsmito daļu;
2) samaksas apmēru naudā par vienu ieguldījumu apliecību;
3) apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi, kā arī faktisko apmaiņas koeficientu, kas
noteikts dienā, kad aprēķina minēto koeficientu saskaņā ar šā panta sešpadsmito daļu.
(10) Šā panta devītajā daļā norādīto atzinumu iesniedz Komisijai, kā arī pēc pieprasījuma bez
maksas izsniedz gan pievienojamā fonda, gan iegūstošā fonda ieguldītājiem.
(11) Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai sabiedrība precizē tai iesniegtos šā panta pirmajā daļā
minētos dokumentus un informāciju. Minēto papildu informāciju Komisija pieprasa 10 darbdienu
laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu saņemšanas.
(12) Komisija lēmumu par atļauju vai aizliegumu apvienot fondus pieņem 20 darbdienu laikā
pēc tam, kad saņemti visi šā panta pirmajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā minētie dokumenti, kas
sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pieņemot lēmumu par atļauju apvienot
fondus saskaņā ar šā likuma 1.panta 32.punkta “b” vai “c” apakšpunktu, Komisija vienlaikus pieņem
arī lēmumu par jaundibinātā fonda reģistrēšanu.
(13) Komisija pieņem lēmumu atļaut fondu apvienošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
1) iesniegtie dokumenti atbilst šā likuma prasībām;
2) fondu apvienošana neaizskar apvienojamo fondu ieguldītāju likumīgās intereses;
3) iegūstošajam fondam ir atļauts izplatīt savas ieguldījumu apliecības pievienojamā
fonda izcelsmes valstī, kā arī visās dalībvalstīs, kurās pievienojamais fonds saņēmis
atbilstošu atļauju ieguldījumu apliecību izplatīšanai;
4) informācija, ko pievienojamais fonds un iegūstošais fonds plāno sniegt to
ieguldītājiem par ierosināto apvienošanu, atbilst šā likuma, attiecīgā fonda prospekta
un pārvaldes nolikuma prasībām.
(14) Komisijas lēmums atļaut fondu vai apakšfondu apvienošanu un reģistrēt jaundibināmo
fondu stājas spēkā trīsdesmitajā kalendāra dienā pēc lēmuma paziņošanas sabiedrībai. Pēc šā
lēmuma spēkā stāšanās dienas apvienošanu nevar pasludināt par spēkā neesošu.
(15) Pēc Komisijas atļaujas saņemšanas sabiedrība fondu vai apakšfondu prospektos noteiktajā
kārtībā nosūta šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto informāciju par ierosināto apvienošanu
to ieguldītājiem, kā arī pirms fondu vai apakšfondu apvienošanas uzsākšanas veic to ieguldītāju
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, kuri izteikuši vēlēšanos sabiedrībai atpakaļpārdot fondu vai
apakšfondu apliecības.  
(16) Šā panta četrpadsmitajā daļā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienā tiek aprēķināts
ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņai
pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām, kā arī, ja apvienošanas noteikumi paredz naudas
samaksu, tiek norādīta diena, kad tiks noteikta neto aktīvu vērtība samaksai.
(17) Komisija nosaka pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītājiem sniedzamās
informācijas detalizētu saturu, formātu un sniegšanas veidu.
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34.2 pants. Fondu pārrobežu apvienošana
(1) Lai veiktu fondu pārrobežu apvienošanu, izmanto fondu apvienošanas veidu, kas ir
atļauts saskaņā ar pievienojamā fonda izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem. Fondu pārrobežu
apvienošanas procesā sabiedrība ievēro šā likuma 34. un 34.1 pantā noteikto kārtību, ja tā nav
pretrunā ar šā panta noteikumiem.
(2) Ja pārrobežu apvienošanā iesaistītais pievienojamais fonds ir reģistrēts Latvijā, pirms
šādas apvienošanas uzsākšanas pievienojamo fondu pārvaldošā sabiedrība iesniedz Komisijai šā
likuma 34.1panta pirmajā daļā minētos dokumentus, kā arī iegūstošā fonda prospekta, pārvaldes
nolikuma vai tam pielīdzināma dokumenta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas jaunāko
redakciju.
(3) Šā likuma 34.1 panta pirmajā daļā un šā panta otrajā daļā minētos dokumentus sabiedrība
iesniedz Komisijai gan latviešu valodā, gan iegūstošā fonda izcelsmes valsts valodā vai valodā, ko
akceptējusi attiecīgā uzraudzības institūcija.
(4) Kad Komisijai ir iesniegti visi šā likuma 34.1 panta pirmajā daļā un šā panta otrajā daļā
minētie dokumenti, kas noformēti atbilstoši šā likuma prasībām, Komisija nekavējoties nosūta šo
dokumentu kopijas iegūstošā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijai.
(5) Ja iegūstošā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcija lūdz precizēt iegūstošā fonda
ieguldītājiem paredzēto informāciju, Komisija lēmumu par fondu apvienošanu pieņem tikai pēc
tam, kad iesniegtie dokumenti ir precizēti atbilstoši iegūstošā fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas norādījumiem.
(6) Ja pārrobežu apvienošanā iesaistītais iegūstošais fonds ir reģistrēts Latvijā, Komisija
15 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas no pievienojamā fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas var pieprasīt, lai iegūstošo fondu pārvaldošā sabiedrība precizē tā ieguldītājiem
paredzēto informāciju. Šajā gadījumā Komisija informē par to pievienojamā fonda izcelsmes valsts
uzraudzības institūciju un 20 darbdienu laikā pēc precizētās informācijas saņemšanas pārsūta to
pievienojamā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijai.
(7) Fondu pārrobežu apvienošanas gadījumā Komisija, pieņemot šā likuma 34.1 panta
divpadsmitajā daļā minēto lēmumu, ņem vērā arī iegūstošā fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas sniegto informāciju par iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētās informācijas atbilstību
minētās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja 20 darbdienu laikā no dienas, kad Komisija atbilstoši
šā panta ceturtajai daļai nosūtījusi dokumentu kopijas iegūstošā fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijai, Komisija nav saņēmusi norādi par to, ka iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētā
informācija ir precizējama, Komisija var pieņemt lēmumu par fondu apvienošanas atļaušanu vai
aizliegšanu.
(8) Komisija par savu lēmumu atļaut vai aizliegt fondu apvienošanu informē iegūstošā fonda
izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.
(9) Fondu pārrobežu apvienošanas gadījumā Komisija šā likuma 34.1 panta pirmās daļas
3.punktā minēto informāciju par ierosināto apvienošanu gan pievienojamā, gan iegūstošā fonda
ieguldītājiem sniedz pēc tam, kad ierosināto apvienošanu atļāvusi pievienojamā fonda izcelsmes
valsts uzraudzības institūcija.
(10) Fondu pārrobežu apvienošanas gadījumā šā likuma 34.1 panta devītajā daļā minētā
atzinuma kopiju pēc pieprasījuma bez maksas izsniedz arī apvienošanā iesaistīto fondu uzraudzības
institūcijām. Šajā gadījumā atzinumu papildus sagatavo arī valodā, ko akceptējusi attiecīgās valsts
uzraudzības institūcija.
(11) Lēmuma par apvienošanas atļaušanu spēkā stāšanās dienu nosaka atbilstoši iegūstošā
fonda izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām. Ja iegūstošais fonds ir reģistrēts Latvijā, šāds
lēmums stājas spēkā trīsdesmitajā kalendāra dienā pēc pievienojamā fonda izcelsmes valsts
uzraudzības institūcijas lēmuma paziņošanas Komisijai.”
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24. 35.pantā:
papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par ieguldījumu fonda likvidācijas uzsākšanu.”;
aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdu “16.panta” ar skaitli un vārdu “17.panta”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja sabiedrība vai turētājbanka neuzsāk fonda likvidāciju mēneša laikā no dienas, kad
likvidāciju atbilstoši šā likuma prasībām bija nepieciešams uzsākt, Komisijai ir tiesības iecelt fonda
likvidatoru. Komisija ieceļ fonda likvidatoru arī šā panta otrās daļas 4.punktā minētajā gadījumā.
Šajā daļā noteiktajā kārtībā ieceltam likvidatoram ir visas sabiedrībai noteiktās tiesības attiecībā uz
fonda likvidāciju.”
25. Aizstāt 40.panta otrajā daļā vārdu “banka” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “kredītiestāde”
(attiecīgā locījumā).
26. Papildināt 42.panta pirmo daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:
“7) ieguldījumu fondu apvienošanas gadījumā apliecināt, ka šā likuma 34.1 panta septītās
daļas 1., 6. un 7.punktā minētā informācija par fondu, kura turētājbankas funkcijas
tā veic, atbilst šā likuma, attiecīgā fonda prospekta un pārvaldes nolikuma prasībām;
8) pēc Komisijas pieprasījuma sniegt informāciju, ko turētājbanka saņēmusi, pildot
fonda turētājbankas pienākumus.”
27. Papildināt 47.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja fondu Latvijā vēlas pārvaldīt vai dibināt dalībvalstī licencēta sabiedrība, tad sabiedrība
un turētājbanka papildus šajā pantā noteiktajam turētājbankas līgumam slēdz rakstveida
vienošanos, kas regulē informācijas apmaiņu starp sabiedrību un turētājbanku un ir nepieciešama,
lai turētājbanka varētu veikt šajā likumā noteiktās funkcijas.
(5) Komisija izdod normatīvos noteikumus, kuros nosaka šā panta ceturtajā daļā minētās
vienošanās saturu.”
28. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Atvērtā ieguldījumu fonda, izņemot Komisijas regulas Nr.583/2010, ar ko īsteno
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto
pamatinformāciju un nosacījumiem, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju vai
prospektu pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē, (turpmāk — Eiropas
Komisijas regula Nr.583/2010) 36.pantā minēto strukturēto fondu, ieguldījumu apliecību skaitu un
emisijas laiku nedrīkst ierobežot.”
29. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:
“54.1 pants. Paziņojums par atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas
un atpakaļpirkšanas pieteikuma izpildi
(1) Sabiedrība ar pastāvīgā informācijas nesēja starpniecību nosūta fonda ieguldītājam
paziņojumu, kas apstiprina pieteikuma izpildi, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma
izpildes vai, ja sabiedrība šo apstiprinājumu saņem no trešās personas, ne vēlāk kā nākamajā
darbdienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no trešās personas.  
(2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja sabiedrības paziņojums satur to pašu informāciju, kas
ietverta apstiprinājumā, ko fonda ieguldītājam nekavējoties nosūta trešā persona.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā iekļauj šādu informāciju:
1) sabiedrības identifikācijas dati;
2) fonda ieguldītāja identifikācijas dati (vārds, uzvārds vai nosaukums);
3) pieteikuma saņemšanas datums, laiks un maksāšanas veids;
4) izpildes datums;
5) fonda identifikācijas dati;
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6)
7)
8)

pieteikuma veids — pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana;
ieguldījumu apliecību skaits;
ieguldījumu apliecības vērtība pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas
brīdī;
9) datums, kurā nosaka ieguldījumu apliecības vērtību;
10) pieteikuma bruto vērtība, ieskaitot izlaišanas komisijas naudu, vai neto vērtība,
atskaitot atpakaļpirkšanas komisijas naudu;
11) ar darījumu saistītas komisijas naudas un citu iekasēto maksājumu kopējā summa
un, ja fonda ieguldītājs to pieprasa, detalizēts iekasēto maksājumu uzskaitījums.
(4) Ja sabiedrība fonda ieguldītāja pieteikumus izpilda periodiski, tā ievēro šā panta pirmās
daļas prasības vai arī vismaz reizi sešos mēnešos sniedz fonda ieguldītājam šā panta trešajā daļā
noteikto informāciju par veiktajiem darījumiem.
(5) Sabiedrībai ir pienākums pēc fonda ieguldītāja pieprasījuma sniegt informāciju par fonda
ieguldītāja pieteikuma izpildes statusu.”
30. 56.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“56.pants. Fonda prospekts, ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija un to grozījumi”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā saīsinātā veidā iekļauj attiecīgā fonda
būtiskākos darbības rādītājus. Sabiedrība nodrošina, ka ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija
ir patiesa, skaidra un nav maldinoša, kā arī atbilst attiecīgā fonda prospektā minētajai informācijai.”;
izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas grozījumiem piemēro šajā pantā minētos
fonda prospekta grozīšanas noteikumus, ievērojot Eiropas Komisijas regulas Nr.583/2010 prasības.”
31. 57.pantā:
papildināt pirmās daļas 9.punktu pēc vārda “prospektu” ar vārdiem “ieguldītājiem paredzēto
pamatinformāciju un”;
papildināt trešo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
“11) paziņojums, kas vērš ieguldītāju uzmanību uz šādām fonda darbības iezīmēm:
a) lielāko daļu no fonda līdzekļiem plānots ieguldīt ieguldījumu objektos, kas nav
pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti,
b) fonds plāno veikt kapitāla vai parāda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšanu,
c) fonda neto aktīvu vērtībai piemīt augsts svārstīguma līmenis;”;
papildināt trešās daļas 8.punkta otro teikumu pēc vārda “fonda” ar vārdu “neto”;
papildināt trešo daļu ar 25.punktu šādā redakcijā:
“25) fonda gada un pusgada pārskatu saņemšanas veids un kārtība.”;
izslēgt ceturto daļu.
32. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:
“57.1 pants. Ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas saturs
(1) Ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju sagatavo iespējami vienkāršā un fonda
ieguldītājiem saprotamā veidā, lai tie izprastu ieguldījuma būtiskos aspektus un varētu pieņemt
pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.
(2) Ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā iekļaujama vismaz šāda fonda darbībai
būtiska informācija:
1) fonda identifikācijas dati;
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2)
3)
4)
5)

fonda ieguldīšanas mērķis un īss ieguldījumu politikas apraksts;
fonda līdzšinējās darbības rādītāji vai darbības rādītāju scenāriji;
ar fonda darbību saistītie maksājumi;
fonda riska profila apraksts, kas ietver norādījumus un brīdinājumus attiecībā uz
riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem attiecīgajā fondā.
(3) Šā panta otrajā daļā minēto informāciju sagatavo, neizmantojot atsauces uz citiem
dokumentiem.
(4) Fonda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā skaidri norāda tās vietas adresi, kur
var saņemt papildu informāciju, kā arī pēc ieguldītāju pieprasījuma bez maksas izsniedz fonda
prospektu, gada un pusgada pārskata kopiju un norāda, kādās valodās tie sagatavoti.
(5) Fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju sagatavo konspektīvā veidā un vienkāršā
valodā. Šo informāciju sagatavo vienotā formātā, lai atvieglotu tās salīdzināšanu ar citu fondu
ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, un izklāsta tā, lai tā būtu viegli uztverama privātiem
klientiem.
(6) Fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju bez pārveidojumiem vai papildinājumiem,
izņemot tās tulkojumu, izmanto visās dalībvalstīs, kurās tiek izplatītas attiecīgā fonda ieguldījumu
apliecības.
(7) Fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija kļūst saistoša sabiedrības un ieguldītāja
savstarpējās attiecībās, tiklīdz ieguldītājs fonda prospektā un pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā
ir ieguvis attiecīgā fonda ieguldījumu apliecības, izņemot gadījumu, kad šī informācija ir nepatiesa,
neskaidra, maldinoša vai neatbilst attiecīgā fonda prospektā noteiktajam. Minēto informāciju
skaidri norāda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.
(8) Šā panta otrajā daļā minēto informāciju regulāri atjauno, ievērojot Eiropas Komisijas
regulas Nr.583/2010 prasības.
(9) Detalizētu ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas formātu un saturu nosaka saskaņā
ar Eiropas Komisijas regulu Nr.583/2010.
(10) Komisija nosaka ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas kārtību.”
33. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:
“58.pants. Fonda prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas pieejamība
(1) Sabiedrības pienākums ir nodrošināt fonda prospekta un ieguldītājiem paredzētās
pamatinformācijas izsniegšanu bez maksas visām ieinteresētajām personām.
(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmās daļas prasību izpildi, sabiedrība ievieto fonda prospektu
un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju savā mājaslapā internetā vai izmanto pastāvīgu
informācijas nesēju, ievērojot Eiropas Komisijas regulas Nr.583/2010 prasības.
(3) Pēc ieguldītāju pieprasījuma viņiem bez maksas nodrošina fonda prospekta un
ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas kopiju papīra formā.
(4) Ja fonda prospektā vai ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā tiek izdarīti grozījumi,
sabiedrība pēc to spēkā stāšanās nekavējoties nodrošina, ka tās mājaslapā internetā ir pieejams
pilns fonda prospekta teksts, kurā norādīti grozījumi un to spēkā stāšanās datums, kā arī pēdējā
ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas versija.”
34. 59.pantā:
izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:
“6) fonda prospekta un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas saņemšanas vieta,
norādot, kādās valodās šie dokumenti ir pieejami;”;
papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Reklāmā, kas piedāvā iespēju iegādāties attiecīgā fonda ieguldījumu apliecības, norādītā
informācija ir patiesa, skaidra, nav maldinoša un atbilst informācijai, kas iekļauta prospektā un
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ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.
(3) Ja fonda ieguldījumu politika paredz lielāko daļu no fonda līdzekļiem ieguldīt ieguldījumu
objektos, kas nav pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti, vai ja fonds plāno veikt
kapitāla vai parāda vērtspapīru indeksa sastāva replicēšanu, vai ja fonda neto aktīvu vērtībai piemīt
augsts svārstīguma līmenis, fonda emisijas reklāmā iekļauj paziņojumu, kas pievērš potenciālo
ieguldītāju uzmanību šajā daļā minētajām ieguldījumu politikas iezīmēm.”
35. Izslēgt 60.pantu.
36. 62.pantā:
izteikt pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:
“1) tie tiek tirgoti dalībvalsts regulētajā tirgū vai citā dalībvalsts tirdzniecības vietā,
kas minēta Eiropas Komisijas 2006.gada 10.augusta regulas Nr.1287/2006, ar
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz
ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu,
tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā
definētajiem terminiem, (turpmāk — Eiropas Komisijas regula Nr.1287/2006)
2.panta 8.punktā;
2) tie ir iekļauti ārvalsts fondu biržas oficiālajā sarakstā vai tiek tirgoti citā ārvalsts
tirdzniecības vietā, kas minēta Eiropas Komisijas regulas Nr.1287/2006 2.panta
8.punktā, un šāda biržas vai tirdzniecības vietas izvēle ir paredzēta fonda prospektā;
3) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos,
bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka
tie tiks iekļauti šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto fondu biržu oficiālajos
sarakstos vai regulētajos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu
iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem
vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.”;
izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) tos ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts vai dalībvalsts pašvaldība, cita valsts vai
federālā valstī — viena no federācijas loceklēm, vai starptautiska institūcija, ja viena
vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles;”;
izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus “Latvijas vai citas”.
37. Izteikt 64.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt dalībvalstī reģistrēta atvērtā ieguldījumu fonda vai tam
pielīdzināma tāda kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās vai daļās, kura darbības
regulējums ir analoģisks šā likuma prasībām.
(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt ārvalsts atvērtā ieguldījumu fonda vai tam pielīdzināma
kopējo ieguldījumu uzņēmuma apliecībās vai daļās, ja atvērtais ieguldījumu fonds vai tam
pielīdzināms kopējo ieguldījumu uzņēmums atbilst šādām prasībām:
1) tas ir reģistrēts ārvalstī, kuras tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu
uzraudzību, kas ir līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai, un attiecīgās
ārvalsts uzraudzības institūcija sadarbojas ar Komisiju;
2) tā darbību regulējošās prasības, tai skaitā ieguldītāju aizsardzība, ieguldījumu
un darījumu ierobežojumi, ir analoģiskas šā likuma noteikumiem par atvērto
ieguldījumu fondu darbību;
3) tas sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt tā
aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.”
38. 65.pantā:
izslēgt trešās daļas otro teikumu;
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izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sabiedrība izstrādā un ievēro atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas procedūru,
kas nodrošina regulētā tirgū netirgota atvasinātā finanšu instrumenta precīzu un neatkarīgu
novērtēšanu, ņemot vērā atvasināto finanšu instrumentu raksturu un sarežģītību. Prasības regulētā
tirgū netirgotu atvasināto finanšu instrumentu novērtēšanai nosaka Komisija.”;
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja fonda prospektā paredzēts veikt darījumus ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem,
pirms šādu darījumu uzsākšanas sabiedrība sagatavo un iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā
aprakstīta ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistīto risku pārvaldīšanas politika, atvasināto
finanšu instrumentu vērtēšanas procedūra, kā arī ietverta informācija, kas sniedz skaidru un
patiesu priekšstatu par atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem,
kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas ar atvasinātajiem finanšu
instrumentiem saistīto darījumu riska mērīšanai un ierobežošanai.
(6) Sabiedrība atjauno Komisijai iesniegtajā ziņojumā ietverto informāciju atbilstoši šā panta
piektās daļas prasībām, ņemot vērā pārskata periodā veikto darījumu sarežģītību un apmēru, un
iesniedz to Komisijai vienlaikus ar fonda gada pārskatu.”
39. 66.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus
instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus
vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi dalībvalsts, ārvalsts, dalībvalsts pašvaldība
vai starptautiska institūcija, ja viena vai vairākas dalībvalstis ir tās locekles.”;
aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “fonda prospektā ir minētas personas” ar vārdiem “lai
pievērstu fonda ieguldītāju uzmanību, fonda prospektā un reklāmas materiālos norāda personas”;
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “Latvijā vai citā”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Kopējais risks, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem,
tai skaitā pārvedamos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ietvertajiem atvasinātajiem
finanšu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda neto aktīvu vērtību. Aprēķinot kopējo risku,
ņem vērā atvasinātā finanšu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē
paredzamās pārmaiņas tirgū un periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju. Komisijai
ir tiesības noteikt stingrākus ierobežojumus kopējā riska apmēram, ja nav nodrošināta efektīva
iekšējās kontroles sistēmas darbība ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistīto darījumu riska
pārvaldīšanai.”;
papildināt pantu ar 7.1 un 7.2 daļu šādā redakcijā:
“(71) Kopējā riska apmērs ietver arī risku, ko veido šā likuma 33.panta sešpadsmitajā daļā
minēto darījumu, tai skaitā aktīvu pārdošanas ar atpirkšanu darījumu, vai pārvedamu vērtspapīru
aizdošanas rezultātā iegūto līdzekļu tālāka ieguldīšana.
(72) Fonda kopējo risku sabiedrība aprēķina vismaz reizi dienā.”;
papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:
“(81) Komisija nosaka kopējā riska un šā panta astotajā daļā noteiktā riska darījumu apmēra
aprēķināšanas kārtību.”;
papildināt desmito daļu pēc vārdiem “atvērtā fonda vai” ar vārdiem “tam pielīdzināma”.
40. Izteikt 69.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ir pieļaujama šā likuma 66.pantā, izņemot tā septīto un trīspadsmito daļu, kā arī 67.pantā
noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana sešu mēnešu laikā pēc atvērtā fonda reģistrācijas
vai 12 mēnešu laikā pēc slēgtā fonda reģistrācijas Komisijā.”
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41. Papildināt likumu ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:
“VI1 nodaļa. Galvenās un pakārtotās struktūras darījumi
71.1 pants. Darbības joma
(1) Pakārtotais fonds līdz 15 procentiem no saviem aktīviem drīkst ieguldīt:
1) aktīvos atbilstoši šā likuma 61.panta ceturtajai daļai;
2) darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ja tie tiek veikti, lai ierobežotu
risku, atbilstoši šā likuma 65.panta pirmās daļas un 33.panta sešpadsmitās
daļas prasībām, kā arī ievērojot 66.panta septītajā daļā noteiktos ieguldījumu
ierobežojumus.
(2) Lai nodrošinātu šā likuma 66.panta septītās daļas prasību ievērošanu, pakārtotais
fonds savam aprēķinātajam kopējam riskam, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finanšu
instrumentiem, pieskaita galvenā fonda kopējo risku. Galvenā fonda kopējo risku nosaka
proporcionāli pakārtotā fonda ieguldījumam galvenajā fondā, aprēķinam izmantojot galvenā fonda
faktisko kopējo risku vai galvenā fonda pārvaldes nolikumā vai prospektā noteikto maksimāli
iespējamo kopējo risku. Pakārtotais fonds turpmāk izmanto izraudzīto kopējā riska aprēķināšanas
veidu.
(3) Galvenais fonds atbilst šādām prasībām:
1) vismaz viens no fonda ieguldītājiem ir pakārtotais fonds;
2) fonds pats nav pakārtotais fonds;
3) fonds nav pakārtotā fonda ieguldītājs.
(4) Attiecībā uz galveno fondu piemēro šādus izņēmumus:
1) ja vismaz divi pakārtoti fondi ir galvenā fonda ieguldītāji, galvenais fonds var
nepiesaistīt papildu līdzekļus no citiem ieguldītājiem;
2) ja galvenais fonds neizplata fonda ieguldījumu apliecības citā dalībvalstī, bet tam
šajā dalībvalstī ir viens vai vairāki pakārtotie fondi, galvenais fonds var neievērot šā
likuma 77.2 un 77.3 panta prasības.
(5) Pakārtotā fonda pienākums ir uzraudzīt galvenā fonda darbības atbilstību fonda prospektā
un pārvaldes nolikumā noteiktajai kārtībai. Izpildot šo pienākumu, pakārtotajam fondam ir tiesības
paļauties uz informāciju un dokumentiem, kas saņemti no galvenā fonda vai — ja nepieciešams —
no to pārvaldošās sabiedrības, turētājbankas un fonda revidenta, ja vien nav pamatota iemesla
apšaubīt to pareizību. Fonda revidents šīs nodaļas izpratnē ir fonda prospektā vai pārvaldes
nolikumā, vai tam pielīdzināmā dokumentā norādītais revidents.
(6) Ja pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība vai jebkura cita persona, kas rīkojas šā fonda
vai šo fondu pārvaldošās sabiedrības vārdā, sakarā ar ieguldījumu galvenā fonda ieguldījumu
apliecībās saņem komisijas naudu vai citu maksājumu, šo naudu vai maksājumu ieskaita pakārtotā
fonda aktīvos.
(7) Galvenais fonds nekavējoties informē Komisiju par katru pakārtoto fondu, kurš veic
ieguldījumus tā ieguldījumu apliecībās. Ja pakārtotais fonds ir nodibināts citā dalībvalstī, Komisija
par šādu ieguldījumu nekavējoties informē pakārtotā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.
(8) Galvenais fonds neiekasē no pakārtotā fonda komisijas naudu sakarā ar ieguldījumu
apliecību izlaišanu vai atpakaļpirkšanu.
(9) Galvenais fonds nodrošina, ka visa informācija, ko tas sniedz saskaņā ar šo likumu vai
Komisijas normatīvajiem noteikumiem, fonda pārvaldes nolikumu vai prospektu, laikus ir pieejama
pakārtotā fonda sabiedrībai, uzraudzības institūcijai, turētājbankai un fonda revidentam.
(10) Ja galvenais fonds un pakārtotais fonds ir reģistrēti Latvijā, Komisija nekavējoties
informē pakārtoto fondu par visiem pieņemtajiem lēmumiem un konstatētajiem šīs nodaļas
prasību pārkāpumiem galvenā fonda darbībā un galvenā fonda sabiedrības, turētājbankas vai fonda
revidenta darbībā.
79

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2011. gada 10. novembrī

(11) Ja galvenais fonds un pakārtotais fonds ir nodibināti dažādās dalībvalstīs, Komisija
nekavējoties informē pakārtotā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūciju par visiem
pieņemtajiem lēmumiem un konstatētajiem šā likuma vai citu normatīvo aktu prasību pārkāpumiem
saistībā ar Latvijā reģistrēta galvenā fonda darbību un galvenā fonda sabiedrības, turētājbankas vai
fonda revidenta darbību. Komisija nekavējoties informē pakārtoto fondu, kas reģistrēts Latvijā, par
informāciju, ko tā saņēmusi no galvenā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas.
71.2 pants. Atļaujas saņemšana galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanai
(1) Galvenās un pakārtotās struktūras darījumu drīkst veikt tikai pēc tam, kad saņemta
pakārtotā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas atļauja un ir stājusies spēkā šā likuma
71.3 panta pirmajā daļā un 71.4 panta pirmajā un septītajā daļā minētā vienošanās vai noteikumi.
(2) Ja pakārtotā fonda izcelsmes valsts ir Latvija, pirms galvenās un pakārtotās struktūras
darījuma veikšanas pakārtotais fonds saņem Komisijas atļauju šāda darījuma veikšanai. Komisija
izsniedz atļauju, ja pakārtotais fonds, tā turētājbanka un fonda revidents, kā arī galvenais fonds
atbilst visām šīs nodaļas prasībām. Atļaujas saņemšanai pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība
iesniedz Komisijai šādus dokumentus:
1) pakārtotā fonda un galvenā fonda pārvaldes nolikumu;
2) pakārtotā fonda un galvenā fonda prospektu un ieguldītājiem paredzēto
pamatinformāciju;
3) šā likuma 71.3 panta pirmajā daļā minēto vienošanos vai noteikumus par pakārtotā
fonda un galvenā fonda darbības nosacījumiem;
4) pārveidojot esošu fondu par pakārtotu fondu, — pakārtotā fonda ieguldītājiem
sniedzamo informāciju, kas minēta šā likuma 71.6 panta pirmajā daļā;
5) ja galvenajam fondam un pakārtotajam fondam ir dažādas turētājbankas, — šā
likuma 71.4 panta pirmajā daļā minēto vienošanos par informācijas apmaiņu starp
šīm turētājbankām;
6) ja galvenajam fondam un pakārtotajam fondam ir dažādi fonda revidenti, — šā
likuma 71.4 panta septītajā daļā minēto vienošanos par informācijas apmaiņu starp
šiem revidentiem.
(3) Ja galvenā fonda izcelsmes valsts nav Latvija, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība
papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem iesniedz Komisijai arī galvenā fonda
izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas apliecinājumu, ka galvenais fonds ir atvērtais ieguldījumu
fonds vai tāda fonda apakšfonds, kas atbilst šā likuma 71.1 panta trešās daļas 2. un 3.punkta prasībām.
Minēto apliecinājumu sabiedrība iesniedz latviešu valodā vai citā valodā, kuras izmantošanai
piekritusi Komisija.
(4) Pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas Komisija 15 darbdienu
laikā rakstveidā informē pakārtoto fondu pārvaldošo sabiedrību par atļauju vai aizliegumu veikt
pakārtotā fonda ieguldījumu galvenajā fondā.
71.3 pants. Galvenās un pakārtotās struktūras darījumu veikšanas noteikumi
(1) Pirms galvenās un pakārtotās struktūras darījuma veikšanas iesaistītie fondi noslēdz
vienošanos par pakārtotā fonda un galvenā fonda darbības nosacījumiem. Šī vienošanās pēc
pieprasījuma un bez maksas ir izsniedzama fonda ieguldītājiem. Ja iesaistītos fondus pārvalda
viena un tā pati sabiedrība, tā neslēdz vienošanos, bet izstrādā iekšējos noteikumus, nodrošinot
atbilstību šā panta prasībām.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās un iekšējo noteikumu saturu nosaka Komisija.
(3) Ja pakārtotais fonds un galvenais fonds ir reģistrēti Latvijā, šā panta pirmajā daļā minēto
vienošanos slēdz atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un nosaka Latvijas tiesu kā strīdu
izskatīšanas institūciju.
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(4) Ja pakārtotais fonds un galvenais fonds ir dibināti (reģistrēti) dažādās dalībvalstīs, šā
panta pirmajā daļā minētās vienošanās nosacījumos par piemērojamās jurisdikcijas izvēli paredz,
ka uz šo vienošanos attiecas pakārtotā fonda vai galvenā fonda izcelsmes valsts normatīvie akti un
ka abas puses piekrīt tās pašas valsts tiesas jurisdikcijai, kuras tiesību normas piemēro attiecībā uz
šo vienošanos.
(5) Galvenais fonds un pakārtotais fonds nodrošina, ka to neto aktīvu vērtības aprēķināšanas
un publicēšanas laiks tiek saskaņots, lai izvairītos no atšķirībām, ko var izraisīt dažādu valstu laika
zonu starpība.
(6) Ja galveno fondu pārvaldošā sabiedrība pieņem lēmumu uz laiku pārtraukt ieguldījumu
apliecību atpakaļpirkšanu, visi tā pakārtotie fondi, neņemot vērā šā likuma 54.panta trešās daļas
noteikumus, ir tiesīgi pārtraukt savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu uz tādu pašu laiku kā
galvenais fonds.
(7) Ja galvenais fonds tiek likvidēts, likvidē arī pakārtoto fondu, izņemot gadījumus, kad
Komisija pieņem lēmumu atļaut pakārtotajam fondam, kuru tā reģistrējusi:
1) vismaz 85 procentus no pakārtotā fonda aktīviem ieguldīt cita galvenā fonda
ieguldījumu apliecībās;
2) pārveidoties par fondu, kas nav pakārtots fonds.
(8) Galveno fondu likvidē ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad galvenais fonds ir informējis
visus savus ieguldītājus un savu pakārtoto fondu izcelsmes valstu uzraudzības institūcijas par
lēmumu fondu likvidēt.
(9) Lai saņemtu šā panta septītajā daļā minēto atļauju, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība
ne vēlāk kā divus mēnešus pēc dienas, kad galvenais fonds tai paziņojis par plānoto likvidācijas
uzsākšanu, iesniedz Komisijai iesniegumu un dokumentus, kuru saturu nosaka Komisija.
Likvidācijas gadījumā pakārtotais fonds, ievērojot šajā daļā noteiktos termiņus, iesniedz Komisijai
iesniegumu un šā likuma 35.1 pantā minēto dokumentu.
(10) Ja galvenais fonds informē pakārtoto fondu par plānoto likvidācijas uzsākšanu vairāk
nekā piecus mēnešus pirms dienas, kad likvidācija tiek uzsākta, šā panta devītajā daļā minētos
dokumentus Komisijai iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms likvidācijas uzsākšanas dienas.
Pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība pēc iespējas īsākā laikā paziņo fonda ieguldītājiem par
plānoto fonda likvidāciju.
(11) Ja galveno fondu apvieno ar citu fondu vai atbilstoši fonda izcelsmes valsts
normatīvajiem aktiem sadala divos vai vairākos fondos, pakārtoto fondu likvidē, izņemot
gadījumus, kad Komisija pieņem lēmumu pakārtotajam fondam, kuru tā reģistrējusi, atļaut:
1) arī turpmāk darboties kā tā paša galvenā fonda pakārtotajam fondam vai cita galvenā
fonda pakārtotajam fondam, kas radies galvenā fonda apvienošanas vai sadalīšanas
rezultātā;
2) vismaz 85 procentus no saviem aktīviem ieguldīt citā galvenajā fondā, kas nav radies
apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā;
3) pārveidoties par fondu, kas nav pakārtots fonds.
(12) Lai saņemtu šā panta vienpadsmitajā daļā minēto atļauju vai uzsāktu pakārtotā
fonda likvidāciju, pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc dienas, kad tā
saņēmusi informāciju no galvenā fonda par plānoto apvienošanu vai sadalīšanu, iesniedz Komisijai
iesniegumu un dokumentus, kuru saturu nosaka Komisija.
(13) Galvenā fonda apvienošana stājas spēkā ne agrāk kā 60 dienas pēc tam, kad galvenais
fonds ir nodrošinājis visus savus ieguldītājus un savu pakārtoto fondu izcelsmes valstu uzraudzības
institūcijas ar informāciju, kas minēta šā likuma 34.1 pantā vai ir tai līdzvērtīga.
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(14) Ja pakārtotā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcija nav piešķīrusi atļauju
pakārtotajam fondam arī turpmāk darboties kā galvenā fonda pakārtotajam fondam vai cita fonda
pakārtotajam fondam, kas radies galvenā fonda apvienošanas vai sadalīšanas rezultātā, galvenais
fonds nodrošina, ka pakārtotais fonds var atpirkt visas savas ieguldījumu apliecības no galvenā
fonda, pirms stājas spēkā galvenā fonda apvienošana vai sadalīšana.
(15) Ja galvenais fonds ir informējis pakārtoto fondu, iesniedzot tam šā likuma 34.1 pantā
minēto informāciju vai tai līdzvērtīgu informāciju, vairāk nekā četrus mēnešus pirms apvienošanas
vai sadalīšanas spēkā stāšanās dienas, Komisijai šā panta divpadsmitajā daļā minētos dokumentus
iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms attiecīgās dienas. Pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība
pēc iespējas drīzāk paziņo fonda ieguldītājiem un galvenajam fondam par plānoto fonda likvidāciju.
(16) Pēc visu šā panta devītajā un divpadsmitajā daļā minēto dokumentu saņemšanas
Komisija 15 darbdienu laikā rakstveidā informē pakārtoto fondu pārvaldošo sabiedrību par atļauju
vai aizliegumu veikt šā panta septītajā vai vienpadsmitajā daļā minētās darbības. Pēc Komisijas
lēmuma saņemšanas pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība informē par to galveno fondu.
71.4 pants. Vienošanās par informācijas apmaiņu
(1) Ja galvenajam fondam un pakārtotajam fondam ir dažādas turētājbankas, tās noslēdz
vienošanos par informācijas apmaiņu. Minētās vienošanās saturu nosaka Komisija.
(2) Ja pakārtotais fonds un galvenais fonds ir noslēguši vienošanos saskaņā ar šā likuma
71.3 panta pirmo daļu, šā panta pirmajā daļā norādītās vienošanās nosacījumos paredz, ka attiecībā
uz turētājbanku vienošanos piemēro tās pašas dalībvalsts tiesību normas, kuras piemēroja fondu
vienošanās nosacījumos, un abas turētājbankas piekrīt attiecīgās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai.
(3) Ja pakārtotā fonda un galvenā fonda vienošanos aizstāj ar iekšējiem noteikumiem, šā
panta pirmajā daļā minētās vienošanās nosacījumos paredz, ka normatīvie akti, kas attiecas uz
vienošanos par informācijas apmaiņu starp abām turētājbankām, ir vai nu tās dalībvalsts normatīvie
akti, kurā dibināts pakārtotais fonds, vai, ja dalībvalstis ir dažādas, tās dalībvalsts normatīvie akti,
kurā dibināts galvenais fonds, un abas turētājbankas piekrīt tās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai, kuras
normatīvie akti attiecas uz turētājbanku vienošanos par informācijas apmaiņu.
(4) Ja galvenā fonda un pakārtotā fonda turētājbanka pilda šīs nodaļas prasības, attiecīgās
informācijas apmaiņa nav uzskatāma par to noteikumu pārkāpumu attiecībā uz informācijas
izpaušanu vai datu aizsardzību, kuri tai ir saistoši saskaņā ar līgumu vai normatīvajiem aktiem, un
turētājbanka vai jebkura cita persona, kas rīkojas tās vārdā, nav saucama pie atbildības.
(5) Pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība ir atbildīga par to, lai pakārtotā fonda turētājbankai
tiktu sniegta visa tās pienākumu izpildei nepieciešamā informācija par galveno fondu.
(6) Galvenā fonda turētājbankai ir pienākums nekavējoties informēt galvenā fonda izcelsmes
valsts uzraudzības institūciju, pakārtoto fondu pārvaldošo sabiedrību un turētājbanku par visiem galvenā
fonda darbības pārkāpumiem, ko tā konstatē, pildot savas funkcijas, un kas ir pretrunā ar normatīvajiem
aktiem, fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu vai turētājbankas līgumu, tai skaitā par:
1) kļūdām, kas pieļautas galvenā fonda neto aktīvu vērtības aprēķinos;
2) kļūdām, kas pieļautas pakārtotā fonda darījumos sakarā ar ieguldījumu apliecību
pirkšanu no galvenā fonda, parakstīšanos uz ieguldījumu apliecībām vai to
atpakaļpieņemšanas vai atpakaļpirkšanas pieprasījumiem;
3) kļūdām, kas saistītas ar galvenā fonda veiktajiem maksājumiem fonda ieguldītājiem
vai ieņēmumu kapitalizāciju vai ar to saistītā jebkāda ieturamā nodokļa aprēķinā;
4) galvenā fonda pārvaldes nolikumā, prospektā vai ieguldītājiem paredzētajā
pamatinformācijā aprakstīto ieguldījumu mērķu neievērošanu, ieguldījumu
politikas vai stratēģijas pārkāpumiem;
5) valsts normatīvajos aktos vai fonda pārvaldes nolikumā, prospektā vai ieguldītājiem
paredzētajā pamatinformācijā norādīto ieguldījumu un aizņēmuma limita
pārkāpumiem.
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(7) Ja galvenajam fondam un pakārtotajam fondam ir dažādi revidenti, tie noslēdz vienošanos
par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu savu pienākumu izpildi.
(8) Šā panta septītajā daļā minētās vienošanās nosacījumos paredz, ka pakārtotā fonda
revidents revīzijas ziņojumā ņem vērā galvenā fonda revīzijas ziņojumu. Ja pakārtotā fonda un
galvenā fonda pārskata gads atšķiras, galvenā fonda revidents sagatavo revīzijas ziņojumu pakārtotā
fonda pārskata gada pēdējā dienā. Pakārtotā fonda revidentam ir pienākums ziņot par visiem
pārkāpumiem, kas norādīti galvenā fonda revīzijas ziņojumā, un par to ietekmi uz pakārtoto fondu.
(9) Šajā nodaļā minētās informācijas atklāšana un dokumentu sniegšana nav uzskatāma
par jebkādu likumu, normatīvo norādījumu, noteikumu vai līgumu pārkāpumu un nerada fonda
revidentam civiltiesisko atbildību.
(10) Ja pakārtotais fonds un galvenais fonds ir noslēguši vienošanos saskaņā ar šā likuma
3
71. panta pirmo daļu, šā panta septītajā daļā minētās vienošanās nosacījumos paredz, ka attiecībā uz
fondu revidentu vienošanos piemēro tās pašas dalībvalsts normatīvos aktus, kurus piemēroja fondu
vienošanās nosacījumos, un abu fondu revidenti piekrīt attiecīgās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai.
(11) Ja pakārtotā fonda un galvenā fonda vienošanos aizstāj ar iekšējiem noteikumiem,
šā panta septītajā daļā minētās vienošanās nosacījumos paredz, ka normatīvie akti, kas attiecas
uz vienošanos par informācijas apmaiņu starp abu fondu revidentiem, ir vai nu tās dalībvalsts
normatīvie akti, kurā dibināts (reģistrēts) pakārtotais fonds, vai tās dalībvalsts normatīvie akti, kurā
dibināts (reģistrēts) galvenais fonds, un abu fondu revidenti piekrīt tās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai,
kuras normatīvie akti attiecas uz vienošanos par informācijas apmaiņu starp abu fondu revidentiem.
71.5 pants. Pakārtotā fonda sniedzamā informācija
(1) Pakārtotā fonda prospektā papildus informācijai, kas paredzēta šā likuma 57.pantā, iekļauj
šādu informāciju:
1) apliecinājums, ka fonds ir pakārtots konkrētam galvenajam fondam un 85 procentus
vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda galvenā fonda ieguldījumu apliecībās;
2) ieguldījumu mērķis un politika, tai skaitā riska profils un ziņas par to, vai pakārtotā
fonda un galvenā fonda darbības rezultāti ir identiski, vai par to, cik lielā mērā un
kādu iemeslu dēļ tie atšķiras, tai skaitā šā likuma 71.1 panta pirmajā daļā noteikto
ieguldījumu nosacījumu apraksts;
3) īss galvenā fonda apraksts, kas ietver arī ziņas par tā organizāciju, ieguldījumu
mērķiem un politiku, riska profilu un to, kā var iegūt aktualizētu galvenā fonda
prospektu;
4) saskaņā ar šā likuma 71.3 panta pirmo daļu noslēgtās vienošanās par pakārtotā fonda
un galvenā fonda darbības nosacījumiem īss apraksts;
5) ziņas par to, kā fonda ieguldītāji var iegūt pilnīgu informāciju par galveno fondu
un par vienošanos, ko pakārtotais fonds un galvenais fonds noslēguši saskaņā ar šā
likuma 71.3 panta pirmo daļu;
6) atlīdzība un maksājumi, ko pakārtotais fonds maksā sakarā ar saviem ieguldījumiem
galvenā fonda ieguldījumu apliecībās, kā arī pakārtotā fonda un galvenā fonda
kopējie maksājumi;
7) pakārtotajam fondam piemērojamo nodokļu un nodevu maksājumi, ja tas iegulda
savus aktīvus galvenajā fondā.
(2) Papildus šā likuma 75.pantā minētajai informācijai pakārtotā fonda finanšu pārskatos
iekļauj informāciju par pakārtotā fonda un galvenā fonda ieturēto un samaksāto komisijas naudu un
citiem maksājumiem. Pakārtotā fonda gada un pusgada pārskatā attiecīgi norāda, kur ir pieejama
galvenā fonda gada un pusgada pārskata kopija.
(3) Papildus šā likuma 23.panta pirmās daļas, 56.panta piektās daļas un 75.panta ceturtās
un piektās daļas prasībām pakārtotais fonds, kas reģistrēts Latvijā, nosūta Komisijai galvenā fonda
prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, un šo dokumentu grozījumus, kā arī gada
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un pusgada pārskatu.
(4) Pakārtotais fonds visos publiskajos paziņojumos norāda, ka tas 85 procentus vai vairāk no
saviem aktīviem pastāvīgi iegulda galvenā fonda ieguldījumu apliecībās.
(5) Pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma bez maksas
izsniedz tiem papīra formā galvenā fonda prospektu, kā arī gada un pusgada pārskatu kopijas.
71.6 pants. Fonda pārveidošana par pakārtotu fondu un galvenā fonda maiņa
(1) Pirms fonda pārveidošanas par pakārtotu fondu šo fondu pārvaldošā sabiedrība sniedz
fonda ieguldītājiem šādu informāciju:
1) apliecinājumu, ka Komisija ir atļāvusi veikt pakārtotā fonda ieguldījumus attiecīgā
galvenā fonda ieguldījumu apliecībās;
2) pakārtotā fonda un galvenā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju.
Pakārtotā fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija tiek precizēta atbilstoši
šā fonda plānotajai darbībai;
3) datumu, kad pakārtotais fonds sāks veikt ieguldījumus galvenajā fondā, vai, ja
attiecīgie ieguldījumi jau ir veikti, — datumu, kad ieguldījums pārsniegs šā likuma
66.panta desmitajā daļā noteikto ierobežojumu;
4) apliecinājumu, ka fonda ieguldītājiem 30 kalendāra dienu laikā ir tiesības pieprasīt
savu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu bez maksas, izņemot izmaksas, kas
saistītas ar fonda aktīvu realizāciju. Šīs tiesības rodas brīdī, kad pakārtotais fonds ir
nodrošinājis fonda ieguldītājus ar šajā punktā minēto informāciju.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju sniedz ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pirms
dienas, kas norādīta šā panta pirmās daļas 3.punktā. Komisija nosaka šā panta pirmajā daļā minētās
informācijas sniegšanas kārtību.
(3) Ja atbilstoši šā likuma 77.2 pantā minētajai kārtībai pakārtotā fonda ieguldījumu apliecības
tiek izplatītas citā dalībvalstī, šā panta pirmajā daļā minēto informāciju fondu pārvaldošā sabiedrība
nodrošina pakārtotā fonda uzņēmējvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, vai
citā valodā, kuras izmantošanai piekritusi pakārtotā fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcija.
Pakārtoto fondu pārvaldošā sabiedrība atbild par tulkojuma sagatavošanu, kā arī apliecina
šajā tulkojumā norādītās informācijas atbilstību tai informācijai, kas norādīta oriģinālvalodā
sagatavotajos dokumentos.  
(4) Pakārtotais fonds nav tiesīgs veikt ieguldījumus galvenā fonda ieguldījumu apliecībās,
pārsniedzot šā likuma 66.panta desmitajā daļā minētos ieguldījumu ierobežojumus, pirms nav
beidzies šā panta otrajā daļā noteiktais termiņš.”
42. 73.pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “pilnvarota persona” ar vārdiem “nodrošinot, ka visi
fonda aktīvi un saistības ir identificējami jebkurā laikā”;
papildināt septīto daļu pēc vārdiem “pusgada pārskatu” ar vārdiem “kopiju papīra formā”;
papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Sniedzot fondu pārrobežu pārvaldes pakalpojumus citā dalībvalstī, sabiedrība izstrādā
grāmatvedības politiku un uzskaites procedūras atbilstoši šīs dalībvalsts noteiktajām prasībām,
lai, balstoties uz grāmatvedības datiem, precīzi noteiktu fonda neto aktīvu vērtību un attiecīgi
aprēķinātu ieguldījumu apliecību cenu vai fonda daļu vērtību, par kādu tiek nodrošināta apliecību
pārdošana un atpakaļpirkšana.”
43. Aizstāt 75.2 panta otrajā daļā vārdus “persona, kura saskaņā ar likumu ir tiesīga sniegt
revīzijas pakalpojumus (turpmāk — zvērināts revidents)” ar vārdiem “zvērināts revidents”.
44. 76.pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja sabiedrība vēlas uzsākt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu kādā no dalībvalstīm, tā
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iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumā sabiedrība norāda dalībvalsti, kurā paredzēts sniegt
pārvaldes pakalpojumus, un veidu, kādā paredzēts sniegt pārvaldes pakalpojumus — atverot filiāli
vai bez filiāles atvēršanas. Vienlaikus ar iesniegumu sabiedrība iesniedz Komisijai sabiedrības
izstrādāto darbības programmu, kurā norādīta šāda informācija:
1) pārvaldes pakalpojumi, kurus sabiedrība plāno sniegt dalībvalstī;
2) sabiedrības riska pārvaldības procedūras apraksts;
3) sabiedrības izstrādātās ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) par sabiedrības
pārvaldes pakalpojumu sniegšanu izskatīšanas procedūras un veicamo pasākumu
apraksts;
4) sabiedrības izstrādātās procedūras apraksts, kas nodrošina informācijas pieejamību
pēc fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma.”;
izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Iesniegumam pievienotajā filiāles darbības programmā sabiedrība papildus norāda filiāles
organizatorisko struktūru, kas dod patiesu un skaidru priekšstatu par plānoto filiāles darbību,
sniedzamajiem pakalpojumiem, tiem atbilstošu darba organizāciju.”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Vienlaikus ar šā panta piektajā daļā minēto lēmumu Komisija nosūta attiecīgās dalībvalsts
uzraudzības institūcijai šā panta trešajā un ceturtajā daļā minēto informāciju un dokumentus,
informāciju par Latvijā spēkā esošo ieguldītāju aizsardzības sistēmu un maksimālajiem
kompensācijas apmēriem, kā arī gadījumā, ja sabiedrība vēlas dalībvalstī sniegt fonda pārvaldes
pakalpojumus, aprakstu par sabiedrībai piešķirtās licences darbības jomu. Ja tiek izdarīti grozījumi
šajā daļā minētajā informācijā, Komisija par to informē sabiedrības uzņēmējvalsts uzraudzības
institūciju.”;
aizstāt septītajā un astotajā daļā vārdus “attiecīgās dalībvalsts” ar vārdiem “sabiedrības
uzņēmējvalsts”;
papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(9) Sabiedrība, sniedzot pakalpojumus dalībvalstī ar filiāles starpniecību, ievēro sabiedrības
uzņēmējvalstī spēkā esošos sabiedrības darbības noteikumus.
(10) Sabiedrība, sniedzot pakalpojumus dalībvalstī bez filiāles atvēršanas, ievēro šā likuma
1
13. , 13.2, 13.3, 13.4, 14., 14.1 un 54.1 panta prasības, kā arī prasības efektīvas iekšējās kontroles
sistēmas izveidei.
(11) Sabiedrība, kas sniedz fonda pārrobežu pārvaldes pakalpojumus citā dalībvalstī
reģistrētam fondam, dibinot šajā dalībvalstī filiāli vai bez filiāles starpniecības, ievēro šā likuma un
Komisijas normatīvo noteikumu prasības attiecībā uz sabiedrības darbības organizēšanu, tai skaitā
deleģēšanas noteikumus, riska pārvaldības procedūras, sabiedrības darbību regulējošo prasību
ievērošanas uzraudzības, kā arī sabiedrības pārskatu un ziņojumu sagatavošanas un sniegšanas
noteikumus un sabiedrības izstrādātās iekšējās kontroles sistēmas noteikumus.
(12) Sabiedrība, kas veic šā panta vienpadsmitajā daļā minētās darbības, pēc Komisijas
pieprasījuma iesniedz tā fonda gada un pusgada pārskatu kopijas, kuram šī sabiedrība sniedz fonda
pārrobežu pārvaldes pakalpojumus, kā arī šā fonda prospektu un visus tā turpmākos grozījumus.”
45. 77.pantā:
papildināt otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja sabiedrība vēlas sniegt fonda pārvaldes pakalpojumus, paziņojumam   pievieno arī
aprakstu par sabiedrībai piešķirtās licences darbības jomu un licencē noteiktajiem ierobežojumiem
attiecībā uz fondu veidiem, ko sabiedrība ir tiesīga pārvaldīt.”;
izteikt otrās daļas 1.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b) darbības programmu, kurā norādīti tie pārvaldes pakalpojumi, kurus sabiedrība
plāno sniegt Latvijā, un iekļauts riska pārvaldības procedūras apraksts. Papildus
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darbības programmā iekļauj sabiedrības izstrādāto ieguldītāju iesniegumu un
sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūras un veicamo pasākumu aprakstu, kā arī tās
procedūras aprakstu, kura nodrošina informācijas pieejamību pēc fonda izcelsmes
valsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma,”;
izslēgt sesto daļu;
aizstāt septītās daļas trešajā teikumā vārdus “piemērotu informācijas nesēju vai vietu” ar
vārdiem “pastāvīgu informācijas nesēju”;
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle Latvijā ievēro šā likuma 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.,
1
14. un 54.1 panta prasības, kā arī prasības efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidei. Veicot šajā
daļā minēto prasību ievērošanas uzraudzību, Komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu
uzraudzības institūcijām.”
46. Papildināt VIII nodaļu ar 77.1, 77.2, 77.3 un 77.4 pantu šādā redakcijā:
“77.1 pants. Latvijā reģistrēta atvērtā ieguldījumu fonda pārrobežu pārvalde
(1) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas šā likuma 77.pantā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi
pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, atverot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ir tiesīga, ievērojot
šajā pantā minēto kārtību, veikt Latvijā reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu pārvaldi.
(2) Veicot šā panta pirmajā daļā minēto fonda pārrobežu pārvaldi, dalībvalstī licencēta
sabiedrība ievēro:
1) sabiedrības izcelsmes valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz sabiedrības darbības
organizēšanu, ieskaitot deleģēšanas noteikumus, riska pārvaldības procedūras,
sabiedrības darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzības, kā arī sabiedrības
pārskatu un ziņojumu sagatavošanas un sniegšanas noteikumus un sabiedrības
izstrādātās iekšējās kontroles sistēmas noteikumus;
2) šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasības attiecībā uz atvērtā
ieguldījumu fonda darbību;
3) tā fonda pārvaldes nolikuma un prospekta noteikumus, attiecībā uz kuru ir pieprasīta
atļauja.
(3) Šā panta otrās daļas 2.punktā minētās prasības attiecas uz:
1) fonda izveidi un reģistrāciju;
2) ieguldījumu apliecību emisiju, pārdošanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu;
3) ieguldījumu politiku un ierobežojumiem, arī aprēķinot kopējo risku un saistības;
4) ierobežojumiem attiecībā uz aizņēmumiem, aizdevumiem un darījumiem ar finanšu
instrumentiem, ja tie darījuma noslēgšanas brīdī nav fonda manta;
5) aktīvu novērtēšanu un fonda grāmatvedību;
6) ieguldījumu apliecību emisijas cenas vai atpakaļpirkšanas cenas aprēķināšanu un kļūdām
neto aktīvu vērtības un ar to saistītās ieguldītājiem paredzētās kompensācijas aprēķinos;
7) ieņēmumu sadali vai atkārtotu ieguldīšanu;
8) fonda informācijas un ziņojumu sniegšanas prasībām, tai skaitā prasībām attiecībā
uz prospektu, pārvaldes nolikumu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kā
arī periodiskajiem pārskatiem;
9) ar ieguldījumu apliecību izplatīšanu saistītajiem pasākumiem;
10) attiecībām ar fonda ieguldītājiem;
11) fonda reorganizāciju;
12) fonda likvidāciju;
13) ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošanu;
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14) maksu par fonda reģistrēšanu un uzraudzību;
15) ieguldījumu apliecību turētāju balsstiesību un citu tiesību, kas saistītas ar šīs daļas 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.punktu, īstenošanu.
(4) Dalībvalstī licencēta sabiedrība ir atbildīga par tās darbības atbilstību šā panta prasībām
un organizatorisko lēmumu pieņemšanu un īstenošanu.
(5) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas vēlas pārvaldīt Latvijā reģistrētu fondu, iesniedz
Komisijai iesniegumu par fonda pārvaldi. Iesniegumam pievieno:
1) rakstveida vienošanos ar turētājbanku, kura atbilst šā likuma 47.panta ceturtās un
piektās daļas prasībām;
2) informāciju par fonda pārvaldes tiesību deleģēšanas kārtību attiecībā uz fonda
ieguldījumu pārvaldīšanu un fonda administratīvo vadību.
(6) Ja dalībvalstī licencēta sabiedrība jau pārvalda Latvijā reģistrētu atvērto ieguldījumu
fondu, atkārtota Komisijas rīcībā esošu dokumentu iesniegšana nav nepieciešama. Sabiedrība šajā
daļā minēto informāciju norāda iesniegumā par fonda pārvaldi.
(7) Izvērtējot šā panta piektajā daļā minētos dokumentus un ievērojot informāciju, kas
norādīta šā likuma 77.panta otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā minētajā aprakstā, Komisija, ja
nepieciešams, vēršas attiecīgās sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijā ar lūgumu sniegt
atzinumu par to, vai fonda veids, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja, atbilst sabiedrībai piešķirtās
atļaujas darbības jomai.
(8) Komisija var noraidīt dalībvalstī licencētas sabiedrības iesniegumu, ja:
1) sabiedrība neatbilst tām šā panta prasībām, kuru izpildes uzraudzība ietilpst
Komisijas kompetencē;
2) sabiedrība nav saņēmusi savas izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas atļauju
pārvaldīt to fonda veidu, attiecībā uz kuru ir pieprasīta atļauja;
3) sabiedrība nav iesniegusi šā panta piektajā daļā minētos dokumentus.
(9) Pirms iesnieguma noraidīšanas Komisija konsultējas ar attiecīgās sabiedrības izcelsmes
valsts uzraudzības institūciju.
(10) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, veicot šā panta pirmajā daļā minēto darbību, attiecībā
uz Latvijā reģistrēto fondu nodrošina, ka:
1) bez Komisijas atļaujas netiek mainīta fondu pārvaldošā sabiedrība vai turētājbanka;
2) bez Komisijas atļaujas netiek izdarīti grozījumi fonda prospektā un pārvaldes
nolikumā;
3) Komisija tiek informēta par visiem grozījumiem šā panta piektajā daļā minētajos
dokumentos.
77.2 pants. Latvijā reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšana
dalībvalstī
(1) Sabiedrība, kas vēlas sākt Latvijā reģistrēta atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu
apliecību izplatīšanu dalībvalstī, pirms minētās darbības uzsākšanas iesniedz Komisijai
paziņojumu, kas aizpildīts atbilstoši Eiropas Komisijas 2010.gada 1.jūlija regulas Nr.584/2010, ar
ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz tipveida paziņojuma
vēstules un apliecinājuma par PVKIU formu un saturu, elektroniskās saziņas izmantošanu starp
kompetentajām iestādēm paziņošanas nolūkos un kārtību, kādā veicamas pārbaudes uz vietas un
izmeklēšana, kā arī informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, (turpmāk — Eiropas
Komisijas regula Nr.584/2010) 1.pielikumam. Paziņojumu aizpilda valodā, kuras izmantošanu ir
akceptējusi Komisija, un to Komisijai iesniedz, izmantojot elektroniskos datu nesējus.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā iekļauj informāciju par fonda ieguldījumu
apliecību izplatīšanas kārtību, kas noteikta dalībvalstī, kurā sabiedrība plāno izplatīt fonda
apliecības, tai skaitā informāciju par fonda ieguldījumu apliecību klasēm, ja tādas ir paredzētas.
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(3) Ja Latvijā reģistrētu fondu pārvaldošā sabiedrība vēlas attiecīgajā dalībvalstī tikai izplatīt
tās pārvaldībā esošā atvērtā ieguldījumu fonda apliecības bez filiāles atvēršanas un nesniedzot
attiecīgajā dalībvalstī nevienu citu šā likuma 5.pantā minēto pakalpojumu, sabiedrība paziņojumā
iekļauj norādi, ka ar fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu nodarbojas sabiedrība, kas pārvalda
šo fondu.
(4) Šā panta pirmajā daļā minētajam paziņojumam sabiedrība pievieno šādus fonda
dokumentus:
1) fonda pārvaldes nolikums;
2) fonda prospekts;
3) fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija;
4) pēdējais revidētais un apstiprinātais gada pārskats, kā arī pusgada pārskats, ja tas
apstiprināts pēc gada pārskata apstiprināšanas.
(5) Sabiedrība nodrošina šā panta ceturtajā daļā minēto dokumentu tulkojumu atbilstoši
tās dalībvalsts normatīvo aktu prasībām, kurā sabiedrība plāno sākt izplatīt fonda ieguldījumu
apliecības.
(6) Komisija pārbauda, vai sabiedrība ir iesniegusi visus šā panta pirmajā un ceturtajā daļā
minētos dokumentus un vai tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
(7) Komisija 10 darbdienu laikā pēc visu šā panta pirmajā un ceturtajā daļā minēto un atbilstoši
noformēto dokumentu saņemšanas elektroniski tos nosūta tās dalībvalsts uzraudzības institūcijai,
kurā sabiedrība plāno sākt izplatīt fonda ieguldījumu apliecības. Papildus Komisija nosūta attiecīgās
dalībvalsts uzraudzības institūcijai atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr.584/2010 2.pielikumam
sagatavoto apliecinājumu par fonda reģistrāciju.
(8) Pēc šā panta septītajā daļā minēto dokumentu nosūtīšanas Komisija paziņo par to
sabiedrībai. Sabiedrība ir tiesīga sākt fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu attiecīgajā dalībvalstī
ar dienu, kad Komisija paziņojusi sabiedrībai par šā panta septītajā daļā minēto dokumentu
nosūtīšanu.
(9) Fondu pārvaldošā sabiedrība paziņo fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai par
jebkuriem grozījumiem šā panta ceturtajā daļā minētajos dokumentos.
(10) Fondu pārvaldošā sabiedrība nodrošina, ka tās mājaslapā internetā ir pieejami šā panta
ceturtajā daļā minētie dokumenti un to grozījumi, kā arī šo dokumentu tulkojumi atbilstoši šā
panta piektās daļas prasībām.
(11) Fondu pārvaldošā sabiedrība paziņo fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai par:
1) jebkuriem grozījumiem šā panta ceturtajā daļā minētajos dokumentos;
2) plānotajiem grozījumiem fonda apliecību izplatīšanas kārtībā vai šā panta pirmajā
daļā norādītajā paziņojumā iekļautajā informācijā. Šo informāciju sabiedrība nosūta
fonda uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas.
(12) Ja sabiedrība vēlas mainīt fonda apliecību izplatīšanas kārtību un grozīt šā panta pirmajā
daļā minētajā paziņojumā iekļauto informāciju, tā pirms šo grozījumu izdarīšanas nosūta fonda
uzņēmējvalsts uzraudzības institūcijai rakstveida paziņojumu par plānotajiem grozījumiem.
77.3 pants. Dalībvalstī reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību
izplatīšana Latvijā
(1) Dalībvalstī reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām
pielīdzināmus vērtspapīrus (turpmāk — dalībvalsts fonda apliecības) Latvijā var izplatīt tikai šādas
komercsabiedrības:
1) kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā;
2) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus
Latvijā, vai dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura vēlas Latvijā izplatīt tās pārvaldībā
esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības;
88

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2011. gada 10. novembrī

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētās komercsabiedrības nodrošina dalībvalsts fonda apliecību
izplatīšanu, atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu un ar to saistītos norēķinus Latvijā.
(3) Dalībvalstī licencēta sabiedrība, kura vēlas Latvijā bez filiāles atvēršanas izplatīt tās
pārvaldībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, nesniedzot nevienu citu šā
likuma 5.pantā minētu pakalpojumu, ievēro tikai šajā pantā noteikto kārtību.
(4) Dalībvalsts fonda apliecības drīkst Latvijā sākt izplatīt ar dienu, kad Komisijai ir iesniegti
šādi atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai noformēti dokumenti:
1) fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas apliecinājums par fonda reģistrāciju,
kas atbilst Eiropas Komisijas regulas Nr.584/2010 2.pielikumam;
2) fondu pārvaldošās sabiedrības paziņojums, kas atbilst Eiropas Komisijas regulas
Nr.584/2010 1.pielikumam un ietver informāciju par attiecīgā fonda ieguldījumu
apliecību izplatīšanas kārtību Latvijā;
3) fonda pārvaldes nolikums vai tam pielīdzināms dokuments, prospekts, ieguldītājiem
paredzētā pamatinformācija un fonda pēdējais revidētais un apstiprinātais gada
pārskats, kā arī pusgada pārskats, ja tas apstiprināts pēc gada pārskata apstiprināšanas.
(5) Šā panta ceturtās daļas 1. un 2.punktā minētie dokumenti iesniedzami Komisijai valodā,
kuras izmantošanu akceptējusi Komisija.
(6) Šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētie dokumenti iesniedzami Komisijai, ievērojot
šādas prasības:
1) fonda ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai, kas noformēta svešvalodā,
pievieno tulkojumu latviešu valodā;
2) fonda prospektam, fonda pārvaldes nolikumam vai tam pielīdzināmam
dokumentam, kā arī citiem Komisijai iesniedzamiem dokumentiem, kas noformēti
svešvalodā, pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā vai citā valodā, kuras
izmantošanai piekritusi Komisija.
(7) Tulkojumos ietvertās informācijas atbilstību informācijai, kas norādīta oriģinālvalodā
sagatavotajos dokumentos, apliecina persona, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus fonda vārdā. Šā panta
sestās daļas prasības piemēro arī attiecīgo dokumentu grozījumiem.
(8) Komisija reģistrē un glabā visus dalībvalstu uzraudzības institūciju iesniegtos paziņojumus.
(9) Fondu pārvaldošā sabiedrība, izplatot fonda ieguldījumu apliecības Latvijā, ievēro un
izpilda šādas prasības:
1) nodrošina, ka ieguldītājiem Latvijā ir pieejama informācija un dokumenti tādā pašā
apjomā kā fonda izcelsmes valstī;
2) nodrošina, ka ieguldītāji Latvijā tiek laikus informēti par pārmaiņām fonda un
sabiedrības darbībā, grozījumiem fonda prospektā, ieguldītājiem paredzētajā
pamatinformācijā un fonda pārvaldes nolikumā, ievērojot fonda prospektā vai
fonda pārvaldes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā noteikto kārtību;
3) nodrošina, ka pēc ieguldītāju pieprasījuma tiem bez maksas izsniedz fonda
prospekta, ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas, fonda pārvaldes nolikuma
vai tam pielīdzināma dokumenta, fonda gada un pusgada pārskata kopiju papīra
formā;
4) nodrošina, ka ieguldītājiem Latvijā ir pieejama sabiedrības izstrādātā ieguldītāju
iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas kārtība un tie var iesniegt sūdzības par
sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem latviešu valodā;
5) nodrošina, ka Komisija laikus tiek informēta par grozījumiem ieguldītājiem
paredzētajā pamatinformācijā, fonda prospektā, fonda pārvaldes nolikumā vai tam
pielīdzināmā dokumentā, norādot, kur minētie dokumenti ir pieejami elektroniski;
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6)

ievēro fonda izcelsmes valsts normatīvo aktu prasības par ieguldījumu apliecību
emisijas, pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas publicēšanas kārtību;
7) nodrošina, ka šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētie dokumenti un to grozījumi,
kā arī šo dokumentu tulkojumi ir pieejami elektroniski ieguldījumu apliecību
izplatītāja, fondu pārvaldošās sabiedrības vai paša fonda mājaslapā internetā;
8) nodrošina, ka ieguldītājiem tiek izskaidrots to fonda dokumentu saturs, kuri netiek
tulkoti latviešu valodā.
(10) Ja sabiedrība vēlas mainīt fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību vai grozīt
informāciju, kas minēta šā panta ceturtās daļas 2.punktā norādītajā paziņojumā, sabiedrība pirms
grozījumu izdarīšanas nosūta Komisijai rakstveida paziņojumu par attiecīgajiem grozījumiem.
(11) Ja sabiedrība vēlas pārtraukt fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā vai fonds
tiek likvidēts, sabiedrība par plānoto darbību informē Komisiju un pirms fonda darbības izbeigšanas
vai fonda likvidācijas nodrošina, ka tiek izpildītas saistības pret Latvijas ieguldītājiem saskaņā ar
fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu vai tam pielīdzināmo dokumentu.
(12) Komisija var apturēt fonda ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā jebkurā no šādiem
gadījumiem:
1) Komisija saņem fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu, ka
fondu pārvaldošajai sabiedrībai tiek anulēta licence vai tās darbība tiek apturēta;
2) Komisija saņem fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas paziņojumu par
fonda darbības ierobežošanu vai apturēšanu;
3) fonds, to pārvaldošā sabiedrība vai fonda ieguldījumu apliecību izplatītājs pārkāpj
fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma, vai tam pielīdzināma dokumenta
noteikumus;
4) fonds, to pārvaldošā sabiedrība vai fonda ieguldījumu apliecību izplatītājs pārkāpj
Latvijas normatīvo aktu prasības, tai skaitā ieguldītāju intereses aizsargājošo
normatīvo aktu prasības.
(13) Komisija nodrošina, ka tās mājaslapā internetā tiek ievietota informācija par ieguldītāju
intereses aizsargājošo normatīvo aktu prasībām, kuras ir pienākums ievērot, izplatot dalībvalsts
fonda ieguldījumu apliecības Latvijā.
77.4 pants. Citu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšana Latvijā
Fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus, kas neatbilst šajā likumā
noteiktajiem atvērta ieguldījumu fonda darbības nosacījumiem, drīkst publiski piedāvāt un laist
publiskajā apgrozībā atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.”
47. 78.pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “licencēto sabiedrību” ar vārdiem “un reģistrēto fondu”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Komisijas izdota administratīva akta pārsūdzēšana tiesā neaptur tā darbību, ja Komisijas
izdotais administratīvais akts ir lēmums, kas paredz:
1) ierobežot sabiedrības vai turētājbankas darbību;
2) aizliegt sabiedrības amatpersonai veikt tās pienākumus;
3) aizliegt iegūt vai palielināt būtisku līdzdalību sabiedrībā;
4) aizliegt izmantot balsstiesības;
5) aizliegt deleģēt fonda pārvaldes pakalpojumus;
6) aizliegt nodot fonda pārvaldes tiesības citai sabiedrībai;
7) anulēt sabiedrībai izsniegto licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai;
8) uzsākt ieguldījumu fonda likvidāciju.”;
papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
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“(6) Lai nodrošinātu pārvaldes pakalpojumu sniegšanas uzraudzību, Komisija savas
kompetences ietvaros tieši vai sadarbībā ar citām iestādēm atbilstoši likumos noteiktajai kārtībai
papildus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā un citām šajā likumā noteiktajām tiesībām ir
tiesīga:
1) pieprasīt no jebkuras personas informāciju par tās darbību finanšu un kapitāla tirgū,
kā arī uzaicināt attiecīgo personu ierasties Komisijā un sniegt informāciju klātienē;
2) pieprasīt un saņemt no finanšu tirgus dalībniekiem telefonsarunu izdrukas un cita
veida datu pārraides ierakstus;
3) pieprasīt, lai tiek izbeigtas jebkādas darbības, kas ir pretrunā ar šā likuma prasībām;
4) pieprasīt, lai tiek iesaldēti sabiedrības un fondu aktīvi, vai ierobežot tiesības rīkoties
ar tiem;
5) ierobežot sabiedrības tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus;
6) ja tas nepieciešams ieguldītāju interešu aizsardzībai, pieprasīt ieguldījumu apliecību
emisijas, pārdošanas, atpakaļpirkšanas un atpakaļpieņemšanas apturēšanu;
7) iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par tām darbībām finanšu un
kapitāla tirgū, kuras ir pretrunā ar šā likuma prasībām;
8) anulēt sabiedrībai vai turētājbankai izsniegto licenci, kā arī pieņemt lēmumu par
ieguldījumu fonda likvidācijas uzsākšanu;
9) veikt nepieciešamos tiesiskos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka sabiedrība un
turētājbanka turpina pildīt šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasības.”
48. Papildināt likumu ar 78.1 pantu šādā redakcijā:
“78.1 pants. Finansējums Komisijas uzraudzības funkciju nodrošināšanai
(1) Sabiedrība maksā Komisijai par sabiedrības darbības uzraudzību šādā apmērā un kārtībā:
1) līdz 0,033 procentiem no sabiedrības pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā
aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2500 latiem gadā;
2) ja sabiedrība sniedz šā likuma 5.panta otrajā vai trešajā daļā minēto ieguldījumu
pakalpojumu, — līdz vienam procentam no sabiedrības sniegto ieguldījumu
pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latiem gadā.
(2) Citā dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas reģistrējusi atvērto ieguldījumu fondu Latvijā,
maksā Komisijai par Latvijā reģistrētā atvērtā ieguldījumu fonda darbības uzraudzību līdz
0,013 procentiem no šo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1000
latiem gadā.
(3) Papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem maksājumiem sabiedrība un
dalībvalstī licencēta sabiedrība maksā Komisijai:
1) par ieguldījumu fonda reģistrāciju — 1000 latu;
2) par ieguldījumu fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma grozījumu reģistrāciju —
300 latu.
(4) Dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle, kas reģistrēta Latvijā, maksā Komisijai par filiāles
darbības uzraudzību šādā kārtībā:
1) līdz vienam procentam no filiāles Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes
pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 1500 latiem gadā;
2) līdz vienam procentam no filiāles šā likuma 5.panta otrajā un trešajā daļā minēto
ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par
500 latiem gadā.
(5) Komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā
minēto maksājumu aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.
(6) Šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā minētos maksājumus veic līdz ceturksnim
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sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.
(7) Šā panta trešajā daļā minēto maksājumu apliecinošus dokumentus sabiedrība un dalībvalstī
licencēta sabiedrība iesniedz Komisijai vienlaikus ar ieguldījumu fonda reģistrācijai vai ieguldījumu
fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma grozījumu reģistrācijai iesniegtajiem dokumentiem.
(8) Par šajā pantā minēto maksājumu nokavētu pārskaitījumu vai pārskaitījumu nepilnā
apmērā aprēķina nokavējuma naudu par katru nokavēto maksājuma dienu 0,05 procentu apmērā
no nesamaksātās summas.
(9) Šajā pantā minētos maksājumus ieskaita Komisijas kontā Latvijas Bankā.
(10) Attiecībā uz grozījumiem, kas izdarīti atbilstoši šā likuma 28.panta astotajai daļai un
56.panta septītajai daļai, netiek piemērots šā panta trešās daļas 2.punktā noteiktais maksājums.”
49. Papildināt 79.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja sabiedrība nepiekrīt Komisijas sagatavotajai izziņai par veikto pārbaudi, tā ir tiesīga
iesniegt sūdzību Komisijas padomei. Komisijas padome ir tiesīga noteikt jaunu pārbaudi vai lemt
par grozījumu izdarīšanu izziņā par veikto pārbaudi, vai noraidīt sūdzību.”
50. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā:
“82.pants. Ierobežojumi tiesībām rīkoties ar sabiedrības un fonda aktīviem
(1) Ja ir pārkāpti normatīvo aktu, fonda pārvaldes nolikuma, fonda prospekta vai
turētājbankas līguma noteikumi, Komisijai ir tiesības iegūt informāciju no kredītiestādēm un
ieguldījumu brokeru sabiedrībām par sabiedrības vai fonda (apakšfondu) naudas plūsmu un kontu
atlikumu un uz laiku ierobežot sabiedrības tiesības rīkoties ar sabiedrības vai fonda (apakšfondu)
aktīviem.
(2) Komisijas lēmums par šā panta pirmajā daļā minēto ierobežojumu noteikšanu izpildāms
nekavējoties pēc tā saņemšanas.
(3) Izmaksas no kontiem, uz kuriem attiecas Komisijas lēmums ierobežot sabiedrības tiesības
rīkoties ar tiem, lēmuma darbības laikā tiek veiktas tikai ar Komisijas atļauju.”
51. 84.pantā:
aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus “regulāri neievēro šā likuma un citu normatīvo aktu
prasības” ar vārdiem “neievēro šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasības”;
papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja Latvijā licencēta sabiedrība pārvalda dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu, Komisija
šajā daļā minēto informāciju nosūta arī šā fonda izcelsmes valsts uzraudzības institūcijai.”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Komisija par sabiedrībai izsniegtās licences anulēšanu informē Eiropas Vērtspapīru un
tirgu iestādi.”
52. Papildināt 85.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Komisija uzrauga šā likuma 76.panta desmitajā un vienpadsmitajā daļā minēto prasību
ievērošanu.
(4) Komisija uzrauga sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai sabiedrība,
kas sniedz fonda pārvaldes pakalpojumus citā dalībvalstī, spētu nodrošināt atbilstību normatīvo
aktu prasībām attiecībā uz tās pārvaldītā fonda uzbūvi un darbību.”
53. Izteikt 86.pantu šādā redakcijā:
“86.pants. Tādas dalībvalstī licencētas sabiedrības uzraudzība, kura sniedz pārvaldes
pakalpojumus Latvijā
(1) Komisija uzrauga, vai citā dalībvalstī licencēta sabiedrības filiāle, kas darbojas Latvijā,
atbilst šā likuma 77.panta devītās daļas prasībām. Komisijai ir tiesības pārbaudīt minētās filiāles
veiktos pasākumus šo prasību nodrošināšanai.
(2) Komisija uzrauga tādas citā dalībvalstī licencētas sabiedrības darbības atbilstību šā likuma
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77.1 panta otrās daļas 2. un 3.punkta prasībām, kura atbilstoši šā likuma noteikumiem ir sākusi
sniegt Latvijā reģistrēta fonda pārrobežu pārvaldes pakalpojumus.
(3) Ja Komisija konstatē, ka dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas atbilstoši šā likuma
noteikumiem ir atvērusi filiāli vai sākusi sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neievēro vai pārkāpj
šo likumu un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus, tā pieprasa, lai attiecīgā sabiedrība novērš
konstatētos pārkāpumus, un par tiem informē sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.
(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā dalībvalstī licencēta sabiedrība nepilda
Komisijas norādījumus, Komisija informē sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju par
konstatētajiem pārkāpumiem un lūdz veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā
sabiedrība tos novērš, kā arī lūdz informēt Komisiju par sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas veiktajiem pasākumiem.
(5) Ja, neraugoties uz šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajiem pasākumiem, dalībvalstī
licencēta sabiedrība turpina pārkāpt šo likumu un saskaņā ar to izdotos normatīvos aktus, Komisija
pēc sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas informēšanas var veikt šajā likumā
paredzētos pasākumus uzraudzības nodrošināšanai, lai novērstu attiecīgās sabiedrības turpmākos
pārkāpumus, vai piemērot šajā likumā paredzētos sodus. Komisijai ir tiesības aizliegt attiecīgajai
sabiedrībai turpmāk veikt Latvijā jebkādu darbību, ieskaitot Latvijā reģistrēta ieguldījumu fonda,
valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu
pārvaldīšanu. Šādas tiesības Komisijai ir arī tad, ja sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības
institūcija objektīvu apsvērumu dēļ nevar veikt šā panta ceturtajā daļā minētos pasākumus vai šos
pasākumus nav iespējams veikt Latvijā.
(6) Šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētās prasības neliedz Komisijai veikt
pasākumus, lai novērstu Latvijas normatīvo aktu pārkāpumus ieguldītāju likumīgo interešu
aizsardzības jomā. Šo pasākumu ietvaros Komisija ir tiesīga aizliegt attiecīgajai sabiedrībai turpināt
pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā līdz pārkāpumu novēršanai.
(7) Ja Komisija izmanto šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētās tiesības un veic
pasākumus, kas paredz dalībvalstī licencētai sabiedrībai piemērot sodu vai ierobežot tās darbību
Latvijā, Komisija pamato šādu pasākumu nepieciešamību un nekavējoties informē par tiem
attiecīgo sabiedrību un sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju. Sabiedrībai ir tiesības
pārsūdzēt Komisijas pieņemtos lēmumus atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
(8) Ārkārtas gadījumos Komisijai ir tiesības, neņemot vērā šā panta trešajā, ceturtajā un
piektajā daļā noteikto kārtību, nekavējoties veikt piesardzības pasākumus pret sabiedrību vai
ieguldījumu fondu, lai aizsargātu ieguldītāju un citu pārvaldes pakalpojumu saņēmēju likumīgās
intereses. Par šādu pasākumu veikšanu Komisija nekavējoties informē Eiropas Komisiju, Eiropas
Vērtspapīru un tirgu iestādi un sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūciju.
(9) Komisijai pēc savas iniciatīvas vai pēc sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijas
lūguma ir tiesības veikt iekšējās pārbaudes citā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības filiālē, kas darbojas
Latvijā. Sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijai ir tiesības pašai veikt iekšējo pārbaudi
sabiedrības filiālē Latvijā vai pilnvarot citu personu veikt šo pārbaudi, iepriekš par to informējot
Komisiju.
(10) Komisijai ir tiesības ar pamatotu lēmumu atteikt citas dalībvalsts uzraudzības institūcijai
veikt iekšējo pārbaudi Latvijas teritorijā pēc šīs dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma, kā
arī atteikt citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pilnvarotiem pārstāvjiem piedalīties pārbaudē, ja:
1) šāda pārbaude vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas pilnvarotu pārstāvju
piedalīšanās tajā nelabvēlīgi ietekmē Latvijas valsts suverenitāti, drošību vai politiku;
2) Latvijā par to pašu pārkāpumu un pret tām pašām personām jau ir uzsākts tiesvedības
process;
3) par to pašu pārkāpumu un tām pašām personām jau ir pieņemts tiesas spriedums.
(11) Ja Komisija veic pārbaudi citā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības filiālē Latvijā pēc
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dalībvalsts uzraudzības institūcijas pieprasījuma, minētajai dalībvalsts uzraudzības institūcijai ir
tiesības piedalīties šajā pārbaudē, ievērojot Komisijas norādījumus.
(12) Ja citā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības filiālē, kas darbojas Latvijā, pārbaudi veic
attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcija, Komisijai ir tiesības piedalīties šajā pārbaudē.
(13) Sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcija, iepriekš par to informējot Komisiju,
var pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību veikt šā likuma 88.panta trešajā daļā norādītās
informācijas pārbaudi šajā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības filiālē, kas darbojas Latvijā. Minētais
neierobežo Komisijas tiesības atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai veikt iekšējās pārbaudes citā
dalībvalstī reģistrētas sabiedrības filiālē, kas darbojas Latvijā.
(14) Komisija aizliedz citā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības filiālei, kas darbojas Latvijā, vai
citā dalībvalstī reģistrētai sabiedrībai, kas sniedz pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neatverot filiāli,
turpināt pārvaldes pakalpojumu sniegšanu Latvijā, ja tā saņēmusi izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas paziņojumu par sabiedrībai izsniegtās licences darbības ierobežošanu vai anulēšanu.
Šādi pasākumi var ietvert lēmumus, ar kuriem attiecīgajai sabiedrībai aizliedz veikt Latvijā jebkādu
turpmāko darbību.
(15) Ja Komisija uzskata, ka šā panta ceturtajā daļā minētie izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas pasākumi, ko tā veikusi, lai nodrošinātu, ka attiecīgā sabiedrība novērš konstatētos
pārkāpumus, ir neatbilstoši izdarītajiem pārkāpumiem, Komisija par to informē Eiropas Vērtspapīru
un tirgu iestādi.
(16) Informācijas apmaiņu šajā pantā minētajiem mērķiem Komisija veic, ievērojot Eiropas
Komisijas regulas Nr.584/2010 prasības.”
54. 87.pantā:
papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:
“11) par to, ka ir pārkāptas šā likuma un Eiropas Komisijas regulas Nr.583/2010 prasības
par ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanu.”;
papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(11) Komisijai ir tiesības uzlikt personai soda naudu līdz 10 000 latu, ja persona ieguvusi vai
palielinājusi būtisku līdzdalību sabiedrībā pirms šā likuma 7.1 panta otrajā vai ceturtajā daļā minētā
paziņojuma iesniegšanas Komisijai vai tā izskatīšanas laikā.
(12) Par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības par noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, Komisija sabiedrībai uzliek soda naudu
no 5000 līdz 100 000 latu.”
55. 88.pantā:
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Komisijai ir tiesības norādīt, ka minēto informāciju drīkst izpaust trešajām personām,
kurām tā nepieciešama likumā noteikto funkciju veikšanai, tikai ar Komisijas iepriekšēju rakstveida
piekrišanu.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Komisija informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju par šādām savām
darbībām:
1) par sankcijām vai darbības ierobežojumiem, ko tā piemērojusi tādai Latvijā
licencētai sabiedrībai, kura sniedz pārvaldes pakalpojumus šajā dalībvalstī. Ja Latvijā
licencēta sabiedrība pārvalda citā dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu, Komisija
šajā punktā minēto informāciju nosūta arī šā fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijai;
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2)

par sankcijām un darbības ierobežojumiem, tai skaitā par fonda ieguldījumu
apliecību emisijas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas apturēšanu, ko tā
piemērojusi tādam Latvijā reģistrētam ieguldījumu fondam, kura ieguldījumu
apliecības tiek izplatītas šīs dalībvalsts teritorijā. Ja Latvijā reģistrētu ieguldījumu
fondu pārvalda citā dalībvalstī reģistrēta sabiedrība, Komisija šajā punktā minēto
informāciju nosūta arī šīs sabiedrības izcelsmes valsts uzraudzības institūcijai;
3) par sankcijām vai darbības ierobežojumiem, ko tā piemērojusi atbilstoši šā likuma
86.panta piektajai daļai tādai dalībvalstī licencētai sabiedrībai, kura atbilstoši šā
likuma noteikumiem ir atvērusi filiāli vai uzsākusi pārvaldes pakalpojumu sniegšanu
Latvijā.”;
papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
(5) Ja Komisijas rīcībā ir informācija, ka komercsabiedrība, kas nav pakļauta tās uzraudzībai,
citā dalībvalstī veic darbības, kuras ir pretrunā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem
pārvaldes pakalpojumu jomā, Komisija par to informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.
(6) Ja Komisijas rīcībā ir informācija, ka dalībvalstī reģistrēts ieguldījumu fonds, kurš nav
pakļauts tās uzraudzībai un kura ieguldījumu apliecības tiek izplatītas Latvijā, darbojas, neievērojot
Eiropas Savienībā noteiktās prasības, kas regulē atvērto ieguldījumu fondu darbību, Komisija par to
informē attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūciju.
(7) Ja, neraugoties uz šā panta sestajā daļā noteiktajiem fonda izcelsmes valsts uzraudzības
institūcijas veiktajiem pasākumiem, dalībvalstī reģistrētais atvērtais ieguldījumu fonds turpina
darboties, pārkāpjot Latvijas ieguldītāju likumīgās intereses, Komisijai pēc fonda izcelsmes valsts
uzraudzības institūcijas informēšanas ir tiesības:
1) veikt šajā likumā paredzētos pasākumus Latvijas ieguldītāju interešu aizsardzībai,
tai skaitā apturēt ieguldījumu apliecību izplatīšanu Latvijā;
2) informēt par pārkāpumu faktu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.
(8) Ja Komisija saņem no citas dalībvalsts uzraudzības institūcijas šā panta piektajā vai sestajā
daļā minēto informāciju, Komisija atbilstoši savai kompetencei veic nepieciešamās darbības, lai
novērstu konstatētos pārkāpumus, un par šīm darbībām informē attiecīgo informāciju iesniegušo
uzraudzības institūciju.
(9) Informācijas apmaiņu šajā pantā minētajiem mērķiem Komisija veic, ievērojot Eiropas
Komisijas regulas Nr.584/2010 prasības.”
56. Papildināt 89.panta ceturto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, Eiropas Banku iestādei, Eiropas Apdrošināšanas
aroda pensiju iestādei un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai.”
57. 90.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“90.pants. Komisijas sadarbība ar Eiropas Komisiju un Eiropas Vērtspapīru un tirgu
iestādi”;
papildināt pirmo daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
“4) darbībām, kuras veiktas atbilstoši šā likuma 88.panta septītās daļas 1.punktam;
5) darbībām, kuras veiktas atbilstoši šā likuma 77., 77.1 pantam un 86.panta piektajai
daļai un pēc kurām dalībvalstī licencētai sabiedrībai ir atteikts uzsākt pārvaldes vai
citu pakalpojumu sniegšanu vai aizliegts turpmāk sniegt pārvaldes pakalpojumus
Latvijā.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Komisija nosūta šā panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktā minēto informāciju arī Eiropas
Vērtspapīru un tirgu iestādei.”;
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papildināt trešo daļu pēc vārdiem “Eiropas Komisiju” ar vārdiem “un Eiropas Vērtspapīru un
tirgu iestādi”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Komisija var informēt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi par gadījumiem, kad citas
dalībvalsts uzraudzības institūcija nesniedz informāciju pēc pamatota Komisijas pieprasījuma
vai nesniedz informāciju atbilstošā (saprātīgā) termiņā, vai pēc Komisijas pieprasījuma atsaka
Komisijai šīs dalībvalsts teritorijā veikt iekšējo pārbaudi vai iekšējā pārbaudē piedalīties Komisijas
pilnvarotiem pārstāvjiem, vai neatbild uz šādu pieprasījumu atbilstošā (saprātīgā) termiņā.”
58. Papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31. un 32.punktu šādā redakcijā:
“30. Šā likuma prasības attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju atvērtajiem
ieguldījumu fondiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 15.novembrim, piemēro no 2012.gada 1.jūlija.
31. Šā likuma 78.1 pants stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
32. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā
grozījumi šā likuma 13., 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 un 14.pantā, iesniedz Komisijai rakstveida
apliecinājumu, ka sabiedrības iekšējā kontroles sistēma atbilst šā likuma prasībām.”
59. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11., 12., 13. un
14.punktu šādā redakcijā:
“11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīvas 2009/65/EK par
normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru
kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU);
12) Komisijas 2010.gada 1.jūlija direktīvas 2010/44/ES, ar kuru īsteno Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem
par fondu apvienošanu, galvenajām — pakārtotajām struktūrām un paziņošanas
procedūru;
13) Komisijas 2010.gada 1.jūlija direktīvas 2010/43/ES, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta
un Padomes direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām,
interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un
pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu;
14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/78/ES, ar
ko groza direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK,
2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK
attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas
Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas
Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

444. 308L/10

Grozījumi likumā “Par radiācijas drošību un
kodoldrošību”

Izdarīt likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2005, 5.nr.; 2008, 22.nr.; 2009, 15.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:
1. 1.pantā:
izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4) kodoliekārta — kodolmateriālu bagātināšanas iekārta, kodoldegvielas ražošanas
iekārta, kodolreaktors (atomelektrostacija), lietotās kodoldegvielas pārstrādes iekārta, pētnieciskais
kodolreaktors, lietotās kodoldegvielas glabātava, kā arī radioaktīvu atkritumu glabātava, kas atrodas
vienā teritorijā ar kādu no minētajām kodoliekārtām un ir tieši saistīta ar šo kodoliekārtu;”;
izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
7) radiācijas drošība un kodoldrošība — organizatorisku un tehnisku pasākumu sistēma,
lai nodrošinātu jonizējošā starojuma avotu un kodoliekārtu drošu izmantošanu, novērstu radiācijas
avārijas un mazinātu radiācijas avāriju sekas, tādējādi aizsargājot darbiniekus, sabiedrību un vidi no
jonizējošā starojuma avotu un kodoliekārtu jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības apdraudējuma;”.
2. Papildināt 5.pantu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:
“151) uzturēt un aktualizēt Valsts vides dienesta mājaslapā internetā informāciju par
jonizējošā starojuma avotiem un to pielietojumu, operatoriem un valsts nozīmes
jonizējošā starojuma objektiem, ievērojot normatīvo regulējumu par informācijas
atklātību;”.
3. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:
“10.pants. Radiācijas monitorings
(1) Centrs nodrošina radiācijas monitoringa staciju darbību un informācijas apmaiņu
atbilstoši starptautisko līgumu prasībām radiācijas drošības un kodoldrošības jomā.
(2) Pārtikas un veterinārais dienests organizē pārtikas un dzīvnieku barības radioaktīvā
piesārņojuma kontroli un par to iesniedz Centram datus.
(3) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”:
1) koordinē un organizē vides radiācijas monitoringu atbilstoši Vides monitoringa
programmai;
2) katru gadu iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par vides radiācijas monitoringu
un pārtikas radioaktīvā piesārņojuma kontroli.
(4) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” attiecībā uz šā panta trešajā daļā minēto pārvaldes uzdevumu izpildi ir Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā.”
4. Aizstāt 12.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “publicējot paziņojumu laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”” ar vārdiem “ievietojot informāciju Valsts vides dienesta mājaslapā internetā”.
5. 13.pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Operators nodrošina to darbinieku apstarojuma kontroli un uzskaiti, kuri veic darbības
ar jonizējošā starojuma avotiem.”;
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papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
(41) Darbinieku apstarojuma uzskaitei valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par maksu veic individuālos dozimetriskos mērījumus
ar individuālajiem termoluminiscences dozimetriem. Ministru kabinets apstiprina ar individuālo
dozimetrisko mērījumu veikšanu saistīto maksas pakalpojumu cenrādi.”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Kodoliekārtas operators katru gadu līdz 31.janvārim informē pašvaldību, kuras teritorijā
atrodas kodoliekārta, par iepriekšējā gadā veiktajām izmaiņām objektā saistībā ar radiācijas drošību
un kodoldrošību, kā arī par monitoringa rezultātiem un plānotajiem pasākumiem. Šo informāciju
kodoliekārtas operators ievieto arī savā mājaslapā internetā.”
6. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.3 punktu šādā redakcijā:
“2.3 Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 13.panta 4.1 daļā minētos
noteikumus.”
7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:
“9) Padomes 2009.gada 25.jūnija direktīvas 2009/71/Euratom, ar ko izveido Kopienas
kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

445. 309L/10

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1999, 2.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 16., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43.nr.)
šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:
“1.pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
“1) augi — dzīvi augi un dzīvas augu daļas (dārzeņi, bumbuļi, bumbuļsīpoli, sīpoli, sakneņi,
griezti ziedi, zari ar lapām, nozāģēti koki ar lapotni, lapas, lapotne, augu audu kultūras, ziedputekšņi,
potzari, spraudeņi, dzinumi, sēklas), izņemot sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
2) augu produkti:
a) neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti) augu valsts izcelsmes
produkti,
b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas nav paredzētas sēšanai;
3) augu aizsardzības līdzeklis — produkts, kurā ir darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģisti
vai kurš sastāv no tām un kurš paredzēts kādam no šādiem lietojumiem:
a) augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu organismu
ietekmes nepieļaušanai, ja vien līdzekļa galvenais mērķis ir augu vai augu produktu
aizsardzība, nevis higiēnas nodrošināšana,
b) augu dzīvības procesu ietekmēšanai, piemēram, ar vielām, kas ietekmē augšanu un
nav barības vielas,
c) augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus),
d) nevēlamu augu vai augu daļu (izņemot aļģes) iznīcināšanai, ja vien līdzekli nelieto
augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai,
e) nevēlamu augu (izņemot aļģes) augšanas apturēšanai vai novēršanai, ja vien līdzekli
neizmanto augsnē vai ūdenī augu aizsardzībai;
4) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas — jebkuras iekārtas, kas ir īpaši paredzētas
augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā arī šo iekārtu efektīvai darbībai vajadzīgie piederumi,
piemēram, sprauslas, manometri, filtri, sieti, tvertņu tīrīšanas ierīces;
5) augu aizsardzības konsultants — persona, kura kā komercpakalpojumu sniedz
konsultācijas par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un ir ieguvusi apliecību par tiesībām sniegt
šādas konsultācijas;
6) augu aizsardzības līdzekļu pārdevējs — persona, kura augu aizsardzības līdzekļu izplatītāja
uzdevumā tirdzniecības vietā pirms augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas sniedz pircējam augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū regulējošos normatīvajos aktos minētajā kārtībā informāciju par
augu aizsardzības līdzekli un ir ieguvusi augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību;
7) augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators — persona, kas veic darbības ar pirmās
vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, augu aizsardzības līdzekļus lieto, atšķaida,
gatavo to maisījumus) un ir ieguvusi apliecību par tiesībām veikt šādas darbības;
8) dzīvie organismi — kukaiņi, ērces, nematodes, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā
veidā un paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret kaitīgiem organismiem vai šādu
organismu ietekmes nepieļaušanai;
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9) integrētā augu aizsardzība — visu pieejamo augu aizsardzības paņēmienu rūpīga
izvērtēšana un tādu atbilstošu paņēmienu lietošana, kuri novērš kaitīgo organismu populāciju
vairošanos, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu ietekmes formu lietošanu
ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, samazinot vai minimalizējot risku cilvēka veselībai
un videi. Integrētā augu aizsardzība paredz veselīgu kultūraugu audzēšanu ar iespējami mazāku
nelabvēlīgo ietekmi uz agroekosistēmām un veicina kaitīgo organismu ierobežošanas dabisku
mehānismu izmantošanu;
10) izsmidzināšana no gaisa — augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātus;
11) invazīvo augu suga — Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un
to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka veselībai vai videi;
12) kaitīgie organismi — dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes kaitīgie organismi (vīrusi,
mikoplazma vai citi patogēni), kas apdraud augus vai augu produktus;
13) profesionālais augu aizsardzības līdzekļu lietotājs — persona, kas savā profesionālajā
darbībā lieto pirmās vai otrās klases augu aizsardzības līdzekļus vai izsmidzina augu aizsardzības
līdzekļus no gaisa un ir ieguvusi apliecību par tiesībām lietot augu aizsardzības līdzekļus.”
2. 4.pantā:
izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) pilda kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu
laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk —
regula Nr.1107/2009), 3.panta 30.punktu;”;
izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū,
lietošanu, izvešanu, uzglabāšanu un transportēšanu;”;
izteikt ceturtās daļas 8.punktu šādā redakcijā:
“8) pilda references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo
organismu diagnostikā, laboratoriski diagnosticē augu karantīnas un augiem sevišķi
bīstamos organismus, apstiprina citas laboratorijas konstatētu augu karantīnas
un augiem sevišķi bīstamo organismu un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskus
pakalpojumus;”;
papildināt ceturto daļu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:
“15) sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa
iespējamo risku un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no
gaisa;
16) uzrauga koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, sertificēšanu un apriti, kārto
koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistru, pieņem lēmumu par personas
iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā un izsniedz atļauju sertificēt
koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi;
17) kārto un uztur kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu.”;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta
direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem
saskarē nonākušu priekšmetu ievešanu, audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem
fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”
3. 5.pantā:
izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot regulu
Nr.1107/2009”;
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izslēgt 4.punktu;
izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glabāšanu, tajos reglamentējot
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un glabāšanas prasības, integrētās augu
aizsardzības principus un prasības, profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju,
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru pienākumus un tiesības, kārtību, kādā
sagatavojams novērtējums par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa
iespējamo risku, kādā izsniedzama atļauja augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai
no gaisa, speciālos ūdens vides un dzeramā ūdens aizsardzības pasākumus;”;
izslēgt 6.punktu;
izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20) noteikumus par kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references
laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu
diagnostikā, reglamentējot laboratorijas funkcijas un pienākumus, kārtību, kādā
tā atzīst citu laboratoriju tiesības diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi
bīstamos organismus, un šo laboratoriju uzraudzības kārtību.”;
papildināt pantu ar 21., 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:
“21) noteikumus par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu
aizsardzības konsultantu apmācību, reglamentējot kārtību, kādā izsniedzama atļauja
apmācības veikšanai, prasības atļaujas saņemšanai, apmācības kārtību, mācību
programmas saturu, pārbaudījumu un apliecības izsniegšanas kārtību;
22) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, reglamentējot šo iekārtu
pārbaudes veikšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību, prasības augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas iekārtām, izņēmumus attiecībā uz pārbaudēm, citu Eiropas
Savienības dalībvalstu izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtību, pārbaudes termiņus;
23) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, reglamentējot prasības augu
aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, augu
aizsardzības līdzekļu tirdzniecības, ievešanas, izvešanas, glabāšanas un transportēšanas
prasības, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu
pienākumus, kārtību, kādā sniedzama informācija augu aizsardzības līdzekļa pircējam,
un tās saturu, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroles kārtību;
24) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un kārtību, kādā tie piemērojami koksnes
iepakojamā materiāla aizsardzībai, reglamentējot šo pasākumu veikšanas un koksnes
iepakojamā materiāla marķēšanas kārtību, piemērojamos izņēmumus, kārtību, kādā
veicama un anulējama reģistrācija koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā, koksnes
iepakojamā materiāla termiskās apstrādes sertifikācijas noteikumus un kārtību, kādā
sertifikācijas institūcijai izsniedz un anulē atļauju veikt koksnes iepakojamā materiāla
termiskās apstrādes procesa sertifikāciju, kā arī fitosanitāro pasākumu veikšanas,
koksnes iepakojamā materiāla marķēšanas un sertificēšanas uzraudzības kārtību.”
4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:
“6.pants. Zemkopības ministra kompetence
Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā apstiprina konkrētu Latvijā audzējamu
kultūraugu audzēšanas vadlīnijas, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus.”
5. 7.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū, lietot un uzglabāt saskaņā ar regulu
Nr.1107/2009. Augu aizsardzības līdzekļu reģistru kārto Valsts augu aizsardzības dienests.”;
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izteikt ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:
“(4) Iekļaujot augu aizsardzības līdzekļus reģistrā, tiem nosaka trīs reģistrācijas klases.
(5) Uz pirmās un otrās klases augu aizsardzības līdzekļiem attiecas šādi ierobežojumi:
1) tos atļauts lietot profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam, augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoram vai augu aizsardzības konsultantam;
2) tos atļauts iegādāties profesionālam augu aizsardzības līdzekļu lietotājam vai augu
aizsardzības konsultantam.
(6) Trešās klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot visas personas.
(7) Augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs nodrošina, ka augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības
vietā ir pārdevējs, kurš ieguvis augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecību.
(8) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju
un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic juridiskā persona, kura profesionālo augu
aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības
līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju.
(9) Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un
augu aizsardzības konsultantu apliecības izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.
(10) Valsts augu aizsardzības dienests jebkurai ieinteresētajai personai nodrošina iespēju
saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu,
vispārēju informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ar to lietošanu saistītajiem riskiem, augu
aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kā arī par augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas alternatīvām, kas nav saistītas ar ķīmisku vielu lietošanu, un reizi gadā izdod reģistrēto
augu aizsardzības līdzekļu sarakstu. Informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru Valsts augu
aizsardzības dienests publicē savā mājaslapā internetā.”
6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:
“8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un lietošana
(1) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji —
komersanti, kas saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālo atļauju (licenci).
(2) Augu aizsardzības līdzekļus atļauts laist tirgū vai lietot, ja tie ir klasificēti, iepakoti un marķēti
augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un iepakoti oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā.
(3) Nav atļauts laist tirgū vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst
reģistrētajam augu aizsardzības līdzekļa sastāvam. Ja rodas šaubas vai aizdomas par augu aizsardzības
līdzekļa kvalitāti, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram ir tiesības ņemt augu aizsardzības
līdzekļa paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei.
(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu laišanu
tirgū vai lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja
rodas šaubas par to kvalitāti, — apturēt šo līdzekļu laišanu tirgū vai lietošanu līdz galīgai kvalitātes
noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad apturēta
augu aizsardzības līdzekļa laišana tirgū vai lietošana.
(5) Komersants, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli, nodrošina tā apriti un uzskaiti augu
aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par
iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti
lietotājiem.
(6) Augu aizsardzības līdzekli, kuram beidzies derīguma termiņš, atļauts laist tirgū, ja tā
paraugs atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums.
Paraugs tiek ņemts, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā
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pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas lemj par turpmāko rīcību ar šādu līdzekli. Ar
paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz augu aizsardzības līdzekļa izplatītājs.”
7. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:
“10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana
(1) Persona augu aizsardzības līdzekļus lieto, ievērojot norādes marķējumā, Eiropas un
Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas noteiktos labas augu aizsardzības prakses principus
(publicēti Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu
regulējošos normatīvajos aktos noteiktos integrētās augu aizsardzības principus un prasības visos
tajos paredzētajos gadījumos.
(2) Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma persona sniedz informāciju par kaitīgo
organismu parādīšanos, izplatību, īstenotajiem to apkarošanas pasākumiem un lietotajiem augu
aizsardzības līdzekļiem.
(3) Augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšana no gaisa ir atļauta augu aizsardzības līdzekļu
lietošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
(4) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas sedz
ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.
11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas
(1) Atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu
lietošanas iekārtas.
(2) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic reizi trijos gados.
(3) Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic kārtībā, kāda noteikta
normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām. Jaunu augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža.
(4) Valsts augu aizsardzības dienests uzrauga augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
pārbaudes un izmantošanu.”
8. Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja importētājvalsts normatīvie akti paredz, ka koksnes iepakojamais materiāls
marķējams saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas fitosanitāro pasākumu
starptautisko standartu Nr.15 “Vadlīnijas koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijai
starptautiskajā tirdzniecībā”, fitosanitāros pasākumus veic un koksnes iepakojamo materiālu marķē
koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā iekļauta persona. Iepakojamā materiāla termisko apstrādi
veic persona, kas ir sertificēta kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par fitosanitārajiem
pasākumiem koksnes iepakojamam materiālam.”
9. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:
“18. Grozījumi šā likuma 1.panta 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktā, 4.panta ceturtās
daļas 1., 4. un 15.punktā, 5.panta 5.punktā, 7.panta pirmajā, ceturtajā, septītajā un desmitajā daļā,
8. un 10.pantā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2011.gada 26.novembrī.
19. Grozījumi šā likuma 1.panta 5., 6. un 13.punktā, 7.panta piektajā, sestajā, astotajā un
devītajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.
20. Grozījumi šā likuma 1.panta 4.punktā un 11.panta trešajā daļā attiecībā uz augu
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
21. Šā likuma 10.panta pirmajā daļā minētie integrētās augu aizsardzības principi un prasības
piemērojamas no 2014.gada 1.janvāra.
22. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmajā, otrajā, trešajā (attiecībā uz jaunu augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi) un ceturtajā daļā, kas paredz to izteikšanu jaunā redakcijā,
stājas spēkā 2016.gada 26.novembrī.
23. Līdz 2016.gada 26.novembrim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudāmas
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vismaz vienu reizi.
24. Līdz 2020.gada 1.janvārim augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu
starplaiks nepārsniedz piecus gadus.
25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta 2.punktā
minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.
gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.156 “Augu
aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 21.oktobra regulu Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ
Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK.
26. Ministru kabinets līdz 2011.gada 26.novembrim izdod šā likuma 5.panta 5., 21., 22., 23.
un 24.punktā minētos noteikumus. Integrētās augu aizsardzības principus un prasības Ministru
kabinets izdod līdz 2014.gada 1.janvārim.”
10. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;
2) Komisijas 1992.gada 3.novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu
vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai
tos reģistrētu;
3) Komisijas 1995.gada 26.jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot
dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz
V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās
izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;
4) Padomes 1999.gada 31.maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un
administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju,
iepakošanu un marķēšanu;
5) Padomes 2000.gada 8.maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu
organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;
6) Komisijas 2008.gada 17.jūnija direktīvas 2008/61/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus
ievērojot dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 2000/29/EK
I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās
zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (kodificētā versija);
7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka
Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ);
8) Padomes 2009.gada 26.novembra direktīvas 2009/143/EK, ar ko groza direktīvu 2000/29/EK
attiecībā uz laboratorisko pārbaužu uzdevumu deleģēšanu.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

446. 310L/10

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi
1.pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) aizsargājama informācija — informācija, kura saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem
ir atzīta par valsts noslēpumu vai aizsargājama kā valsts noslēpums, kā arī informācija, kas saskaņā
ar normatīvajiem aktiem atzīta par informāciju dienesta vajadzībām;
2) apakšuzņēmuma līgums — līgums, kuru rakstveidā noslēdzis iepirkuma procedūrā
pasūtītāja izraudzītais pretendents un viens vai vairāki citi piegādātāji, lai nodrošinātu pasūtītāja
un iepirkuma procedūrā pasūtītāja izraudzītā pretendenta noslēgtā iepirkuma līguma izpildi, un
kura priekšmets ir būvdarbu veikšana, preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana pret atlīdzību;
3) aprites cikls — secīgi preces (produkta) aprites posmi, sākot ar pētniecību un izstrādi un
beidzot ar atkritumu apglabāšanu;
4) būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi — iepirkuma līgumi, kurus finansiālās
interesēs rakstveidā noslēdzis viens vai vairāki pasūtītāji un viens vai vairāki piegādātāji un kuru
priekšmets ir:
a) būvdarbu līgumam — iepirkuma nomenklatūras (CPV) 45.kategorijā minēto
būvdarbu veikšana vai šo būvdarbu veikšana kopā ar būvprojektēšanu, vai būve,
kā arī jebkurš cits darījums, kura rezultātā pasūtītājs iegūst tiesības uz būvi, kas
celta atbilstoši tā noteiktajām prasībām. Būve šā likuma izpratnē ir kopējais minēto
būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve kalpotu noteiktajam mērķim,
b) piegādes līgumam — preces pirkums, nomaksas pirkums, noma vai noma ar
izpirkuma tiesībām. Par piegādes līgumu tiek uzskatīts arī tāds līgums, kura
priekšmets ir preču piegāde un kura nebūtiskā daļa ir preces iebūvēšana vai
uzstādīšana,
c) pakalpojumu līgumam — šā likuma 1. un 2.pielikumā minētie pakalpojumi.
Ja līguma priekšmets ir gan preces, gan šā likuma 1. un 2.pielikumā minētie
pakalpojumi un ja līgumā iekļauto pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē pārsniedz
preču vērtību, šādu līgumu uzskata par pakalpojumu līgumu. Ja līguma priekšmets
ir šā likuma 1. un 2.pielikumā minētie pakalpojumi un ja līgumā iekļauta arī
iepirkuma nomenklatūras (CPV) 45.kategorijā minēto būvdarbu veikšana, kas ir
līguma priekšmeta nebūtiskā daļa, šādu līgumu uzskata par pakalpojumu līgumu;
5) centralizēto iepirkumu institūcija — pasūtītājs, izņemot gadījumu, kad pasūtītājs ir
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekts, kas nav publiska institūcija minētā
likuma izpratnē, kā arī Eiropas Savienības institūcija, kas:
a) iepērk preces vai pakalpojumus pasūtītāju vajadzībām vai
b) veic iepirkuma procedūras, lai noslēgtu būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu
vai vispārīgo vienošanos pasūtītāju vajadzībām;
6) elektroniskā izsole — lejupejošu cenu vai noteiktu piedāvājumu daļu jaunu vērtību
atkārtota norādīšana ar elektroniskajiem līdzekļiem pēc pilnīgas piedāvājumu novērtēšanas,
tādējādi sakārtojot piedāvājumus noteiktā secībā pēc cenām vai noteiktu piedāvājumu daļu
vērtībām. Atsevišķi būvdarbu līgumi vai pakalpojumu līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs
(piemēram, projektēšana), nav elektronisko izsoļu objekts;
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7) elektroniskie līdzekļi — elektronisko sakaru līdzekļi, kas piemēroti elektronisko sakaru
tīklā saņemto vai nosūtīto datu apstrādei (arī digitālajai saspiešanai) un uzglabāšanai, kā arī datu
pārraidei elektronisko sakaru tīklos;
8) iepirkuma identifikācijas numurs — apzīmējums, kurā iekļauts pasūtītāja nosaukuma
saīsinājums (abreviatūra), attiecīgais gads un iepirkuma kārtas numurs augošā secībā. Iepirkuma
identifikācijas numura beigu daļā pasūtītājs ir tiesīgs norādīt arī citu informāciju;
9) iepirkuma nomenklatūra (CPV) — Eiropas Savienības apstiprināta nomenklatūra, kuru
piemēro iepirkuma procedūrās;
10) iepirkuma procedūra — procedūra (slēgts konkurss, sarunu procedūra, konkursa dialogs),
saskaņā ar kuru pasūtītājs izraugās piegādātājus un piešķir tiem tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes
vai pakalpojumu līgumus;
11) līgumcena — kopējā samaksa par līguma izpildi, kurā ietverti visi nodokļi, izņemot
pievienotās vērtības nodokli;
12) pasūtītājs — pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē un sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē;
13) pētniecība un izstrāde — visas darbības, kas saistītas ar fundamentāliem un lietišķiem
pētījumiem un eksperimentālo izstrādi (ražošanu), kas var ietvert arī tehnoloģiju demonstrējumus
ar iekārtām, kuras demonstrē izstrādātās koncepcijas sniegumu reālā vai mākslīgi radītā vidē;
14) piedāvājuma nodrošinājums — iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas
summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšana par noteiktu
naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu
piedāvājuma spēkā esamībai;
15) piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona vai publiskā institūcija, šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai
sniegt pakalpojumus;
16) pircēja profils — internetā publiski pieejama pasūtītāja mājaslapa, kurā pasūtītājs ievieto
iepriekšējo informatīvo paziņojumu, informāciju par izsludinātajām vai plānotajām iepirkuma
procedūrām, noslēgtajiem līgumiem, izbeigtajām vai pārtrauktajām iepirkuma procedūrām, kā arī
citu ar iepirkumiem saistītu vispārīgu informāciju;
17) pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu slēgtā konkursā, sarunu
procedūrā vai konkursa dialogā;
18) publikāciju vadības sistēma — Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esoša valsts
informācijas sistēma, kura nodrošina iepirkumu paziņojumu sagatavošanu, iesniegšanu publicēšanai
un publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, kā arī nosūtīšanu publicēšanai
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kura ir pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā;
19) kandidāts — piegādātājs, kurš iesniedzis pieteikumu slēgtā konkursā, sarunu procedūrā
vai konkursa dialogā;
20) konkursa dialogs — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt
tiesības piedalīties un kurā pasūtītājs apspriežas ar atlasītajiem kandidātiem, lai izstrādātu vienu
vai vairākus pasūtītāja prasībām atbilstošus alternatīvus risinājumus, uz kuru pamata atlasītos
kandidātus uzaicina iesniegt piedāvājumus;
21) kopējās tehniskās specifikācijas — tehniskās specifikācijas, kas noteiktas saskaņā ar Eiropas
Savienības dalībvalstīs atzītu procedūru un ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
22) krīze — tāda situācija jebkurā valstī, kad ir radies vai var rasties kaitējums, kas nepārprotami
pārsniedz ikdienā iespējama sadzīves kaitējuma apmēru un kas būtiski apdraud cilvēku dzīvību un
veselību vai kam ir ievērojama ietekme uz materiālajām vērtībām, vai kuras dēļ jāveic pasākumi,
lai nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības. Par krīzi jebkurā gadījumā uzskata bruņotu konfliktu
un karu;
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23) saistītā persona — persona, attiecībā uz kuru kandidātam vai pretendentam ir tieša vai
netieša izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē, kā arī persona, kurai ir izšķiroša ietekme uz
kandidātu vai pretendentu vai kura (tāpat kā kandidāts vai pretendents) atrodas citas personas
izšķirošā ietekmē;
24) sarunu procedūra — iepirkuma procedūra, kurā pasūtītājs apspriežas ar atlasītajiem
piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par līguma noteikumiem;
25) slēgts konkurss — iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt
tiesības piedalīties, bet piedāvājumus ir tiesīgi iesniegt tikai tie kandidāti, kurus pasūtītājs uzaicina;
26) tehniskā atsauce — jebkurš Eiropas standartizācijas institūciju produkts, izņemot
oficiālos standartus, kas noteikti saskaņā ar tirgus vajadzībām pielāgotām procedūrām;
27) vispārīgā vienošanās — viena vai vairāku pasūtītāju un viena vai vairāku piegādātāju
(vai iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta un viena vai vairāku apakšuzņēmēju) vienošanās,
kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgajā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt
noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, attiecībā
uz paredzēto daudzumu);
28) ziņojums — pārskats, kas atspoguļo iepirkuma procedūras norisi.
2.pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir nodrošināt:
1) iepirkuma atklātumu;
2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
3) pasūtītāju līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāju risku.
3.pants. Likuma piemērošanas joma
(1) Šo likumu piemēro, slēdzot būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumus, kuru priekšmets ir:
1) preces, kas īpaši izstrādātas vai pielāgotas militārām vajadzībām un ir izmantojamas
kā ieroči, munīcija vai militārais aprīkojums, tajā skaitā militāra rakstura preces, kas
minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346.pantu,
un to sastāvdaļas un detaļas;
2) drošības mērķiem paredzētas preces, tajā skaitā to sastāvdaļas un detaļas, kuras ietver,
apstrādā aizsargājamu informāciju vai citā veidā ir saistītas ar šādu informāciju;
3) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas tieši saistīti ar šīs daļas 1. un 2.punktā
minētajām precēm jebkurā to aprites cikla posmā;
4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem mērķiem vai tādām būvēm
vai pakalpojumu sniegšanai, par kuriem informācija ir aizsargājama informācija.
(2) Šā likuma noteikumi attiecas arī uz tādiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem,
kuru mērķis ir Nacionālo bruņoto spēku vienības nodrošinājuma vajadzību nodrošināšana
(piemēram, transporta, noliktavu, veselības aprūpes pakalpojumi, pārtika un nodrošinājuma
vajadzībām nepieciešamie būvdarbi) un kurus noslēdz valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts,
situācijā, kad karaspēku izvieto ārpus Eiropas Savienības teritorijas un starptautisko operāciju vai
starptautisko mācību nodrošināšanai līgumi noslēdzami ar piegādātājiem, kas darbojas šo operāciju
vai mācību zonā.
(3) Ja līguma priekšmets ir gan preces, pakalpojumi vai būvdarbi, uz ko attiecas šis likums,
gan arī preces, pakalpojumi vai būvdarbi, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likums vai Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, un objektīvi nav iespējams nodalīt līguma daļu, uz
kuru neattiecas šis likums, un noslēgt atsevišķus līgumus, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šo likumu,
nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma
likumu.
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(4) Ja līguma priekšmets ir gan preces, pakalpojumi vai būvdarbi, uz ko attiecas šis likums, gan
arī preces, pakalpojumi vai būvdarbi, uz ko neattiecas šis likums un papildus Publisko iepirkumu
likums vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, un objektīvi nav iespējams
nodalīt līguma daļu, uz kuru neattiecas šis likums, un noslēgt atsevišķus līgumus, pasūtītājs ir
tiesīgs nepiemērot šo likumu.
(5) Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu arī tad, ja uz līguma priekšmetu attiecas šis likums un pasūtītājs nepiemēro šā
likuma 6.panta trešajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras un septītajā daļā noteikto kārtību līgumu
slēgšanas tiesību piešķiršanai saskaņā ar šā likuma 4.pantu vai 6.panta pirmo daļu.
4.pants. Likuma piemērošanas izņēmumi
(1) Šo likumu nepiemēro iepirkuma līgumiem, kurus noslēdz pasūtītājs Latvijas Republikas
vai tās atvasināto publisko personu vārdā ar citas valsts pasūtītāju, kas, slēdzot iepirkuma līgumu,
darbojas attiecīgās ārvalsts vai tās atvasināto publisko personu (atvasinātām publiskām personām
pielīdzināmu personu) vārdā, par:
1) šā likuma 3.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajām precēm, kā arī 4.punktā
minētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem;
2) būvdarbiem vai pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar šā likuma 3.panta pirmās daļas
1. un 2.punktā minētajām precēm.
(2) Šo likumu nepiemēro, ja iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar:
1) īpašiem procedūras noteikumiem atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem, kurus
noslēgušas viena vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis un viena vai vairākas
valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
2) īpašiem procedūras noteikumiem atbilstoši starptautiskiem nolīgumiem par
karaspēka izvietošanu, kuri attiecas uz Eiropas Savienības dalībvalsts piegādātājiem
vai tādas valsts piegādātājiem, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
3) starptautiskas organizācijas īpašu procedūru neatkarīgi no tā, vai starptautiskās
organizācijas dalībvalsts pasūtītājs noslēdz līgumu ar starptautiskās organizācijas
noteikto piegādātāju, kuram līguma slēgšanas tiesības piešķīrusi attiecīgā
starptautiskā organizācija saskaņā ar minēto procedūru, vai tās pasūtītājs piešķir
līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar minēto procedūru;
4) divu vai vairāku valstu īstenotu sadarbības programmu, kas vērsta uz pētniecību un
izstrādi, lai radītu jaunu izstrādājumu, vai kas nepieciešama turpmākā šā izstrādājuma
vai tā daļu aprites ciklā. Ja nolīgumu par šādas sadarbības programmas īstenošanu
ir noslēgušas tikai Eiropas Savienības dalībvalstis, tās Eiropas Komisijai paziņo
informāciju par pētniecības un izstrādes izdevumu daļu attiecībā pret kopējiem
sadarbības programmas izdevumiem, par izmaksu sadalījumu starp dalībvalstīm,
kā arī par katras dalībvalsts veicamo iepirkumu daļu.
(3) Šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par:
1) zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību
iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem;
2) šķīrējtiesu pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas tiek sniegti pušu samierināšanai;
3) finanšu pakalpojumiem, izņemot apdrošināšanas pakalpojumus;
4) fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba līgumiem;
5) pētniecības un izstrādes pakalpojumiem, izņemot tādus pakalpojumus, par kuriem
pilnībā samaksā un kurus izmanto savām vajadzībām vienīgi pasūtītājs;
6) piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem izlūkošanas un pretizlūkošanas darbību
nodrošināšanai;
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7)

piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem valstī, kura nav Eiropas Savienības
dalībvalsts, situācijā, kad karaspēks ir izvietots ārpus Eiropas Savienības teritorijas
un starptautisko operāciju vai starptautisko mācību nodrošināšanai iepirkuma
līgumi noslēdzami ar piegādātājiem, kas darbojas šo operāciju vai mācību zonā.
(4) Šo likumu nepiemēro, ja tā piemērošanas gadījumā pasūtītājam būtu jāsniedz tāda
informācija, kuras izpaušana var radīt kaitējumu valsts drošībai, un ir saņemta attiecīga Ministru
kabineta atļauja.
5.pants. Paredzamās līgumcenas noteikšana
(1) Paredzamo līgumcenu nosaka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas kā pasūtītāja
plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām
personām. Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma
papildinājumus, visus saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības
nodokli), kā arī godalgu un maksājumu vērtību, ja pasūtītājs paredz kandidātiem, pretendentiem
vai dialoga dalībniekiem piešķirt godalgas vai maksājumus.
(2) Nav atļauts sadalīt daļās paredzamos būvdarbu projektus, piegādes vai pakalpojumus, lai
izvairītos no šā likuma piemērošanas. Paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot
tādu metodi, kas vērsta uz šā likuma nepiemērošanu.
(3) Būvdarbu līgumam paredzamā līgumcena ir visu būvdarbu vai būves kopējā vērtība,
ieskaitot to piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami būvdarbu līguma izpildei un
kurus pasūtītājs paredzējis attiecīgi veikt vai sniegt būvdarbu izpildītājam. Pasūtītājs nepievieno
būvdarbu līguma paredzamajai līgumcenai to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu,
kuri nav nepieciešami konkrētā būvdarbu līguma izpildei, ja tādējādi var izvairīties no šā likuma
prasību piemērošanas attiecīgajiem piegādes vai pakalpojumu līgumiem.
(4) Ja iespējamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt daļās, vienlaikus
slēdzot līgumu par katru daļu, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Pasūtītājs
šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām šā likuma
6.panta pirmajā daļā minētajām līgumcenu robežām vai lielāka. Tām daļām, kuru kopējā paredzamā
līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas, pasūtītājs ir
tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru noteikumus, kas attiektos uz šīm daļām atbilstoši šā
likuma 6.pantam, ņemot vērā to paredzamo līgumcenu, ja šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, vai nepiemērot iepirkuma procedūras, ja šo daļu
paredzamā līgumcena ir mazāka par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajām līgumcenu robežām.
(5) Ja paredz iepirkt līdzīgas preces, vienlaikus slēdzot vairākus piegādes līgumus tā, ka tie ir
līgumi par daļām, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Pasūtītājs šā likuma
prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām šā likuma 6.panta
pirmajā daļā minētajām līgumcenu robežām vai lielāka. Tām daļām, kuru kopējā paredzamā
līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas, pasūtītājs
ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru noteikumus, kas attiektos uz šīm daļām atbilstoši šā
likuma 6.pantam, ņemot vērā to paredzamo līgumcenu, ja šo daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, vai nepiemērot iepirkuma procedūras, ja šo daļu
paredzamā līgumcena ir mazāka par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajām līgumcenu robežām.
(6) Paredzamo līgumcenu piegādes līgumiem, kas paredz nomu, nomu ar izpirkuma tiesībām
vai nomaksas pirkumu, nosaka šādi:
1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš:
a) ja termiņš ir 12 mēneši vai īsāks, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības laikā,
b) ja termiņš ir garāks par 12 mēnešiem, — kā kopējo līgumcenu līguma darbības
laikā, ņemot vērā atlikušo vērtību;
2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuriem nevar noteikt termiņu, — kā paredzamo
mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.
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(7) Paredzamo līgumcenu pakalpojumu līgumiem nosaka šādi:
1) apdrošināšanas pakalpojumu līgumiem — kā maksājamo apdrošināšanas prēmiju
un citu atlīdzības veidu kopējo summu;
2) pakalpojumu līgumiem, kas ietver konstruēšanu, arhitektūras vai inženierbūvju
projektēšanu un modelēšanu, — kā maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas
un citu atlīdzības veidu kopējo summu.
(8) Ja pakalpojumu līgumiem nenorāda kopējo līgumcenu, paredzamo līgumcenu nosaka šādi:
1) līgumiem, kuriem ir noteikts termiņš, kas nepārsniedz 48 mēnešus, — kā kopējo
līgumcenu līguma darbības laikā;
2) beztermiņa līgumiem vai līgumiem, kuru termiņš pārsniedz 48 mēnešus, — kā
paredzamo mēneša maksājumu, kas reizināts ar 48.
(9) Ja tiek slēgti regulāri piegādes vai pakalpojumu līgumi vai noteiktā laikposmā līguma
termiņš tiek pagarināts, paredzamo līgumcenu nosaka:
1) kā iepriekšējos 12 mēnešos vai iepriekšējā finanšu gadā citu citam sekojošu viena
veida līgumu kopējo reālo vērtību, ņemot vērā turpmākajos 12 mēnešos iespējamās
apjomu un vērtības izmaiņas;
2) kā nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes vai nākamajā finanšu gadā (ja tas ir
garāks par 12 mēnešiem) citu citam sekojošu viena veida līgumu kopējo paredzamo
vērtību.
(10) Ja paredzamais līgums ietver gan piegādes, gan pakalpojumus, paredzamo līgumcenu
nosaka kā kopējo piegāžu un pakalpojumu summu neatkarīgi no to daļas lieluma. Šajā gadījumā
paredzamajā līgumcenā ietver arī preces iebūvēšanas un uzstādīšanas izmaksas.
(11) Paredzamā līgumcena vispārīgās vienošanās gadījumā ir kopējā visu paredzamo līgumu
līgumcena vispārīgās vienošanās darbības laikā.
6.pants. Iepirkuma procedūru veidi un piemērošana
(1) Pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, šā panta trešajā daļā noteiktās
iepirkuma procedūras un šā panta septītajā daļā noteikto kārtību līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai
piemēro, ja piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka
un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latu vai lielāka. Slēdzot būvdarbu, piegādes vai
pakalpojumu līgumus, ja to līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet vienāda
ar 3000 latu vai lielāka piegādes un pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka
būvdarbu līgumiem, pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, iepirkumu veic saskaņā
ar šā panta devītās un desmitās daļas noteikumiem. Pasūtītājs, kas ir Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma subjekts, šā panta trešajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras un šā
panta septītajā daļā noteikto kārtību līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai piemēro, ja būvdarbu,
piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežām vai lielāka.
(2) Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šā panta trešajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras un šā
panta septītajā daļā noteikto kārtību līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai arī tad, ja būvdarbu,
piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir mazāka par šā panta pirmajā daļā noteiktajām
līgumcenu robežām.
(3) Ir šādas iepirkuma procedūras:
1) slēgts konkurss;
2) sarunu procedūra;
3) konkursa dialogs.
(4) Pasūtītājs būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanai ir tiesīgs brīvi izvēlēties
slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu.
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(5) Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot konkursa dialogu, ja slēdzamais līgums ir uzskatāms par sevišķi
sarežģītu un pasūtītājam ir būtisks risks, ka viņš nespēs piešķirt iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās slēgšanas tiesības slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par
līgumu. Līgumu uzskata par sevišķi sarežģītu, ja pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
1) pasūtītājam objektīvi nav iespējams sagatavot tā prasībām atbilstošas tehniskās
specifikācijas saskaņā ar šā likuma 19.panta ceturtās daļas 2., 3. vai 4.punktu, un
tas nevar izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā,
publicējot paziņojumu par līgumu;
2) pasūtītājam objektīvi nav iespējams noteikt projekta juridisko vai finansiālo
risinājumu.
(6) Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu,
saskaņā ar šā likuma 53.pantu šādos gadījumos:
1) ja iepriekš izsludinātai iepirkuma procedūrai nav iesniegti pieteikumi vai
piedāvājumi vai ir iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
neatbilstoši piedāvājumi un iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no
iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei
nepieciešamajām prasībām. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma pasūtītājs nosūta tai
ziņojumu;
2) ja iepriekš izsludinātai iepirkuma procedūrai ir iesniegti iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, iepirkuma līguma
noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā
paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām, un ja pasūtītājs uzaicina
piedalīties sarunās tikai tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā
iepirkuma procedūrā nav izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā
likuma 44.pantu un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām;
3) militāras vai drošības krīzes gadījumā, ja steidzamības dēļ nav iespējams piemērot
slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī
tad, ja pasūtītājs izmanto visas šajā likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas;
4) ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu (piemēram, dabas katastrofas vai
avārijas) rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams
piemērot slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu,
arī tad, ja pasūtītājs izmanto visas šajā likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas, — ciktāl tas ir nepieciešams, lai novērstu
ārkārtas situāciju. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi
no pasūtītāja rīcības;
5) ja tehnisku vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu
var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju;
6) ja līguma priekšmets ir pētniecības un izstrādes pakalpojumi;
7) ja līguma priekšmets ir preces, kas izgatavotas tikai pētniecībai un izstrādei,
izņemot gadījumu, kad tās tiek izgatavotas vairumā, lai novērtētu to noietu vai segtu
pētniecības un izstrādes izmaksas;
8) ja pasūtītājam nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja
(ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas,
jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces,
kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu
ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības. Šāda līguma, kā
arī atkārtotu līgumu darbības termiņš nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Izņēmuma
gadījumā minētais termiņš drīkst būt ilgāks, ievērojot piegādājamo preču, iekārtu vai
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sistēmu paredzamo izmantošanas laiku, kā arī tehniskās grūtības, kas var rasties cita
piegādātāja (ražotāja) izvēles gadījumā;
9) ja līguma priekšmets ir tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un kuras pasūtītājs
pērk preču biržā;
10) ja pasūtītājam ir iespēja ar īpaši izdevīgiem noteikumiem iepirkt preces no
preču piegādātāja, kurš, izbeidzot savu komercdarbību, rīko izpārdošanu, vai no
likvidatoriem vai maksātnespējas procesa administratoriem, kuri rīko bankrotējuša
komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksātnespējas
jomā;
11) ja pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji
netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši
nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:
a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no
iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas,
b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš
noslēgtā līguma izpildītājs,
c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt
no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem,
neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai
pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut
arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai
pakalpojumiem;
12) ja līguma priekšmets ir atkārtota iepriekš noslēgtajā līgumā paredzēto būvdarbu
veikšana vai pakalpojumu sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un
atkārtoti nepieciešamie būvdarbi vai pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma
pamatā esošajam projektam. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad sākotnējais
līgums noslēgts slēgta konkursa, sarunu procedūras, publicējot paziņojumu par
līgumu, vai konkursa dialoga rezultātā, ja paziņojumā par līgumu ir paredzēta atkārtota
līgumu slēgšana un, nosakot paredzamo līgumcenu, ir ņemta vērā arī atkārtoti
nepieciešamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība. Šos noteikumus var piemērot piecu
gadu laikā no sākotnējā līguma noslēgšanas. Izņēmuma gadījumā šos noteikumus var
piemērot ilgākā laikā, ievērojot piegādājamo preču, iekārtu vai sistēmu paredzamo
izmantošanas laiku, kā arī tehniskās grūtības, kas var rasties cita piegādātāja izvēles
gadījumā;
13) ja pasūtītājam nepieciešami gaisa un ūdens transporta pakalpojumi bruņoto
spēku vai drošības spēku izvietošanai ārvalstīs, ja līgumu slēdz ar piegādātāju,
kurš piedāvājuma spēkā esamību garantē tik īsu laiku, ka nav iespējams piemērot
slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par līgumu, arī
tad, ja pasūtītājs izmanto visas šajā likumā noteiktās pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas.
(7) Ja līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, taču tas piemēro šā likuma 19., 34., 41.,
52., 54., 55. un 56.panta noteikumus. Pasūtītājs pirms iepirkuma veikšanas publicē savā mājaslapā
internetā paziņojumu par attiecīgo iepirkumu, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un
vietu, kur pieejamas tehniskās specifikācijas.
(8) Ja līguma priekšmets ir gan šā likuma 1.pielikumā, gan šā likuma 2.pielikumā minētie
pakalpojumi, pasūtītājs piemēro šajā likumā minētās iepirkuma procedūras, ja šā likuma 1.pielikumā
minēto pakalpojumu līgumcena pārsniedz šā likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu līgumcenu.
Ja šā likuma 2.pielikumā minēto pakalpojumu līgumcena pārsniedz šā likuma 1.pielikumā minēto
pakalpojumu līgumcenu, pasūtītājs piemēro šā panta septītās daļas noteikumus.
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(9) Ja piegādes līguma vai pakalpojumu līguma līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka,
bet mazāka par 20 000 latu un būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu
vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu, pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts,
iepirkuma veikšanā ievēro vismaz šā likuma 19. un 41.panta, 52.panta otrās daļas 1. un 2.punkta,
ceturtās, piektās, sestās un septītās daļas, 54.panta pirmās, piektās un sestās daļas, 55. un 56.panta
noteikumus, kā arī pirms iepirkuma veikšanas, izņemot gadījumu, kad iepirkums atbilst šā
panta sestajā daļā minētajiem nosacījumiem, publicē savā mājaslapā internetā paziņojumu par
attiecīgo iepirkumu, norādot piedāvājumu iesniegšanas termiņu un vietu, kur pieejamas tehniskās
specifikācijas.
(10) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkumu, uz kuru
attiecas šā panta devītās daļas noteikumi, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo
tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga pasūtītāja pieņemtos
lēmumus pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītāja pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.
7.pants. Līgumcenu robežas
Šā likuma 5.panta ceturtajā un piektajā daļā, 6.panta pirmajā daļā, 36.panta ceturtajā daļā,
37.panta otrajā, trešajā, ceturtajā un septītajā daļā, 58.panta piektajā daļā, 63.panta otrās daļas
3.punktā, 67.panta trešās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā, 68.panta pirmās daļas 6.punktā un otrās
daļas 2.punktā minētās līgumcenu robežas nosaka Ministru kabinets, pamatojoties uz Eiropas
Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājiem,
kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti. Ministru kabinets nosaka
minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir
paziņojusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī attiecīgās līgumcenu robežas.
II nodaļa. Vispārīgie noteikumi iepirkuma procedūrās
8.pants. Privileģētie līgumi
(1) Ja paredzamā līguma priekšmets to pieļauj, pasūtītājs ir tiesīgs rezervēt iespēju piedalīties
iepirkuma procedūrās tikai tiem kandidātiem vai pretendentiem, kas galvenokārt (vairāk par
50 procentiem no vidējā darbinieku skaita gadā) nodarbina personas ar īpašām vajadzībām, kurām
nepieciešami īpaši darba apstākļi.
(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, paziņojumā par līgumu pasūtītājs atsaucas uz šo pantu.
9.pants. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju
(1) Pasūtītājs nenoraida kandidātu vai pretendentu, ja atbilstoši Latvijas normatīvajiem
aktiem attiecīgo pakalpojumu ir tiesīgas sniegt tikai fiziskās vai juridiskās personas, bet tas ir tiesīgs
sniegt pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta.
(2) Ja tiek slēgts būvdarbu vai pakalpojumu līgums vai ja piegādes līgums ietver arī preces
iebūvēšanu vai uzstādīšanu, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents piedāvājumā vai kandidāts
pieteikumā par piedalīšanos iepirkuma procedūrā norāda par konkrētā līguma izpildi atbildīgās
personas, kā arī to profesionālo kvalifikāciju.
(3) Piegādātāji, kas ir personu apvienības, ir tiesīgi pieteikties par kandidātiem vai iesniegt
piedāvājumus. Pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt prasību par noteiktu šādas apvienības juridisko statusu,
lai tā kā kandidāts iesniegtu pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā vai kā pretendents —
piedāvājumu. Tomēr pasūtītājs ir tiesīgs prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums
slēgt līgumu, tiek izveidota atbilstoši noteiktam juridiskajam statusam, ja tas nepieciešams sekmīgai
līguma izpildei.
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(4) Piegādātājs, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem
vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša
projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim piegādātājam dod
priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota
galarezultāta sasniegšanu.
(5) Pasūtītājs, konstatējis šā panta ceturtajā daļā minētos apstākļus, pirms iespējamās
kandidāta vai pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas šim kandidātam
vai pretendentam dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot,
ierobežojot vai deformējot konkurenci.
10.pants. Konfidencialitāte
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt nosacījumus tās informācijas aizsardzībai, kuru tas nodevis
piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā. Šos
nosacījumus pasūtītājs ir tiesīgs attiecināt arī uz piegādātāju apakšuzņēmējiem.
(2) Ja likumā nav noteikts citādi, pasūtītājs neatklāj informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu
saskaņā ar normatīvajiem aktiem komercdarbības jomā nodevuši citi piegādātāji.
(3) Piegādātāja pieteikums un piedāvājums, kā arī dokumenti, ar kuriem piegādātājs atbilstoši
šā likuma noteikumiem papildina vai izskaidro pieteikumā vai piedāvājumā ietverto informāciju,
nav vispārpieejama informācija un šie dokumenti nav uzrādāmi vai izsniedzami personām, kas
nav saistītas ar pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanu, izņemot personas, kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības iepazīties ar šiem dokumentiem un saņemt tos amata pienākumu
izpildei.
11.pants. Centralizēto iepirkumu institūciju veiktie iepirkumi
(1) Pasūtītājs var iepirkt būvdarbus, preces un pakalpojumus no centralizēto iepirkumu
institūcijas vai saņemt būvdarbus, preces un pakalpojumus ar tās starpniecību.
(2) Ja pasūtītājs iepērk būvdarbus, preces vai pakalpojumus no centralizēto iepirkumu
institūcijas vai saņem būvdarbus, preces vai pakalpojumus ar tās starpniecību, uzskatāms, ka
pasūtītājs ir piemērojis šā likuma prasības, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:
1) centralizēto iepirkumu institūcija, kas ir pasūtītājs, veicot attiecīgos iepirkumus vai
organizējot attiecīgās iepirkuma procedūras, ir piemērojusi šā likuma prasības;
2) centralizēto iepirkumu institūcija, kas nav pasūtītājs, ir piemērojusi šim likumam
atbilstošus līdzvērtīgus noteikumus, kā arī ir nodrošinātas šajā likumā noteiktajām
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām līdzvērtīgas iespējas.
(3) Pasūtītājs var nepiemērot šā likuma prasības, ja iepirkumu tā vajadzībām kā centralizēto
iepirkumu institūcija veic citas Eiropas Savienības valsts pasūtītājs, kas, veicot attiecīgo iepirkumu,
piemēro tādu normatīvo aktu prasības, kuri atbilst Eiropas Savienības tiesībām publiskā iepirkuma
jomā.
III nodaļa. Noteikumi par iepirkuma procedūras dokumentiem
un iepirkuma procedūrās nosakāmajām prasībām
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12.pants. Iepirkuma procedūras dokumenti
(1) Kandidātu atlases nolikumā ietver:
1) pasūtītāja nosaukumu, adresi un citu informāciju par pasūtītāju, kas iekļaujama
paziņojumā par līgumu;
2) iepirkuma identifikācijas numuru;
3) iepirkuma priekšmeta aprakstu, bet konkursa dialoga gadījumā — vajadzību un
prasību raksturojumu;
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4)
5)

pieteikumu iesniegšanas vietu, datumu un laiku;
prasības attiecībā uz pieteikuma noformējumu un iesniegšanu, kā arī informāciju
par valodu vai valodām, kādās pieteikums iesniedzams;
6) šā likuma 44.panta noteikumus vai atsauci uz šā likuma 44.pantu, kā arī iesniedzamo
informāciju, kas nepieciešama, lai piegādātāju novērtētu saskaņā ar minētajiem
noteikumiem;
7) prasības attiecībā uz piegādātāja atbilstību profesionālās darbības veikšanai
(13.pants), saimniecisko un finansiālo stāvokli (14.pants), tehniskajām un
profesionālajām spējām (15.pants), izmantojamo kvalitātes vadības sistēmu
(16.pants), kā arī saskaņā ar šiem pantiem noteikto iesniedzamo informāciju, kas
nepieciešama, lai piegādātāju novērtētu saskaņā ar noteiktajām prasībām;
8) kandidātu vērtēšanas metodiku, ja tiek piemērota šā likuma 18.panta pirmā daļa;
9) citu informāciju un citas prasības, kas noteiktas saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.
(2) Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu slēgtā konkursā un konkursa dialogā un uzaicinājumā
uz sarunām sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, ietver vismaz:
1) atsauci uz publicēto paziņojumu par līgumu;
2) norādi par datumu, līdz kuram kandidāts ir tiesīgs pieprasīt papildu dokumentus;
3) norādi par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, adresi, uz kuru sūtāmi piedāvājumi,
valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams, kā arī prasības attiecībā uz
piedāvājuma noformējumu, iesniegšanu un finanšu piedāvājuma formu;
4) slēgtā konkursā un konkursa dialogā — norādi par piedāvājumu atvēršanas datumu,
laiku un vietu, bet sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, — norādi
par sarunu uzsākšanas vietu un laiku, kā arī informāciju par sarunās apspriežamajiem
piedāvājuma aspektiem;
5) informāciju par piedāvājuma nodrošinājumu, ja tāds paredzēts, tā apmēru, termiņu
un iespējamo veidu un izmaksāšanas nosacījumiem saskaņā ar šā likuma 27.pantu;
6) tehniskās specifikācijas (19.pants) un citus nepieciešamos dokumentus vai norādi uz
mājaslapas adresi internetā, kur ir pieejami šie dokumenti, ja pasūtītājs nodrošina
brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem
papildus nepieciešamajiem dokumentiem;
7) ja nepieciešams, līguma izpildes noteikumus galvenokārt saistībā ar informācijas
aizsardzību (21.pants), līguma izpildes drošību (22.pants), apakšuzņēmēju līgumu
slēgšanu (23.pants), kā arī sociālajiem apstākļiem vai vides aizsardzības prasībām
(24.pants);
8) ja nepieciešams, norādi uz jebkādiem papildu dokumentiem, kas iesniedzami, lai
pārbaudītu saskaņā ar pasūtītāja noteiktajām, paziņojumā par līgumu vai kandidātu
atlases nolikumā ietvertajām prasībām iesniegtos apliecinājumus vai papildinātu tajos
ietverto informāciju. Šos papildu dokumentus pieprasa, ievērojot šā likuma 14. un
15.panta noteikumus;
9) norādi par piedāvājuma izvēles kritēriju un vērtēšanas kritēriju īpatsvaru vai
nozīmīguma secību (26.pants), ja tie nav minēti paziņojumā par līgumu vai
kandidātu atlases nolikumā;
10) ja nepieciešams, informāciju par elektroniskās izsoles norisi saskaņā ar šā likuma
25.pantu;
11) iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās projektu;
12) ja nepieciešams, citu informāciju un citas prasības, kas noteiktas saskaņā ar šīs
nodaļas noteikumiem.
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(3) Uzaicinājumā uz dialogu ietver vismaz:
1) šā panta otrās daļas 1., 6., 8., 9. un 12.punktā minētās ziņas;
2) norādi par dialoga uzsākšanas vietu un laiku, kā arī valodu vai valodām, kādās
notiks dialogs;
3) ja nepieciešams, informāciju par maksājumiem un godalgām dialoga dalībniekiem.
(4) Ja iepirkuma procedūras dokumenti un papildus nepieciešamie dokumenti ir pieejami
nevis pie pasūtītāja, bet citā institūcijā, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai piedalīties sarunās
norāda adresi, kur šos dokumentus var pieprasīt, kā arī, ja nepieciešams, datumu, līdz kuram tos var
pieprasīt, samaksas apmēru, ņemot vērā šā likuma 38.panta septīto daļu, un maksāšanas kārtību.
Par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu atbildīgā institūcija dokumentus izsniedz vai
izsūta nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas.
(5) Iepirkuma procedūras dokumentos pieprasīto minimālo spēju līmeni, kā arī prasību
apjomu konkrētā līguma izpildei pasūtītājs nosaka samērīgi līguma priekšmetam. Noteiktās
prasības nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus konkurencei. Šādas minimālā atbilstības līmeņa
prasības iekļauj paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos.
13.pants. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādījumus tam, ka attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts,
licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kurā tas ir reģistrēts vai kurā
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta.
(2) Ja pakalpojumu līguma gadījumā piegādātājam jābūt īpaši pilnvarotam vai jābūt kādas
īpašas organizācijas biedram, lai valstī, kurā tas ir reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta,
varētu sniegt konkrēto pakalpojumu, pasūtītājs var prasīt pierādījumus par šādu pilnvarojumu vai
dalību.
14.pants. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt minimālās prasības attiecībā uz piegādātāja saimniecisko un
finansiālo stāvokli. Piegādātāja saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām
galvenokārt var apliecināt ar:
1) kredītiestādes apliecinājumu vai, ja nepieciešams, attiecīgas profesionālā riska
apdrošināšanas sabiedrības pierādījumiem;
2) finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata (ja šāda informācija ir publiskojama
saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā piegādātājs ir reģistrēts vai kurā
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta);
3) apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai, ja nepieciešams, finanšu
apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par trijiem
iepriekšējiem finanšu gadiem.
(2) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Piegādātājs, kas ir personu apvienība, arī var
balstīties uz apvienības dalībnieku iespējām.
(3) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos nosaka, kuri no
šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem vai citiem dokumentiem piegādātājam jāiesniedz.
(4) Ja pamatotu iemeslu dēļ piegādātājs nespēj iesniegt pasūtītāja pieprasītos dokumentus, tas
ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem dokumentiem, ja
pasūtītājs uzskata tos par piemērotiem.
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15.pants. Tehniskās un profesionālās spējas
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt minimālās prasības attiecībā uz piegādātāja tehniskajām un
profesionālajām spējām. Piegādātāja tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes
vai pakalpojumu raksturam, kvantitātei un svarīguma pakāpei galvenokārt var apliecināt ar:
1) informāciju par veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas un atsauksmes par
svarīgāko darbu izpildi piecos iepriekšējos gados. Šajās izziņās ietver ziņas par
attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to,
vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Ja
nepieciešams, attiecīgo būvdarbu pasūtītājs šādu izziņu iesniedz tieši pasūtītājam;
2) informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem
piecos iepriekšējos gados, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai
privātas personas). Informācijai pievieno pircēja atsauksmes, izņemot gadījumu,
ja pircējs ir bijusi privāta persona un atsauksmes vairs nav iespējams iegūt. Šādā
gadījumā pievieno piegādātāja apliecinājumu;
3) ziņām par tehnisko personālu vai institūcijām, kas atbild par kvalitātes kontroli, bet,
ja tiks veikti būvdarbi, — par tehnisko personālu vai institūcijām, kuras iesaistīs
būvdarbu veikšanā;
4) aprakstu par tehniskajām iekārtām un līdzekļiem, ko lieto preču piegādātājs vai
pakalpojumu sniedzējs kvalitātes nodrošināšanai, pētījumu un izmēģinājumu
veikšanai, kā arī noteikumiem par intelektuālā īpašuma izmantošanu;
5) pārbaudi, ko veic pasūtītājs vai tā vārdā preču piegādātāja valsts kompetenta
institūcija. Minētā pārbaude attiecas uz preču piegādātāja ražošanas iespējām vai
piegādātāja tehniskajām iespējām un, ja nepieciešams, uz pētījumu un izmēģinājumu
metodēm un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumiem, kurus tas veiks;
6) dokumentiem, kas apliecina piegādātāja — būvdarbu veicēja un pakalpojumu
sniedzēja vadošā personāla izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, it sevišķi par
personām, kuras ir atbildīgas par būvdarbu vadību vai pakalpojumu sniegšanu, tajā
skaitā piegādes līguma ietvaros;
7) būvdarbu un pakalpojumu līgumiem — aprakstu, norādot pasākumus vides
aizsardzības prasību nodrošināšanai, ko piegādātājs ir spējīgs īstenot, izpildot
līgumu;
8) informāciju par būvdarbu veicēja un pakalpojumu sniedzēja vidējo nodarbināto
skaitu gadā un vadošā personāla skaitu pēdējo triju gadu laikā;
9) informāciju par instrumentiem, iekārtām un tehnisko aprīkojumu, darbinieku
skaitu un viņu kvalifikāciju, kā arī piegādes avotiem (norādot to atrašanās vietu, ja
tie atrodas valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts), kas pieejami piegādātājam
līguma izpildei, tajā skaitā piegādājamo preču modernizēšanai vai pielāgošanai, kā
arī nepieciešamajiem papildu būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem krīzes
gadījumā;
10) pierādījumiem par piegādātāja spēju nodrošināt aizsargājamas informācijas
aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem informācijas dienesta vajadzībām
un valsts noslēpuma aizsardzības jomā. Par šādu pierādījumu galvenokārt uzskata
atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai)
un speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskajai personai) vai aprakstu
par konkrētiem pasākumiem informācijas dienesta vajadzībām aizsardzības
nodrošināšanai;
11) attiecībā uz piegādājamām precēm:
a) paraugiem, aprakstiem un fotogrāfijām, kuru autentiskumu apliecina, ja
pasūtītājs to pieprasa,
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kvalitātes kontroles institūcijas (kuras kompetence ir atzīta saskaņā ar
normatīvajiem aktiem standartizācijas jomā) sertifikātu, kas apliecina preces
atbilstību noteiktām tehniskajām specifikācijām vai standartiem.
(2) Ja iepirkuma līgums ietver būvdarbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu, piegādātāja
spēju veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumus izvērtē, galvenokārt ņemot vērā tā pieredzi,
kvalifikāciju, darbības efektivitāti un uzticamību.
(3) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos nosaka, kurus no
šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem vai citiem dokumentiem piegādātājs iesniedz.
(4) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Piegādātājs, kas ir personu apvienība, arī var
balstīties uz apvienības dalībnieku iespējām.
(5) Ja pamatotu iemeslu dēļ piegādātājs nespēj iesniegt pasūtītāja pieprasītos dokumentus,
tas ir tiesīgs apliecināt savas tehniskās un profesionālās spējas ar jebkuriem citiem dokumentiem,
kurus pasūtītājs uzskata par piemērotiem.
(6) Šā panta pirmās daļas 10.punktā minēto prasību par atbilstošas kategorijas industriālās
drošības sertifikāta (juridiskajai personai) un speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam
(fiziskajai personai) iesniegšanu ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs piegādātājs ir tiesīgs
izpildīt, iesniedzot apliecinājumu, ka tā reģistrācijas vietas vai pastāvīgās dzīvesvietas kompetentā
institūcija (drošības iestāde) ir izsniegusi atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu
(juridiskajai personai) vai speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskajai personai). Šādā
gadījumā pasūtītājs lūdz Satversmes aizsardzības biroju sniegt apliecinājumu par to, ka piegādātājs
ir saņēmis atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) vai speciālo
atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskajai personai), kas atzīstama par derīgu izmantošanai Latvijas
Republikā.
(7) Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs kandidātam dot papildu laiku šā panta pirmās daļas
10.punktā minēto pierādījumu saņemšanai, ja šāda iespēja un termiņš ir paredzēts paziņojumā par
līgumu.
(8) Papildus šā panta pirmās daļas 10.punkta prasību izpildei pasūtītājs ir tiesīgs lūgt
Satversmes aizsardzības biroju, ja nepieciešams, sadarbībā ar piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās
dzīvesvietas valsts kompetento institūciju (drošības iestādi) pārbaudīt līguma izpildei nepieciešamās
piegādātāja telpas un iekārtas, ražošanas un administratīvās procedūras, informācijas aprites
kārtību, kā arī ziņas par piegādātāja personālu.
16.pants. Kvalitātes vadības sistēmas
Pasūtītājs var pieprasīt, lai būtu pārbaudīta piegādātāja kvalitātes vadības sistēma. Šādā
gadījumā pasūtītājs atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kas atbilst noteiktiem
Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas
sertifikācijas standartiem. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas
citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos pierādījumus par
līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem.
17.pants. Vides vadības standarti
Ja pasūtītājs, ņemot vērā būvdarbu vai pakalpojumu raksturu, kvantitāti un būtiskumu,
saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu pieprasa, lai piegādātājs apliecina, ka, izpildot līgumu, spēs
īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, piegādātājs to ir tiesīgs apliecināt:
1) reģistrējoties vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS);
2) ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas sertifikātu,
kas apliecina tā atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības standartiem;
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ar citiem pierādījumiem par līdzvērtīgiem vides aizsardzības prasību nodrošinājuma
pasākumiem.
18.pants. Kandidātu, apspriežamo risinājumu un piedāvājumu skaita samazināšana
(1) Pasūtītājs var noteikt kandidātu skaitu, ko tas uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai
piedalīties sarunās vai dialogā. Šādā gadījumā paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā
pasūtītājs norāda objektīvus un nediskriminējošus kritērijus vai noteikumus, ko tas piemēros, kā arī
minimālo un, ja nepieciešams, maksimālo kandidātu skaitu, kādu paredzēts uzaicināt. Minimālais
nosakāmais uzaicināmo kandidātu skaits ir trīs kandidāti.
(2) Pasūtītājs var noteikt, ka sarunu procedūra, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa
dialogs norisināsies vairākos secīgos posmos, lai sarunu vai dialoga laikā samazinātu attiecīgi to
piedāvājumu vai risinājumu skaitu, ko tas novērtēs saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
Šādā gadījumā paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītājs norāda, ka
tas izmantos šo iespēju.
19.pants. Tehniskās specifikācijas
(1) Tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma procedūras dokumentos. Tehniskās
specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nedrīkst radīt nepamatotus
ierobežojumus konkurencei iepirkuma procedūrās.
(2) Tehniskās specifikācijas būvdarbu līgumiem ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka
pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un
raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu
pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības prasības, projektēšanas
prasības (arī prasības attiecībā uz piekļuves iespējām personām ar īpašām vajadzībām), atbilstības
novērtējuma un izpildes prasības, ražošanas procesus un metodes, drošības noteikumus, kvalitātes
nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes,
prasības iepakojumam, marķēšanai un lietotāja instrukcijām. Tehniskajās specifikācijās iekļauj arī
noteikumus par darbu izpildes pārbaudēm un darbu pieņemšanu, prasības attiecībā uz būvdarbu
veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko pasūtītājs paredzējis
būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē.
(3) Tehniskajās specifikācijās attiecībā uz piegādes un pakalpojumu līgumiem ietver
nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības, piemēram, kvalitātes līmenis,
vides aizsardzības prasības, konstrukcijas prasības (arī prasības attiecībā uz piekļuves iespējām
personām ar īpašām vajadzībām), izpildes prasības, preces lietošanas prasības, drošības noteikumi,
izmēri, terminoloģija, simboli, pārbaudes noteikumi un metodes, prasības attiecībā uz preces
nosaukumu, ar kādu tā tiek pārdota, iepakojumu un marķēšanu, lietotāja instrukcijas, ražošanas
procesi un metodes, kā arī atbilstības noteikšanas metodes. Pakalpojumu līgumiem papildus nosaka
pakalpojumu mērķi, izmantojamās metodes un resursus (ja nepieciešams), kā arī rezultātu.
(4) Tehniskās specifikācijas sagatavo vienā no šādiem veidiem:
1) ar atsauci uz šā panta otrajā un trešajā daļā minētajām tehniskajām specifikācijām
un standartiem šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas
standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, Latvijas
nacionālā standarta statusā adaptētie starptautiskie standarti, citi starptautiskie
standarti, citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas
institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, Latvijas nacionālie standarti, nacionālie
tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas, kā arī ražotāju
izstrādātas un savstarpēji atzītas tehniskās specifikācijas, standarti militārajā jomā
(nozares standarti, kas var nebūt publiski pieejama informācija) vai tiem līdzīgas
militāro preču tehniskās specifikācijas. Katrā atsaucē iekļauj vārdus “vai ekvivalents”;
2) nosakot funkcionālās prasības vai darbības prasības, kas var iekļaut arī vides
aizsardzības prasības. Prasības formulē precīzi, lai pretendents varētu konstatēt
līguma priekšmetu un pasūtītājs — salīdzināt piedāvājumus;
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nosakot funkcionālās prasības vai darbības prasības saskaņā ar šīs daļas 2.punktu un
atsaucoties uz specifikācijām saskaņā ar šīs daļas 1.punktu, lai nodrošinātu atbilstību
funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām;
4) atsaucoties uz specifikācijām saskaņā ar šīs daļas 1.punktu, bet citas prasības nosakot
kā funkcionālās prasības vai darbības prasības saskaņā ar šīs daļas 2.punktu.
(5) Ja pasūtītājs sagatavo tehnisko specifikāciju saskaņā ar šā panta ceturtās daļas
1.punktu, tas nenoraida piedāvājumu tāpēc, ka piedāvātā prece vai pakalpojums neatbilst atsaucē
norādītajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju
vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka
piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.
Šā panta izpratnē par kompetentu institūciju uzskata Eiropas standartiem atbilstošu Latvijas vai
citas valsts testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju un sertificēšanas un inspicēšanas institūciju.
(6) Ja pasūtītājs sagatavo tehnisko specifikāciju, nosakot funkcionālās vai darbības prasības,
tas nenoraida piedāvājumu, kas atbilst Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem Eiropas
standartiem, Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām,
citiem starptautiskajiem standartiem, citām tehniskās atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas
standartizācijas institūcijas, Latvijas nacionālajiem standartiem vai citām tehniskās atsauces
sistēmām, ja šie standarti, tehniskās specifikācijas vai atsauces sistēmas nosaka tās pašas funkcionālās
prasības vai darbības prasības, kuras noteicis pasūtītājs. Šādā gadījumā pretendents savā piedāvājumā
ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes
rezultātiem pierāda, ka piedāvātie būvdarbi, prece vai pakalpojumi, kas atbilst iepriekš minētajiem
standartiem, tehniskajām specifikācijām vai atsauces sistēmām, apmierina pasūtītāja noteiktās
funkcionālās prasības vai darbības prasības.
(7) Ja pasūtītājs vides aizsardzības prasības nosaka kā funkcionālās vai kā darbības prasības
saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 2.punktu, tas ir tiesīgs piemērot detalizētas specifikācijas, kas
noteiktas ar Eiropas, daudznacionālu vai jebkuru citu ekomarķējumu, vai specifikāciju daļas, ja:
1) šīs specifikācijas ir pietiekamas, lai aprakstītu preces vai pakalpojumus, kas ir
paredzamā līguma priekšmets;
2) prasības ekomarķējumam sagatavotas, pamatojoties uz zinātnisku informāciju;
3) ekomarķējums apstiprināts, izmantojot procedūras, kurās ir tiesīgas piedalīties
visas ieinteresētās puses — valsts institūcijas, patērētāji, ražotāji, izplatītāji un vides
organizācijas;
4) ar ekomarķējumu noteiktās specifikācijas ir pieejamas visām ieinteresētajām
personām.
(8) Piemērojot šā panta septīto daļu, pasūtītājs ir tiesīgs norādīt, ka tas pieņem, ka preces vai
pakalpojumi, kuriem ir ekomarķējums, atbilst tehniskajās specifikācijās noteiktajām un iepirkuma
procedūras dokumentos norādītajām prasībām. Šādā gadījumā pasūtītājs kā līdzvērtīgu pierādījumu
par atbilstību tehniskajās specifikācijās noteiktajām un iepirkuma procedūras dokumentos
norādītajām prasībām pieņem arī ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu
apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.
(9) Ja tas nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda
specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem
piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu
norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta
aprakstu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu. Šādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem
“vai ekvivalents”.
20.pants. Piedāvājumu varianti
(1) Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,
pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt iespēju iesniegt piedāvājumu variantus.
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(2) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu norāda, vai ir atļauts iesniegt piedāvājumu variantus.
Bez šādas norādes piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
(3) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda minimālo prasību līmeni
piedāvājumu variantiem un specifiskās prasības variantu norādīšanai piedāvājumā.
(4) Pasūtītājs izskata tikai tos piedāvājumu variantus, kuri atbilst tā noteiktajam minimālajam
prasību līmenim.
(5) Ja iepirkuma procedūrās paredzēts noslēgt piegādes vai pakalpojumu līgumu un pasūtītājs
ir atļāvis iesniegt piedāvājumu variantus atbilstoši šā panta otrajai daļai, tas nenoraida piedāvājuma
variantu, pamatojoties tikai uz to, ka piedāvājuma izvēles gadījumā piegādes līguma vietā tiks
noslēgts pakalpojumu līgums vai pakalpojumu līguma vietā — piegādes līgums.
21.pants. Informācijas aizsardzība
(1) Ja pieteikuma vai piedāvājuma sagatavošanā vai iepirkuma līguma izpildē piegādātājam
jārada, jāiegūst, jāuzglabā vai jāizmanto aizsargājama informācija, pasūtītājs paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus tos iepirkuma līguma elementus, kas saistīti ar
aizsargājamu informāciju, norādot arī to, vai attiecīgā informācija atzīta par informāciju dienesta
vajadzībām, konfidenciālu informāciju, slepenu informāciju vai sevišķi slepenu informāciju,
kā arī norāda visas prasības aizsargājamas informācijas aizsardzībai, ievērojot normatīvos aktus
informācijas dienesta vajadzībām un valsts noslēpuma aizsardzības jomā.
(2) Pasūtītāja norādītās prasības aizsargājamas informācijas aizsardzībai pilnā apjomā
attiecas uz ikvienu piegādātāju, kas kā kandidāts vai pretendents plāno piedalīties vai piedalās
iepirkuma procedūrā, kā arī uz minēto piegādātāju apakšuzņēmējiem, ciktāl šīs prasības ir saistītas
ar apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
(3) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos nosaka, kuri no
šā panta ceturtajā daļā minētajiem dokumentiem vai citiem dokumentiem piegādātājam jāiesniedz,
lai tas apliecinātu spēju nodrošināt aizsargājamas informācijas aizsardzību saskaņā ar paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos norādītajām prasībām.
(4) Piegādātāja spēju nodrošināt paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteikto prasību izpildi galvenokārt var pierādīt ar:
1) apliecinājumu, ka tas un piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji nodrošinās
aizsargājamas informācijas aizsardzību iepirkuma līguma darbības laikā un pēc tā
beigām saskaņā ar pasūtītāja norādītajām prasībām;
2) apliecinājumu, ka līguma izpildē piegādātājs šā panta ceturtās daļas 1.punktā minēto
apliecinājumu iesniegs par katru apakšuzņēmēju, kas nav norādīts piedāvājumā, bet
tiks iesaistīts iepirkuma līguma izpildē;
3) aprakstu par konkrētiem pasākumiem informācijas dienesta vajadzībām
aizsardzības nodrošināšanai vai atbilstošas kategorijas industriālās drošības
sertifikāta (juridiskajai personai) un speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam
(fiziskajai personai), kas izsniegta piegādātājam un tā piedāvājumā norādītajiem
apakšuzņēmējiem (ja attiecīgajam apakšuzņēmējam jārada, jāiegūst, jāuzglabā vai
jāizmanto aizsargājama informācija), apliecinātu kopiju;
4) apliecinājumu, ka līguma izpildē piegādātājs iesniegs pasūtītājam šā panta ceturtās
daļas 3.punktā minētos dokumentus attiecībā uz katru piegādātāja apakšuzņēmēju,
kas nav norādīts piedāvājumā, bet tiks iesaistīts līguma izpildē, pirms apakšuzņēmēja
iesaistes līguma izpildē, ja attiecīgajam apakšuzņēmējam jārada, jāiegūst, jāuzglabā
vai jāizmanto aizsargājama informācija.
(5) Šā panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minēto prasību par atbilstošas kategorijas industriālās
drošības sertifikāta (juridiskajai personai) un speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam (fiziskajai
personai) iesniegšanu ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs piegādātājs ir tiesīgs izpildīt, iesniedzot
apliecinājumu, ka tā reģistrācijas vietas vai pastāvīgās dzīvesvietas kompetentā institūcija (drošības
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iestāde) ir izsniegusi atbilstošas kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai)
vai speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam (fiziskajai personai). Šādā gadījumā pasūtītājs lūdz
Satversmes aizsardzības biroju sniegt apliecinājumu par to, ka piegādātājs ir saņēmis atbilstošas
kategorijas industriālās drošības sertifikātu (juridiskajai personai) vai speciālo atļauju pieejai valsts
noslēpumam (fiziskajai personai), kas atzīstama par derīgu izmantošanai Latvijas Republikā.
(6) Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta nespēja izpildīt pasūtītāja norādītās prasības
aizsargājamas informācijas aizsardzībai ir pamats pasūtītājam vienpusēji atkāpties no iepirkuma
līguma. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta apakšuzņēmēja nespēja izpildīt pasūtītāja
norādītās prasības aizsargājamas informācijas aizsardzībai ir pamats pasūtītājam uzdot iepirkuma
procedūrā izraudzītajam pretendentam šajā likumā noteiktajā kārtībā aizstāt apakšuzņēmēju.
22.pants. Līguma izpildes drošība
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prasības, kas jāievēro piegādātājiem līguma izpildē, lai nodrošinātu
pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus, piegādes un pakalpojumus iepirkuma līgumā noteiktajā
termiņā, arī krīzes situācijās, atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām (turpmāk — līguma izpildes
drošība). Piegādātāja spēju nodrošināt līguma izpildes drošību galvenokārt var apliecināt ar:
1) informāciju par tādiem preču un pakalpojumu izmantošanas un nodošanas
ierobežojumiem un informāciju par tādiem ierobežojumiem ziņu par precēm un
pakalpojumiem izpaušanai, kuri attiecas uz pasūtītāju. Piegādātājs norāda arī tādu
informāciju, kas izriet no eksporta kontroles un drošības noteikumiem;
2) dokumentiem, kas apliecina piegādātāja spēju saņemt stratēģiskas nozīmes preču
licenci vai citus dokumentus, kas piešķir tiesības veikt stratēģiskas nozīmes preču
eksportu, tranzītu un nodošanu, ja šādas licences vai citu dokumentu saņemšana ir
nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem stratēģiskas nozīmes preču aprites
kontroles jomā. Šādi dokumenti var ietvert:
a) informāciju par iepriekš veiktajām tādu pašu preču piegādēm,
b) kompetento institūciju dokumentus, kas apliecina piegādātāja spēju saņemt
attiecīgās licences, sertifikātus vai citus dokumentus (piemēram, kompetento
institūciju dokumentus, kas apliecina, ka piegādātājs iepriekš ir saņēmis attiecīgās
licences, sertifikātus vai citus dokumentus, vai arī kompetentas institūcijas
izsniegtu uzziņu vai līdzvērtīgu dokumentu par piegādātāja tiesībām saņemt
attiecīgās licences, sertifikātus vai citus dokumentus konkrētajā situācijā),
c) informāciju par visām licencēšanas un sertificēšanas prasībām, kā arī citiem
ierobežojumiem, kas piemērojami piedāvātajām precēm, to sastāvdaļām un
detaļām, kā arī piegādātāja sagatavotu izvērtējumu par tā atbilstību normatīvo
aktu prasībām, kas nosaka prasības minēto licenču, sertifikātu vai citu dokumentu
saņemšanai;
3) dokumentiem, kas apliecina, ka piegādātāja izmantotie organizatoriskie pasākumi
un piegādes veikšanā iesaistīto personu atrašanās vieta nodrošina saskaņā ar šo
pantu noteikto līguma izpildes drošības prasību izpildi, kā arī ar apliecinājumu par
to, ka piegādātājs nodrošinās, ka minēto organizatorisko pasākumu un piegādes
veikšanā iesaistīto personu atrašanās vietas maiņa līguma izpildes laikā neietekmēs
pasūtītāja noteikto līguma izpildes drošības prasību izpildi;
4) apliecinājumu, ka piegādātājs nodrošinās būvdarbus, piegādes vai pakalpojumus
tādā apjomā, kādi pasūtītājam var būt nepieciešami krīzes gadījumā. Pasūtītājs krīzes
gadījumā par nepieciešamajiem papildu būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem
ar piegādātāju var vienoties papildus;
5) dokumentiem, kurus izdevušas piegādātāja valsts kompetentās institūcijas un kuri
apliecina piegādātāja spēju krīzes gadījumā izpildīt saskaņā ar šā panta pirmo daļu
noteiktās prasības attiecībā uz būvdarbiem, piegādēm vai pakalpojumiem;
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6)

apliecinājumu, ka piegādātājs saskaņā ar paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām modernizēs vai pielāgos piedāvātās
preces;
7) apliecinājumu, ka piegādātājs laikus brīdinās pasūtītāju par izmaiņām būvdarbu,
piegāžu vai pakalpojumu organizēšanā, piegādātāja darbībā, kā arī piegādes ķēdē, ja
šādas izmaiņas var ietekmēt līguma izpildi;
8) apliecinājumu, ka gadījumā, kad piegādātājs nespēs nodrošināt līguma izpildi,
tas nodos pasūtītājam visus līdzekļus, kas nepieciešami rezerves daļu, sastāvdaļu
un detaļu ražošanai, aprīkojumu pārbaužu veikšanai, kā arī tehniskos rasējumus,
licences un lietošanas instrukcijas. Ja nepieciešams, par nodošanas nosacījumiem
pasūtītājs ar piegādātāju var vienoties papildus.
(2) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos nosaka, kurus
no šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem vai citiem dokumentiem piegādātājs iesniedz.
(3) Pasūtītājs nenosaka pienākumu piegādātājam iesniegt tādus dokumentus, ar kuriem
Eiropas Savienības dalībvalstij būtu jāapņemas nepiemērot stratēģiskas nozīmes preču eksporta,
tranzīta vai nodošanas kontroles noteikumus, kas ir atbilstoši starptautiskajiem nolīgumiem vai
Eiropas Savienības tiesību aktiem un piemērojami lēmuma par attiecīgās licences, sertifikāta vai
cita dokumenta izsniegšanu pieņemšanas brīdī.
23.pants. Apakšuzņēmuma līgumi
(1) Pasūtītājs neierobežo piegādātāju tiesības brīvi izvēlēties apakšuzņēmējus līguma izpildes
nodrošināšanai, izņemot gadījumu, kad pasūtītājs nosaka prasības apakšuzņēmuma līgumu
noslēgšanai ar apakšuzņēmējiem, kas nav ar pretendentu saistītās personas (turpmāk — nesaistīti
apakšuzņēmēji), saskaņā ar šā panta trešo, ceturto un sesto daļu.
(2) Ja nepieciešams, pasūtītājs var noteikt, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās
līguma daļas, kuras nodos izpildei nesaistītiem apakšuzņēmējiem, visus paredzamos nesaistītos
apakšuzņēmējus, šo apakšuzņēmuma līgumu priekšmetu, kā arī pienākumu līguma izpildes laikā
pasūtītājam paziņot jebkādas izmaiņas attiecībā uz nesaistītiem apakšuzņēmējiem.
(3) Pasūtītājs var paredzēt iespēju noteikt pienākumu iepirkuma procedūrā izraudzītajam
pretendentam piemērot šā likuma IX nodaļas noteikumus attiecībā uz visiem apakšuzņēmēju līgumiem,
ko pretendents piedāvājumā paredzējis noslēgt ar nesaistītiem apakšuzņēmējiem, vai uz daļu no tiem.
(4) Pasūtītājs var noteikt, ka iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam daļa
līguma apjoma jānodod izpildei nesaistītiem apakšuzņēmējiem, piemērojot šā likuma IX nodaļas
noteikumus. Pasūtītājs nosaka minimālo nesaistītiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo līguma
apjomu (ņemot vērā slēdzamā līguma priekšmetu, līgumcenu, attiecīgo rūpniecības nozari un tās
tehniskās attīstības līmeni, kā arī konkurences līmeni tirgū), izsaka to procentos un norāda kā
vērtību diapazonu, kura maksimālā robeža nepārsniedz 30 procentus no līguma kopējās līgumcenas.
(5) Ja pasūtītājs piemēro šā panta ceturto daļu, tas arī nosaka pienākumu pretendentiem:
1) piedāvājumā norādīt tās līguma daļas, ko tie paredz nodot izpildei nesaistītiem
apakšuzņēmējiem, lai izpildītu saskaņā ar šā panta ceturto daļu noteikto prasību;
2) piedāvājumā norādīt visas saistītās personas, kā arī paziņot pasūtītājam jebkādas
izmaiņas attiecībā uz saistītajām personām, tajā skaitā tādas izmaiņas, kas notikušas
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes laikā.
(6) Pretendents papildus minimālajam nesaistītiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamam
līguma apjomam, kas noteikts saskaņā ar šā panta ceturto daļu, var paredzēt nesaistītiem
apakšuzņēmējiem izpildei nodot lielāku līguma apjomu. Pasūtītājs var noteikt pienākumu
pretendentam šādā gadījumā piedāvājumā norādīt konkrētas nesaistītiem apakšuzņēmējiem
izpildei papildus nododamās līguma daļas, kā arī šos apakšuzņēmējus. Pasūtītājs attiecībā uz tām
līguma daļām, ko pretendents paredz izpildei papildus nodot nesaistītiem apakšuzņēmējiem, var
attiecināt šā panta trešās daļas noteikumus.
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(7) Visas prasības, ko pasūtītājs nosaka saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto un sesto daļu,
tas ietver paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos. Ja tiek piemēroti šā panta
trešās daļas noteikumi, pasūtītājs paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
ietver norādi par iespēju noteikt šā panta trešajā daļā minēto pienākumu, bet lēmumu par pienākuma
noteikšanu attiecībā uz konkrētām līguma daļām, ko pretendents paredzējis nodot izpildei nesaistītiem
apakšuzņēmējiem, pieņem, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.
(8) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos var paredzēt
sev tiesības noraidīt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta saskaņā ar šā likuma 60.panta
noteikumiem izvēlētos apakšuzņēmējus, pamatojoties uz tām pašām prasībām, ko pasūtītājs
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteicis piegādātājiem. Pasūtītājs
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos precizē, kuras no iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām piegādātājiem attiecas uz apakšuzņēmējiem un kuri
dokumenti iesniedzami, lai apliecinātu atbilstību minētajām prasībām.
(9) Ja pasūtītājs, ievērojot šā panta astotās daļas noteikumus, noraida iepirkuma procedūrā
izraudzītā pretendenta izvēlēto apakšuzņēmēju, tas šo pretendentu rakstveidā informē par
apakšuzņēmēja noraidīšanas iemesliem. Šādā gadījumā pretendents izvēlas citu apakšuzņēmēju
saskaņā ar šā likuma 60.pantu.
(10) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos var paredzēt
pienākumu iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam saskaņot ar pasūtītāju prasības un
kritērijus, ko iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ietver paziņojumā par apakšuzņēmuma
līgumu papildu prasībām, kas noteiktas atbilstoši šā panta astotajai daļai.
(11) Šā panta noteikumu piemērošana neietekmē tā pretendenta atbildību par iepirkuma
līgumu izpildi, ar kuru pasūtītājs noslēdzis minēto līgumu.
24.pants. Pienākumi attiecībā uz nodokļiem, vides aizsardzību, darba aizsardzību un
darba apstākļiem
(1) Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos var norādīt iestādes, kurās kandidāti vai
pretendenti var iegūt informāciju par piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz nodokļiem, vides
aizsardzību, darba aizsardzību un darba apstākļiem administratīvajā teritorijā, kurā tiks veikti
būvdarbi vai sniegti pakalpojumi.
(2) Ja pasūtītājs norāda šā panta pirmajā daļā minētās iestādes, tas iepirkuma procedūras
dokumentos izvirza prasību, lai pretendents piedāvājumā norāda, ka tajā ir ņemti vērā noteikumi,
kas attiecīgajā administratīvajā teritorijā regulē piemērotu darba apstākļu un darba aizsardzības
nodrošināšanu.
25.pants. Elektroniskās izsoles piemērošana
(1) Ja tehniskās specifikācijas var noteikt ļoti precīzi, slēgtā konkursā un sarunu procedūrā,
publicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs ir tiesīgs paredzēt pirms piedāvājuma izvēles piemērot
elektronisko izsoli. Elektronisko izsoli var rīkot arī pirms piedāvājuma izvēles vispārīgās vienošanās
ietvaros saskaņā ar šā likuma 55.pantu.
(2) Elektroniskās izsoles objekts var būt:
1) cena vai cena un tehniskajās specifikācijās minētā raksturojuma jaunā vērtība, ja
piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
2) tikai cena, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
(3) Pasūtītājs paziņojumā par līgumu nosaka, ka tas piemēros elektronisko izsoli, un iepirkuma
procedūras dokumentos norāda:
1) elektroniskās izsoles objektu raksturojumus, ja šie raksturojumi ir mērāmi un to
vērtību var izteikt skaitļos vai procentos;
2) jebkuras vērtību robežas (kuras var iesniegt un mainīt), ņemot vērā līguma
priekšmeta tehniskās specifikācijas;
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3)

informāciju, kas tiks nodota pretendentiem elektroniskās izsoles laikā, un, ja
iespējams, laiku, kad šī informācija tiks nodota;
4) nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz elektroniskās izsoles organizāciju;
5) noteikumus, kuri pretendentiem jāievēro elektroniskajā izsolē, it sevišķi attiecībā uz
minimālajiem izsoles soļiem, kādi tiks pieprasīti, ja tas būs nepieciešams;
6) nepieciešamo informāciju par izmantojamām elektroniskajām iekārtām, pieslēguma
specifikāciju un organizāciju.
26.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji
(1) Ir šādi piedāvājuma izvēles kritēriji:
1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā ņemti vērā piegāžu vai līguma
izpildes termiņi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu,
preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides
aizsardzības prasības, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, līguma
izpildes drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt
konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem;
2) piedāvājums ar viszemāko cenu.
(2) Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā pasūtītājs paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos norāda visus vērtēšanas kritērijus un to īpatsvarus vai
skaitliskās vērtības, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos norāda piedāvājuma izvēles algoritmu
saskaņā ar šiem kritērijiem un apraksta, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.
Kritērijiem piešķirto īpatsvaru un skaitliskās vērtības var norādīt noteiktā diapazonā. Ja pasūtītājs var
pamatot, ka nav iespējams noteikt vērtēšanas kritēriju īpatsvarus un skaitliskās vērtības, pasūtītājs
norāda visus vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā.
(3) Ja pasūtītājs piemēro konkursa dialogu, par piedāvājuma izvēles kritēriju tas nosaka
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
27.pants. Piedāvājuma nodrošinājums
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma
nodrošinājumu, ja vien:
1) pieprasījums attiecas uz visiem pretendentiem vienādi un bez izņēmumiem;
2) iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts piedāvājuma nodrošinājuma apmērs
un termiņi.
(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma
paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par pieciem procentiem no paredzamās
līgumcenas.
(3) Piedāvājuma nodrošinājuma termiņu nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma
sarežģītību un paredzamo piedāvājumu izvērtēšanas termiņu, bet tas nevar pārsniegt sešus mēnešus,
skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
(4) Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju,
apdrošināšanas polisi vai, ja pasūtītājs šādu iespēju ir paredzējis iepirkuma procedūras dokumentos,
naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā.
(5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā
esamības minimālajā termiņā;
2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz
dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir
paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos);
3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
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(6) Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto
piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos
un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.
IV nodaļa. Iepirkuma komisija
28.pants. Iepirkuma komisijas izveide
(1) Pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, šā likuma 6.panta trešajā daļā minēto
iepirkuma procedūru veikšanai un septītajā daļā minēto iepirkumu veikšanai izveido iepirkuma
komisiju. Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz pasūtītāju, kas ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma subjekts.
(2) Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā
pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Iepirkuma komisijas sastāvā ir vismaz trīs locekļi.
(3) Izveidojot iepirkuma komisiju, pasūtītājs nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā
iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu, un, ja nepieciešams, visi iepirkuma komisijas locekļi būtu
saņēmuši atbilstošas kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Iepirkuma komisija,
pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.
29.pants. Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi
(1) Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta
intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē komisijas
loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:
1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — pašreizējais vai
bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība ar
juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;
2) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra,
kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte,
vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis,
pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);
3) fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.
(2) Iepirkuma komisijas locekļu un ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas arī
uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai
juridiskās personas, ar kurām komisijas loceklim vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 1., 2. un
3.punktā minētā saistība.
(3) Pirms iesniegto pieteikumu izvērtēšanas uzsākšanas iepirkuma komisijas locekļi un eksperti
paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta
kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem šā panta pirmās daļas
izpratnē. Komisijas locekļi un eksperti, kuri iepirkuma komisijas darbā iesaistās vēlāk, apliecinājumu
paraksta pirms iepirkuma komisijas locekļa vai eksperta pienākumu izpildes uzsākšanas.
(4) Iepirkuma komisija nodrošina iesniegto pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanu un
pieņem lēmumu par viena vai vairāku piedāvājumu izvēli, kā arī protokolē iepirkuma procesa gaitu.
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(5) Iepirkuma komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus
saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem, šo likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā
vienošanās.
(6) Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas
sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes.
30.pants. Iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība
(1) Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē
piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija
lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsu skaits sadalās
vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
(2) Ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,
katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras
dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst
to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.
V nodaļa. Izsludināšanas un atklātības ievērošanas noteikumi
31.pants. Iepriekšējais informatīvais paziņojums un paziņojums par pircēja profilu
(1) Pasūtītājs var publicēt iepriekšējo informatīvo paziņojumu saskaņā ar šā likuma 36.panta
otro daļu vai publicēt to pircēja profilā. Minētā paziņojuma publicēšana ir obligāta, ja pasūtītājs
izmanto saīsinātos termiņus piedāvājumu iesniegšanai saskaņā ar šā likuma 37.panta astoto daļu.
Iepriekšējā informatīvajā paziņojumā norāda:
1) piegādes līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo
līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu
[atsaucoties uz iepirkuma nomenklatūru (CPV)] preču grupu;
2) pakalpojumu līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos kopējo paredzamo
līgumcenu, kurus pasūtītājs gatavojas slēgt nākamo 12 mēnešu laikā par noteiktu
pakalpojumu kategoriju;
3) būvdarbu līgumiem — to līgumu vai vispārīgo vienošanos vispārīgu raksturojumu,
kurus pasūtītājs gatavojas slēgt.
(2) Pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu saskaņā ar šā likuma 36.panta
otro daļu vai publicē to pircēja profilā iespējami īsā laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
nepieciešamību veikt iepirkumu.
(3) Pirms pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo paziņojumu pircēja profilā, tas iesniedz
Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par pircēja profilu saskaņā ar šā likuma
36.panta otro daļu.
(4) Šā panta noteikumus nepiemēro šā likuma 6.panta sestajā daļā minētajiem gadījumiem.
32.pants. Paziņojums par līgumu un paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras
izbeigšanu vai pārtraukšanu
(1) Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu, ja tas piemēro slēgtu konkursu, sarunu procedūru,
publicējot paziņojumu par līgumu, vai konkursa dialogu.
(2) Pasūtītājs publicē paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu, ja tas izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina noteiktos
pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, vai izbeidz vai pārtrauc iepirkuma procedūru.
(3) Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu un paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma
procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu saskaņā ar šā likuma 36.panta otro daļu.
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33.pants. Paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents publicē paziņojumu par apakšuzņēmuma
līgumu, ja tas piemēro šā likuma 60.panta noteikumus.
(2) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents publicē paziņojumu par apakšuzņēmuma
līgumu saskaņā ar šā likuma 36.panta otro daļu.
34.pants. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
(1) Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums
par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu.
(2) Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar šā
likuma 36.panta otro daļu pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 48 dienu laikā pēc
pretendentu informēšanas saskaņā ar šā likuma 52.panta otro daļu, ja šajā termiņā iepirkuma
līgums nav noslēgts.
(3) Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja
pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šā
likuma 55.pantu.
(4) Pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem ir tiesīgs neietvert
informāciju, kuras izpaušana varētu kaitēt sabiedrības interesēm, it sevišķi aizsardzības un drošības
interesēm, vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas
konkurences noteikumi.
35.pants. Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem
(1) Pasūtītājs ir tiesīgs publicēt brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem šā likuma
piemērošanas izņēmuma gadījumos un šā likuma 6.panta sestajā un septītajā daļā minētajos
gadījumos papildus šā likuma 34.panta pirmajā daļā minētā paziņojuma publicēšanai.
(2) Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem tiek publicēts tādēļ, lai ieinteresētās
personas varētu apstrīdēt tāda iepirkuma pamatotību, kas pasūtītāja kļūdas dēļ veikts, nepiemērojot
atbilstošu iepirkuma procedūru un nepublicējot paziņojumu par līgumu, un vienlaikus novērstu šā
likuma 69.panta pirmajā daļā minētās sekas.
(3) Pasūtītājs brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem publicē saskaņā ar šā likuma
36.panta otro daļu.
36.pants. Paziņojumu publicēšana
(1) Šā likuma 31.panta pirmajā un trešajā daļā, 32.panta pirmajā un otrajā daļā, 33.panta
pirmajā daļā, 34.panta pirmajā daļā un 35.panta pirmajā daļā minēto paziņojumu saturu un
sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(2) Pasūtītājs un iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents attiecīgo šā panta pirmajā daļā
minēto paziņojumu (izņemot iepriekšējo informatīvo paziņojumu, ja pasūtītājs to publicē pircēja
profilā) sagatavo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, izmantojot publikāciju
vadības sistēmu. Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā
minētā paziņojuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
(3) Pasūtītājs šā panta pirmajā daļā minētos paziņojumus publicē valsts valodā.
(4) Ja paredzamā līgumcena būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, Iepirkumu uzraudzības birojs
vienlaikus ar paziņojumu ievietošanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā nosūta tos
publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(5) Pasūtītājam un iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam ir tiesības publicēt
attiecīgos šā panta pirmajā daļā minētos paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā, kā arī norādīt, ka paziņojumi nosūtāmi publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
arī tad, ja šis likums neuzliek pienākumu publicēt šādus paziņojumus.
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(6) Iepirkumu uzraudzības birojs savā mājaslapā internetā ievieto informāciju par to, vai, nosūtot
paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tas izmanto Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu un pasūtītāji var izmantot šā likuma
37.panta desmitajā daļā un divpadsmitās daļas 1.punkta pirmajā teikumā noteiktās pieteikumu
iesniegšanas termiņu saīsināšanas iespējas.
(7) Iepirkumu uzraudzības birojs publikāciju vadības sistēmā saglabā informāciju par
dienu, kad šā panta pirmajā daļā minētie paziņojumi iesniegti publicēšanai, ievietoti Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā un, ja to nosaka šis likums, nosūtīti publicēšanai Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Pasūtītājs saglabā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša nosūtīto
apliecinājumu par attiecīgā paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja
paziņojuma publicēšanu nosaka šis likums. Publikāciju vadības sistēmā saglabātie un no Eiropas
Savienības Oficiālā Vēstneša saņemtie apliecinājumi strīda gadījumā ir pierādījums par paziņojumu
publicēšanu.
37.pants. Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi
(1) Pasūtītājs, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņus, ņem vērā
iespējamā līguma sarežģītības pakāpi un laiku, kāds nepieciešams kandidātu atlases dokumentu vai
piedāvājuma sagatavošanai, kā arī šajā likumā noteiktos termiņu ierobežojumus.
(2) Slēgtā konkursā, sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa
dialogā pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 37 dienām, ja paredzamā līgumcena
būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir mazāka
par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst
būt īsāks par 25 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā internetā.
(3) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek
būtiski mainītas kvalifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti
grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta otrajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, pieteikumu
iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 21 dienu, ja paredzamā līgumcena būvdarbu,
piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir
mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pieteikumu iesniegšanas termiņš
nedrīkst būt īsāks par 13 dienām no dienas, kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
(4) Slēgtā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt
piedāvājumus nosūtīts atlasītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 40 dienām, ja paredzamā
līgumcena būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežām vai lielāka. Ja paredzamā līgumcena būvdarbu, piegādes un pakalpojumu
līgumiem ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, piedāvājumu
iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 dienām no dienas, kad nosūtīts uzaicinājums.
(5) Sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, un konkursa dialogā pasūtītājs
vienojas ar visiem atlasītajiem kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Ja pasūtītājs nevar
vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas nosaka piedāvājumu iesniegšanas
termiņu, kas pēc tam, kad nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās vai iesniegt piedāvājumu, nav
īsāks par 30 dienām vai 15 dienām, ja šādam termiņa saīsinājumam ir saprātīgs pamatojums.
(6) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi
netiek būtiski mainītas prasības, kas noteiktas uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Ja iepirkuma
procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, pasūtītājs vienojas ar visiem atlasītajiem kandidātiem
par piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
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(7) Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas
termiņus, publicējot paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu vai nosūtot atkārtotu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vai piedalīties sarunās.
Ja paredzamā līgumcena būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ministru
kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, minimālais termiņš, par kuru pasūtītājs ir
tiesīgs pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda termiņu pagarināšana
nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos šā panta trešās un sestās daļas
izpratnē.
(8) Ja pasūtītājs ir publicējis iepriekšējo informatīvo paziņojumu, tad slēgtā konkursa
minimālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 36 dienas no dienas, kad uzaicinājums iesniegt
piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem. Ja termiņa papildu saīsinājumam ir saprātīgs
pamatojums, pasūtītājs ir tiesīgs noteikt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par
22 dienām. Šādā gadījumā pasūtītājs saglabā visus dokumentus, kas pamato termiņa saīsinājumu.
(9) Šā panta astotajā daļā minētos minimālos piedāvājumu iesniegšanas termiņus atļauts
noteikt, ja iepriekšējais informatīvais paziņojums ietver visu šādā paziņojumā paredzēto informāciju,
ciktāl tā bija pieejama publicēšanas brīdī, un ja šāds iepriekšējais informatīvais paziņojums vai
paziņojums par pircēja profilu, kas iesniegts publicēšanai saskaņā ar šā likuma 36.panta otro daļu,
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un nosūtīts publicēšanai Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī ne mazāk kā 52 dienas un ne vairāk kā 12 mēnešus pirms dienas, kad
paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un nosūtīts
publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
(10) Ja paziņojums par līgumu tiek sagatavots un nosūtīts Eiropas Savienības Oficiālajam
Vēstnesim elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko
saņemšanas sistēmu, šā panta otrās daļas pirmajā teikumā minēto pieteikumu iesniegšanas termiņu
slēgtam konkursam, sarunu procedūrai, publicējot paziņojumu par līgumu, vai konkursa dialogam
var saīsināt par septiņām dienām.
(11) Ja no dienas, kad Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicēts paziņojums
par līgumu, pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, šā panta ceturtajā daļā minētos
piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt par piecām dienām. Paziņojumā par līgumu
norāda mājaslapas adresi internetā, kur minētā informācija ir pieejama. Šajā daļā minēto termiņu
saīsinājumu var piemērot papildus šā panta desmitajā daļā minētajam termiņa saīsinājumam.
(12) Ja pasūtītājs piemēro slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, publicējot paziņojumu par
līgumu, un galējas nepieciešamības gadījumā nav iespējams ievērot šajā pantā minētos termiņus,
pasūtītājs var noteikt:
1) termiņu pieteikumu iesniegšanai, kurš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām no dienas,
kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā vai, ja to nosaka šis likums, nosūtīts publicēšanai Eiropas Savienības
Oficiālajam Vēstnesim, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu
elektronisko saņemšanas sistēmu. Ja paziņojumu par līgumu nosūta publicēšanai
Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim, neizmantojot Eiropas Savienības
Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu, termiņš pieteikumu
iesniegšanai nedrīkst būt īsāks par 15 dienām;
2) slēgtā konkursā — piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kurš nav īsāks par 10 dienām
no dienas, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem.
(13) Ja kāda iemesla dēļ tehniskās specifikācijas un citi dokumenti vai papildu informācija
tiek pieprasīta, bet netiek izsniegta šā likuma 38.pantā minētajos termiņos vai ja piedāvājumus
var sagatavot tikai pēc līguma izpildes vietas apskates vai pēc iepazīšanās ar iepirkuma procedūras
papildu dokumentiem pie pasūtītāja, pasūtītājs pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, dodot
piegādātājiem iespēju iegūt visu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu sagatavošanai.
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38.pants. Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšana un papildu informācijas
sniegšana
(1) Kandidātu atlases nolikums un visi papildus nepieciešamie dokumenti kandidātu atlasei
ir pieejami ne agrāk kā dienā, kad Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ir publicēts paziņojums
par līgumu, un ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ir publicēts
paziņojums par līgumu.
(2) Ja pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, pasūtītājs tos izsūta vai
izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu
pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums saņemts laikus pirms pieteikumu
vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Taču ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja
iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem pie pasūtītāja, sākot no attiecīgās iepirkuma
procedūras izsludināšanas brīža.
(3) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par kandidātu atlases
prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām. Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis vēlāk nekā četras
dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, pasūtītājs papildu informāciju nesniedz.
(4) Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, pasūtītājs
to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām. Ja kandidāts ir laikus pieprasījis minēto papildu informāciju šā likuma 37.panta divpadsmitās
daļas 2.punktā minētajā gadījumā, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis
vēlāk par minētajiem papildu informācijas sniegšanas termiņiem, pasūtītājs papildu informāciju
nesniedz.
(5) Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma
procedūras dokumentus, vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. Ja
pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas
vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo
informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī
uzdoto jautājumu.
(6) Ja pasūtītājs ir izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas nosūta
informāciju par grozījumiem visiem piegādātājiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras
dokumentus. Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras
dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kur ir pieejami šie dokumenti.
Pasūtītājs nosūta šo informāciju piegādātājiem vai ievieto to mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienu
pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
(7) Iepirkuma procedūras dokumenti elektroniskā veidā ir pieejami bez maksas. Par to
iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā,
pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un
nosūtīšanas izdevumus.
39.pants. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūrās
(1) Pasūtītājs un piegādātāji informācijas apmaiņu veic pa pastu, pa faksu, elektroniski (saskaņā
ar šā panta piektajā, sestajā un septītajā daļā minētajiem noteikumiem) vai pa tālruni (šā panta astotās
daļas 1. un 2.punktā minētajos gadījumos) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
(2) Pasūtītājs izvēlas informācijas apmaiņas līdzekļus, kas ir vispārpieejami, lai neapgrūtinātu
piegādātājiem piekļuvi iepirkuma procedūrām. Pasūtītājs izvēlas tādu šajā likumā minēto dokumentu
nosūtīšanas veidu, kas adresātam nodrošina iespējami ātru informācijas saņemšanu.
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(3) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi pieteikumos un piedāvājumos
iekļautie dati būtu aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt pieteikumu un piedāvājumu saturu
tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām.
(4) Laikā no pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim
pasūtītājs nesniedz informāciju par citu pieteikumu vai piedāvājumu esamību. Pieteikumu un
piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par
vērtēšanas procesu.
(5) Ja informācijas apmaiņā tiek izmantoti elektroniskie līdzekļi, pasūtītājs izvēlas tādus
līdzekļus, kuri ir publiski pieejami un savietojami ar vispārlietotiem informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju produktiem, tādējādi novēršot iespēju uz šā pamata diskriminēt piegādātājus.
(6) Elektroniskajām iekārtām, kuras izmanto pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai un
saņemšanai, piemēro šā likuma 40.panta noteikumus.
(7) Ja pieteikumi un piedāvājumi tiek iesniegti elektroniski, kandidāti vai pretendenti iesniedz
saskaņā ar šā likuma 13., 14., 15., 16., 17. un 44.pantu paredzētos sertifikātus, apliecinājumus un
citus dokumentus līdz pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja šie dokumenti
nav elektroniskā formā.
(8) Pieteikumu iesniegšanā ievēro šādus noteikumus:
1) pieteikumus dalībai iepirkuma procedūrā var sūtīt rakstveidā vai paziņot pa tālruni;
2) ja pieteikumu paziņo pa tālruni, pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām
iesniedz rakstveida apstiprinājumu;
3) ja pieteikums nosūtīts pa faksu, pasūtītājs pieprasa, lai pasūtītāja noteiktajā
paziņojumā par līgumu norādītajā termiņā piegādātājs apstiprina pieteikumu
rakstveidā, nosūtot to pa pastu vai elektroniski vai iesniedzot personiski.
40.pants. Prasības attiecībā uz elektronisku dokumentu saņemšanu
Izmantojot elektroniskos līdzekļus, ar kuriem saņem pieteikumus un piedāvājumus iepirkuma
procedūrās, ievēro šādus noteikumus:
1) visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas
attiecas uz pieteikumu un piedāvājumu elektronisku iesniegšanu;
2) elektroniskie dokumenti tiek iesniegti atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma
prasībām;
3) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad iepirkuma procedūrā iesniegti pieteikumi
vai piedāvājumi;
4) neviens nevar piekļūt iesniegtajiem dokumentiem pirms noteiktā termiņa beigām;
5) var atklāt pārkāpumu, ja kāds ir pārkāpis šā panta 4.punktā minēto aizliegumu;
6) tikai pilnvarotām personām ir iespēja noteikt vai mainīt saņemto dokumentu
atvēršanas laiku;
7) iepirkuma procedūras dažādajos posmos piekļuve iesniegtajiem dokumentiem vai
to daļai ir iespējama tikai pēc pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;
8) vienlaikus veiktu darbību rezultātā pilnvarotās personas iesniegtajiem dokumentiem
var piekļūt ne agrāk kā noteiktajā datumā;
9) piekļuve iesniegtajiem un atvērtajiem dokumentiem ir tikai tām pilnvarotajām
personām, kurām šāda piekļuve ir atļauta.
41.pants. Iepirkuma procedūras ziņojums
(1) Pasūtītājs dokumentē iepirkuma procedūru, tajā skaitā iepirkuma procedūru, kas noris,
izmantojot elektroniskos līdzekļus, un sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu pēc tam, kad
pieņemts lēmums par šīs procedūras rezultātiem.
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(2) Iepirkuma procedūras ziņojumā iekļaujama vismaz šāda informācija:
1) pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma
procedūras veids, kā arī līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets;
2) ja piemēro konkursa dialogu, — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar
šā likuma 6.panta piekto daļu;
3) ja piemēro sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, — procedūras
piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā likuma 6.panta sesto daļu. Ja pasūtītājs
piemērojis sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar šā
likuma 6.panta sestās daļas 8. vai 12.punktu, un pārsniedzis noteikto piecu gadu
termiņa ierobežojumu, — arī pamatojums izņēmuma apstākļu esamībai, kas pamato
šādu minētā termiņa pārsniegšanu;
4) ja vispārīgās vienošanās termiņš pārsniedz septiņus gadus, — pamatojums šāda
termiņa noteikšanai;
5) ja izveidojama iepirkuma komisija, — tās sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;
6) datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā;
7) kandidātiem vai pretendentiem noteiktās prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs,
kā arī vērtēšanas kritēriji nozīmīguma secībā vai to īpatsvars, ja par piedāvājuma
izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
8) pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa
saīsinājumam, ja pasūtītājs slēgtā konkursā saskaņā ar šā likuma 37.panta astoto daļu
nosaka piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas īsāks par 36 dienām no dienas, kad
uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts atlasītajiem kandidātiem, vai ja pasūtītājs
saīsina termiņu saskaņā ar šā likuma 37.panta divpadsmito daļu;
9) to piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies kandidātu atlasei, un to pretendentu
nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas un citas ziņas,
kas raksturo piedāvājumu;
10) piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks;
11) to piegādātāju nosaukumi, kuri ir izraudzīti saskaņā ar kandidātu atlases
noteikumiem un uzaicināti iesniegt piedāvājumu vai piedalīties sarunās, kā arī
attiecīgo lēmumu pamatojums;
12) tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, līgumcena, kā arī piedāvājumu
vērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums;
13) informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru
iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem;
14) to piegādātāju nosaukumi, kuru pieteikumi vai piedāvājumi noraidīti, kā arī to
noraidīšanas pamatojums;
15) ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, — šā
lēmuma pamatojums.
(3) Pasūtītājs sagatavo ziņojumu un informē pretendentus par iepirkuma procedūras
rezultātiem saskaņā ar šā likuma 52.panta otro daļu. Ja šā likuma 52.panta otrās daļas noteikumi
nav piemērojami, pasūtītājs sagatavo ziņojumu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
(4) Ziņojumu, pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz divu darbdienu laikā. Citus iepirkuma
procedūras dokumentus, izņemot piedāvājumus, izsniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā
termiņā un kārtībā, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Piedāvājumi nav izsniedzami vai uzrādāmi
piegādātājiem un citām ar piedāvājumu izvērtēšanu nesaistītām personām.
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(5) Pasūtītājs nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai, ja Eiropas Komisija to pieprasa.
42.pants. Iepirkuma procedūras dokumentu glabāšana
Pasūtītājs visus iepirkuma procedūras dokumentu oriģinālus, kā arī piedāvājumu oriģinālus
glabā vismaz visā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās darbības laikā, kā arī tās ietvaros
noslēgto iepirkuma līgumu darbības laikā un divus gadus pēc to darbības beigām, bet ne mazāk kā
piecus gadus pēc lēmuma pieņemšanas iepirkuma procedūrā.
VI nodaļa. Kandidātu un pretendentu atlase, dialogs un
piedāvājuma izvēle slēgtā konkursā, sarunu procedūrā
un konkursa dialogā
43.pants. Kandidātu un pretendentu atlase
(1) Paziņojumā par līgumu norādītajā vietā un laikā piegādātājs iesniedz pieteikumu, kas
sagatavots atbilstoši noteiktajām prasībām.
(2) Pasūtītājs pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa kandidātus, ievērojot šā
likuma 44.pantā minētos izslēgšanas noteikumus, paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases
nolikumā saskaņā ar šā likuma 13., 14., 15., 16. un 17.pantu noteiktās prasības un citas prasības,
kas noteiktas saskaņā ar šā likuma 12.pantu, kā arī ievērojot saskaņā ar šā likuma 18.panta pirmo
daļu noteikto kandidātu vērtēšanas metodiku, ja pasūtītājs paredzējis samazināt kandidātu skaitu.
(3) Pēc kandidātu atlases pasūtītājs rakstveidā vienlaikus uzaicina visus atlasītos kandidātus
iesniegt piedāvājumu (slēgta konkursa gadījumā) vai piedalīties dialogā (konkursa dialoga
gadījumā) vai sarunās (sarunu procedūras, publicējot paziņojumu par līgumu, gadījumā).
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu slēgtā konkursā un uzaicinājums uz sarunām vai dialogu ietver
informāciju un prasības, kas noteiktas saskaņā ar šā likuma III nodaļas noteikumiem, vai norādi
uz mājaslapas adresi internetā, kur pieejami dokumenti, kas ietver minēto informāciju un prasības,
ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.
(4) Ja pasūtītājs samazina kandidātu skaitu, tas uzaicina iesniegt piedāvājumu vai piedalīties
dialogā vai sarunās noteiktu atlasīto kandidātu skaitu, kas nedrīkst būt mazāks par paziņojumā par
līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteikto skaitu, ja vien pietiekams atbilstošu kandidātu skaits
ir pieejams.
(5) Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst šā panta otrajā daļā minētajām prasībām, ir mazāks par
noteikto skaitu, pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt minētajām prasībām atbilstošus kandidātus.
(6) Ja to kandidātu skaits, kuri atbilst šā panta otrajā daļā minētajām prasībām, ir mazāks
par noteikto skaitu un pasūtītājs uzskata, ka nav iespējams nodrošināt pietiekamu konkurenci,
tas var izbeigt iepirkuma procedūru un izsludināt jaunu iepirkuma procedūru, uzaicinot arī šajā
iepirkuma procedūrā atlasītos kandidātus iesniegt piedāvājumu vai piedalīties dialogā vai sarunās,
vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
(7) Pasūtītājs nav tiesīgs uzaicināt iesniegt piedāvājumu vai piedalīties dialogā vai sarunās tādus
piegādātājus, kuri nav iesnieguši pieteikumus vai neatbilst noteiktajām prasībām.
(8) Kandidātus, kurus pasūtītājs neuzaicina iesniegt piedāvājumu vai piedalīties dialogā vai
sarunās saskaņā ar šā panta trešo daļu, tas informē saskaņā ar šā likuma 52.pantu.
44.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā
jebkurā no šādiem gadījumiem:
1) ja kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības
tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu
vai pretendentu, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas
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2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā
no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana vai piesavināšanās Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu
aizsardzību 1.panta nozīmē vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi
vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
d) dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi
izdarītu noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas
personu grupas izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas
izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana
uz laiku, ne mazāku par četriem gadiem,
e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību,
sprāgstvielu, ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts
robežai jebkādā nelikumīgā veidā;
ja pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma
noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai;
ja kandidāts vai pretendents, izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, nav ievērojis
tos pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši šā likuma 21. un 22.panta
noteikumiem, vai arī nav izpildījis iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu aizsardzības
un drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis attiecīgā līguma puse, piegādātāja pieļauto
iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem
ir vienpusēji atkāpies no līguma un:
a) kandidāts vai pretendents viena gada laikā pēc tam, kad pasūtītājs tam paziņojis
par vienpusēju atkāpšanos no līguma, likumā noteiktajā kārtībā nav cēlis
prasību tiesā pret pasūtītāju par iepirkuma līguma izpildi vai
b) tiesa ar spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzinusi pasūtītāja
rīcību par pamatotu;
ja kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas ir reģistrēts vai kurā atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latu;
ja kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par
vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā personas nodarbināšana
bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
ja ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma
izpildes beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;
ja kandidāts vai pretendents 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, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
ja kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu
atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu
atlases prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
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9)

ja uz kandidāta vai pretendenta norādīto piegādātāju, uz kura iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu kandidāta vai pretendenta kvalifikācijas atbilstību
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētie nosacījumi.
(2) Ja kandidāta, pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9.punktā minētā piegādātāja
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts
uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs,
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā
kandidāta vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šā panta pirmās daļas
6.punktu.
(3) Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmās daļas 9.punktā minēto piegādātāju
šā panta pirmās daļas 1., 3., 5. un 7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams prokurora priekšraksts par
sodu vai tiesas spriedums saistībā ar šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši pieci gadi;
2) no dienas, kad kandidāts vai pretendents nav ievērojis tos pienākumus, kas iepirkuma
līgumā tam noteikti atbilstoši šā likuma 21. un 22.panta noteikumiem, vai kad
attiecīgais pasūtītājs kandidātam vai pretendentam ir paziņojis par vienpusēju
atkāpšanos no līguma un pagājis šā panta pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktā
noteiktais termiņš, vai kad kļuvis nepārsūdzams šā panta pirmās daļas 3.punkta “b”
apakšpunktā minētais tiesas spriedums, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši
trīs gadi;
3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums vai tiesas spriedums saistībā ar šā panta pirmās daļas 5.punktā
minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
4) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums vai tiesas spriedums saistībā ar šā panta pirmās daļas 7.punktā
minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
(4) Kandidāts pierāda, ka tas nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā:
1) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1. un 5.punktu, iesniedzot izziņu, kuru izdevis
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs vai cita kompetenta institūcija ārvalstī,
ja kandidāts vai šā panta pirmās daļas 9.punktā minētais piegādātājs ir reģistrēts
ārvalstī vai ārvalstī atrodas šā kandidāta vai piegādātāja pastāvīgā dzīvesvieta,
un kura apliecina, ka kandidāts nav sodīts par pārkāpumiem un noziedzīgiem
nodarījumiem, kas minēti šā panta pirmās daļas 1. un 5.punktā;
2) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 4.punktu, iesniedzot izziņu, kuru izdevis Valsts
ieņēmumu dienests un līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kurā
kandidāts un šā panta pirmās daļas 9.punktā minētais piegādātājs ir reģistrēts vai
kurā atrodas šā kandidāta un piegādātāja pastāvīgā dzīvesvieta, un kura apliecina,
ka kandidātam un šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajam piegādātājam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latu;
3) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 6.punktu, iesniedzot izziņu, kuru izdevis Uzņēmumu
reģistrs vai līdzvērtīga komercreģistra iestāde citā valstī, kurā kandidāts un šā
panta pirmās daļas 9.punktā minētais piegādātājs ir reģistrēts, un kura apliecina,
ka kandidātam vai pretendentam un šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajam
piegādātājam nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas
stadijā.
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(5) Pasūtītājs pārbauda, vai kandidāts nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā:
1) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, pieprasot atzinumu par kandidātu un par
šā panta pirmās daļas 9.punktā minēto piegādātāju Satversmes aizsardzības biroja
Nacionālās drošības iestādei, ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar nacionālās
drošības nodrošināšanu;
2) saskaņā ar šā panta pirmās daļas 7.punktu, pārbaudot informāciju par kandidātu un
šā panta pirmās daļas 9.punktā minēto piegādātāju Konkurences padomes mājaslapā
internetā.
(6) Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt informāciju saistībā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu, pieprasot
informāciju par kandidātu un par šā panta pirmās daļas 9.punktā minēto piegādātāju citiem
pasūtītājiem, kas slēdz iepirkuma līgumus aizsardzības un drošības jomā.
(7) Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un šā panta pirmās daļas
9.punktā minēto piegādātāju neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar
šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un šā panta pirmās daļas 9.punktā
minēto piegādātāju neattiecas šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt
ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai
šā panta pirmās daļas 9.punktā minētā piegādātāja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu
varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas
vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī.
(8) Ja pasūtītājs konstatē, ka visi kandidāti ir izslēdzami no dalības iepirkuma procedūrā
saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem un tādēļ iepirkuma procedūra ir izbeidzama saskaņā
ar šā likuma 51.panta pirmo daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta pirmās daļas 3., 4., 5.
un 7.punktā minētos izslēgšanas noteikumus attiecīgajiem kandidātiem un šā panta pirmās daļas
9.punktā minētajiem piegādātājiem, ja tie var pierādīt, ka ir veikuši darbības, lai novērstu pieļauto
pārkāpumu sekas un nepieļautu pārkāpumu atkārtošanos. Par šādu pierādījumu var uzskatīt,
piemēram, to personu nomaiņu, kurām ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu.
45.pants. Iesniegtās informācijas pārbaude un tiesības pieprasīt papildu informāciju
(1) Izziņas un citus dokumentus, kurus šā likuma 44.pantā noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms
iesniegšanas dienas.
(2) Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt iesniegto informāciju, tajā skaitā kompetentajā
institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs un citos publiski pieejamos avotos. Šīs tiesības attiecas
arī uz gadījumiem, kad pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma līgumu nav noteicis iesniedzamos
dokumentus noteikto prasību izpildes apliecināšanai.
(3) Ja pasūtītājs ir ieguvis informāciju šā panta otrajā daļā minētajā veidā un iegūtā informācija
norāda uz kandidāta vai pretendenta neatbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs par to informē attiecīgo kandidātu vai pretendentu
un tas ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, kas pierāda kandidāta vai
pretendenta atbilstību.
(4) Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro
sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti, lai apliecinātu atbilstību paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
(5) Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa,
lai kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta
kopiju vai citu apliecinātu dokumenta atvasinājumu.
46.pants. Dialoga norise
(1) Uzaicinājumā uz dialogu norādītajā vietā un laikā pasūtītājs ar atlasītajiem kandidātiem
uzsāk dialogu, kura laikā ir tiesīgs apspriest ar tiem visus ar līgumu saistītos aspektus.
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(2) Dialoga laikā pasūtītājs ar katru kandidātu apspriežas individuāli. Pasūtītājs nodrošina
vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, kā arī nevienam kandidātam nerada labvēlīgākus
apstākļus.
(3) Pasūtītājs bez kandidātu piekrišanas neatklāj citiem kandidātiem viņu piedāvātos
risinājumus, informāciju, kas ir komercnoslēpums, kā arī citu informāciju, ko pasūtītājam nodevuši
kandidāti.
(4) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 18.panta otro daļu ir noteicis, ka dialogs noritēs vairākos
secīgos posmos, lai samazinātu dialogā apspriežamo risinājumu skaitu, tas piemēro paziņojumā
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos piedāvājumu vērtēšanas kritērijus
un pieņem lēmumu par viena vai vairāku tādu risinājumu noraidīšanu, kuri ieguvuši zemāko
novērtējumu. Jebkurā gadījumā atlikušo risinājumu skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu
konkurenci, ja vien pietiekams pasūtītāja vajadzībām atbilstošu risinājumu skaits ir pieejams.
(5) Pasūtītājs turpina dialogu līdz brīdim, kad ir izstrādāts tāds risinājums vai risinājumi, kas
atbilst pasūtītāja noteiktajām vajadzībām.
(6) Pasūtītājs slēdz dialogu un informē par to visus atlasītos kandidātus, nosūtot uzaicinājumu
iesniegt piedāvājumu, pamatojoties uz risinājumu vai risinājumiem, kas tika izstrādāti un precizēti
dialoga laikā. Pasūtītājs uzaicinājumā norāda, ka piedāvājumā ietverami visi projekta izpildei
nepieciešamie elementi, kas iekļauti izstrādātajā risinājumā.
(7) Pasūtītājs piedāvājumu iesniegšanas termiņu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu nosaka
saskaņā ar šā likuma 37.panta piekto daļu.
(8) Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt dialoga dalībniekiem maksājumus par dalību dialogā un godalgas
par labākajiem izstrādātajiem risinājumiem, ja pasūtītājs šādu maksājumu un godalgu piešķiršanu ir
paredzējis paziņojumā par līgumu vai uzaicinājumā uz dialogu.
47.pants. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana, sarunu uzsākšana
(1) Piegādātājs iesniedz piedāvājumu uz atbilstošu noteiktajām prasībām sagatavoto
nodrošinājumu (ja tas paredzēts) tajā vietā un laikā, kas norādīts uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu
slēgtā konkursā vai konkursa dialogā.
(2) Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
tajā vietā un laikā, kas norādīts uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu slēgtā konkursā vai konkursa
dialogā. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi. Minētā sanāksme ir atklāta.
(3) Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas
laiku, piedāvāto cenu un (ja tas paredzēts) citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
(4) Piegādātājs iesniedz sākotnējo piedāvājumu sarunām un atbilstoši noteiktajām prasībām
sagatavoto piedāvājuma nodrošinājumu (ja tas paredzēts) tajā vietā un laikā, kas norādīts
uzaicinājumā uz sarunām sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu.
48.pants. Sarunas, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle
(1) Slēgtā konkursā un konkursa dialogā pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību
noteiktajām prasībām un izvēlas atbilstošu piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.
(2) Sarunu procedūrā, publicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs ar pretendentiem apspriež
iesniegtos piedāvājumus, lai saskaņotu tos ar noteiktajām prasībām un izraudzītos visatbilstošāko
piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
(3) Sarunu laikā pasūtītājs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, kā arī
nodrošina visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Pasūtītājs nevienam pretendentam
nerada labvēlīgākus apstākļus.
(4) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 18.panta otro daļu ir noteicis, ka sarunas noritēs vairākos
secīgos posmos, lai samazinātu sarunās apspriežamo piedāvājumu skaitu, tas piemēro paziņojumā
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos piedāvājumu vērtēšanas kritērijus
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un pieņem lēmumu par viena vai vairāku tādu piedāvājumu noraidīšanu, kuri ieguvuši zemāko
novērtējumu. Jebkurā gadījumā atlikušo piedāvājumu skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu
konkurenci, ja vien pietiekams pasūtītāja vajadzībām atbilstošu piedāvājumu skaits ir pieejams.
(5) Konkursa dialoga gadījumā pretendents ir tiesīgs piedāvājumu paskaidrot, precizēt un
galīgi saskaņot pēc pasūtītāja pieprasījuma, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei
un izvēlei. Šāda paskaidrošana, precizēšana, saskaņošana un papildu informācijas sniegšana
nedrīkst radīt izmaiņas galvenajos nosacījumos, kas iekļauti piedāvājumā vai uzaicinājumā iesniegt
piedāvājumu, un tādējādi ierobežot konkurenci un veicināt diskrimināciju.
(6) Ja tas nepieciešams iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaudei saskaņā ar noteiktajām
prasībām vai novērtēšanai saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, pasūtītājs
piedāvājumu vērtēšanas laikā ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek iesniegti vai uzrādīti preču paraugi.
(7) Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo un par to paziņo pretendentam, kura
pieļautās kļūdas izlabotas. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
(8) Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs pārliecinās, ka finanšu piedāvājumā ir ietverti visi
nodokļi, kas maksājami saistībā ar slēdzamo līgumu, neatkarīgi no personas, kas tos paredzējusi
maksāt, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Ja pasūtītājs konstatē, ka finanšu piedāvājumā nav
iekļauti šie nodokļi, pasūtītājs tos aprēķina un pieskaita finanšu piedāvājumam. Par piedāvājuma
precizēšanu un precizēto līgumcenu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura piedāvājums precizēts.
(9) Ja saskaņā ar paziņojumu par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentiem iepirkuma
priekšmets ir sadalīts daļās, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu
atsevišķi. Pasūtītājs paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai var iesniegt
attiecībā uz katru daļu atsevišķi.
(10) Konkursa dialoga gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai šajā iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents paskaidro sava piedāvājuma elementus un apstiprina piedāvājumā
minēto saistību uzņemšanos. Šāda paskaidrošana un saistību apstiprināšana nedrīkst radīt
izmaiņas piedāvājuma galvenajos nosacījumos, kas iekļauti piedāvājumā vai uzaicinājumā iesniegt
piedāvājumu, un tādējādi ierobežot konkurenci un veicināt diskrimināciju.
(11) Ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš
piedāvājis viszemāko cenu vai iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu vai iesniedzis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās iepirkuma līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
(12) Pirms tiek pieņemts lēmums noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš
piedāvājis viszemāko cenu vai iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs izvērtē,
vai tas un sākotnēji izraudzītais pretendents, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju,
kopā nav uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē. Ja nepieciešams,
pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt nākamajam pretendentam apliecinājumu un pierādījumus, ka tas un
sākotnēji izraudzītais pretendents, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, nav uzskatāmi
par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē. Ja nākamais pretendents un sākotnēji
izraudzītais pretendents, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, ir uzskatāmi par vienu
tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
(13) Ja pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš
piedāvājis viszemāko cenu vai iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs par to
informē Konkurences padomi, norādot konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī ziņas (nosaukumu un
reģistrācijas numuru vai citu identificējošu informāciju, ja nav reģistrācijas numura) par pretendentu,
kurš atteicies noslēgt līgumu, un pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu vai iesniedzis
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saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un attiecībā uz kuru pieņemts lēmums noslēgt līgumu.
49.pants. Elektroniskās izsoles norise
(1) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 25.pantu paredzējis piemērot elektronisko izsoli, tas pēc
piedāvājumu sākotnējās novērtēšanas saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju vienlaikus
uzaicina visus pretendentus, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus, elektroniski iesniegt
jaunas cenas vai cenas un vērtības. Uzaicinājums uz elektronisko izsoli ietver visu nepieciešamo
informāciju par individuālo pieslēgumu izsolē izmantojamiem elektroniskiem līdzekļiem, kā arī
datumu un laiku, kurā tiks uzsākta elektroniskā izsole. Elektroniskā izsole var notikt vairākos
secīgos posmos. To neuzsāk agrāk par divām darbdienām pēc dienas, kad izsūtīts uzaicinājums
piedalīties šajā izsolē.
(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām pasūtītājs uzaicinājumā uz elektronisko
izsoli izvirza vienu vai vairākus šādus nosacījumus elektroniskās izsoles pabeigšanai:
1) datumu un laiku;
2) nosacījumu, ka izsole tiks pabeigta pēc pēdējā solījuma saņemšanas, ja būs pagājis
uzaicinājumā uz elektronisko izsoli noteiktais laiks un jauns solījums šajā laikā
nebūs izteikts;
3) nosacījumu, ka izsole tiks pabeigta, ja visi uzaicinājumā minētie elektroniskās izsoles
posmi būs pabeigti.
(3) Ja pasūtītājs vēlas beigt izsoli, ievērojot gan šā panta otrās daļas 2.punkta, gan 3.punkta
noteikumus, uzaicinājumā uz elektronisko izsoli tas norāda katram izsoles posmam paredzēto laiku.
(4) Ja paredzēts izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, uzaicinājumam uz
elektronisko izsoli pievieno piedāvājumu vērtēšanas apkopojumu. Uzaicinājumā ietver elektroniskajā
izsolē izmantojamo matemātisko formulu vai algoritmu, kas atspoguļo visu kritēriju nosacītās vērtības
un kas, ņemot vērā sākotnēji noteikto kritēriju īpatsvaru, noteiks vietu pārdalīšanu, izmantojot jaunās
iesniegtās vērtības un cenas vai tikai cenas. Ja ir pieļauti piedāvājumu varianti, katram variantam
nosaka savu formulu.
(5) Jebkurā elektroniskās izsoles posmā pasūtītājs pastāvīgi sniedz visiem pretendentiem
ziņas, kas ļauj tiem jebkurā brīdī droši noteikt savu relatīvo vietu. Pasūtītājs ir tiesīgs sniegt arī ziņas
par citām piedāvātajām cenām vai vērtībām, ja tas paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos.
Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā paziņot arī izsoles dalībnieku skaitu konkrētajā elektroniskās
izsoles posmā, bet nav tiesīgs izpaust dalībnieku identitāti.
(6) Pasūtītājs pabeidz elektronisko izsoli, ievērojot uzaicinājumā uz elektronisko izsoli
saskaņā ar šā panta otro daļu noteiktos nosacījumus.
(7) Kad elektroniskā izsole ir pabeigta, pasūtītājs, izmantojot šīs izsoles rezultātus, izvēlas
piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
(8) Pasūtītājs nav tiesīgs izmantot elektronisko izsoli, lai kavētu, ierobežotu vai deformētu
konkurenci vai mainītu iepirkuma priekšmetu, kas noteikts paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos.
50.pants. Nepamatoti lēts piedāvājums
(1) Pasūtītājs noraida pretendenta piedāvājumu, ja tas šajā pantā noteiktajā kārtībā konstatē,
ka pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.
(2) Ja piedāvājumu konkrētam būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumam pasūtītājs
uzskata par nepamatoti lētu, tas pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem.
(3) Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz:
1) būvdarbu metodes, ražošanas procesa vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;
2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas,
preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;
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3)
4)

piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti
būvdarbi, piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi;
5) pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.
(4) Pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus šā panta trešajā daļā minētos
faktorus, ņemot vērā pretendenta iesniegtos pierādījumus.
(5) Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis
komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, pamatojoties
tikai uz to, ka pretendents nevar pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais
komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē
Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas
iemeslu.
51.pants. Iepirkuma procedūras izbeigšana un pārtraukšana
(1) Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi vai kandidāti
vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt
iepirkuma procedūru, nosūta šā likuma 52.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem
vai pretendentiem un publicē paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu. Šādu lēmumu pasūtītājs var pieņemt arī šā likuma 43.panta sestajā daļā minētajā
gadījumā.
(2) Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Pasūtītājs nosūta šā likuma 52.panta trešajā daļā minēto informāciju visiem kandidātiem
vai pretendentiem un publicē paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu.
(3) Ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, tas paziņojumu
par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicē ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc šā likuma 52.panta trešajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas kandidātiem
vai pretendentiem. Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi,
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicē ne vēlāk
kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu.
(4) Ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, tas saskaņā ar šā likuma
6.panta sestās daļas 1. un 2.punktu var piemērot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par
līgumu vai, ievērojot šā likuma 43.panta sesto daļu, rīkot jaunu iepirkuma procedūru. Ja iepirkuma
procedūra ir pārtraukta, tā nav turpināma.
52.pants. Kārtība, kādā kandidāti un pretendenti informējami par rezultātiem
(1) Pasūtītājs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem. Pasūtītājs katram
noraidītajam kandidātam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus. Pasūtītājs visus
kandidātus informē par termiņu, kādā persona saskaņā ar šā likuma 63.panta otrās daļas 1. vai
2.punktu ir tiesīga iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem.
(2) Pasūtītājs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus
pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanu.
Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieku
nosaukumus, norādot:
1) noraidītajam pretendentam — tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus,
bet šā likuma 19.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos — pamatojot
lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma
neatbilstību funkcionālajām vai darbības prasībām;
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2)

pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, — izraudzītā piedāvājuma
raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju
noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;
3) termiņu, kādā pretendents saskaņā ar šā likuma 63.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu
ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma
procedūras pārkāpumiem.
(3) Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs piecu darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus kandidātus vai pretendentus par visiem iemesliem,
kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. Ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu izbeigt
iepirkuma procedūru saskaņā ar šā likuma 43.panta sesto daļu, pasūtītājs visus atlasītos kandidātus
informē arī par to, ka atlasītie kandidāti jaunajā iepirkuma procedūrā tiks uzaicināti iesniegt
piedāvājumu vai piedalīties dialogā vai sarunās vienlaikus ar tajā atlasītajiem kandidātiem.
Pasūtītājs visus kandidātus vai pretendentus informē par termiņu, kādā persona saskaņā ar šā
likuma 63.panta otrās daļas 1. vai 2.punktu ir tiesīga iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam
iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
(4) Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē uzskatāms, ka informācija ir nodota visiem
kandidātiem vai visiem pretendentiem vienlaikus, ja informācija tiem nodota vienā dienā.
(5) Informējot par rezultātiem, pasūtītājs ir tiesīgs neizpaust konkrēto informāciju, kuras
izpaušana var kaitēt sabiedrības interesēm, it sevišķi aizsardzības un drošības interesēm, vai, izpaužot
šo informāciju, tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences
noteikumi.
(6) Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu, vai nodod personiski.
(7) Informējot par rezultātiem, pasūtītājs saglabā pierādījumus par informācijas nosūtīšanas
vai nodošanas datumu un veidu.
53.pants. Īpaši noteikumi attiecībā uz sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par
līgumu
(1) Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, un veic
sarunas ar vairākiem piegādātājiem, tas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem piegādātājiem,
kā arī visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Pasūtītājs nevienam pretendentam
nerada labvēlīgākus apstākļus.
(2) Sarunu procedūrā, nepublicējot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot
šā likuma 44.panta pirmajā daļā noteiktos kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus,
izņemot šā likuma 44.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzētos noteikumus. Pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot arī šā likuma 44.panta pirmās daļas 1.punktā paredzētos kandidātu un pretendentu
izslēgšanas noteikumus, ja vienīgais noteiktajām prasībām atbilstošais kandidāts vai pretendents
būtu izslēdzams no dalības sarunu procedūrā, nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar šā
likuma 44.panta pirmās daļas 1.punktu, bet iepirkuma līguma noslēgšana ir nepieciešama būtisku
valsts interešu aizsardzībai.
(3) Paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem pasūtītājs papildus norāda visus
apstākļus, uz kuru pamata sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, tiek piemērota
saskaņā ar šā likuma 6.panta sestās daļas nosacījumiem.
VII nodaļa. Iepirkuma līgums un vispārīgā vienošanās
54.pants. Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās noslēgšana
(1) Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, ievērojot paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos ietvertos noteikumus.
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(2) Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc
nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav šā likuma 63.pantā noteiktajā
kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
(3) Šā panta otrajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš ir:
1) 10 dienas pēc dienas, kad šā likuma 52.pantā minētā informācija nosūtīta visiem
pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai
nodota personiski, un papildus viena darbdiena;
2) 15 dienas pēc šā likuma 52.pantā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut
vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
(4) Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var slēgt, neievērojot šā panta otro daļu, ja:
1) vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav kandidātu,
kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 63.pantā noteiktajā kārtībā;
2) tiek piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar
šā likuma 6.panta sesto daļu un 53.pantu;
3) līgumu slēdz vispārīgās vienošanās ietvaros saskaņā ar šā likuma 55.pantu.
(5) Vispārīgo vienošanos slēdz uz laiku līdz septiņiem gadiem. Izņēmuma gadījumā pasūtītājs
ir tiesīgs noslēgt vispārīgo vienošanos uz ilgāku laiku, ievērojot piegādājamo preču, iekārtu vai
sistēmu paredzamo izmantošanas laiku, kā arī tehniskās grūtības, kas var rasties cita piegādātāja
(ražotāja) izvēles gadījumā. Šādā gadījumā paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem
pasūtītājs papildus norāda pamatojumu šādu apstākļu esamībai.
(6) Iepirkuma līgumu slēdz uz laiku līdz pieciem gadiem. Izņēmuma gadījumā pasūtītājs ir
tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku, ievērojot piegādājamo preču, iekārtu vai sistēmu
paredzamo izmantošanas laiku, tehniskās grūtības, kas var rasties cita piegādātāja (ražotāja) izvēles
gadījumā, kā arī citus nosacījumus, kas tieši saistīti ar iepirkuma priekšmetu. Šādā gadījumā
paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem pasūtītājs papildus norāda pamatojumu šādu
apstākļu esamībai.
55.pants. Vispārīgās vienošanās piemērošana un tās noteikumi
(1) Ja tas paredzēts paziņojumā par līgumu, pasūtītājs ar iepirkuma procedūrā izraudzīto
pretendentu (vai izraudzītajiem pretendentiem) ir tiesīgs noslēgt vispārīgo vienošanos un tās
ietvaros slēgt iepirkuma līgumus. Pasūtītājs neslēdz vispārīgo vienošanos, ja tās noslēgšana kavētu,
ierobežotu vai deformētu konkurenci.
(2) Pasūtītājs ievēro šajā likumā paredzētās iepirkuma procedūras visās tās stadijās līdz pat
vispārīgās vienošanās noslēgšanai. Pasūtītājs nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā
noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
(3) Vispārīgās vienošanās ietvaros pasūtītājs iepirkuma līgumus slēdz saskaņā ar šā panta
piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumiem. Vispārīgās vienošanās ietvaros iepirkuma
līgumus slēdz vienīgi ar tiem piegādātājiem, kuri kā dalībnieki noteikti vispārīgās vienošanās
noteikumos tās noslēgšanas dienā.
(4) Slēdzot iepirkuma līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros, puses neveic būtiskus labojumus
vispārīgās vienošanās noteikumos, it sevišķi šā panta sestajā daļā paredzētajos gadījumos.
(5) Ja vispārīgo vienošanos slēdz ar vienu piegādātāju, šīs vienošanās ietvaros iepirkuma
līgumus slēdz saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem. Lai noslēgtu šos līgumus, pasūtītājs
var konsultēties ar piegādātāju rakstveidā, ja nepieciešams, pieprasot papildināt piedāvājumu.
(6) Ja vispārīgo vienošanos slēdz ar vairākiem piegādātājiem, to skaits nedrīkst būt mazāks
par trijiem, ja vien konkrētajā tirgū ir pietiekams skaits piegādātāju, kuri atbilst noteiktajām atlases
prasībām, un ja ir iespējams saņemt pietiekamu skaitu atbilstošu piedāvājumu.
(7) Ja vispārīgā vienošanās ir noslēgta ar vairākiem piegādātājiem, konkrētos iepirkuma
līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz vienā no šādiem veidiem:
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1)
2)

piemērojot vispārīgās vienošanās noteikumus un atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus;
atkārtoti izvērtējot piedāvājumus saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem
(ja nepieciešams, tos detalizējot) vai citiem noteikumiem, kas paredzēti sākotnējās
iepirkuma procedūras dokumentos, ja vispārīgās vienošanās noteikumos nav
paredzēti visi nepieciešamie nosacījumi iepirkuma līguma noslēgšanai.
(8) Šā panta septītās daļas 2.punktā minētajā gadījumā iepirkuma līguma noslēgšanai piemēro
šādu procedūru:
1) pasūtītājs rakstveidā konsultējas ar vispārīgās vienošanās dalībniekiem;
2) pasūtītājs nosaka termiņu, kas ir pietiekams attiecīgā piedāvājuma iesniegšanai,
ņemot vērā līguma priekšmeta sarežģītību un nepieciešamo laiku piedāvājumu
sagatavošanai;
3) vispārīgās vienošanās dalībnieks iesniedz piedāvājumu rakstveidā, un piedāvājums
ir konfidenciāls līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām;
4) pasūtītājs konkrēto līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš ir iesniedzis atbilstošāko
piedāvājumu, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.
VIII nodaļa. Iepirkuma līguma grozīšana un līguma izpildē iesaistītā personāla un
apakšuzņēmēju maiņa
56.pants. Iepirkuma līguma grozīšana
(1) Iepirkuma līgumu drīkst grozīt tikai konkrētos līgumā vai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
(2) Ikviens no līdzējiem ir tiesīgs prasīt iepirkuma līguma grozīšanu arī tad, ja notikušas būtiskas
neparedzamas izmaiņas normatīvajos aktos, kas attiecas uz iepirkuma līguma izpildi, ja izmaiņas
iestājas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un tās ir nenovēršamas un neatkarīgas no
līdzēju gribas un kontroles.
57.pants. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņa
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē,
par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis pasūtītāju un kuriem
noteiktas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, vai apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām
tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar
pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
(2) Pasūtītājs nedod piekrišanu šā panta pirmajā daļā minētā personāla un apakšuzņēmēju
maiņai jebkurā no šādiem gadījumiem, ja:
1) piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem,
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātais
apakšuzņēmējs nav ar vismaz tādu pašu kvalifikāciju, uz ko iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām,
3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst šā likuma 44.panta pirmajā daļā minētajiem
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot šā likuma 44.panta
otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumus.
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(3) Ja apakšuzņēmējam, kuru nomaina, apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas
saskaņā ar šā likuma IX nodaļas noteikumiem, ņemot vērā saskaņā ar šā likuma 23.panta ceturto daļu
pasūtītāja noteikto prasību, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents piešķir tiesības noslēgt
jaunu apakšuzņēmuma līgumu šā likuma IX nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja apakšuzņēmējam, kuru
nomaina, apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas saskaņā ar šā likuma IX nodaļas
noteikumiem, ņemot vērā saskaņā ar šā likuma 23.panta trešo vai sesto daļu pasūtītāja noteikto
prasību, pasūtītājs var noteikt pienākumu iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam
piešķirt tiesības noslēgt jaunu apakšuzņēmuma līgumu šā likuma IX nodaļā noteiktajā kārtībā.
IX nodaļa. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
58.pants. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai piemērojamais
regulējums
(1) Ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir pasūtītājs šā likuma izpratnē, tas piešķir
tiesības noslēgt apakšuzņēmuma līgumus šajā likumā noteiktajā kārtībā, piemērojot šā likuma
6.panta trešajā daļā minētās iepirkuma procedūras vai septītajā daļā minēto kārtību iepirkumu
veikšanai, ja tās piemērojamas, ņemot vērā šā likuma 4.pantu un 6.panta pirmo daļu.
(2) Ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nav pasūtītājs šā likuma izpratnē, tas
piešķir tiesības noslēgt apakšuzņēmuma līgumus šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja pasūtītājs
saskaņā ar šā likuma 23.panta trešo, ceturto vai sesto daļu tam ir noteicis pienākumu piemērot šīs
nodaļas noteikumus.
(3) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs piemērot šīs nodaļas noteikumus
arī tad, ja tam nav pienākuma šos noteikumus piemērot.
(4) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu
un apakšuzņēmuma līgumu noslēgšanu ar piegādātājiem, kuri nav saistītās personas ar iepirkuma
procedūrā izraudzīto pretendentu. Šīs nodaļas izpratnē piegādātāja — personu apvienības —
dalībnieki ir saistītās personas.
(5) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents šā likuma 60.pantā noteikto kārtību
piemēro, ja ar apakšuzņēmēju slēdzamā apakšuzņēmuma līguma vai vispārīgās vienošanās,
kuras ietvaros paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumus (turpmāk — apakšuzņēmēju vispārīgā
vienošanās), līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.
Ja apakšuzņēmuma līguma vai apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās līgumcena ir mazāka par
Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents
ir tiesīgs noslēgt apakšuzņēmuma līgumu vai apakšuzņēmēju vispārīgo vienošanos, nepiemērojot
šā likuma 60.pantā noteikto kārtību.
(6) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents šā likuma 60.pantā noteikto kārtību ir
tiesīgs nepiemērot arī jebkurā no šādiem gadījumiem, ja:
1) slēdzamais apakšuzņēmuma līgums atbilst šā likuma 6.panta sestās daļas
nosacījumiem, lai piemērotu sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par
līgumu;
2) iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir saņēmis pasūtītāja atļauju attiecībā
uz konkrēto apakšuzņēmuma līgumu nepiemērot šā likuma 60.pantā noteikto
kārtību. Pasūtītājs šādu atļauju ir tiesīgs dot, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents ir piemērojis šā likuma 60.pantā noteikto kārtību un pasūtītājam
pierāda, ka neviens no tiem piegādātājiem, kuri pieteicās apakšuzņēmuma līguma
slēgšanas tiesību iegūšanai, neatbilda paziņojumā par apakšuzņēmuma līgumu
noteiktajām prasībām un tādēļ iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam
nebūs iespējams izpildīt iepirkuma līgumu.
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(7) Neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar šā panta piektās un sestās daļas noteikumiem iepirkuma
procedūrā izraudzītais pretendents apakšuzņēmuma līguma slēgšanas tiesības piešķir, piemērojot šā
likuma 60.pantā noteikto kārtību vai nepiemērojot šo kārtību, tas apakšuzņēmuma līgumu slēgšanā
ievēro atklātību un konkurences tiesības reglamentējošos normatīvos aktus, kā arī nediskriminē
citus piegādātājus (apakšuzņēmējus).
(8) Lai noteiktu, vai iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam ir jāpiemēro šā likuma
60.pantā noteiktā apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība saskaņā ar šā
panta ceturto daļu, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nosaka attiecīgā apakšuzņēmuma
līguma vai apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās paredzamo līgumcenu saskaņā ar šā likuma
5.pantu.
59.pants. Apakšuzņēmējiem nosakāmās prasības un kritēriji to izvēlei
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nosaka visas tās prasības apakšuzņēmējiem,
kuras pasūtītājs norādījis saskaņā ar šā likuma 23.panta septīto daļu.
(2) Papildus prasībām, kas noteiktas saskaņā ar šā panta pirmo daļu, iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents var noteikt apakšuzņēmējiem citas nediskriminējošas, objektīvas un
samērīgas prasības, kuras pasūtītājs noteicis paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras
dokumentos un kuras ir tieši saistītas ar apakšuzņēmuma līguma priekšmetu.
(3) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem tas no
prasībām atbilstošajiem apakšuzņēmējiem izvēlēsies vienu vai vairākus apakšuzņēmējus, ar kuriem
noslēgt apakšuzņēmuma līgumu vai apakšuzņēmēju vispārīgo vienošanos.
(4) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs pieprasīt, lai apakšuzņēmējs
iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu. Šādā gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents ievēro šā likuma 27.panta noteikumus.
(5) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents visas prasības un kritērijus, ko tas noteicis
saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu, ietver paziņojumā par apakšuzņēmuma
līgumu.
(6) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents pirms paziņojuma par apakšuzņēmuma
līgumu publicēšanas saņem pasūtītāja piekrišanu noteiktajām prasībām un kritērijiem, ja pasūtītājs
saskaņā ar šā likuma 23.panta desmito daļu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos paredzējis pienākumu paziņojumā par apakšuzņēmuma līgumu ietveramās prasības
un kritērijus saskaņot ar pasūtītāju.
60.pants. Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents publicē paziņojumu par apakšuzņēmuma
līgumu saskaņā ar šā likuma 33.panta otro daļu un tajā papildus prasībām un kritērijiem, kas
noteikti saskaņā ar šā likuma 59.pantu, norāda arī apakšuzņēmēju piedāvājumu iesniegšanas
termiņu, kas noteikts samērīgi ar slēdzamā apakšuzņēmuma līguma priekšmetu un apjomu, kā arī
citus noteikumus attiecībā uz tehniskajām specifikācijām un apakšuzņēmuma līguma izpildi, kurus
tas uzskata par nepieciešamiem.
(2) Pēc apakšuzņēmēju piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents izvērtē iesniegtos apakšuzņēmēju piedāvājumus un pieņem lēmumu par
apakšuzņēmēja (vai apakšuzņēmēju) izvēli apakšuzņēmuma līguma vai apakšuzņēmēju vispārīgās
vienošanās noslēgšanai saskaņā ar paziņojumā par apakšuzņēmuma līgumu noteiktajām prasībām
un kritērijiem.
(3) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 23.panta astoto daļu ir paredzējis tiesības noraidīt
izvēlētos apakšuzņēmējus, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents iesniedz pasūtītājam
apstiprināšanai lēmumu par apakšuzņēmēja (vai apakšuzņēmēju) izvēli apakšuzņēmuma līguma
vai apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās noslēgšanai.
(4) Ja pasūtītājs piekritis lēmumam par apakšuzņēmēja (vai apakšuzņēmēju) izvēli
apakšuzņēmuma līguma vai apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās noslēgšanai vai pasūtītāja
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piekrišana nav nepieciešama, iepirkuma procedūrā izraudzītais piegādātājs slēdz apakšuzņēmuma
līgumu vai apakšuzņēmēju vispārīgo vienošanos ar izvēlēto apakšuzņēmēju (vai apakšuzņēmējiem).
Apakšuzņēmēju vispārīgo vienošanos un apakšuzņēmuma līgumus tās ietvaros slēdz saskaņā ar šā
panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas noteikumiem.
(5) Ja izraudzītais apakšuzņēmējs atsakās noslēgt apakšuzņēmuma līgumu vai apakšuzņēmēju
vispārīgo vienošanos vai pasūtītājs noraida izvēlēto apakšuzņēmēju, iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents ir tiesīgs noslēgt apakšuzņēmuma līgumu vai apakšuzņēmēju vispārīgo
vienošanos ar apakšuzņēmēju, kurš iesniedzis nākamo visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar
noteiktajām prasībām un kritērijiem, ievērojot šā panta trešās daļas noteikumus.
(6) Apakšuzņēmēju vispārīgo vienošanos slēdz uz laiku līdz septiņiem gadiem. Izņēmuma
gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs noslēgt apakšuzņēmēju
vispārīgo vienošanos uz ilgāku laiku, ievērojot piegādājamo preču, iekārtu vai sistēmu paredzamo
izmantošanas laiku, kā arī tehniskās grūtības, kas var rasties cita piegādātāja (ražotāja) izvēles
gadījumā.
(7) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents apakšuzņēmuma līgumus apakšuzņēmēju
vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz saskaņā ar tajā paredzētajiem noteikumiem.
(8) Apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās ietvaros iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents apakšuzņēmuma līgumus slēdz vienīgi ar tiem piegādātājiem, kuri kā dalībnieki
noteikti apakšuzņēmēju vispārīgās vienošanās noteikumos tās noslēgšanas dienā.
(9) Iepirkuma procedūrā izraudzītais piegādātājs neslēdz apakšuzņēmēju vispārīgo
vienošanos, ja tās noslēgšana kavētu, ierobežotu vai deformētu konkurenci.
X nodaļa. Iepirkumu uzraudzības birojs
61.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence
(1) Iepirkumu uzraudzības birojs veic šā likuma un no tā izrietošo normatīvo aktu ievērošanas
uzraudzību.
(2) Iepirkumu uzraudzības biroja juridisko statusu, tiesības un pienākumus nosaka Publisko
iepirkumu likums.
62.pants. Iesniegumu izskatīšanas komisija
(1) Iesniegumu izskatīšanas komisijas (turpmāk — komisija) izveidošanas un darbības
kārtību un kompetenci nosaka Publisko iepirkumu likums, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
(2) Visi komisijas locekļi ir amatpersonas, kas saņēmušas attiecīgas kategorijas speciālo
atļauju pieejai valsts noslēpumam, kā arī atbilst citiem kritērijiem, kas komisijas priekšsēdētājam
un tās locekļiem noteikti Publisko iepirkumu likumā.
(3) Informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts, komisija pārbauda normatīvajos aktos valsts
noslēpuma aizsardzības jomā noteiktajā kārtībā slēgtā sēdē bez citu personu līdzdalības.
XI nodaļa. Iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem
iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
63.pants. Tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem
(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo
vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto iepirkumu, uz kuru attiecas šis likums,
uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas
Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par
kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām,
kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas (ja tāda
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izveidojama) darbību iepirkuma procedūras laikā.
(2) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā
daļā minētos gadījumus) Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 52.pantā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko
parakstu, vai nodota personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 52.pantā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa pastu;
3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 35.pantā pirmajā daļā minētais paziņojums
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka.
(3) Iesniegumu par prasībām, kas ietvertas paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases
nolikumā, Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā četras darbdienas pirms
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, bet iesniegumu par prasībām, kas ietvertas slēgta konkursa
vai konkursa dialoga uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai sarunu procedūras uzaicinājumā
uz sarunām, Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā četras darbdienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
(4) Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt, nosūtot to pa pastu, faksu vai
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodot personiski. Iesniegums uzskatāms
par iesniegtu Iepirkumu uzraudzības birojam šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā, ja
tas saņemts šā biroja darba laikā ne vēlāk kā termiņa pēdējā dienā.
(5) Iesniegums iesniedzams rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:
1) iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;
2) tā pasūtītāja nosaukums un adrese, par kuru iesniegts iesniegums;
3) fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot pārkāpumu;
4) iesnieguma iesniedzēja prasība;
5) iesnieguma juridiskais pamatojums.
(6) Iepirkumu uzraudzības birojs vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums
par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ievieto ziņas par to savā mājaslapā internetā, norādot
iesnieguma iesniedzēju, pasūtītāju un iepirkuma procedūru, kuras likumību apstrīd iesnieguma
iesniedzējs, kā arī informē pasūtītāju par administratīvās lietas ierosināšanu, nosūtot paziņojumu
par saņemto iesniegumu un iesnieguma kopiju uz pasūtītāja norādīto faksa numuru vai elektroniskā
pasta adresi, un pasūtītājs neslēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, kamēr nav saņemts
komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietas izbeigšanu.
(7) Ja tiek iesniegts iesniegums par pasūtītāja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras
likumību un iesniegumu par to pašu iepirkuma procedūru jau pirms tam ir iesniedzis cits
iesniedzējs, bet tas vēl nav izskatīts, šos iesniegumus var apvienot un izskatīt kopā.
(8) Iesnieguma iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt savu iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr
komisija nav pieņēmusi lēmumu par to.
64.pants. Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas
(1) Iepirkumu uzraudzības birojs ir tiesīgs iesniegumu atstāt bez izskatīšanas jebkurā no
šādiem gadījumiem, ja:
1) iesniegums neatbilst šā likuma 63.panta pirmās, otrās, trešās vai piektās daļas
prasībām;
2) attiecībā uz iepirkuma procedūru par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata jau
bijis iesniegts un izskatīts iesniegums;
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3)

iesniegumā ietvertās ziņas ir acīmredzami nepietiekamas iesniedzēja prasības
apmierināšanai vai iesniegums ir acīmredzami noraidāms pēc būtības.
(2) Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lietu
izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(3) Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas
Senāta Administratīvo lietu departamentā.
65.pants. Iesnieguma izskatīšana
(1) Komisija izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā.
Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija ir tiesīga to pagarināt, paziņojot
par to iesnieguma iesniedzējam un pasūtītājam.
(2) Izskatot iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, komisija ir tiesīga ar savu
lēmumu:
1) atļaut slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un atstāt spēkā iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktās prasības vai pasūtītāja lēmumu, ja iesniegums ir
nepamatots vai arī ir pamatots, taču komisijas konstatētie pārkāpumi nevar ietekmēt
lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;
2) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu, ja pasūtītājs nav ievērojis šā likuma 52.panta
prasības;
3) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un atcelt iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktās prasības vai pasūtītāja lēmumu, ja iesniegums ir
pamatots un komisijas konstatētie pārkāpumi var ietekmēt lēmumu par iepirkuma
tiesību piešķiršanu;
4) atstāt spēkā pasūtītāja lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu, ja iesniegums ir nepamatots;
5) atcelt pasūtītāja lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja
iesniegums ir pamatots.
(3) Šā panta otrās daļas 2., 3. un 5.punktā minētajos gadījumos komisija lemj par pasākumiem
konstatēto pārkāpumu novēršanai. Komisija var uzdot pasūtītājam pārtraukt iepirkuma procedūru
tikai tad, ja pasūtītāja pieļautos iepirkuma procedūras pārkāpumus citādi nav iespējams novērst.
(4) Ja komisija konstatē, ka iesniegums atstājams bez izskatīšanas, tā pieņem lēmumu
izbeigt administratīvo lietu. Ja iesniedzējs atsauc iesniegumu, attiecīgais administratīvais process
uzskatāms par izbeigtu.
(5) Komisija uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdi iesnieguma iesniedzēju, pasūtītāju
un pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju
(turpmāk — dalībnieki). Komisija uzaicina dalībniekus uz iesnieguma izskatīšanas sēdi vismaz
sešas darbdienas iepriekš, nosūtot uzaicinājumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko
parakstu, vai pa faksu.
(6) Komisija uzklausa visu klātesošo dalībnieku viedokli. Pēc dalībnieku uzklausīšanas tā
turpina darbu bez dalībnieku klātbūtnes.
(7) Komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz dalībnieku minētajiem faktiem un, ja
nepieciešams, eksperta sniegto viedokli vai atzinumu. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma
izskatīšanas sēdi, komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Komisija
pieņem lēmumu un triju darbdienu laikā nosūta to iesnieguma iesniedzējam, pasūtītājam, kā arī
citiem dalībniekiem, kas piedalījušies iesnieguma izskatīšanas sēdē.
(8) Komisija savā lēmumā norāda:
1) komisijas izveidošanas pamatojumu;
2) komisijas locekļus un ekspertu, kas piedalījies komisijas sēdē;
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3)

iesnieguma iesniedzēja, pasūtītāja un citu dalībnieku pārstāvjus, kas piedalījušies
komisijas sēdē;
4) tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuru iesniegts iesniegums;
5) faktus, par kuriem iesniegts iesniegums, un iesnieguma iesniedzēja prasību;
6) svarīgākos iesnieguma iesniedzēja un pasūtītāja argumentus;
7) lēmuma pamatojumu;
8) piemērotās tiesību normas;
9) pasūtītājam uzlikto pienākumu un termiņu, kādā tas izpildāms, ja komisija lemj par
pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai;
10) aizliegumu vai atļauju pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
11) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.
(9) Iepirkumu uzraudzības birojs un komisija administratīvās lietas materiāliem nepievieno
un komisija nolēmumā neatspoguļo informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts, bet norāda, ka ar
šo informāciju ir iepazinusies un to izvērtējusi.
(10) Ja komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai, pasūtītājs
novērš pārkāpumus, pieņem lēmumu un paziņo to šajā likumā noteiktajā kārtībā, kā arī nosūta
Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju par lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto
pārkāpumu novēršanu.
66.pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
(1) Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lietu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā.
(2) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu.
(3) Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.
XII nodaļa. Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšana
par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšana vai atcelšana, līguma vai vispārīgās vienošanās
termiņa saīsināšana
67.pants. Pieteikuma iesniegšana un lietas izskatīšana par iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai
līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu
(1) Pieteikumu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu,
to noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu
var iesniegt šā likuma 63.panta pirmajā daļā minētās personas 68.panta pirmajā daļā paredzētajos
gadījumos.
(2) Pieteikums iesniedzams Administratīvajai rajona tiesai, kas lietu izskata triju tiesnešu
sastāvā. Pieteikuma un lietas izskatīšanai piemēro Administratīvā procesa likuma normas, tajā
skaitā normas par publisko tiesību līguma izskatīšanu tiesā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
(3) Pieteikumu par šā likuma 68.panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem var iesniegt
šādos termiņos:
1) sešu mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas
dienas, izņemot šīs daļas 2.punkta “a” un “b” apakšpunktā minētos gadījumus;
2) viena mēneša laikā pēc dienas, kad:
a) Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
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noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka, publicēts tāds paziņojums par
iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā pasūtītājs ir ietvēris pamatojumu
lēmumam piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos,
nepublicējot paziņojumu par līgumu,
b) pasūtītājs informējis attiecīgo kandidātu par iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās noslēgšanu, norādot tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus,
vai attiecīgo pretendentu par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
noslēgšanu, norādot tam šā likuma 52.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā minēto
informāciju.
(4) Vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu vai lietas izskatīšanas laikā pieteicējs Administratīvā
procesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā var lūgt, lai tiek piemērots pagaidu noregulējums,
par tā līdzekli nosakot aizliegumu veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar iepirkuma līguma vai
vispārīgās vienošanās izpildi.
(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu.
68.pants. Gadījumi, kad var iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos atzīt par spēkā
neesošu, grozīt vai atcelt to noteikumus vai saīsināt līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu
(1) Tiesa var iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos atzīt par spēkā neesošu, grozīt vai
atcelt to noteikumus vai saīsināt līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu jebkurā no šādiem
gadījumiem, ja:
1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, nepiemērojot šajā likumā
noteiktās iepirkuma procedūras vai šā likuma 6.panta septītajā daļā minēto
iepirkuma veikšanas kārtību, ja pasūtītājam tā bija jāpiemēro;
2) pasūtītājs ir neatbilstoši šā likuma 6.panta sestās daļas noteikumiem piemērojis
sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, vai nepamatoti veicis
iepirkumu šā likuma 6.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā;
3) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, piešķirot tiesības slēgt iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos, nepamatoti nepublicējot paziņojumu par līgumu
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
4) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot šā likuma 54.panta
otrajā daļā noteikto termiņu;
5) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā likuma 63.panta
sestajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
6) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 55.panta septītās daļas prasības, ja
konkrētā līguma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu
robežām vai lielāka.
(2) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumu vai
vispārīgo vienošanos neatzīst par spēkā neesošu, negroza vai neatceļ to noteikumus, nesaīsina
līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu, kaut arī ir pieļauti likuma pārkāpumi, ja vienlaikus
pastāv šādi nosacījumi:
1) pasūtītājs ir publicējis šā likuma 35.panta pirmajā daļā minēto paziņojumu;
2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta ne agrāk kā pēc 10 dienām un
papildus vienas darbdienas pēc dienas, kad šā likuma 35.panta pirmajā daļā minētais
paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta
noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;
3) ir ievērots šā likuma 63.panta sestajā daļā noteiktais aizliegums slēgt iepirkuma
līgumu vai vispārīgo vienošanos.
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(3) Šā panta pirmās daļas 6.punktā minētajā gadījumā iepirkuma līgumu neatzīst par spēkā
neesošu, negroza vai neatceļ tā noteikumus, nesaīsina tā termiņu, kaut arī ir pieļauti likuma
pārkāpumi, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
1) pasūtītājs ir informējis pretendentus saskaņā ar šā likuma 52.pantu;
2) konkrētais līgums noslēgts, ievērojot šā likuma 54.panta otrajā daļā minēto termiņu;
3) ir ievērots šā likuma 63.panta sestajā daļā noteiktais aizliegums slēgt iepirkuma
līgumu.
69.pants. Tiesas spriedums par iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos
(1) Ja tiesa konstatē, ka iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, pārkāpjot šā
likuma normas, un secina, ka pieteikums ir apmierināms, tā, ievērojot šā likuma nosacījumus, pati
izvēlas vienu no šādiem sprieduma veidiem:
1) atzīst iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos par spēkā neesošu no noslēgšanas
brīža;
2) groza vai atceļ iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumus, kas vēl būtu
jāizpilda. Pieņemot šo spriedumu, tiesa saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās termiņu;
3) saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu.
(2) Tiesa, izvēloties vienu no šā panta pirmajā daļā minētajiem sprieduma veidiem, nav saistīta
ar pieteikuma iesniedzēja norādīto pieteikuma priekšmetu un prasījuma robežām. Tiesa izvērtē,
kurš sprieduma veids konkrētajā gadījumā ir samērīgs, iedarbīgs un preventīvs, lai nodrošinātu,
ka turpmāk pasūtītājs nepieļauj šā likuma pārkāpumus. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto
spriedumu tiesa pieņem tikai šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētajos gadījumos.
(3) Tiesa nepieņem šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minēto spriedumu, ja sabiedrības
interesēs, tajā skaitā valsts aizsardzības un drošības interesēs, ir būtiski saglabāt iepirkuma līguma
vai vispārīgās vienošanās radītās sekas. Finansiālās sekas (piemēram, izmaksas izpildes kavējuma,
izpildītāja maiņas, sankciju vai citu juridisko saistību dēļ) pašas par sevi nav uzskatāmas par pietiekamu
pamatu šā panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā minētā sprieduma nepieņemšanai, izņemot gadījumu,
ja tās rada būtiskus draudus nozīmīgas liela mēroga valsts aizsardzības vai drošības programmas
īstenošanai.
(4) Ja iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot šā likuma 54.panta
otrajā daļā noteikto termiņu vai pārkāpjot šā likuma 63.panta sestajā daļā noteikto aizliegumu slēgt
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, un tiek konstatēts, ka iepirkuma procedūra līdz brīdim,
kad tika pieņemts lēmums par uzvarētāja noteikšanu, ir veikta saskaņā ar šā likuma prasībām
un minētais lēmums nav ietekmējis tā pretendenta izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības, kurš
iesniedzis pieteikumu, tiesa pieņem šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā minēto spriedumu.
(5) Pieņemot kādu no šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajiem spriedumiem, tiesa
lemj par to līgumu spēkā esamību, kuri noslēgti, pamatojoties uz attiecīgo vispārīgo vienošanos.
(6) Tiesa sprieduma norakstu nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam.
XIII nodaļa. Zaudējumu atlīdzināšana
70.pants. Zaudējumu atlīdzināšana
(1) Zaudējumus, ko pasūtītājs nodarījis, pārkāpjot šā likuma noteikumus, atlīdzina saskaņā
ar Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas
likumu. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības kārtībā izskata Administratīvā rajona tiesa
triju tiesnešu sastāvā.
(2) Šā panta pirmajā daļā neminētu zaudējumu atlīdzināšanu var prasīt, iesniedzot pieteikumu
vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
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(3) Ja zaudējumu atlīdzinājums tiek prasīts vienlaikus ar šā likuma 67.pantā paredzēto
prasījumu, tiesa to izlemj, izskatot attiecīgu pieteikumu un pieņemot kādu no šā likuma 69.panta
pirmajā daļā minētajiem spriedumiem. Pierādīšanas pienākums par šādu zaudējumu esamību un
atlīdzinājuma apmēru gulstas uz pieteicēju. Pēc sprieduma spēkā stāšanās dienas šādu zaudējumu
atlīdzināšanu var prasīt civiltiesiskā kārtībā.
(4) Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas
Senāta Administratīvo lietu departamentā. Citus administratīvās rajona tiesas nolēmumus var
pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
(5) Iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar šā likuma 63.pantu,
zaudējumu atlīdzināšana netiek lūgta. Pasūtītāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt
vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vai vēršoties pie pasūtītāja Valsts pārvaldes iestāžu
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Iepirkumu uzraudzības birojs
neatbild par pasūtītāja nodarītajiem zaudējumiem.
XIV nodaļa. Statistikas pārskati
71.pants. Statistikas pārskati
Pasūtītājs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas
pārskatu saskaņā ar šā likuma 72.pantu.
72.pants. Statistikas pārskata saturs
(1) Statistikas pārskatā ietver vismaz šādu informāciju:
1) saskaņā ar šo likumu noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu skaitu
un summu, par kādu līgumi noslēgti;
2) to noslēgto būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu kopējo summu, kuru
līgumcena ir zemāka par šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām līgumcenu
robežām, bet kuri būtu noslēdzami saskaņā ar šā likuma prasībām, ja to līgumcena
būtu vienāda ar šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām līgumcenu robežām vai
lielāka.
(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto informāciju sadala kategorijās:
1) pēc piemērotajām iepirkuma procedūrām, atsevišķi norādot iepirkumus, kuri
noslēgti saskaņā ar šā likuma 6.panta septīto daļu;
2) pēc šajā likumā paredzētajām līgumcenu robežām;
3) katrai procedūrai — pēc būvdarbiem, preču grupām un pakalpojumu kategorijām
saskaņā ar iepirkuma nomenklatūru (CPV).
(3) Ja līgumi noslēgti, pamatojoties uz sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par
līgumu, šā panta pirmās daļas 1.punktā minēto informāciju papildus sadala kategorijās atbilstoši šā
likuma 6.panta sestās daļas noteikumiem.
(4) Statistikas pārskatā iekļauj arī citu informāciju, ja to pieprasa Eiropas Komisija.
Pārejas noteikumi
1. Šā likuma 44.panta pirmās daļas 3.punktu piemēro, ja kandidāts vai pretendents nav
izpildījis tādu iepirkuma līgumu, kurš noslēgts pēc šā likuma spēkā stāšanās.
2. Šā likuma 44.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu piemēro, ja pārkāpums, par kuru stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas
spriedums, ir izdarīts pēc 2010.gada 3.septembra.
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3. Iepirkuma procedūru, kura pirms šā likuma spēkā stāšanās izsludināta saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem un uz
kuru attiecas šis likums, pabeidz saskaņā attiecīgi ar Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteikumiem.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada
13.jūlija direktīvas 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas
iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes
un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents  A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 2. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 2.11.2011., Nr.173.
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Aizsardzības un drošības
jomas iepirkumu likuma
1.pielikums

To pakalpojumu nomenklatūra, kuru iepirkumam piemērojamas Aizsardzības un drošības
jomas iepirkumu likuma 6.panta trešajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras
Kate
gorijas
Pakalpojums
numurs
1.
Tehniskās apkopes un remonta
pakalpojumi

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ar ārējo militāro palīdzību saistītie
pakalpojumi
Aizsardzības pakalpojumi, militārās
aizsardzības pakalpojumi un civilās
aizsardzības pakalpojumi
Izmeklēšanas un apsardzes
pakalpojumi
Autopārvadājumu pakalpojumi

CPV kods
50000000–5, no 50100000–6 līdz 50884000–5
(izņemot no 50310000–1 līdz 50324200–4
un 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6,
50243000–0) un no 51000000–9 līdz
51900000–1
75211300–1
75220000–4, 75221000–1,
75222000–8
No 79700000–1 līdz 79720000–7

60000000–8, no 60100000–9 līdz 60183000–4
(izņemot 60160000–7, 60161000–4) un no
64120000–3
līdz 64121200–2
Pasažieru un kravu gaisa transporta 60400000–2, no 60410000–5 līdz 60424120–3
pakalpojumi, izņemot pasta
(izņemot 60411000–2, 60421000–5), no
transporta pakalpojumus
60440000–4
līdz 60445000–9 un 60500000–3
Pasta transporta pakalpojumi pa zemi 60160000–7, 60161000–4, 60411000–2,
un gaisu
60421000–5
Dzelzceļa transporta pakalpojumi
No 60200000–0 līdz 60220000–6
Ūdenstransporta pakalpojumi
No 60600000–4 līdz 60653000–0 un no
63727000–1 līdz 63727200–3
Atbalsta un palīgtransporta
No 63100000–0 līdz 63111000–0, no
pakalpojumi
63120000–6 līdz 63121100–4, 63122000–0,
63512000–1 un no 63520000–0 līdz 6370000–6
Telekomunikāciju pakalpojumi
No 64200000–8 līdz 64228200–2, 72318000–7
un no 72700000–7 līdz 72720000–3
Finanšu pakalpojumi; apdrošināšanas No 66500000–5 līdz 66720000–3
pakalpojumi
Ar datortehniku saistītie
No 50310000–1 līdz 50324200–4,
pakalpojumi
no 72000000–5 līdz 72920000–5 (izņemot
72318000–7 un no
72700000–7 līdz 72720000–3),
79342410–4, 9342410–4
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14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
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Pētniecības un izstrādes
pakalpojumi, par kuriem pilnībā
maksā un kurus paša vajadzībām
izmanto vienīgi pasūtītājs, kā arī
testu veikšanas un novērtēšanas
pakalpojumi
Grāmatvedības, audita un uzskaites
pakalpojumi
Vadības konsultāciju pakalpojumi
un ar tiem saistītie pakalpojumi,
izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus
un pakalpojumus, kas sniegti pušu
samierināšanai
Arhitektūras pakalpojumi;
inženiertehniskie pakalpojumi
un integrētie inženiertehniskie
pakalpojumi; pilsētplānošanas un
vides plānošanas pakalpojumi;
saistītie zinātniskie un konsultatīvie
pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu
un analīzes pakalpojumi
Ēku apkopes pakalpojumi un
īpašuma apsaimniekošanas
pakalpojumi
Notekūdeņu un atkritumu izvešanas
pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi
pakalpojumi
Apmācības un imitētu darbību
pakalpojumi aizsardzības un drošības
jomā

No 73000000–2 līdz 73436000–7

No 79210000–9 līdz 79212500–8
No 73200000–4 līdz 73220000–0,
no 79400000–8 līdz 79421200–3 un
79342000–3, 79342100–4, 79342300–6,
79342320–2, 79342321–9, 79910000–6,
79991000–7, 98362000–8
No 71000000–8 līdz 71900000–7 (izņemot
71550000–8) un
79994000–8

No 70300000–4 līdz 70340000–6 un
no 90900000–6 līdz 90924000–0
No 90400000–1 līdz 90743200–9 (izņemot
90712200–3), no 90910000–9 līdz 90920000–2
un 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0
80330000–6, 80600000–0, 80610000–3,
80620000–6, 80630000–9, 80640000–2,
80650000–5, 80660000–8
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Aizsardzības un drošības
jomas iepirkumu likuma
2.pielikums

To pakalpojumu nomenklatūra, kuru iepirkumam var piemērot
Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma
6.panta septītās daļas noteikumus
Kate
gorijas
Pakalpojums
numurs
1.
Viesnīcu un restorānu pakalpojumi
2.

Papildu un saistīti pārvadājumu
pakalpojumi

3.
4.

Juridiskie pakalpojumi
Personāla meklēšanas un
nodrošināšanas pakalpojumi,
izņemot darba līgumus
Veselības un sociālās aprūpes
pakalpojumi
Citi pakalpojumi

5.
6.

CPV kods
No 55100000–1 līdz 55524000–9 un
no 98340000–8 līdz 98341100–6
No 63000000–9 līdz 63734000–3 (izņemot
63711200–8, 63712700–0, 63712710–3),
no 63727000–1 līdz 63727200–3 un 98361000–1
No 79100000–5 līdz 79140000–7
No 79600000–0 līdz 79635000–4 (izņemot
79611000–0, 79632000–3, 79633000–0) un
no 98500000–8 līdz 98514000–9
79611000–0 un no 85000000–9 līdz 85323000–9
(izņemot 85321000–5 un 85322000–2)
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447. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē nolēmusi pieņemt šādus Saeimas pastāvīgo
komisiju izveidošanas noteikumus:
1. Veidojot Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmajā daļā minētās komisijas, tiek ievēroti
Kārtības ruļļa un šā lēmuma noteikumi.
2. Katrs Saeimas deputāts var būt tikai vienā komisijā, kas minēta Saeimas kārtības ruļļa 149.
panta pirmās daļas 1.—9.punktā, kā arī vienā komisijā, kas minēta šā panta pirmās daļas 10.—16.
punktā.
3. No vienas frakcijas divus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.
punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas deputāts ir katrā
no šīm komisijām. No vienas frakcijas trīs deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas
1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz divi attiecīgās frakcijas deputāti
ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas četrus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta
pirmās daļas 1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz trīs attiecīgās frakcijas
deputāti ir katrā no šīm komisijām.
4. No vienas frakcijas divus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—
13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas
deputāts ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas trīs deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.
panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz
divi attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas četrus deputātus
Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var
ievēlēt tikai tad, ja vismaz trīs attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas
frakcijas piecus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā
minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz četri attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm
komisijām. No vienas frakcijas sešus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—
13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz pieci attiecīgās frakcijas
deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas septiņus deputātus Saeimas kārtības ruļļa
149.panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja
vismaz seši attiecīgās frakcijas deputāti ir katrā no šīm komisijām.
5. Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 10. un 14.punktā minētajās komisijās var
ievēlēt pa vienam deputātam no katras frakcijas.
6. Deputātu var ievēlēt komisijā tikai tad, ja viņš Saeimas Prezidijam rakstveidā apliecinājis,
ka vēlas kļūt par attiecīgās komisijas locekli.
7. Ja, veidojot komisiju, ir ievēroti šā lēmuma 2.—6.punkta noteikumi, balsošana notiek par
visiem izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem kopumā.
8. Izņemot gadījumu, kad Saeima tā nolēmusi, deputātu var ievēlēt komisijā, neievērojot šā
lēmuma 2.—5.punkta noteikumus.
9. Par to deputātu ievēlēšanu komisijās, kuri nepieder pie frakcijām, lemj Saeima.

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī
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448. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi Saeimas komisijas šādā sastāvā:
1. Ārlietu komisija
Jānis Dombrava
Iveta Grigule
Nikolajs Kabanovs
Ojārs Ēriks Kalniņš
Atis Lejiņš
Sergejs Mirskis
Sergejs Potapkins
Romualds Ražuks
Raimonds Rubiks
Valdis Zatlers

– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija,
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija.
2. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Uldis Augulis
Dzintars Kudums
Jeļena Lazareva
Jānis Lāčplēsis
Jānis Ozoliņš
Imants Parādnieks
Igors Pimenovs
Jānis Reirs
Ivans Ribakovs
Aleksandrs Sakovskis
Edmunds Sprūdžs

– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija.
3. Juridiskā komisija

Solvita Āboltiņa
Valērijs Agešins
Gaidis Bērziņš
Irina Cvetkova
Ilma Čepāne
Andrejs Elksniņš
Kārlis Eņģelis
Andrejs Judins
Ilona Jurševska
Inese Lībiņa-Egnere
Dzintars Rasnačs

– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija.
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4. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Dzintars Ābiķis
Inga Bite
Augusts Brigmanis
Boriss Cilevičs
Aleksandrs Jakimovs
Ilmārs Latkovskis

–
–
–
–
–
–

frakcija VIENOTĪBA;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA.

Ināra Mūrniece
Vladimirs Nikonovs
Andris Vilks

5. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Guntars Bilsēns
Ina Druviete
Raivis Dzintars

– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

Janīna Kursīte-Pakule
Ņikita Ņikiforovs
Vineta Poriņa
Inguna Rībena
Vladimirs Reskājs
Jānis Urbanovičs
Inga Vanaga
Jānis Vucāns

6. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Jānis Ādamsons
Edmunds Demiters
Jānis Klaužs
Ivans Klementjevs
Kārlis Krēsliņš

–
–
–
–
–

Ainars Latkovskis
Aleksejs Loskutovs
Igors Meļņikovs
Kārlis Seržants
Mihails Zemļinskis

–
–
–
–
–

Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
frakcija VIENOTĪBA;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.

7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Sergejs Dolgopolovs
Valdis Dombrovskis
Rihards Eigims
Marjana Ivanova-Jevsejeva
Viktors Jakovļevs
Valdis Liepiņš
Artis Pabriks
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–
–
–
–
–
–
–

Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
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Dāvis Stalts
Raimonds Vējonis
Juris Viļums

– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija.
8. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Einārs Cilinskis

– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Vjačeslavs Dombrovskis
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
Jānis Dūklavs
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zanda Kalniņa-Lukaševica – Zatlera Reformu partijas frakcija;
Ingmārs Līdaka
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Romāns Naudiņš
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Dmitrijs Rodionovs
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Artūrs Rubiks
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Edvards Smiltēns
– frakcija VIENOTĪBA;
Jānis Tutins
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Dzintars Zaķis
– frakcija VIENOTĪBA;
Ivars Zariņš
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
9. Sociālo un darba lietu komisija
Aija Barča
Andris Bērziņš
Inita Bišofa
Andris Buiķis
Gunārs Igaunis
Andrejs Klementjevs
Inese Laizāne
Vitālijs Orlovs
Ilze Viņķele
Igors Zujevs

–
–
–
–
–
–
–

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
10. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Raivis Dzintars
Gunārs Igaunis
Janīna Kursīte-Pakule
Vitālijs Orlovs
Kārlis Seržants

– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.
11. Pieprasījumu komisija

Jānis Ādamsons
Uldis Augulis
Inga Bite
Augusts Brigmanis
Ilma Čepāne
Rihards Eigims

–
–
–
–
–
–

Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
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Andrejs Elksniņš
Inese Laizāne
Igors Meļņikovs
Artis Pabriks
Vineta Poriņa
Sergejs Potapkins
Jānis Reirs
Inguna Rībena
Edmunds Sprūdžs
Juris Viļums
Ivars Zariņš
Mihails Zemļinskis

– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
12. Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Aija Barča
Andris Bērziņš
Einārs Cilinskis

– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Valdis Dombrovskis
– frakcija VIENOTĪBA;
Vjačeslavs Dombrovskis
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
Marjana Ivanova-Jevsejeva – Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Jānis Lāčplēsis
– frakcija VIENOTĪBA;
Jeļena Lazareva
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Aleksejs Loskutovs
– frakcija VIENOTĪBA;
Romāns Naudiņš
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Ņikita Ņikiforovs
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Jānis Ozoliņš
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
Aleksandrs Sakovskis
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Dāvis Stalts
– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Raimonds Rubiks
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Jānis Tutins
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Inga Vanaga
– Zatlera Reformu partijas frakcija;
Andris Vilks
– frakcija VIENOTĪBA.
13. Saimnieciskā komisija
Guntars Bilsēns
Inita Bišofa
Andris Buiķis
Edmunds Demiters
Viktors Jakovļevs
Andrejs Judins
Jānis Klaužs
Andrejs Klementjevs
Dzintars Kudums
Sergejs Mirskis
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zatlera Reformu partijas frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
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Imants Parādnieks

– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.

Dmitrijs Rodionovs
Ilze Viņķele
Jānis Vucāns
Igors Zujevs

14. Nacionālās drošības komisija
Gaidis Bērziņš

– Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
– Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA;
– Zatlera Reformu partijas frakcija.

Jānis Urbanovičs
Raimonds Vējonis
Dzintars Zaķis
Valdis Zatlers

15. Pilsonības likuma izpildes komisija
Dzintars Ābiķis
Irina Cvetkova
Ina Druviete
Jānis Dūklavs
Aleksandrs Jakimovs
Ainars Latkovskis
Ilmārs Latkovskis

–
–
–
–
–
–
–

Ingmārs Līdaka
Valdis Liepiņš
Ināra Mūrniece

–
–
–

Vladimirs Nikonovs
Romualds Ražuks
Vladimirs Reskājs
Ivans Ribakovs
Artūrs Rubiks

–
–
–
–
–

frakcija VIENOTĪBA;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.

16. Eiropas lietu komisija
Solvita Āboltiņa
Valērijs Agešins
Boriss Cilevičs
Sergejs Dolgopolovs
Jānis Dombrava

–
–
–
–
–

Kārlis Eņģelis
Iveta Grigule
Ilona Jurševska
Nikolajs Kabanovs
Zanda Kalniņa-Lukaševica
Ojārs Ēriks Kalniņš
Ivans Klementjevs
Kārlis Krēsliņš

–
–
–
–
–
–
–
–

frakcija VIENOTĪBA;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
frakcija VIENOTĪBA;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
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Atis Lejiņš
Inese Lībiņa-Egnere
Igors Pimenovs
Dzintars Rasnačs
Edvards Smiltēns

–
–
–
–

frakcija VIENOTĪBA;
Zatlera Reformu partijas frakcija;
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcija;
– frakcija VIENOTĪBA.

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī

449. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Jāni Junkuru Saeimas
Ārlietu komisijā un Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī

450. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē apstiprinājusi Ilonas Jurševskas deputātes
pilnvaras uz laiku, pamatojoties uz deputātes Danas Reiznieces-Ozolas iesniegumu un Saeimas
kārtības ruļļa 5.panta pirmo daļu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī

451. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Klāvu Olšteinu Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un Saeimas Pieprasījumu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī
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452. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Gunāru Rusiņu
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā un Saeimas Mandātu, ētikas un
iesniegumu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī

453. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi deputāti Elīnu Siliņu Saeimas
Sociālo un darba lietu komisijā un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā.

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī

454. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Jāni Upenieku Saeimas
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijā.

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī

455. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 20.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Viktoru Valaini Saeimas
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā un Saeimas Saimnieciskajā komisijā.

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 20.oktobrī
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456. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 25.oktobra sēdē izteikusi uzticību Ministru kabinetam šādā
sastāvā:
Ministru prezidents
aizsardzības ministrs
ārlietu ministrs
ekonomikas ministrs
finanšu ministrs
iekšlietu ministrs
izglītības un zinātnes ministrs
kultūras ministre
labklājības ministre
satiksmes ministrs
tieslietu ministrs
veselības ministre
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
zemkopības ministre

—0
—0
—0
—0
—0
—0
—0
—0
—0
—0
—0
—0

Valdis Dombrovskis,
Artis Pabriks,
Edgars Rinkēvičs,
Daniels Pavļuts,
Andris Vilks,
Rihards Kozlovskis,
Roberts Ķīlis,
Žaneta Jaunzeme-Grende,
Ilze Viņķele,
Aivis Ronis,
Gaidis Bērziņš,
Ingrīda Circene,

—0 Edmunds Sprūdžs,
—0 Laimdota Straujuma.
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