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Likumprojekts 

 

Grozījumi likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 

 

Izdarīt likumā “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” (Latvijas 

Vēstnesis, 2013, 61. nr.; 2014, 220. nr.) šādus grozījumus: 

 

 

          1. Izslēgt 8. panta pirmās daļas 8. punktā vārdu “speciālām”. 

 

          2. 17. pantā: 

 

          izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdu “speciālām”; 

 

          izteikt pirmās daļas 18. punktu šādā redakcijā: 

 

“18) finanšu ministram pilnvarojumu mainīt likumā par gadskārtējo valsts 

budžetu noteikto apropriāciju, ja apropriācijas izmaiņas nerada negatīvu ietekmi 

uz vispārējās valdības sektora budžeta nominālo bilanci atbilstoši Eiropas 

nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā metodoloģijai, 

informējot par to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju.”; 

 

izteikt pirmās daļas 19. punktu šādā redakcijā: 

 

“19) finanšu ministram pilnvarojumu mainīt likumā par gadskārtējo valsts 

budžetu noteikto apropriāciju, kā arī nodrošināt finanšu resursus un maksājumu 

veikšanu atbilstoši Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmumam, 

kas ir pieņemts 24 stundu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas, ja 

apropriāciju izmaiņas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta ietvaru vai 

apropriācijas izmaiņām ir negatīva ietekme uz vispārējās valdības sektora 

budžeta nominālo bilanci atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu 

sistēmas Eiropas Savienībā metodoloģijai.”; 

 

papildināt pirmo daļu ar 20., 21., 22., 23., 24., 25. un  26.  punktu šādā 

redakcijā: 

 

 “20) Ministru prezidentam un finanšu ministram pilnvarojumu kopīgi 

pieņemt lēmumu par gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas 

izmaiņām, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 24 stundu laikā no 

attiecīgās informācijas saņemšanas nav izskatījusi apropriācijas izmaiņas; 

 

 21) īpašu atlīdzības regulējumu no valsts un pašvaldību budžeta finansētu 

iestāžu amatpersonām un darbiniekiem; 
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22) īpašu izmaksas kārtību izdienas pensijām, valsts sociālajiem 

pabalstiem, sociālās apdrošināšanas pensijām, pabalstiem un atlīdzībām, kā arī 

sociālās palīdzības nodrošināšanas kārtību; 

 

  23)  lai īstenotu valsts un pašvaldību iestāžu valsts apdraudējuma 

pārvarēšanas pasākumus un nodrošinātu vitālu (kritisko) pakalpojumu darbības 

nepārtrauktību, aizliegumu izbeigt civildienesta attiecības vai uzteikt darba 

līgumu, kā arī pārtraukt tiešo darba pienākumu veikšanu: 

 a) valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri 

iesaistīti valsts apdraudējuma pārvarēšanas pasākumu veikšanā; 

 b) fiziskām personām, kuras atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar 

juridiskajām personām, kas nodrošina vitālo (kritisko) pakalpojumu darbības 

nepārtrauktību; 

 c) ārstniecības personām. 

 

 24) aizliegumu juridiskām personām pārtraukt vitālu (kritisko) 

pakalpojumu sniegšanu; 

 

  25) karatiesu darbības uzsākšanu; 

 

  26) īpašu valsts drošības iestāžu kārtību izlūkošanas, pretizlūkošanas un 

operatīvo darbību veikšanai un kriminālprocesa procesuālajām darbībām, lai 

nodrošinātu nacionālo drošību valsts apdraudējuma gadījumā”; 

 

 papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā: 

 

“(4) Ministru kabinets izņēmuma stāvokļa laikā ir tiesīgs atcelt vai grozīt 

jebkuru valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes institūcijas lēmumu, ja tas 

nepieciešams valsts apdraudējuma pārvarēšanai un tā seku novēršanai; 

 

  (5) Ministru kabinets izņēmuma stāvokļa laikā pēc valsts drošības iestāžu 

rekomendācijām var atstādināt valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes valsts 

amatpersonu un tās vietā iecelt īpaši pilnvarotu valsts amatpersonu. Šajā punktā 

noteikto var piemērot arī valsts amatpersonai, kura ir publiskas personas 

kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis.” 

 

           3. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā: 

 

           “18.1 pants. Skaidrās naudas izņemšana valsts apdraudējuma 

pārvarēšanai 

 

Valsts aizsardzības plānošanas dokumentos noteiktajos gadījumos un 

kārtībā par valsts apdraudējuma pārvarēšanu atbildīgās valsts tiešās pārvaldes 
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iestādes, lai īstenotu šā likuma 13. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto, var 

izņemt skaidru naudu no Latvijas Bankas Valsts kases konta un Latvijas Banka 

izsniedz šajā pantā minētajām iestādēm skaidru naudu Latvijas Bankas Valsts 

kases kontā esošo naudas līdzekļu ietvaros. Valsts aizsardzības plānošanas 

dokumentos noteiktajos gadījumos un kārtībā par valsts apdraudējuma 

pārvarēšanu atbildīgās valsts tiešās pārvaldes iestādes atmaksā neizmantoto 

skaidro naudu Latvijas Bankā un Latvijas Banka to pieņem un ieskaita naudas 

līdzekļus Valsts kases kontā.”  

 

           4. Papildināt 19. panta septīto daļu pēc vārda “atlīdzinājumu” ar vārdiem 

“izņemot atlīdzinājumu par neiegūto peļņu”. 

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs  Artis Pabriks 

 

 

Iesniedzējs: 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons 
 


