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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

338. 424L/12 Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā
Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183., 205. nr.; 2012, 

59. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 66. nr.; 2015, 97. nr.) šādus grozījumus:

1. 8. pantā: 
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plānu un reģionālos plānus, organizē šādu atkritumu apsaimniekošanu:
a) visi sadzīves atkritumi, tai skaitā sadzīvē radušies bīstamie atkritumi,
b) to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem 

neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu 
uzskaites kārtību (turpmāk — mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi);”;

papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārda “pārkraušanai” ar vārdu “šķirošanai”;
papildināt pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) pieņem lēmumu par sadzīves atkritumu poligona, kurš atrodas attiecīgajā atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā, apsaimniekotāja veiktās pētniecības un attīstības 
darbības rezultātu atbilstību projekta mērķim — samazināt poligonā apglabājamo 
atkritumu daudzumu — un par rezultātu ieviešanas nepieciešamību.”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Sadzīves atkritumu poligona apsaimniekotāja veiktās pētniecības un attīstības darbības 

rezultātu atbilstību projekta mērķim apstiprina, ja lēmumu par atbilstību pieņēmušas ne mazāk 
kā trīs ceturtdaļas no attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām.” 

2. Papildināt 16. panta ceturto daļu pēc vārda “pārkraušanu” ar vārdu “šķirošanu”.

3. 18. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “veiks sadzīves atkritumu” ar vārdiem “un mājsaimniecībās 

radīto būvniecības atkritumu” un pēc vārda “pārkraušanu” — ar vārdu “šķirošanu”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Pašvaldība organizē vienu kopīgu publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās 

partnerības procedūru, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un 
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, vai atsevišķas publiskā iepirkuma 
vai publiskās un privātās partnerības procedūras, izvēloties atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks 
sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “sadzīves atkritumu” ar vārdiem “vai mājsaimniecībās 
radīto būvniecības atkritumu”;

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas 

pretendents (kandidāts) publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūras 
ietvaros iesniedz pašvaldībai izvērstu sadzīves atkritumu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības 
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu atkarībā no plānotajām darbībām.
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(6) Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu 
vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un attiecīgajā 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām veiks 
sadzīves atkritumu savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un uzglabāšanu vai mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu. Šā panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā līgumu ar 
izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju katra pašvaldība slēdz atsevišķi.”;

papildināt astoto un devīto daļu pēc vārda “pārkraušanu” ar vārdu “šķirošanu”.

4. Papildināt 20. pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību, kādā novērtē atkritumu dalītās 

savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.”

5. Papildināt 22. panta otro daļu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:
“4) kārtību, kādā atkritumu poligona apsaimniekotājs veic poligonā apglabāto atkritumu 

sastāva, masas un tilpuma mērījumus;
 5) kritērijus, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai.”

6. Papildināt 23. panta pirmās daļas 3. punktu pēc vārda “pārkraušanu” ar vārdu “šķirošanu”.

7. 39. pantā:
izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:
“39. pants. (1) Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu 

reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība 
ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība 
ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves 
atkritumu reģenerāciju), un to veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi   pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs;”;

izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdus “un izgāztuvēs”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā panta pirmās daļas 1. punktā minēto maksu samazina par ieņēmumu daļu, kuru 

atkritumu apsaimniekotājs gūst no šķiroto atkritumu realizācijas.”;
papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā: 
“(21) Atkritumu poligona apsaimniekotājs, pieņemot apglabāšanai sadzīves atkritumus, dabas 

resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā iekasē 
par visu apglabāšanai nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu.

(22)  Atkritumu apsaimniekotājs, pieņemot nešķirotus sadzīves atkritumus no atkritumu 
radītāja, dabas resursu nodokli un tarifa maksājumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonos iekasē par visu apsaimniekošanai nodoto nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu.”;

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pašvaldība ik gadu līdz 30. jūnijam izvērtē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Maksu pārrēķina, ja šādu maksas komponenšu kopsumma mainās par 10 procentiem vai vairāk:
1) šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās izmaksas atkritumu tilpuma un masas 

attiecības mērījumu koeficienta piemērošanas rezultātā;
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2) ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību starp maksājumu 
par dabas resursu nodokli par savākto un atkritumu poligonā nodoto sadzīves 
atkritumu daudzumu;

3) ieņēmumu daļa, kuru atkritumu apsaimniekotājs gūst kā starpību tarifa maksājumā 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos starp savākto un atkritumu 
poligonā nodoto sadzīves atkritumu daudzumu.

(5)  Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina savākto, reģenerācijai nodoto un atkritumu 
poligonā nodoto sadzīves atkritumu masas noteikšanu tonnās. Par savākto, reģenerācijai nodoto un 
atkritumu poligonā nodoto sadzīves atkritumu masu atkritumu apsaimniekotājs Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā informē pašvaldību.

(6) Ministru kabinets nosaka:
1) kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu masas un tilpuma 

attiecību mērījumus, un šo mērījumu veikšanas nosacījumus;
2) kārtību, kādā nosakāms koeficients pārejai no tilpuma vienībām uz masas vienībām;
3) termiņus un kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību par 

atkritumu masas un tilpuma mērījumiem un piemērojamo koeficientu.”

8. Izteikt 40. pantu šādā redakcijā:
“40. pants. Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā nosaka likumā “Par 

sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredzētajā kārtībā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas noteikto metodiku par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa 
aprēķināšanu.”

9. 41. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) pētniecības un attīstības darbības izmaksas, kas vērstas uz atkritumu poligonos 
apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu.”;

papildināt 1.2  daļu pēc vārda “poligons” ar vārdiem “vai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija”;

papildināt pantu ar 1.3, 1.4 un 1.5 daļu šādā redakcijā:
“(13) Pētniecības un attīstības darbības izmaksas nedrīkst pārsniegt trīs procentus no 

izmaksām, kas veido tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, un tās ir 
iekļaujamas tarifā pēc pētniecības un attīstības darbības pabeigšanas, ievērojot, ka minētās darbības 
nodrošina atkritumu poligonos apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu. Ministru 
kabinets nosaka:

1) attiecībā uz pētniecības un attīstības darbības atbilstību un novērtēšanu un projekta 
dokumentāciju izvirzāmās prasības, kā arī pētniecības un attīstības izdevumu 
uzskaites kārtību;

2) kārtību, kādā nodrošina pētniecības un attīstības darbības rezultātu publisko 
pieejamību.

(14)  Atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina tarifā par atkritumu apglabāšanu 
iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas 
resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā 
ar šā likuma 39. panta 2.1 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka kārtību, kādā 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek iesniegts un komisijā izskatīts aprēķinātais 
sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts saistībā ar dabas resursu nodokļa maksājumiem.
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(15) Atkritumu poligona apsaimniekotājs atkritumu poligonā pieņemto un apglabāto sadzīves 
atkritumu masu nosaka tonnās un par apglabāšanai pieņemto un poligonā apglabāto atkritumu 
masu informē pašvaldību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.”

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35. punktu šādā redakcijā:
“28. Ministru kabinets:

1) līdz 2017.  gada 31.  martam izdod šā likuma 20.  panta vienpadsmitajā daļā un 
41. panta 1.3 un 1.5 daļā minētos noteikumus;

2) līdz 2017. gada 31. augustam izdod šā likuma 22. panta otrās daļas 4. un 5. punktā 
un 39. panta sestajā daļā minētos noteikumus.

29. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2017. gada 28. februārim nosaka šā 
likuma 41. panta 1.4 daļā minēto kārtību.

30. Līdz šā likuma 39. panta sestajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai atkritumu 
apsaimniekotājs sniedz pašvaldībai informāciju par savākto un poligonā nodoto sadzīves atkritumu 
daudzumu.

31. Sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji sagatavo un ne vēlāk kā līdz 2017.  gada 
31.  decembrim iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā atbilstoši šā 
likuma 41. panta 1.4 daļā minētajai tarifa aprēķināšanas kārtībai sagatavotu tarifa projektu.

32. Līdz šā likuma 41. panta 1.4 daļā minētā tarifa apstiprināšanas brīdim atkritumu poligona 
apsaimniekotājs dabas resursu nodoklim par sadzīves atkritumu apglabāšanu piemēro koeficientu, 
kas atbilst attiecībai starp poligonā apglabāto atkritumu un poligonā pieņemto atkritumu daudzumu, 
un vienlaikus paziņo par to pašvaldībai saskaņā ar šā likuma 41. panta 1.5 daļu.

33. Informāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par veiktajiem atkritumu 
masas un tilpuma mērījumiem un piemērojamo koeficientu pārejai no tilpuma uz masas vienībām 
atkritumu apsaimniekotājs pirmo reizi iesniedz pašvaldībai līdz 2018. gada 30. aprīlim.

34. Ja atkritumu apsaimniekošanas līgumos, kas noslēgti publisko iepirkumu vai publisko un 
privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2016. gada 31. decembrim 
vai izsludināti līdz 2016.  gada 31.  decembrim, paredzēts nosacījums par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas pārskatīšanu, pašvaldība pārrēķinu par 2017. gadu veic:

1) divu mēnešu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi šo pārejas noteikumu 30.  punktā 
noteikto informāciju no atkritumu apsaimniekotāja;

2) divu mēnešu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi šo pārejas noteikumu 32.  punktā 
noteikto informāciju no atkritumu poligona apsaimniekotāja.
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35. Ja atkritumu apsaimniekošanas līgumi, kas noslēgti publisko iepirkumu vai publisko 
un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2016.  gada 
31. decembrim vai izsludināti līdz 2016. gada 31. decembrim, neparedz iespēju pārskatīt sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu, pašvaldības līdz 2020.  gada 30.  jūnijam nodrošina minēto 
līgumu pārskatīšanu, iekļaujot tajos nosacījumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 
pārrēķināšanai atbilstoši šā likuma 39. panta piektajai daļai, un veic pirmo pārrēķinu.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 17. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2016., Nr. 232.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

339. 425L/12 Grozījums Reklāmas likumā
Izdarīt Reklāmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 

3. nr.; 2004, 10. nr.; 2007, 21. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 50. nr.; 2012, 169. nr.; 
2014, 47., 189. nr.; 2016, 123. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 5. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3)  Aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu un tabakas 

izstrādājumu vai citu smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču, vai to uzpildes tvertņu reklāmā, 
kā arī adresēt alkoholisko dzērienu, enerģijas dzērienu un tabakas izstrādājumu vai citu smēķēšanai 
paredzētu izstrādājumu vai ierīču, vai to uzpildes tvertņu reklāmu bērniem.”

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 17. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 29. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.11.2016., Nr. 232.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

340. 426L/12 Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
Izdarīt Dzīvokļa īpašuma likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esošs būvnieciski norobežots un funkcionāli 

nošķirts dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca, kura kā dzīvojamā vai nedzīvojamā 
telpu grupa reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk 
arī — Kadastra informācijas sistēma).”

2. 4. pantā: 
aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus “dzīvojamā māja” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem 

“atsevišķa dzīvojamā māja” (attiecīgā locījumā);
izslēgt otrajā daļā vārdu “astotajā”.

3. 5. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērs nemainās, ja kopējās 

platības izmaiņas radušās atsevišķā īpašuma robežās, tai skaitā veicot atsevišķā īpašuma pārbūvi vai 
atkārtotu uzmērīšanu. Kopīpašuma domājamo daļu summa veido vienu veselu.”; 

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(4) Dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu aprēķina, pārrēķina un 

reģistrē Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība atbilstoši 
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem aktuālajiem būves datiem. 

(5) Šā panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma 
domājamo daļu pārrēķina un reģistrē atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem 
aktuālajiem būves datiem, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

(6) Pēc tam, kad noslēgti visi privatizācijas objektu pirkuma līgumi vai noslēgtas vienošanās 
par dzīvokļa vai viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā bez atlīdzības likumā “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteiktajā kārtībā, Valsts zemes dienesta teritoriālā 
struktūrvienība atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem aktuālajiem būves datiem 
bez maksas pārrēķina un aktualizē Kadastra informācijas sistēmā dzīvokļa īpašuma atsevišķā 
īpašuma un kopīpašuma domājamās daļas, ja dzīvojamās mājas privatizācijas procesā kopīpašuma 
domājamās daļas apmērs aprēķināts neatbilstoši šā panta pirmajai daļai.”

4. 8. panta otrajā daļā:
papildināt daļu pēc vārdiem “Līdz dzīvokļa īpašuma” ar vārdu “pirmreizējai”;
aizstāt vārdus “iegūst pēc” ar vārdiem “iegūst tikai pēc”.

5. 10. pantā:
papildināt pantu ar 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

“9) ievērot dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktos dzīvokļu īpašumu lietošanas tiesību 
aprobežojumus;
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10) atsavinot dzīvokļa īpašumu, informēt dzīvokļa īpašuma ieguvēju par tām dzīvokļa 
īpašnieka neizpildītajām saistībām, kuras attiecas uz dzīvokļa īpašuma lietošanu;

11) iesniegt dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu dzīvojamās mājas 
pārvaldniekam vai personai, kura atbilstoši pārvaldīšanas līguma noteikumiem 
kārto mājas lietu.”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Pienākums norēķināties par šā panta pirmās daļas 2., 3. un 5. punktā norādītajiem 

maksājumiem attiecībā uz izsoles rezultātā iegūtu dzīvokļa īpašumu dzīvokļa īpašuma ieguvējam ir 
ar dienu, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles akta apstiprināšanu.

(3) Dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībnieki nekavējoties rakstveidā 
paziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par dzīvokļa īpašnieka maiņu. Dzīvokļa īpašuma ieguvējs 
pēc darījuma noslēgšanas iesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu dzīvojamās mājas 
pārvaldniekam vai personai, kura atbilstoši pārvaldīšanas līguma noteikumiem kārto mājas lietu.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

6. Papildināt 13. pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(21) Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās 

daļas apmēram veic uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos naudas maksājumus 
uzkrājumu fondā šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību 
veikšanai. Pieņemot minēto lēmumu, dzīvokļu īpašnieku kopība izvērtē dokumentus, kas pamato 
attiecīgo darbību veikšanu vai to izmaksu efektivitāti.

(22) Šā panta 2.1 daļā minēto naudas maksājumu veikšanas un izmantošanas kārtību nosaka 
dzīvokļu īpašnieku kopība.”

7. 16. panta otrajā daļā:
papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“21) atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves 
un restaurācijas kārtību;”;

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5) lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, tai 

skaitā attiecībā uz ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, 
siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu ierīkošanu, 
būvniecību vai pārvietošanu;”;

papildināt 8. punktu ar vārdiem “un to atsaukšanu”.

8. 17. pantā:
izslēgt piektajā daļā vārdu un skaitli “un 2.”;
aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu “4. punktā” ar skaitļiem un vārdiem “2.1 un 4. punktā”;
papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71) Lai pieņemtu lēmumu par šā likuma 16. panta otrās daļas 2. punktā minētajiem 

jautājumiem, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas 
no visiem dzīvokļu īpašumiem.”;

izslēgt astoto daļu;
papildināt devīto daļu pēc vārda “daļas” ar skaitli “5.,”.
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9. Papildināt 18. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša 

laikā no tā pieņemšanas dienas nosūta pārvaldniekam.”

10. Aizstāt 20. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus “pārvaldnieks vai cita dzīvokļu 
īpašnieku kopības noteikta persona” ar vārdiem “dzīvokļa īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku kopības 
noteikta persona vai pārvaldnieks”.

11. Pārejas noteikumā: 
aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;
uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2. Grozījums šā likuma 5. pantā par tā papildināšanu ar sesto daļu (par dzīvokļa īpašuma 

atsevišķā īpašuma un kopīpašuma domājamo daļu pārrēķināšanu, ja dzīvojamās mājas privatizācijas 
procesā kopīpašuma domājamās daļas aprēķinātas neatbilstoši šā likuma 5. panta pirmajai daļai) 
stājas spēkā vienlaikus ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Zemesgrāmatu likumā 
izdarītajiem grozījumiem, kas nosaka pārrēķināto dzīvokļa īpašuma atsevišķā īpašuma un 
kopīpašuma domājamo daļu aktualizēšanu zemesgrāmatā.

3. Šā likuma 3. panta pirmās daļas jaunā redakcija (par atsevišķā īpašuma kā telpu grupas 
reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) un grozījums 4. panta pirmās 
daļas 1. punktā (par vārdu “dzīvojamā māja” aizstāšanu ar vārdiem “atsevišķa dzīvojamā māja”) 
neattiecas uz tiem dzīvokļu īpašumiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēti līdz 2016. gada 31. decembrim.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2016. gada 17. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2016. gada 8. decembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 08.12.2016., Nr. 239.
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341. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8. decembra sēdē nolēmusi uzdot Saeimas Tautsaimniecības, 

agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai līdz 2017.  gada 1.  jūlijam izvērtēt un izstrādāt 
grozījumus attiecīgajos likumos, lai īstenotu principu, ka transportlīdzekļu tehniskās apskates 
biežums Latvijā notiktu pēc Lietuvas un Igaunijas modeļa, pamatojoties uz 10 570 Latvijas pilsoņu 
kolektīvo iesniegumu “Transportlīdzekļu tehniskās apskates veikšana reizi divos gados”.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 8. decembrī

342. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.  decembra sēdē apstiprinājusi Aigaru Sniedzīti par 

apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 8. decembrī

343. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8. decembra sēdē apstiprinājusi Augstākās izglītības padomi 

šādā sastāvā:

Baiba Rivža — Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģēta pārstāve;
Andris Teikmanis — Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas deleģēts pārstāvis;
Aivars Mednis — Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģēts pārstāvis;
Anna Saltikova — Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģēta pārstāve;
Jānis Rozenblats — Latvijas Koledžu asociācijas deleģēts pārstāvis;
Jānis Vētra — Latvijas Rektoru padomes deleģēts pārstāvis;
Tatjana Volkova — Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas deleģēta pārstāve;
Āris Žīgurs — Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts pārstāvis;
Inga Vanaga — Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēta pārstāve;
Arkādijs Zvaigzne — Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis;
Aldis Baumanis — Privāto augstskolu asociācijas deleģēts pārstāvis;

izglītības un zinātnes ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio).

Lēmums stājas spēkā 2016. gada 22. decembrī.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 8. decembrī
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344. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.  decembra sēdē apstiprinājusi Didzi Aktumani par 

apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 8. decembrī

345. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.  decembra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts 

budžetu 2016. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei 2  816  614 euro apmērā no Aizsardzības 
ministrijas budžeta līdzekļiem uz Veselības ministrijas budžetu, tai skaitā: 

1) 108 982 euro apmērā no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 “Valsts 
aizsardzības politikas realizācija” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 
33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai segtu līdzekļu deficītu fenilketonūrijas 
un citu ģenētiski determinētu slimību korekcijas preparātu apmaksai;

2) 341 018 euro apmērā no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 “Valsts 
aizsardzības politikas realizācija” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 
33.01.00 “Ārstniecība”, lai daļēji apmaksātu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtos rēķinus par Latvijas iedzīvotājiem 
Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem;

3) 2  366 614 euro apmērā no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 
31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 
33.01.00 “Ārstniecība”, lai daļēji apmaksātu Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas 
zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtos rēķinus par Latvijas iedzīvotājiem 
Eiropas Savienības sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 8. decembrī
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346. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.  decembra sēdē nolēmusi piekrist  likumā “Par valsts 

budžetu 2016. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei: 
1. 1 266 192 euro apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta 

saistībā ar 2016.  gada neizpildi Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros, tai skaitā 
450 764 euro apmērā no budžeta apakšprogrammas 33.01.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta 
administrācija” un 815  428 euro apmērā no budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta projekti” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 
33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, lai daļēji segtu līdzekļu 
deficītu kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču apmaksai. 

2. 800 000 euro apmērā no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts 
sociālie pabalsti” saistībā ar to, ka atsevišķu valsts sociālo pabalstu saņēmēju skaits nesasniedz 
plānoto, uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.01.00 “Ārstniecība”, lai nodrošinātu 
papildu veselības aprūpes pakalpojumus personām ar prognozējamu invaliditāti, kuri ir vērsti uz 
personas funkcionēšanas spēju saglabāšanu, uzlabošanu vai atjaunošanu, lai novērstu invaliditātes 
iestāšanos, un kuri ir iekļauti Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajā 
personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajā rehabilitācijas plānā, kā arī ilgstoši slimojošām 
personām darbspējas vecumā.

3.  506  000  euro apmērā no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas 
05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” ietvaros īstenotā asistenta pakalpojuma 
pašvaldībās, ņemot vērā faktisko pakalpojuma pieprasījuma apmēru, uz Veselības ministrijas 
budžeta apakšprogrammu 33.01.00 “Ārstniecība”, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas un 
rehabilitācijas pakalpojumu dienas stacionārā apmaksu.

Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2016. gada 8. decembrī

347. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 15.  decembra sēdē iecēlusi Aigu Mieriņu par rajona 

(pilsētas) tiesas tiesnesi.

Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze

Rīgā 2016. gada 15. decembrī
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2016. gadā publicēto likumu alfabētiskais satura rādītājs
*Pirmais skaitlis – “Ziņotāja” numurs, otrais – publikācijas numurs (iekavās – 12. Saeimas 

pieņemtā likuma numurs).

A, Ā
Administratīvo pārkāpumu kodekss  – groz. Latvijas A. p. k., 6, 127(287L/12); 10, 
191(337L/12); 12, 229(362L/12); 15, 258(376L/12); 15, 272(391L/12); 22, 322(415L/12).
Aizsardzība – sk. Kultūras pieminekļi; Patērētāju tiesības; Sociālā aizsardzība.
“Aizsargjoslu likums” – groz. likumā, 11, 217(359L/12).
Aizturēto personu turēšanas kārtība – groz. A. p. t. k. likumā, 10, 188(334L/12).
Akcīzes nodoklis – sk. Nodoklis.
Amatpersonas  – sk. Atlīdzība; Interešu konflikts; Pensijas; Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonas.
Apcietinājumā turēšanas kārtība – groz. A. t. k. likumā, 6, 142(302L/12); 10, 189(335L/12).
Apdrošināšana  – groz. likumā “Par A. bezdarba gadījumam”, 1, 8(218L/12); sk.  Slimības 
apdrošināšana; Sociālā apdrošināšana.
“Arhīvu likums” – groz. likumā, 7, 156(313L/12).
Atkritumi – groz. A. apsaimniekošanas likumā, 24, 338(424L/12).
Atlīdzība – groz. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku A. likumā, 1, 
12(222L/12); 18, 292(400L/12).
“Augstskolu likums” – groz. likumā, 11, 213(355L/12); 16, 275(394L/12).
Automobiļu satiksme – sk. Nolīgums.
Aviācija – groz. likumā “Par A.”, 15, 264(383L/12).
Azartspēles – groz. A. un izložu likumā, 1, 17(227L/12).

B
Baltijas Aizsardzības koledža – Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības, 
Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par B. A. k. un tās 
personāla statusu, 23, 330(422L/12).
Bezdarbnieki – groz. B. un darba meklētāju atbalsta likumā, 2, 48(248L/12).
Bezdarbs – sk. Apdrošināšana.
Bērni  – groz. likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu B.”, 10, 
190(336L/12).
Brīvostas – sk. Nodoklis.
Budžets – Par valsts B. 2016. gadam, 1, 1(211L/12); Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 
2017. un 2018. gadam, 1, 5(215L/12); groz. Likumā par B. un finanšu vadību, 1, 27(237L/12); 
3, 64(261L/12); 9, 176(326L/12).
“Būvniecības likums” – groz. likumā, 2, 50(250L/12).

C, Č
“Ceļu satiksmes likums” – groz. likumā, 2, 43(243L/12).
Civilā aizsardzība – C. a. un katastrofas pārvaldīšanas likums, 11, 204(346L/12).
“Civilprocesa likums” – groz. likumā, 2, 46(246L/12); 4, 81(273L/12); 15, 269(388L/12).
Černobiļas atomelektrostacija – groz. Č. a. avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Č. a. 
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā, 16, 274(393L/12).
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D
“Darba likums” – groz. likumā, 11, 205(347L/12).
Dienests – sk. Valsts ieņēmumu dienests; Valsts probācijas dienests.
Dokumenti – groz. D. juridiskā spēka likumā, 23, 326(418L/12).
Drošība – sk. Nacionālā drošība; Publiski izklaides un svētku pasākumi.
Dzelzceļš – groz. Dz. likumā, 6, 129(289L/12).
Dzīvojamās mājas – groz. Dz. m. pārvaldīšanas likumā, 1, 21(231L/12).
Dzīvoklis  – groz. likumā “Par palīdzību Dz. jautājumu risināšanā”, 1, 22(232L/12); 7, 
160(317L/12); groz. Dz. īpašuma likumā, 24, 340(426L/12).

E, Ē
Eiropas Parlaments – groz. EP vēlēšanu likumā, 6, 146(306L/12).
Elektroenerģija – groz. E. tirgus likumā, 1, 6(216L/12); 12, 227(360L/12).
Elektroniskā adrese – Oficiālās E. a. likums, 16, 278(397L/12).
Elektroniskā nauda – sk. Maksājumu pakalpojumi.
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi – groz. E. p. l. likumā, 2, 55(255L/12); 2, 56(256L/12); 12, 
228(361L/12).
Elektroniskie sakari – groz. E. s. likumā, 2, 49(259L/12); 11, 212(354L/12).
“Energoefektivitātes likums” – 6, 143(303L/12).
“Enerģētikas likums” – groz. likumā, 5, 105(280L/12); 5, 106(281L/12); 6, 147(307L/12).
Enerģijas dzērieni – E. dz. aprites likums, 3, 65(262L/12).
Ēkas – groz. Ē. energoefektivitātes likumā, 7, 158(315L/12).

F
Finanses – groz. F. instrumentu tirgus likumā, 4, 80(272L/12); 12, 230(363L/12); groz. likumā 
“Par norēķinu galīgumu maksājumu un F. instrumentu norēķinu sistēmās”, 11, 207(349L/12).
Finanšu un kapitāla tirgus – groz. F. un k. t. komisijas likumā, 11, 214(356L/12).
Fondi – sk. Pensijas.

G, Ģ
Grāmatvedība – groz. likumā “Par G.”, 20, 305(403L/12).

I, Ī
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – sk. Nodoklis.
Iedzīvotāju reģistrs – groz. I. r. likumā, 2, 59(259L/12).
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības – groz. I. p. s. likumā, 4, 79(271L/12).
Iepirkumi – sk. Pakalpojumi; Publiskie iepirkumi. 
Ieroči – groz. I. un speciālo līdzekļu aprites likumā, 13, 233(366L/12).
“Imigrācijas likums” – groz. likumā, 15, 260(378L/12).
Informācija – sk. Tiesiskā informācija.
Interešu konflikts  – groz. likumā “Par I. k. novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 4, 
87(279L/12); 15, 268(387L/12).
“Invaliditātes likums” – groz. likumā, 11, 216(358L/12); 20, 308(406L/12).
Izdienas pensijas – sk. Pensijas.
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Izglītība – groz. I. likumā, 11, 200(342L/12).
Izlozes – sk. Azartspēles.
Izložu un azartspēļu nodeva – groz. likumā “Par I. un a. n. un nodokli”, 1, 20(230L/12).

J
“Jaunatnes likums” – groz. likumā, 2, 45(245L/12).
Juridiskā palīdzība – groz. Valsts nodrošinātās J. p. likumā, 2, 47(247L/12).
Jūra – groz. Jūrlietu pārvaldes un J. drošības likumā, 14, 252(371L/12); groz. J. kodeksā, 20, 
307(405L/12).

K
Kapitālsabiedrības – groz. Publiskas personas kapitāla daļu un K. pārvaldības likumā, 14, 
254(373L/12).
“Karatiesu likums” – groz. likumā, 20, 312(410L/12).
Kodekss – sk. Administratīvo pārkāpumu kodekss; Jūra; Sodu izpildes kodekss.
Komerclikums – groz. K. spēkā stāšanās kārtības likumā, 15, 266(385L/12).
“Konkurences likums” – groz. likumā, 11, 210(352L/12).
Konvencija  – Par 1991.  gada 25.  februāra Espo K. par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu, 3, 66(263L/12); Par 1991. gada 25. februāra 
Espo K. par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003.  gada 21.  maija 
Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu, 3, 67(264L/12); Par 1960. gada 14. decembra 
K. par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas 
pievienošanās K. par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem, 15, 
270(389L/12); Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības K. par nodokļu 
dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, 20, 310(408L/12).
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – groz. K. n. un a. b. likumā, 7, 152(309L/12); 
sk. Pensijas.
“Kredītiestāžu likums” – groz. likumā, 1, 25(235L/12); 2, 51(251L/12); 13, 235(368L/12).
Krimināllikums  – groz. likumā “Par K. spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, 4, 
73(265/12); 8, 165(318L/12); groz. K., 4, 74(266L/12); 7, 155(312L/12); 9, 177(327L/12).
“Kriminālprocesa likums” – groz. likumā, 6, 127(287L/12).
Kultūras mantojums – Nemateriālā K. m. likums, 20, 311(409L/12).
Kultūras pieminekļi – groz. likumā “Par K. p. aizsardzību”, 2, 60(260L/12); 9, 174(324L/12).

L
Līgums  – Par Ieilgušo parādu pārvaldes L. starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, 
Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, 
Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, 
Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas 
Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas 
Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, 
Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un 
Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju 
līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību 
jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās, 2, 40(240L/12); Par Garantiju 
L. starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas 
Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, 
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Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas 
Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, 
Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, 
Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas 
Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna 
valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās, 2, 41(241L/12); Par L. starp Norvēģiju, Amerikas 
Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un 
Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu, 10, 184(330L/12); 
groz. likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem L.”, 16, 273(392L/12); Par Latvijas 
Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona 
valdības L. par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā 
uz ienākuma nodokļiem, 20, 309(407L/12); Par Protokolu par Melnkalnes pievienošanos 
Ziemeļatlantijas L., 20, 315(413L/12); sk. Nolīgums.

M
Maksājumi – sk. Finanses.
Maksājumu pakalpojumi – groz. M. p. un elektroniskās naudas likumā, 1, 26(236L/12); 11, 
215(357L/12).
Mantas atsavināšana – groz. Publiskas personas M. a. likumā, 16, 276(395L/12).
Maternitāte – sk. Slimības apdrošināšana.
Mikrouzņēmumu nodoklis – sk. Nodoklis.
Ministru kabinets – groz. MK iekārtas likumā, 6, 131(291L/12).
“Muitas likums” – 14, 252(370L/12).

N
Nacionālā drošība – groz. N. d. likumā, 6, 133(293L/12).
Nacionālās sankcijas – Starptautisko un Latvijas Republikas N. s. likums, 4, 85(277L/12).
Nacionālie bruņotie spēki – groz. N. b. s. likumā, 6, 132(292L/12).
Nekustamais īpašums  – Par N. ī. Rīgā, Ludzas ielā 25 nodošanu, 6, 134(294L/12); Par 
N. ī. Kandavā, Lielā ielā 31 nodošanu, 6, 135(295L/12); groz. likumā “Par N. ī. nodošanu 
sabiedriskajai organizācijai “Rīgas Ebreju kopiena””, 6, 136(296L/12); Par N. ī. Jūrmalā, 
Kļavu ielā 13 nodošanu, 6, 137, (297L/12); Par N. ī. Rīgā, Abrenes ielā 2 nodošanu, 6, 
138(298L/12); Par N. ī. Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 nodošanu, 6, 139(299L/12); 
Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatvē 14, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai, 8, 168(321L/12); Par nekustamā 
īpašuma Gustava Zemgala gatvē 13, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām  – 
Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai, 8, 169(322L/12); Par nekustamā īpašuma 
Ieriķu ielā 10A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles 
izbūves nodrošināšanai, 8, 170(323L/12); groz. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā N. 
ī. atsavināšanas likumā, 9, 175(325L/12); Par N. ī. Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, daļas 
atsavināšanu sabiedrības vajadzībām  – Austrumu maģistrāles izbūves nodrošināšanai, 
11, 201(343L/12); Par N. ī. Augusta Deglava ielā 37, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības 
vajadzībām  – Austrumu maģistrāles nodrošināšanai, 11, 203(345L/12); groz. N. ī. valsts 
kadastra likumā, 11, 206(348L/12); 23, 329(421L/12); Par N. ī. Skolas ielā 3, Rīgā, nodošanu 
Latvijas Ārstu biedrībai, 22, 321(414L/12).
Nekustamā īpašuma nodoklis – sk. Nodoklis.
Nodeva – sk. Izložu un azartspēļu nodeva; Nodoklis.
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Nodoklis –
groz. likumā “Par nekustamā īpašuma N.”, 1, 3(213L/12); 1, 13(223L/12);
groz. likumā “Par akcīzes N.”, 1, 4(214L/12); 1, 29(239L/12); 11, 202(344L/12);
groz. likumā “Par iedzīvotāju ienākuma N.”, 1, 10(220L/12); 15, 259(377L/12);
groz. Mikrouzņēmumu N. likumā, 1, 14(224L/12);
Solidaritātes N. likums, 1, 15(225L/12);
groz. likumā “Par N. un nodevām”, 1, 16(226L/12); 2, 52(252L/12); 2, 58(258L/12); 10, 
186(332L/12);
groz. Transportlīdzekļu ekspluatācijas N. un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu N. likumā, 
1, 18(228L/12);
groz. Pievienotās vērtības N. likumā, 1, 24(234L/12); 2, 53(253L/12); 14, 255(375L/12);
groz. likumā “Par uzņēmumu ienākuma N.”, 4, 76(268L/12);
groz. likumā “Par N. piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, 16, 
279(398L/12); sk. Izložu un azartspēļu nodeva; Konvencija; Līgums.
Nolīgums  – Par Padziļinātu partnerības un sadarbības N. starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, 15, 262(380L/12); 
Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās 
virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas 
komandiera štāba N., ar kuru papildina Parīzes protokolu, 23, 328(420L/12).
Noziedzīgi iegūti līdzekļi – groz. N. i. l. legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 
likumā, 4, 86(278L/12); 12, 232(365L/12); sk. Izložu un azartspēļu nodeva.
Nolietoti transportlīdzekļi – sk. Transportlīdzekļi.
Nolīgums  – Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības N. par 
starptautisko automobiļu satiksmi, 13, 234(367L/12); Par Ekonomisko partnerattiecību N. 
starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no 
otras puses, 15, 263(382L/12).

O
Oficiālās publikācijas – groz. O. p. un tiesiskās informācijas likumā, 1, 19(229L/12).
Okupācijas muzejs – groz. Latvijas O. m. likumā, 18, 291(399L/12).
“Operatīvās darbības likums” – groz. likumā, 7, 157(314L/12).

P
Pakalpojumi  – groz. likumā “Par sabiedrisko P. regulatoriem”, 6, 130(290L/12); groz. 
Sabiedrisko P. sniedzēju iepirkumu likumā, 7, 154(311L/12); 10, 194(340L/12); sk. Maksājumu 
pakalpojumi; Sabiedriskais transports; Sociālie pakalpojumi.
Palīdzība – sk. Juridiskā palīdzība; Sociālā palīdzība.
“Pasta likums” – groz. likumā, 1, 28(238L/12); 22, 323(416L/12).
Patērētāju tiesības – groz. P. t. aizsardzības likumā, 15, 265(384L/12).
“Patvēruma likums” – 2, 57(257L/12).
Pensijas – groz. likumā “Par privātajiem P. fondiem”, 4, 77(269L/12); groz. Valsts fondēto 
P. likumā, 4, 78(270L/12); groz. Korupcijas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas P. 
likumā, 5, 108(283L/12); groz. likumā “Par valsts P.”, 7, 151(380L/12).
Piesārņojums – groz. likumā “Par P.”, 15, 261(379L/12).
Policija – groz. likumā “Par P.”, 10, 192(338L/12).
Politiskās partijas – groz. P. p. likumā, 6, 145(305L/12).
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Preces – groz. Stratēģiskas nozīmes P. aprites likumā, 8, 167(320L/12).
Priekšvēlēšanu aģitācija – groz. P. a. likumā, 15, 256(374L/12).
Profesionālā kvalifikācija – sk. Reglamentētās profesijas.
Programma – Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo 
un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” P. vadības likums, 2, 42(242L/12).
Prokuratūra – groz. P. likumā, 15, 271(390L/12).
Publikācijas – sk. Oficiālās publikācijas.
Publiska persona – sk. Mantas atsavināšana. 
Publiski izklaides un svētku pasākumi – groz. P. i. un s. p. drošības likumā, 9, 178(328L/12).
Publiskie iepirkumi – groz. P. i. likumā, 6, 141(301L/12); 10, 193(339L/12).

R
Reglamentētās profesijas – groz. likumā “Par R. p. un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, 
5, 107(282L/12).
Reģionālā attīstība – groz. R. a. likumā, 12, 231(364L/12).
Reģistrs – sk. Iedzīvotāju reģistrs; Uzņēmumu reģistrs.
Reklāma – groz. R. likumā, 15, 257(375L/12); 24, 339(425L/12).
“Repatriācijas likums” – groz. likumā, 16, 277(396L/12).
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija – sk. Satversme.

S, Š
Sabiedriskais transports – groz. S. t. pakalpojumu likumā, 6, 140(300L/12).
Sabiedriskie pakalpojumi – sk. Pakalpojumi.
Saeima – groz. S. vēlēšanu likumā, 6, 144(304L/12); groz. S. kārtības rullī, 11, 208(350L/12).
Satversme – Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas S., 1, 2(212L/12); Par Banku augstskolas 
S. grozījumiem, 6, 128(288L/12); groz. Latvijas Republikas S., 11, 209(351L/12).
Slimības apdrošināšana – groz. likumā “Par maternitātes un S. a.”, 1, 7(217L/12).
Sociālā aizsardzība – sk. Černobiļas atomelektrostacija.
Sociālā apdrošināšana – groz. likumā “Par valsts S. a.”, 1, 9(219L/12); 20, 306(404L/12).
Sociālā palīdzība – sk. Sociālie pakalpojumi.
Sociālie pakalpojumi – groz. S. p. un sociālās palīdzības likumā, 23, 331(423L/12).
Sodu izpildes kodekss  – groz. Latvijas S. i. k., 6, 125(285L/12); 10, 187(333L/12); 15, 
267(386L/12).
Solidaritātes nodoklis – sk. Nodoklis.
Speciālā ekonomiskā zona – groz. Liepājas S. e. z. likumā, 8, 166(319L/12); Latgales S. e. z. 
likums, 11, 211(353L/12); sk. Nodoklis.
“Sporta likums” – groz. likumā, 4, 75(267L/12); 9, 179(329L/12).
Sprāgstvielas – groz. Civilām vajadzībām paredzētu S. aprites likumā, 7, 153(310L/12).
Starptautiskie līgumi – sk. Līgumi.
“Šķīrējtiesu likums” – groz. likumā, 20, 313(411L/12).

T
Tabakas izstrādājumi – T. i., augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un 
to šķidrumu aprites likums, 10, 185(331L/12).
Terorisms – sk. Noziedzīgi iegūti līdzekļi.
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Tiesiskā informācija – sk. Oficiālās publikācijas.
Tiesu eksperti – T. e. likums, 5, 109(284L/12).
Tiesu izpildītāji – groz. T. i. likumā, 4, 82(274L/12).
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis – sk. Nodoklis.
Transportlīdzekļi – groz. Nolietotu T. apsaimniekošanas likumā, 2, 44(244L/12).
“Tūrisma likums” – groz. likumā, 2, 54(254L/12).

U
Uzņēmumu ienākuma nodoklis – sk. Nodoklis.
Uzņēmumu reģistrs – groz. likumā “Par Latvijas Republikas U. r.”, 4, 84(276L/12).

V
Valsts ieņēmumu dienests – groz. likumā “Par V. i. d.”, 20, 314(412L/12).
Valsts materiālās rezerves – groz. V. m. r. likumā, 7, 159(316L/12).
Valsts pārvalde – groz. V. p. iekārtas likumā, 11, 199(341L/12).
Valsts probācijas dienests – groz. V. p. d. likumā, 1, 23(233L/12).
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas – sk. Atlīdzība.
“Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums” – groz. likumā, 19, 296(401L/12).
Vide – groz. likumā “Par ietekmes uz V. novērtējumu”, 1, 11(221L/12); sk. Konvencija.
Vieglo transportlīdzekļu nodoklis – sk. Nodoklis.

Z
Zeme – groz. Z. pārvaldības likumā, 19, 297(402L/12).
Zemesgrāmatas – groz. Z. likumā, 4, 83(275L/12); 23, 327(419L/12).
Zemessardze – groz. Latvijas Republikas Z. likumā, 22, 324(417L/12).

Paziņojumi

A
Administratīvā atbildība –
Saeimas deputāta saukšana pie administratīvās atbildības: Hosama Abu Meri, 1, 30; R. Eigima, 
1, 32; A. Rasmaņa, 1, 36; J. Trupovnieka, 1, 38; G. Belēviča, 4, 91; E. Putras, 6, 149; 6, 150; 
J. Klauža, 11, 223.
Apgabaltiesas tiesnesis – 
apstiprināšana par A. t.: J.  Mauriņas, 3, 70; I.  Višķeres, 19, 300; A.  Sniedzīša, 24, 342; 
D. Aktumaņa, 24, 344;
atbrīvošana no A. t. amata: M. Ābeles, 10, 195; I. Bērziņas, 11, 218; K. Stārasta, 17, 289.
Augstākās izglītības padome – juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu deleģētā 
pārstāvja A.  Baumaņa apstiprināšana A. i. p. sastāvā, 1, 31; Latvijas Zinātņu akadēmijas 
deleģētās pārstāves B. Rivžas apstiprināšana A. i. p. sastāvā, 17, 288; A. i. p. apstiprināšana, 
24, 343.
Augstākā tiesa – tiesnešu skaita noteikšana Latvijas Republikas A. t., 10, 198.
Augstākās tiesas tiesnesis –
apstiprināšana par A. t. t.: Dz. Amerikas, 9, 181; Z. Pētersones, 23, 337.
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B
Baltijas Asambleja – 
apstiprināšana par BA Latvijas delegācijas locekli: R. Rubika, 5, 114; V. Skujiņa, 5, 115. 
Budžets – par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts B. 2016. gadam” noteiktās apropriācijas 
pārdalei, 5, 123; 5, 124; 13, 236; 17, 284; 18, 293; 19, 302; 19, 303; 10, 304; 23, 332; 23, 333; 23, 
334; 23, 335;  23, 336; 24, 345; 24, 346; par Latvijas Republikas 2015. gada pārskata par valsts 
B. izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu, 22, 325.

C
Centrālā zemes komisija – 
apstiprināšana C. z. k. sastāvā: I. Boķa, 13, 237; L. Straujumas, 13, 249;
atsaukšana no C. z. k. sastāva: J. Kursītes, 13, 243; E. Smiltēna, 13, 248.

D
Deklarācija – D. par nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs, 3, 68.
Deputāta pilnvaras –
d. p. apstiprināšana: R. Melgaiļa, 17, 280;
d. p. apstiprināšana uz laiku – V. Kalnozola, 4, 94; E. Smiltēna, 4, 97; A. Kļaviņa, 13, 241.
Deputāts – par Ukrainas parlamenta D. un Gaisa spēku piloti Nadju Savčenko, 7, 161.

F
Finanšu un kapitāla tirgus – K. Zakuļa atbrīvošana no F. un k. t. komisijas priekšsēdētāja 
amata, 3, 71; P. Putniņa iecelšana par F. un k. t. komisijas priekšsēdētāju, 4, 89; G. Razānes 
iecelšana par F. un k. t. komisijas priekšsēdētāja vietnieci, 21, 319.

K
Kolektīvais iesniegums – par 10 435 Latvijas pilsoņu K. i. “Par ceļiem bez bedrēm” turpmāko 
virzību, 5, 122; par 10 721 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma “Samazināt PVN elektrībai 
un gāzei” turpmāko virzību, 6, 148; par 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” turpmāko virzību, 13, 245; 
par 10 207 Latvijas pilsoņu K. i. “Par Latviju, brīvu no ĢMO” turpmāko virzību, 17, 282; 
par 12 199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Rīgas īstā Uzvaras laukuma atjaunošana” 
noraidīšanu, 17, 283; par 10  237 Latvijas plosoņu K. i. “Lai vēzis būtu ārstējama slimība” 
turpmāko virzību, 18, 294; par 10 480 Latvijas pilsoņu K. i. “Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem” 
turpmāko virzību, 18, 295; par 10  213 Latvijas pilsoņu K. i. “Par bezmaksas ēdināšanu 
bērnudārzos” turpmāko virzību, 19, 299; par 10 570 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma 
“Transportlīdzekļu tehniskās apskates veikšana reizi divos gados” turpmāko virzību, 24, 341.
Krimināllieta  – par Saeimas piekrišanu deputāta V.  Kalnozola K. turpmākai iztiesāšanai, 
5, 121.
Kriminālvajāšana – par Saeimas atļauju uzsākt K. pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi I. Bērziņu, 
3, 69.

L
Latvijas Banka – 
apstiprināšana par L. B. padomes locekli: A. Sautiņa, 13, 246; A. Skopiņa, 13, 247.
Latvijas pilsonība – 
uzņemšana L. p. par īpašiem nopelniem Latvijas labā: Ž. Renno 4, 90; K. D. Torresa, 11, 226.
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M
Ministrs – 
uzticības izteikšana: veselības ministrei A. Čakšai, 13, 238.
Ministru kabinets – par uzdevumiem MK, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās 
izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku 
pieejamību) saistītās problēmas, 1, 33; uzticības izteikšana MK, 4, 88; par uzdevumiem, kas 
veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un 
racionālu apsaimniekošanu, 13, 239.

N
Nacionālie bruņotie spēki – par Latvijas NBS karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas 
misijā Mali (MINUSMA), 2, 62; 13, 244; par Latvijas NBS karavīru dalību pret teroristisko 
organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā, 2, 63. 

P
Padome – sk. Augstākās izglītības padome.
Parlamentārās izmeklēšanas komisija – par P. i. k. par korupcijas, lobēšanas, organizētās 
noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu 
noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts 
institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas 
pārvaldības principu ievērošanā izveidošanu, 7, 162; par P. i. k. par korupcijas, lobēšanas, 
organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko 
un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu 
valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas 
pārvaldības principu ievērošanā darbības laika noteikšanu, 7, 163; par P. i. k. par korupcijas, 
lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un 
ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas 
un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu 
un labas pārvaldības principu ievērošanā locekļu ievēlēšanu, 8, 171; J. Ādamsona atsaukšana 
no P. i. k. par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz 
nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, 
Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības 
izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā, 10, 196; J. Ruka 
atsaukšana no P. i. k. par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas 
ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī 
Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās 
atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā, 10, 197; 
par P. i. k. par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz 
nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, 
Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības 
izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbības laika 
pagarināšanu līdz 2016. gada 21. oktobrim, 19, 301; par P. i. k. par korupcijas, lobēšanas, 
organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko 
un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī Iekšlietu, Tieslietu, Finanšu ministrijas un citu 
valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas 
pārvaldības principu ievērošanā darbību, 21, 320.
Pašvaldību budžets – sk. Budžets.
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S
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – 
iecelšana par S. p. r. k. padomes locekli: G. Ābeles, 5, 110; I. Birziņa, 5, 111; I. Mantiņa, 5, 112; 
R. Šņukas, 5, 116.
iecelšana par S. p. r. k. padomes priekšsēdētāju: R. Irkļa, 5, 113.
Saeimas komisija –
deputāta atsaukšana, ievēlēšana S. k.: A. Kaimiņa, 4, 93; V. Kalnozola, 4, 95; E. Putras, 4, 96; 
E. Smiltēna, 4, 98; L. Straujumas, 4, 99; J. Upenieka, 4, 100; V. Valaiņa, 4, 101; J. Vucāna, 4, 
104; V. Ķirša, 8, 172; V.  Valaiņa, 8, 173; V. Kalnozola, 13, 240; A. Kļaviņa, 13, 242; R. Melgaiļa, 
17, 281; J. Dombravas, 20, 316; R. Jansona, 20, 317; I. Laizānes, 20, 318.

T
Tiesas tiesnesis –
apstiprināšana par rajona (pilsētas) T. t.: I. Bitenieces, 4, 92; L. Vīksnas, 5, 117; L. Biksinieces-
Martinovas, 5, 118; L. Jansones, 9, 180; Z. Dundura, 9, 182; K.  Jandavas, 17, 286;
iecelšana par rajona (pilsētas) T. t.: I. Bērziņas, 7, 164; I. Ozoliņas-Kļaviņas, 11, 220; V. Rūsiņas, 
11, 221; A. Kraukles, 19, 298; A. Mieriņas, 24, 347;
atbrīvošana no rajona (pilsētas) T. t. amata: V. Čerapa, 2, 61; H. Brasova, 5, 119; E. Veisa, 
9, 183; sk. Apgabaltiesas tiesnesis; Augstākās tiesas tiesnesis; Tiesnešu kopskaits; Zemesgrāmatu 
nodaļas tiesnesis.
Tiesībsargs – T. apstiprināšana, 5, 120.
Tiesnešu kopskaits – T. k. noteikšana Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās, 11, 224; T. 
k. noteikšana Latvijas Republikas apgabaltiesās, 11, 225.

V
Valsts aizsardzības koncepcija – V. a. k. apstiprināšana, 13, 250.
Valsts budžets – sk. Budžets.
Valsts kontrole – 
apstiprināšana par V. k. padomes locekli: E. Korčagina, 1, 35; Z. Zariņas, 1, 39; I. Kalvānes 
17, 287; 
atbrīvošana no V. k. padomes locekļa amata: L. Graudiņas, 11, 219.
Vidusjūras Savienības Parlamentārā Asambleja  – deputāta A.  Kaimiņa atsaukšana no 
VSPA Latvijas delegācijas, 1, 34; deputāta J. Ruka apstiprināšana par VSPA Latvijas delegācijas 
locekli, 1, 37

Z
Ziemeļu investīciju banka – Saeimas pārstāvja apstiprināšana Z. i. b. Kontroles komitejā, 
3, 72.
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis – L. Vecauziņas atbrīvošana no Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesas Z. n. t. amata, 4, 102; B. Volfas-Riekstiņas iecelšana par rajona (pilsētas) 
tiesas Z. n. t., 4, 103; G. Zenfas, 11, 222; L. Grīnbergas apstiprināšana par rajona (pilsētas) 
tiesas Z. n. t., 17, 285; K. Vintes-Kormes apstiprināšana par rajona (pilsētas) tiesas Z. n. t., 
17, 290.


