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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

255. 628L/12 Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2004, 23. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 12. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2010, 102., 206. nr.; 2011, 88. nr.; 2013, 232. nr.; 2014, 17., 60. nr.; 2015, 222., 251. nr.; 
2016, 108., 241.; 2017, 70. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8. panta pirmās daļas 19. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja Regulatora pagaidu lēmumā noteiktais veicamais pasākums ietver tarifu regulēšanas un 

izmaksu aprēķināšanas saistību, tā stājas spēkā ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Regulatora lēmuma 
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.”

2. Papildināt likumu ar 13.4 pantu šādā redakcijā:
“13.4  pants. Augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas 

sistēmas uzturētāja pienākumi
(1) Augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam 

likumā noteiktajos gadījumos ir pienākums ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc kompetentās institūcijas 
pieprasījuma saņemšanas atslēgt “.lv” domēna vārdu un veikt ar to citas papildu darbības. Domēna 
vārda atslēgšanas ilgums nav garāks par piecām dienām. Pēc pieprasījumā norādītā laikposma 
beigām augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājs 
atjauno domēna vārda darbību.

(2) Augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam 
ir pienākums sniegt domēna vārda lietotājam informāciju par atslēgšanas iemeslu, ilgumu un citām 
papildu darbībām, kas tiek veiktas ar domēna vārdu.

(3) Domēna vārda lietotājam ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
pārsūdzēt tiesā augstākā līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas 
uzturētāja lēmumu, ja tas nepamatoti ierobežo viņa tiesības.”

3. Aizstāt 25.1 panta otrajā daļā vārdus “valsts nozīmes informācijas sistēmu sarakstu, kuras ir 
jāievieto valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā” ar vārdiem “valsts nozīmes informācijas 
sistēmu, kuras ir jāievieto valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā, saraksta noteikšanas 
kārtību”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr.132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

256. 629L/12 Grozījums likumā “Par valsts proves uzraudzību”
Izdarīt likumā “Par valsts proves uzraudzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 5. nr.; 1998, 9. nr.; 2002, 10. nr.; 2004, 9. nr.; 2006, 4. nr.; 2008, 14. nr.; 
Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 13. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu “kuru” ar vārdiem “skaitlis vai grafisks 
simbols vai arī šo elementu kombinācija, un to”.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

257. 630L/12 Grozījumi Krimināllikumā
Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 

15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 
11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 
2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 
199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 
2016, 31., 59., 81., 254. nr.; 2017, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 42. panta trešās daļas otro teikumu.

2. Papildināt likumu ar VIII2 nodaļu šādā redakcijā:
“VIII2 nodaļa

Mantas īpašā konfiskācija
70.10 pants. Mantas īpašās konfiskācijas jēdziens
Mantas īpašā konfiskācija ir noziedzīgi iegūtas mantas vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 

priekšmeta, vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana 
valsts īpašumā. Mantas īpašā konfiskācija nav kriminālsods.

70.11 pants. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija
(1) Noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši 

nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.
(2) Ja mantas vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem ienākumiem un persona 

nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā, par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas 
pieder personai, kura:

1) izdarījusi noziegumu, kas pēc sava rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma 
gūšanu;

2) ir organizētas grupas dalībnieks vai atbalsta to;
3) ir saistīta ar terorismu.

(3) Par noziedzīgi iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas atrodas citas tādas personas rīcībā, kura 
uztur pastāvīgas ģimenes, saimnieciskas vai citādas mantiskas attiecības ar šā panta otrajā daļā minēto 
personu, ja šīs personas rīcībā esošās mantas vērtība nav samērīga ar tās likumīgiem ienākumiem un ja 
persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā.

(4) Noziedzīgi iegūtu mantu, līdzekļus, ko persona ieguvusi no šādas mantas realizācijas, 
kā arī noziedzīgi iegūtas mantas izmantošanas rezultātā gūtos augļus konfiscē, ja tā nav jāatdod 
īpašniekam vai likumīgam valdītājam.

70.12 pants. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta konfiskācija
(1) Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmets ir rīki un līdzekļi, kuri bija paredzēti vai 

tika izmantoti noziedzīga nodarījuma izdarīšanai.
(2) Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmetus konfiscē.
70.13 pants. Ar noziedzīgu nodarījumu saistītas mantas konfiskācija
(1) Ar noziedzīgu nodarījumu saistīta manta ir apgrozībā aizliegtas lietas vai lietas, kuru 

izcelsme vai piederība konkrētajā krimināllietā nav noskaidrota, vai tāda noziedzīgu nodarījumu 
izdarījušai personai piederoša manta, kas sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav atstājama 
personas īpašumā.
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(2) Ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu konfiscē.
(3) Dzīvniekus var konfiscēt, ja sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu tie nav atstājami 

noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas īpašumā.
(4) Konfiskācijai var pakļaut noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošu 

transportlīdzekli, ja izdarīts noziedzīgs nodarījums pret satiksmes drošību alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

70.14 pants. Konfiscējamās mantas aizstāšana
(1) Ja noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmets pieder citai personai, var piedzīt 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtību.
(2) Ja noziedzīgi iegūta manta ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta un to nav 

iespējams konfiscēt, var piedzīt konfiscējamās mantas vērtību.
(3) Ja personai piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija, konfiscējamo mantu 

var aizstāt ar finanšu līdzekļiem šīs mantas vērtībā. Nedrīkst aizstāt mantu, kurai ir vēsturiska, 
mākslinieciska vai zinātniska vērtība.

(4) Ja noziedzīgi iegūtu mantu nav iespējams konfiscēt, jo tā ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta 
vai nomaskēta, un noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai nav citas mantas, uz kuru vērst 
piedziņu, konfiscēt var: 

1) mantu, ko persona pēc noziedzīga nodarījuma uzsākšanas atsavinājusi citai personai 
bez maksas vai par vērtību, kas ir būtiski zemāka vai būtiski augstāka nekā tirgus 
vērtība;

2) personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un tās laulātā kopīgo mantu, ja 
vien vismaz gadu pirms noziedzīga nodarījuma uzsākšanas nav noteikta laulāto 
mantas šķirtība;

3) mantu, kas pieder citai personai, ar kuru noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai 
ir kopīga (nedalīta) saimniecība, ja šī manta iegūta pēc noziedzīga nodarījuma 
uzsākšanas.”

3. Izslēgt 230. pantā vārdus “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”. 

4. Izslēgt 262. pantā vārdus “un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

5. 314. pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā: 
“314. pants. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās, glabāšana un realizēšana
Par mantas, kuras vērtība nepārsniedz ievērojamu apmēru, iegādāšanos, glabāšanu vai 

realizēšanu, apzinoties, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, —”;
izslēgt otro un trešo daļu.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā: 
“21. Šā likuma VIII2 nodaļas normas attiecībā uz tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri 

izdarīti līdz 2017. gada 31.  jūlijam, piemērojamas, ciktāl šīs normas nav nelabvēlīgākas par tām 
Kriminālprocesa likuma normām, kuras regulēja rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu attiecīgā 
noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā.”
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7.  Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 21.  punktu šādā 
redakcijā:

“21) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.  gada 3.  aprīļa direktīvas 2014/42/ES par 
nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas 
Savienībā.”

Pārejas noteikums
Personas, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, 

sodāmas saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kas bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

258. 631L/12 Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes 
likums

I nodaļa.
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis un tiesiskais regulējums
(1) Likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu noziedzīgi iegūtas mantas (turpmāk — manta) 

konfiskācijas izpildi, apmierinot cietušo prasījumus, kas pamatoti ar zvērināta tiesu izpildītāja 
lietvedībā iesniegtiem izpildu dokumentiem.

(2) Izpildot tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu vai priekšrakstu par mantas konfiskāciju, 
piemērojams Tiesu izpildītāju likums un Civilprocesa likums, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

2. pants. Mantas konfiskācijas izpildes pamats
Pamats mantas konfiskācijas izpildei ir izpildraksts vai prokurora lēmuma vai priekšraksta 

izraksts par mantas konfiskāciju (turpmāk — izpildu dokuments).

3. pants. Nolēmuma par mantas konfiskācijas izpildi noilgums
Nolēmumam par mantas konfiskācijas izpildi nav noilguma.

4. pants. Izpildu lietas ievešana
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs, saņēmis izpildu dokumentu un tam pievienotos Kriminālprocesa 

likumā noteiktos dokumentus, ieved izpildu lietu.
(2) Ja izpildu dokuments un tam pievienotie Kriminālprocesa likumā noteiktie dokumenti 

nesatur Kriminālprocesa likumā noteiktās ziņas, zvērināts tiesu izpildītājs nosaka termiņu trūkumu 
novēršanai, un tas nedrīkst būt mazāks par 10 dienām. Ja trūkumi tiek novērsti noteiktajā termiņā, 
zvērināts tiesu izpildītājs ieved izpildu lietu. 

(3) Ja trūkumi netiek novērsti noteiktajā termiņā, zvērināts tiesu izpildītājs atdod dokumentus 
tiesai vai prokuroram, no kura tos saņēmis.

(4) Parādnieka nāve, rīcībspējas ierobežošana, tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana, 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa pasludināšana vai parādnieka 
darbības izbeigšana nav šķērslis izpildu lietas ievešanai un nav pamats ievestās izpildu lietvedības 
apturēšanai vai izbeigšanai.

5. pants. Mantas konfiskācijas izpildes izdevumi 
Mantas konfiskācijas izpildes izdevumi nosakāmi atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem 

par sprieduma izpildes izdevumiem.

6. pants. Mantas konfiskācijas izpildes subjekta maiņa
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs pirms izpildu lietas ievešanas vai izpildu lietvedības laikā izpildu 

dokumentu kopā ar tam pievienotajiem Kriminālprocesa likumā noteiktajiem dokumentiem var 
nodot izpildei Valsts ieņēmumu dienestam, ja konstatē, ka:
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1) mantai nav vērtības;
2) mantu varētu būt neiespējami pārdot;
3) mantas vērtība salīdzinājumā ar protokolā vai lēmumā par aresta uzlikšanu norādīto 

mantas vērtību ir būtiski samazinājusies; 
4) nolēmuma izpildes izdevumi varētu būtiski pārsniegt no pārdošanas iegūstamo 

naudas summu.
(2) Par izpildu dokumenta nodošanu izpildei Valsts ieņēmumu dienestam zvērināts tiesu 

izpildītājs paziņo tiesai vai prokuroram, kas izpildu dokumentu nosūtīja izpildei.

7. pants. Dokumentu piegādāšana
Šajā likumā minētos dokumentus personai piegādā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 

Dokumentus piegādā elektroniskā pasta sūtījumā, ja persona paziņojusi zvērinātam tiesu 
izpildītājam, ka tā piekrīt saziņai ar zvērinātu tiesu izpildītāju izmantot elektronisko pastu. Šādā 
gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs dokumentus nosūta uz personas norādīto elektroniskā pasta 
adresi. Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē tehniskus šķēršļus tiesas dokumentu piegādāšanai 
elektroniskā pasta sūtījumā, tos piegādā kārtībā, kas noteikta Civilprocesa likumā.

8. pants. Telpu apskate mantas konfiskācijas izpildē
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs pēc izpildu lietas ievešanas nekavējoties pārbauda izpildu 

dokumentā norādītās konfiscētās mantas esību.
(2) Ja pilngadīga persona atsakās ielaist zvērinātu tiesu izpildītāju konfiscētajā nekustamajā 

īpašumā, telpās vai glabātavās, par kurām ir ziņas, ka tajās varētu atrasties konfiscētā manta, 
zvērināts tiesu izpildītājs pieaicina policijas pārstāvi, kura klātbūtnē iekļūst nekustamajā īpašumā, 
telpās vai glabātavās un veic nepieciešamās darbības. 

(3)  Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka nekustamais īpašums, telpas vai glabātavas ir 
slēgtas vai tajās nav sastopama neviena pilngadīga persona, viņš pie attiecīgā nekustamā īpašuma, 
telpām vai glabātavām atstāj paziņojumu par pienākumu zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā 
datumā un laikā nodrošināt iekļūšanu nekustamajā īpašumā, telpās vai glabātavās, norādot, ka tad, 
ja tas netiks nodrošināts, nekustamais īpašums, telpas vai glabātavas tiks atvērtas piespiedu kārtā 
policijas klātbūtnē. Ja konfiscētā manta atrodas telpās vai glabātavās, kas pieder trešajām personām, 
paziņojums tiek nosūtīts attiecīgajām personām ar pasta sūtījumu.

(4) Ja paziņojumā norādītajā laikā zvērinātam tiesu izpildītājam netiek nodrošināta iekļūšana 
nekustamajā īpašumā, telpās vai glabātavās, tās tiek atvērtas piespiedu kārtā policijas pārstāvja 
klātbūtnē. Ja nekustamajā īpašumā, telpās vai glabātavās pēc to atvēršanas nav sastopama neviena 
pilngadīga persona, zvērināts tiesu izpildītājs pēc telpu piespiedu atvēršanas gādā par to drošu 
aizvēršanu un aizzīmogošanu. Zvērināts tiesu izpildītājs pie attiecīgā nekustamā īpašuma, telpām 
vai glabātavām atstāj paziņojumu ar uzaicinājumu ierasties zvērināta tiesu izpildītāja birojā, lai 
saņemtu telpu atslēgas.

(5) Par šajā pantā norādīto darbību veikšanu zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu.

9. pants. Rīcība gadījumā, ja konfiscētā manta netiek konstatēta
Ja mantas konfiskācijas izpildi nav iespējams veikt, jo konfiscētā manta netiek konstatēta, 

zvērināts tiesu izpildītājs paziņo tiesai vai prokuroram, kas izpildu dokumentu nosūtīja izpildei, par 
izpildu lietas pabeigšanu bez izpildes, norādot, ka konfiscētā manta netika konstatēta.

10. pants. Izpildu darbības atlikšana
Zvērināts tiesu izpildītājs var atlikt izpildu darbību, ja to nav iespējams veikt tehnisku vai citu 

no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.
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11. pants. Izpildu lietvedības izbeigšana
(1) Izpildu lietvedību izbeidz, ja izpildāmais nolēmums zaudējis spēku.
(2) Izbeidzot izpildu lietvedību, zvērināts tiesu izpildītājs atceļ piemērotos piespiedu izpildes 

līdzekļus.
(3)  Zvērināts tiesu izpildītājs lēmumu par izpildu lietvedības izbeigšanu paziņo tiesai vai 

prokuroram, kas izpildu dokumentu nosūtīja izpildei.

12. pants. Pirkuma maksas ieskaits 
(1) Ja stājies spēkā gala nolēmums kriminālprocesā, cietušajam, kurš nosolījis, iegādājies bez 

izsoles vai paturējis konfiscēto kustamo mantu vai nekustamo īpašumu, ir atļauts ieskaitīt pirkuma 
summā savu prasījumu, kas pamatots ar izpildu dokumentu. 

(2)  Ja ar pārdošanā saņemto summu nepietiek visu cietušo prasījumu apmierināšanai, 
cietušais var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā 
ar aprēķinu pienākas.

13. pants. Noslēgtie līgumi par konfiscēto mantu
(1) Ja persona, kuras manta tiek pakļauta konfiskācijas izpildei, ir noslēgusi līgumu, kura priekšmets 

ir attiecīgā manta, šis līgums nav saistošs personai, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā šo mantu nosolījusi 
vai iegādājusies bez izsoles, vai paturējusi pēc nenotikušas izsoles (turpmāk — ieguvējs).

(2)  Nekustamā īpašuma ieguvējam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās 
telpas īres līgumi. Ja mantas konfiskācijas izpildes laikā zvērinātam tiesu izpildītājam rodas šaubas 
par iepriekšējā īpašnieka noslēgtā īres līguma tiesiskumu, viņš iesniedz prokuratūrai iesniegumu ar 
lūgumu veikt pārbaudi.

(3)  Uz konfiscēto mantu reģistrētās parādsaistības, apgrūtinājumi un aizlieguma atzīmes nav 
šķērslis konfiskācijas izpildei. Persona, kuras tiesības ir aizskartas ar mantas konfiskāciju, var vērsties 
tiesā vispārējā kārtībā pret personu, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā šī manta atrodas (turpmāk — 
parādnieks), bet nevar pretendēt uz konfiscēto mantu vai naudu, kas iegūta, veicot konfiskācijas izpildi.

(4) Konfiscētā manta nav atprasāma ar īpašuma prasību.

14. pants. Zvērināta tiesu izpildītāja darbību pārsūdzēšana  
Zvērināta tiesu izpildītāja darbības konfiskācijas izpildē var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajos 

gadījumos un kārtībā.

II nodaļa.
Finanšu līdzekļu un kustamās mantas konfiskācijas izpilde

15. pants. Finanšu līdzekļu konfiskācijas izpilde
Ja konfiscēti finanšu līdzekļi, zvērināts tiesu izpildītājs dod rīkojumu valsts vai pašvaldības 

institūcijai, kuras kontā atrodas šie finanšu līdzekļi, pārskaitīt tos viņa depozīta kontā. Ja konfiscētie 
finanšu līdzekļi atrodas citas personas kontā, rīkojumu par to pārskaitīšanu zvērināta tiesu izpildītāja 
depozīta kontā dod kredītiestādei. Zvērināta tiesu izpildītāja rīkojums izpildāms nekavējoties.

16. pants. Kustamās mantas apķīlāšana
(1)  Zvērināts tiesu izpildītājs pēc izpildu lietas ievešanas pārbauda kustamās mantas 

stāvokli tās atrašanās vietā. Ja izpildu dokumentā norādītās mantas sastāvs vai vērtība ir būtiski 
mainījusies vai pastāv citi apstākļi, kuru dēļ nepieciešama mantas apķīlāšana, zvērināts tiesu 
izpildītājs mantu apķīlā. 
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(2)  Kustamās mantas apķīlāšana ir šīs mantas aprakstīšana, fotofiksācija, novērtēšana un 
apsardzība.

17. pants. Kustamās mantas aprakstīšana, fotofiksācija un novērtēšana
(1)  Zvērināts tiesu izpildītājs par mantas aprakstīšanu paziņo kriminālprocesa ietvaros 

ieceltajam mantas glabātājam. Ja mantas glabātājs nepiedalās mantas aprakstīšanā, zvērināts tiesu 
izpildītājs apraksta mantu bez viņa klātbūtnes.

(2)  Aprakstot mantu, precīzi norāda tās individuālās īpašības un daudzumu, jaunus 
priekšmetus nošķir no lietotiem, kā arī veic mantas fotofiksāciju.

(3) Aprakstot dārgmetālus, norāda provi (raudzi), ja tā ir zināma. Ja apraksta ar dārgakmeņiem 
izgreznotas lietas, norāda šo akmeņu skaitu un krāsu, kā arī lielumu un nosaukumu, ja tie ir zināmi.

(4) Aprakstot preces, kā arī preču iesaiņojumos esošos izstrādājumus un materiālus, norāda 
uz iesaiņojumiem esošos numurus vai zīmes un šajos iesaiņojumos glabājamo preču nosaukumu 
un aprakstu.

(5) Viena veida priekšmetus zvērināts tiesu izpildītājs var sasaiņot pakās, mantas aprakstes 
aktā norādot sasaiņoto priekšmetu kopējo nosaukumu. Atsevišķus priekšmetus var sasaiņot pakās, 
uz iesaiņojuma norādot aprakstīto priekšmetu nosaukumus.

(6)  Mantas novērtēšanu izdara zvērināts tiesu izpildītājs pēc attiecīgajā apvidū esošajām 
cenām, ievērojot mantas nolietojuma pakāpi. Zvērināts tiesu izpildītājs mantas novērtēšanai var 
pieaicināt ekspertu.

18. pants. Mantas aprakstes akts
(1) Mantas aprakstes aktā norāda:

1) akta sastādīšanas laiku un vietu;
2) zvērināta tiesu izpildītāja amata vietu un prakses vietu, viņa vārdu un uzvārdu;
3) tiesas vai prokurora nolēmumu par mantas konfiskāciju, kas tiek pildīts;
4) liecinieku, ja tādi piedalās aprakstē, vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un 

deklarācijā norādīto papildu adresi, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu, amatpersonai — 
vārdu, uzvārdu un amatu;

5) katra aprakstītā priekšmeta nosaukumu, tā īpašās pazīmes (17.  pants), katra 
priekšmeta novērtējumu atsevišķi un visas aprakstītās mantas vērtību;

6) tās personas vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīvesvietu un deklarācijā norādīto papildu 
adresi, bet, ja tādas nav, — dzīvesvietu, kurai manta nodota glabāšanā;

7) mantas glabāšanas vietu;
8) to, ka mantas glabātājam izskaidrota aprakstītās mantas glabāšanas kārtība, viņa 

civiltiesiskā atbildība, kā arī kriminālatbildība, ja glabāšanā nodoto mantu izšķērdē, 
atsavina, slēpj vai apmaina;

9) cietušā, parādnieka vai citu mantas aprakstē klātesošo personu izteiktās piezīmes un 
iebildumus.

(2) Kustamās mantas fotofiksācijā iegūtos fotoattēlus glabā izpildu lietu reģistrā.
(3)  Mantas aprakstes aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs un mantas glabātājs, ja viņš 

piedalījās aprakstē.
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19. pants. Kustamās mantas apsardzība
(1) Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka mantas glabātājs nevar turpināt savu pienākumu 

izpildi, nepilda zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumus vai nenodrošina pienācīgu mantas glabāšanu, 
zvērināts tiesu izpildītājs jebkurā konfiskācijas izpildes stadijā var mantu izņemt un nodot glabāšanā 
citai personai pret parakstu. Par mantas glabātāja maiņu un mantas atrašanās vietu zvērināts tiesu 
izpildītājs sastāda aktu.

(2) Mantu nevar nodot glabāšanā tādai personai, kura ir parādnieks mantas konfiskācijas izpildes 
lietā, vai personai, attiecībā uz kuru kriminālprocesa ietvaros pieņemtais nolēmums par mantas 
konfiskāciju tiek izpildīts vai kura ir atzīta par aizdomās turēto personu, apsūdzēto vai notiesāto. 

(3) Saņemot mantu glabāšanā, glabātājs ar parakstu apliecina, ka:
1) to neatsavinās, neieķīlās, nelietos un nepamatoti nepaaugstinās ar glabāšanu saistītos 

izdevumus;
2) apzinās, ka par mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu, noslēpšanu vai apmainīšanu 

viņu var saukt pie kriminālatbildības.
(4)  Mantas glabātājs var mainīt apķīlāto lietu glabāšanas vietu, iepriekš saskaņojot to ar 

zvērinātu tiesu izpildītāju.
(5)  Mantas glabātājs pēc zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma zvērināta tiesu izpildītāja 

noteiktajā laikā un vietā uzrāda apķīlāto un viņam glabāšanā nodoto mantu.
(6) Mantas glabātājs par mantas glabāšanu saņem atlīdzību.
(7) Zvērināts tiesu izpildītājs izņem konfiscēto kustamo mantu no mantas glabātāja:

1) lai to nodotu pārdošanai komisijā;
2) pirms pārdošanas izsolē, ja tas nepieciešams;
3) lai to nodotu ieguvējam vai Valsts ieņēmumu dienestam.

(8) Par šā panta septītajā daļā norādīto darbību izpildi zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu, 
ko paraksta mantas glabātājs un zvērināts tiesu izpildītājs.

20. pants. Bezķermenisku lietu apķīlāšanas un pārdošanas kārtība
(1)  Par komercsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju vai kooperatīvās sabiedrības 

paju apķīlāšanu zvērināts tiesu izpildītājs pieņem lēmumu, kurā norāda apķīlātās lietas un to 
novērtējumu. Paju un pamatkapitāla daļu vai akciju piespiedu pārdošanas vērtību nosaka zvērināts 
tiesu izpildītājs pēc attiecīgajā apvidū esošajām cenām, bet ne zemāku par pajas, pamatkapitāla 
daļas vai akcijas nominālvērtību. Ja nepieciešams, piespiedu pārdošanas vērtības noteikšanai 
zvērināts tiesu izpildītājs pēc savas iniciatīvas var pieaicināt ekspertu.

(2) Vienlaikus ar lēmuma par komercsabiedrības pamatkapitāla daļu apķīlāšanu pieņemšanu 
zvērināts tiesu izpildītājs dod rīkojumu komercsabiedrības valdei un komercreģistra iestādei 
ievērot aizliegumu atsavināt vai ieķīlāt konfiscētās pamatkapitāla daļas, apgrūtināt tās ar citām lietu 
vai saistību tiesībām. 

(3)  Pieņemot lēmumu par paju vai komercsabiedrības akciju apķīlāšanu, zvērināts tiesu 
izpildītājs vienlaikus dod rīkojumu attiecīgi kooperatīvās sabiedrības vai komercsabiedrības valdei 
ievērot aizliegumu atsavināt vai ieķīlāt konfiscētās pajas vai akcijas, apgrūtināt tās ar citām lietu vai 
saistību tiesībām.

(4)  Par publiskā apgrozībā esošu vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu apķīlāšanu 
zvērināts tiesu izpildītājs pieņem lēmumu, kurā norāda apķīlātos finanšu instrumentus un to tirgus 
cenu, kāda šiem instrumentiem lēmuma pieņemšanas brīdī norādīta regulētā tirgus organizētāja 
tīmekļvietnē.
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(5) Pieņemot lēmumu par publiskā apgrozībā esošu vērtspapīru vai citu finanšu instrumentu 
apķīlāšanu, zvērināts tiesu izpildītājs kredītiestādei vai ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam, kas 
parādnieka uzdevumā rīkojas ar viņa finanšu instrumentiem, vienlaikus dod rīkojumu, ar kuru 
aizliedz atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām konfiscētos finanšu 
instrumentus. Ja apķīlātie finanšu instrumenti atrodas Latvijas Centrālā depozitārija sākotnējā 
reģistrā, šādu rīkojumu dod Latvijas Centrālajam depozitārijam.

(6) Apraksta tikai papīra formas vērtspapīrus. Aprakstot vērtspapīrus, norāda to skaitu, šķiru, 
numurus un nominālvērtību, ja tā ir zināma. Aprakstītos vērtspapīrus zvērināts tiesu izpildītājs 
izņem un, ja nevar nodrošināt to saglabāšanu, var šos vērtspapīrus nodot glabāšanā kredītiestādei.

(7) Komercsabiedrības pamatkapitāla daļas, akcijas un pajas, kā arī papīra formas vērtspapīrus 
un finanšu instrumentus, kas nav iekļauti tirdzniecībai finanšu instrumentu tirdzniecības vietā, 
zvērināts tiesu izpildītājs pārdod izsolē, bet, ja tas nav izdevies un šajā likumā noteiktajā kārtībā 
neviens nav pieteicies paturēt tos pēc nenotikušas izsoles, var pārdot arī bez izsoles. Pēc daļu, 
akciju vai paju atsavināšanas zvērināts tiesu izpildītājs paziņo komercsabiedrības vai kooperatīvās 
sabiedrības valdei un komercreģistram par apķīlājuma atcelšanu.

(8) Publiskā apgrozībā esošo akciju un citu tirdzniecībai finanšu instrumentu tirdzniecības 
vietā iekļauto finanšu instrumentu pārdošanu zvērināts tiesu izpildītājs uzdod veikt ieguldījumu 
brokeru sabiedrībai, kas parādnieka uzdevumā rīkojas ar konfiscētajiem finanšu instrumentiem, 
vai kredītiestādei, dodot rīkojumu mēneša laikā pārdot konfiscētos finanšu instrumentus finanšu 
instrumentu tirdzniecības vietā par tirgus cenu un iegūtos naudas līdzekļus pārskaitīt zvērināta tiesu 
izpildītāja depozīta kontā. Ja zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā finanšu instrumentus 
pārdot nav izdevies, zvērināts tiesu izpildītājs pārdošanas termiņu var pagarināt.

21. pants. Kustamās mantas pārdošanas vispārīgie noteikumi 
(1)  Zvērināts tiesu izpildītājs pēc saviem ieskatiem mantu pārdod vienā izsolē, nodod to 

tirdzniecības uzņēmumam pārdošanai pēc komisijas noteikumiem vai pārdod bez izsoles šajā 
likumā noteiktajā kārtībā. 

(2)  Mantas pārdošanas sākumcena ir protokolā vai lēmumā par aresta uzlikšanu mantai 
norādītā vērtība vai, ja manta apķīlāta, — zvērināta tiesu izpildītāja pēc attiecīgajā apvidū esošajām 
cenām noteiktā mantas vērtība, bet, ja novērtēšanu veicis eksperts, — eksperta noteiktā cena.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs mantu var pārdot kā vienu priekšmetu, ja ir konfiscētas vienādas 
lietas vai lietu kopība vai ja konfiscētās lietas ir nelietderīgi pārdot atsevišķi.

(4) Pēc mantas pārdošanas zvērināts tiesu izpildītājs dod rīkojumu attiecīgajam publiskajam 
reģistram par procesa virzītāja uzliktā aresta atcelšanu, kā arī mantai reģistrēto apgrūtinājumu, 
aizlieguma atzīmju un ķīlas tiesību dzēšanu vai, ja ir iespējams, dzēš ķīlas, aizlieguma un 
apgrūtinājuma atzīmes, tai skaitā atzīmi par aresta uzlikšanu mantai, tiešsaistes režīmā.

22. pants. Kustamās mantas pārdošana komisijā
(1) Kustamo mantu pārdod komisijā ar tirdzniecības uzņēmuma starpniecību. 
(2)  Tirdzniecības uzņēmums 30  dienu laikā pēc mantas nodošanas komisijā iemaksā 

saņemtās naudas summas zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Tirdzniecības uzņēmums 
saņem atlīdzību saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

(3)  Mantu, kas nav pārdota 30  dienu laikā no tās nodošanas tirdzniecības uzņēmumam, 
zvērināts tiesu izpildītājs pārceno, bet ne vairāk kā par 50 procentiem no mantas sākumcenas.

(4) Ja manta netiek pārdota 30 dienu laikā pēc tās pārcenošanas, zvērināts tiesu izpildītājs 
uzaicina cietušo paturēt mantu sev par pārcenošanas summu. Cietušajam ir tiesības 14 dienu laikā 
no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas rakstveidā paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par mantas 
paturēšanu sev. 
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(5) Ja vairāki cietušie vēlas paturēt apķīlāto mantu sev par pārcenošanas summu, starp šīm 
personām rīkojama izsole. Solīšana sākas no pārcenošanas summas. Par izsoles laiku un vietu 
zvērināts tiesu izpildītājs rakstveidā paziņo personām septiņas dienas iepriekš. Uzaicinātās personas 
neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt mantu sev. Ja uz izsoli 
ierodas viena persona, tā var paturēt mantu par pārcenošanas summu bez solīšanas. 

(6) Ja neviens no cietušajiem mantu nepatur vai arī uz šā panta piektajā daļā minēto izsoli 
neviens neierodas, zvērināts tiesu izpildītājs mantu pārdod citā šajā nodaļā paredzētajā veidā vai 
nodod Valsts ieņēmumu dienestam.

23. pants. Kustamās mantas pārdošana izsolē
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs kustamo mantu pārdod izsolē Civilprocesa likumā kustamās 

mantas pārdošanai izsolē noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.
(2) Izsoles sludinājumā norāda pārdodamo mantu un tās sākumcenu, nodrošinājuma summu, 

kas iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, pārdošanas vietu un laiku, zvērināta 
tiesu izpildītāja vārdu, uzvārdu, amata vietu un depozīta konta numuru, kā arī to, ka izsole tiek 
rīkota izpildu lietā par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs par izsoli paziņo cietušajam.
(4)  Nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura nosolījusi pārdodamo mantu, ieskaita 

pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem, izņemot pēdējo pārsolīto solītāju, iemaksāto 
nodrošinājumu septiņu dienu laikā pēc izsoles norises dienas izsniedz atpakaļ. Pēdējam pārsolītajam 
solītājam viņa iemaksāto nodrošinājumu atdod nekavējoties pēc tam, kad nosolītājs samaksājis 
pilnu nosolīto summu. Ja mantu pēc nenotikušas izsoles patur pēdējais pārsolītais solītājs, viņa 
iemaksāto nodrošinājumu ieskaita pirkuma maksā.

(5) Izsole uzskatāma par notikušu arī tad, ja tajā piedalās tikai viens solītājs. Šādā gadījumā 
viņš var paturēt mantu par sākumcenu bez solīšanas.

24. pants. Dalībnieki, kuri nav tiesīgi piedalīties izsolē un mantas pārdošanā bez izsoles 
Piedalīties konfiscētās mantas izsolē, kā arī pirkt konfiscēto mantu bez izsoles nav tiesību 

zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš veic konkrētās mantas konfiskācijas izpildi, ekspertam, kurš 
veicis šā likuma 17. panta sestajā daļā minēto novērtēšanu, parādniekam un kriminālprocesā, kura 
ietvaros pieņemtais nolēmums par mantas konfiskāciju tiek izpildīts, par aizdomās turēto atzītajai 
personai, apsūdzētajam vai notiesātajam.

25. pants. Izsoles pasludināšana par nenotikušu un nenotikušas izsoles sekas
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs izsoli atzīst par nenotikušu, ja:

1) uz izsoli nav ieradies neviens solītājs;
2) nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu nosolīto summu.

(2) Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā, 
zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu un triju dienu laikā pēc izsoles paziņo cietušajam, uzaicinot 
viņu paturēt mantu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Cietušajam ir tiesības 14 dienu laikā no 
zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam 
par mantas paturēšanu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu.

(3) Ja vairāki cietušie vēlas paturēt mantu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu, starp šīm 
personām rīkojama izsole. Solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un 
vietu zvērināts tiesu izpildītājs rakstveidā paziņo personām septiņas dienas iepriekš. Uzaicinātās 
personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt mantu sev. Ja uz 
izsoli ierodas viens izsoles dalībnieks, viņš var paturēt mantu sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas.

(4)  Ja neviena cietušā pieteikums par mantas paturēšanu sev nav saņemts, zvērināts tiesu 
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izpildītājs var pārdot mantu citā šajā nodaļā paredzētajā veidā vai nodot Valsts ieņēmumu dienestam.
(5) Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā, 

zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu un triju dienu laikā pēc izsoles paziņo nosolītājam, pēdējam 
pārsolītajam solītājam un cietušajam, uzaicinot pēdējo pārsolīto solītāju paturēt mantu par viņa 
solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības 14 dienu laikā no zvērināta tiesu 
izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par mantas 
paturēšanu sev par viņa solīto augstāko cenu. Ja pēdējais pārsolītais solītājs likumā noteiktajā 
termiņā nav paziņojis par mantas paturēšanu sev vai atteicies paturēt mantu, zvērināts tiesu 
izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli. 

(6) Šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums netiek 
atmaksāts, un to pievieno kopējai par mantu saņemtajai summai. Iemaksāto nodrošinājumu 
pievieno kopējai summai arī tad, ja nosolītājam nebija tiesību piedalīties izsolē, un tad, ja pēdējais 
pārsolītais solītājs nav paziņojis par mantas paturēšanu sev par viņa solīto augstāko cenu vai ir 
atteicies to paturēt.

(7)  Persona, kura patur mantu sev, samaksu veic un mantu saņem Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

26. pants. Kustamās mantas pārdošana bez izsoles
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs var pārdot konfiscēto mantu konkrētai personai (pircējam) bez 

izsoles, ja konfiscēto mantu varētu būt neiespējami vai nav izdevies pārdot izsolē, kā arī šajā likumā 
īpaši norādītajos gadījumos. Par konfiscētās mantas pārdošanu bez izsoles zvērināts tiesu izpildītājs 
pieņem lēmumu, kurā norāda apstākļus, kas pieļauj veikt mantas pārdošanu bez izsoles. Lēmumu 
ierakstītā sūtījumā nosūta cietušajam, kurš to var pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632.  pantā 
noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc tam kad beidzies zvērināta tiesu izpildītāja sastādītā lēmuma pārsūdzēšanas termiņš, 
bet, ja tas ir pārsūdzēts, — pēc tiesas nolēmuma, ar kuru sūdzība noraidīta, stāšanās likumīgā spēkā 
zvērināts tiesu izpildītājs paziņo lēmumā norādītajam pircējam termiņu, kas nevar būt garāks par 
mēnesi, kādā pirkuma cena ieskaitāma zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

(3) Ja vēlmi pirkt konfiscēto mantu izteikušas vairākas personas, rīkojama izsole.
(4)  Ja lēmumā par mantas pārdošanu bez izsoles norādītais pircējs pirkuma cenu termiņā 

neieskaita zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, zvērināts tiesu izpildītājs var pieņemt lēmumu 
par mantas pārdošanu citā šajā nodaļā paredzētajā veidā vai, ja uzskata, ka mantas pārdošana nebūs 
iespējama, nodot to Valsts ieņēmumu dienestam.

27. pants. Izsoles atzīšana par spēkā neesošu
(1) Zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu, 

izsoles dalībnieki var pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632. pantā noteiktajā kārtībā.
(2) Tiesa izsoli atzīst par spēkā neesošu, ja: 

1) kādam nepamatoti nav atļauts piedalīties solīšanā vai nepareizi noraidīts kāds 
pārsolījums; 

2) mantu nopirkusi persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties izsolē; 
3) zvērināts tiesu izpildītājs vai solītājs rīkojies ļaunprātīgi. 

(3) Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, rīko atkārtotu izsoli.
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III nodaļa.
Nekustamā īpašuma konfiskācijas izpilde

28. pants. Nekustamā īpašuma pārdošanas vispārīgie noteikumi
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs konfiscēto nekustamo īpašumu pārdod vienā izsolē, bet, ja tas 

nav izdevies, konfiscēto nekustamo īpašumu var pārdot bez izsoles šajā likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Nekustamā īpašuma pārdošanas sākumcena ir protokolā vai lēmumā par aresta uzlikšanu 

mantai norādītā vērtība vai, ja veikta nekustamā īpašuma novērtēšana, — sertificēta nekustamā 
īpašuma vērtētāja noteiktā nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība.

(3)  Zvērināts tiesu izpildītājs nekustamo īpašumu pārdod izsolē Civilprocesa likumā 
nekustamā īpašuma pārdošanai noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

29. pants. Paziņojums par nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildi
(1) Par nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildi zvērināts tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā 

nosūta paziņojumu nekustamā īpašuma kopīpašniekam (izņemot tādas dzīvojamās mājas 
kopīpašniekus, kura nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, kā arī garāžu un zemes zem daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas kopīpašniekus) un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 
nekustamais īpašums vai tā daļa.

(2) Nosūtot šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu pašvaldībai, zvērināts tiesu izpildītājs 
pieprasa no pašvaldības:

1) ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un lēmumu par nodokļa parāda 
piedziņu, ja tāds ir;

2) paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru taksācijas gadam.
(3)  Šā panta otrajā daļā minētos dokumentus pašvaldība iesniedz zvērinātam tiesu 

izpildītājam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms izsoles sludinājumā norādītās izsoles noslēguma 
dienas. Ja periods, par kuru saskaņā ar likumu maksājams nekustamā īpašuma nodoklis, turpinās 
arī nākamajā taksācijas gadā, pašvaldība papildus nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam nākamā 
taksācijas gada paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru līdz tā gada 15. janvārim.

30. pants. Nekustamā īpašuma aprakste un novērtēšana 
(1)  Zvērināts tiesu izpildītājs pēc izpildu lietas ievešanas pārbauda nekustamā īpašuma 

stāvokli. Ja pastāv apstākļi, kuru dēļ nepieciešama mantas aprakste, zvērināts tiesu izpildītājs 
nekustamo īpašumu var aprakstīt. 

(2) Ja nekustamā īpašuma vērtība būtiski atšķiras no protokolā vai lēmumā par aresta uzlikšanu 
mantai norādītās vērtības, pēc zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma nekustamo īpašumu novērtē 
sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, nosakot nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtību.

31. pants. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana
(1)  Aprakstītais nekustamais īpašums līdz nodošanai jaunajam īpašniekam paliek agrākā 

valdītāja vai pārvaldnieka pārvaldīšanā. 
(2) Zvērināts tiesu izpildītājs pēc saviem ieskatiem var iecelt nekustamā īpašuma pārvaldnieku, 

kuram ir tāda pati atbildība kā šajā likumā noteiktajam kustamās mantas glabātājam. Pārvaldnieks 
par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saņem atlīdzību, izņemot gadījumu, kad viņš ir parādnieka, 
aizdomās turētā, apsūdzētā vai notiesātā tuvinieks, nekustamā īpašuma īrnieks vai nomnieks. 

(3)  Īpašuma valdītājs vai pārvaldnieks aprakstīto nekustamo īpašumu saglabā tādā pašā 
stāvoklī, kāds tas bija aprakstes brīdī. Ja zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka nekustamā īpašuma 
valdītājs vai pārvaldnieks nevar turpināt savu pienākumu pildīšanu vai nenodrošina pienācīgu 



17

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 15 • 2017. gada 10. augustā

nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, zvērināts tiesu izpildītājs jebkurā nolēmuma izpildes stadijā 
var pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma pārvaldnieka nomaiņu. Par nekustamā īpašuma 
pārvaldnieka nomaiņu zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu.

(4)  Nekustamā īpašuma valdītājs vai pārvaldnieks sniedz norēķinu zvērinātam tiesu 
izpildītājam par īpašuma pārvaldīšanas laiku. No nekustamā īpašuma saņemtos ienākumus tā 
valdītājs vai pārvaldnieks nodod zvērinātam tiesu izpildītājam un pievieno summai, kas saņemta, 
šo īpašumu pārdodot.

32. pants. Nekustamā īpašuma izsoles izziņošana 
(1)  Uz nekustamā īpašuma izsoles izziņošanu attiecināmi Civilprocesa likuma 606.  panta 

noteikumi, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi.
(2) Sludinājumā par konfiscētā nekustamā īpašuma izsoli norāda:

1) parādnieka vārdu un uzvārdu, juridiskajām personām — nosaukumu un juridisko 
adresi;

2) zvērināta tiesu izpildītāja vārdu, uzvārdu, amata vietu un prakses vietu;
3) nekustamā īpašuma īsu aprakstu, atrašanās vietu un kadastra numuru;
4) nekustamā īpašuma novērtējumu;
5) izsoles sākumcenu un izsoles soli;
6) izsoles sākuma datumu un noslēguma datumu un laiku;
7) nodrošinājuma summu, kas iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā;
8) datumu, līdz kuram persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma 

summu un lūgt zvērinātam tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē;
9) tīmekļvietni, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar 

kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā;
10) ziņas par to, ka izsole tiek rīkota izpildu lietā par noziedzīgi iegūtas mantas 

konfiskāciju.
(3) Vienlaikus ar nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma nosūtīšanu publicēšanai oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis” zvērināts tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā paziņo par izsoli 
cietušajam un nekustamā īpašuma kopīpašniekam, ja tāds ir (izņemot tādas dzīvojamās mājas 
kopīpašniekus, kura nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, kā arī garāžu un zemes zem daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas kopīpašniekus).

33. pants. Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 
Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājuma apmēru, tā maksāšanas kārtību, kā arī atmaksas 

nosacījumus un kārtību nosaka saskaņā ar Civilprocesa likumu.

34. pants. Ierobežojumi konfiscētā nekustamā īpašuma iegūšanai
Piedalīties konfiscētā nekustamā īpašuma solīšanā, kā arī pirkt nekustamo īpašumu bez izsoles 

nav tiesību zvērinātam tiesu izpildītājam, kas veic konkrētā nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildi, 
personai, kas veikusi šā likuma 30. pantā minēto nekustamā īpašuma novērtēšanu, parādniekam 
un kriminālprocesā, kura ietvaros pieņemtais nolēmums par mantas konfiskāciju tiek izpildīts, par 
aizdomās turēto atzītajai personai, apsūdzētajam vai notiesātajam. Par citos normatīvajos aktos 
noteikto ierobežojumu ievērošanu attiecībā uz nekustamā īpašuma iegādi ir atbildīgi paši izsoles 
dalībnieki.
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35. pants. Izsoles kārtība un sekas 
(1) Izsoļu dalībnieku autorizāciju nekustamā īpašuma izsolei, izsoles norisi un izsoles sekas 

nosaka saskaņā ar Civilprocesa likumu, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.
(2) Nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura izsolē nopirkusi nekustamo īpašumu, 

ieskaita pirkuma maksā. Pārējiem izsoles dalībniekiem, izņemot pēdējo pārsolīto solītāju, viņu 
iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles noslēguma septiņu dienu laikā izsniedz atpakaļ. Pēdējam 
pārsolītajam solītājam viņa iemaksāto nodrošinājumu atdod nekavējoties pēc tam, kad nosolītājs 
samaksājis pilnu nosolīto summu. Ja mantu pēc nenotikušas izsoles patur pēdējais pārsolītais 
solītājs, viņa iemaksāto nodrošinājumu ieskaita pirkuma maksā.

36. pants. Nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana 
Pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda iesniedz un izsoles aktu 

apstiprina Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Par lietas izskatīšanu tiesa paziņo zvērinātam 
tiesu izpildītājam, nekustamā īpašuma ieguvējam un personai, kura Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā iesniegusi sūdzību, lūdzot izsoli atzīt par spēkā neesošu.

37. pants. Izsoles atzīšana par nenotikušu un nenotikušas izsoles sekas
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs izsoli atzīst par nenotikušu, ja: 

1) izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;
2) neviens no dalībniekiem, kuri autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;
3) nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas;
4) Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības 

pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt 
izsoles rezultātu un kas saskaņā ar Civilprocesa likumu ir pamats izsoles atzīšanai 
par nenotikušu. 

(2) Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 4. punktu, 
zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu un paziņo cietušajam un nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, 
ja tādi ir. Dalībniekiem, kuri autorizēti dalībai izsolē, paziņojumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu 
nosūta, izmantojot elektronisko izsoļu vietni. Par to, ka izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās 
daļas 3. punktā minētajā gadījumā, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu un paziņo nosolītājam un 
pēdējam pārsolītajam solītājam.

(3) Ja izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā minētajos gadījumos, 
zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties uzaicina cietušo un nekustamā īpašuma kopīpašniekus, ja 
tādi ir, paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Šīm personām ir tiesības 
14 dienu laikā no zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam 
tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu.

(4)  Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, izsole tiek rīkota starp šīm 
personām un solīšanu sāk no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts 
tiesu izpildītājs rakstveidā paziņo personām septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli 
vai nodrošinājuma 10 procentu apmērā neiemaksāšana tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām 
piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viens izsoles dalībnieks, viņš var paturēt nekustamo īpašumu 
sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas.

(5) Ja izsole atzīta par nenotikušu šā panta pirmās daļas 3. punktā minētajā gadījumā, zvērināts 
tiesu izpildītājs nekavējoties uzaicina pēdējo pārsolīto solītāju paturēt nekustamo īpašumu par viņa 
solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības 14 dienu laikā no zvērināta tiesu 
izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā 
īpašuma paturēšanu sev par viņa solīto augstāko cenu. 
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(6)  Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā 
īpašuma paturēšanu vai atteicies nekustamo īpašumu paturēt, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties 
izsludina atkārtotu izsoli.

(7) Šā panta pirmās daļas 3. punktā paredzētajā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu neatmaksā, 
bet pievieno kopējai par nekustamo īpašumu saņemtajai summai. Iemaksāto nodrošinājumu 
pievieno kopējai summai arī tad, ja tiesa atzīst, ka nosolītājam nebija tiesību piedalīties izsolē, kā 
arī tad, ja pēdējais pārsolītais solītājs nav paziņojis par mantas paturēšanu sev par viņa augstāko 
solīto cenu vai ir atteicies to paturēt.

(8) Saņēmis šā panta pirmās daļas 4. punktā minēto paziņojumu, zvērināts tiesu izpildītājs 
rīkojas Civilprocesa likuma 614. pantā un 615. panta 2.1 daļā noteiktajā kārtībā. 

(9) Persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, mēneša laikā no šā panta trešajā vai piektajā 
daļā minētā paziņojuma par nekustamā īpašuma paturēšanu nosūtīšanas dienas vai nosolītājs 
mēneša laikā no šā panta ceturtajā daļā minētās izsoles dienas iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja 
depozīta kontā Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteikto valsts nodevu par 
pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodevu, 
kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, kā arī šā panta 
trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā norādīto summu. 

(10) Pēc šā panta devītajā daļā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz 
pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Ja šā panta devītajā daļā minētā summa termiņā netiek iemaksāta zvērināta tiesu izpildītāja 
depozīta kontā, personas iemaksātais nodrošinājums netiek atmaksāts, bet pievienojams kopējai 
par nekustamo īpašumu saņemtajai summai.

(11) Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, nav iemaksājis nodrošinājumu 
vai šā panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā nav iemaksājis no viņa pienākošos summu, zvērināts 
tiesu izpildītājs lemj par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles vai nodošanu Valsts ieņēmumu 
dienestam.

(12)  Zvērināts tiesu izpildītājs nekustamo īpašumu Valsts ieņēmumu dienestam nodod 
ar pieņemšanas un nodošanas aktu. Šis akts ir pamats lūgt Valsts ieņēmumu dienestam, lai tiek 
dzēstas nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā ierakstītās parādu saistības, ķīlas tiesības, prasības 
nodrošinājuma atzīmes, maksātnespējas atzīmes, piedziņas atzīmes, procesa virzītāju aizliegumi, 
apgrūtinājumi, kas pieņemti kā nosacījums, īpašumu iegūstot, kā arī ieraksti un atzīmes par nomas, 
uztura un mantojuma līgumiem, izņemot dzīvojamās telpas īres līgumus.

38. pants. Izsoles atzīšana par spēkā neesošu 
(1) Tiesa atzīst izsoli par spēkā neesošu Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
(2) Ja izsole atzīta par spēkā neesošu, rīko atkārtotu izsoli.

39. pants. Kārtība, kādā nekustamais īpašums tiek pārdots bez izsoles 
(1) Zvērināts tiesu izpildītājs var pārdot konfiscēto nekustamo īpašumu konkrētai personai 

(pircējam) bez izsoles, ja to nav izdevies pārdot izsolē. Par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles 
zvērināts tiesu izpildītājs pieņem lēmumu, kurā norāda apstākļus, kas pieļauj veikt nekustamā 
īpašuma pārdošanu bez izsoles. Lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūta cietušajam un nekustamā 
īpašuma kopīpašniekiem, ja tādi ir. Cietušais vai nekustamā īpašuma kopīpašnieks lēmumu var 
pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Cena, par kādu atļauts pārdot konfiscēto nekustamo īpašumu bez izsoles, nedrīkst būt 
zemāka par 75 procentiem no nekustamā īpašuma pārdošanas sākumcenas.
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(3) Pēc tam kad beidzies zvērināta tiesu izpildītāja sastādītā lēmuma pārsūdzēšanas termiņš, 
bet, ja tas ir pārsūdzēts, — pēc tiesas nolēmuma, ar kuru sūdzība noraidīta, stāšanās likumīgā spēkā 
zvērināts tiesu izpildītājs paziņo lēmumā norādītajam pircējam termiņu, kādā ieskaitāma zvērināta 
tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma cena, Civilprocesa likumā noteiktā valsts nodeva par 
pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas 
nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Termiņu 
pirkuma cenas samaksai nevar noteikt garāku par mēnesi.

(4) Pēc tam kad pircējs iemaksājis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā šā panta trešajā 
daļā norādītās summas, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu 
bez izsoles un iesniedz to apstiprināšanai tiesā.

(5) Ja vairākas personas izteikušas vēlmi pirkt nekustamo īpašumu, rīkojama izsole. 
(6)  Ja lēmumā par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles norādītais pircējs pirkuma 

cenu termiņā neieskaita zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, zvērināts tiesu izpildītājs pieņem 
lēmumu par nekustamā īpašuma atkārtotu pārdošanu bez izsoles vai nekustamā īpašuma pārdošanu 
izsolē vai, ja uzskata, ka mantas pārdošana nebūs iespējama, nodod to Valsts ieņēmumu dienestam 
šā likuma 37. panta divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

40. pants. Akta par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles apstiprināšana 
Pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda zvērināts tiesu izpildītājs 

iesniedz un aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles apstiprina tiesa Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā. Par lietas izskatīšanu tiesa paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam un nekustamā 
īpašuma ieguvējam.

41. pants. Kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma pārdošana
(1) Realizējot vienu vai vairākus nedalītus nekustamos īpašumus, ja šis īpašums tiek aprakstīts, 

to apraksta visā tā sastāvā, bet izsolē pārdod tikai konfiscēto domājamo daļu, to iepriekš neatdalot.
(2)  Kopīpašumā esošus nekustamos īpašumus var pārdot arī visā sastāvā, ja to vēlas visi 

kopīpašnieki. Pārdošanā ieņemto naudu sadala starp nekustamā īpašuma īpašniekiem, bet summu, 
kas pienākas no konfiscētās mantas daļas pārdošanas, sadala šajā likumā noteiktajā kārtībā.

IV nodaļa.
Nolēmuma izpildes izdevumi un iegūto summu sadalīšana

42. pants. Aprēķins par naudas sadali
(1)  Ja ir vairāki cietušie un ja ar konfiscētajiem finanšu līdzekļiem vai konfiscētās mantas 

realizācijas rezultātā iegūto summu nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus cietušo prasījumus, 
zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aprēķinu naudas sadalīšanai starp cietušajiem un nosūta to viņiem.

(2)  Ja izsole pasludināta par nenotikušu un cietušais, kopīpašnieks vai pēdējais pārsolītais 
solītājs izteicis vēlēšanos paturēt nekustamo īpašumu vai kustamo mantu sev, zvērināts tiesu 
izpildītājs sastāda aprēķinu, lai noteiktu summu, kāda pienākas no attiecīgās personas.

(3) Zvērināta tiesu izpildītāja sastādīto aprēķinu cietušais un persona, kura izteikusi vēlēšanos 
nekustamo īpašumu paturēt sev, var pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632. pantā noteiktajā kārtībā. 
Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

43. pants. Konfiscētās mantas realizācijas rezultātā iegūto līdzekļu izmantošanas kārtība
(1) Konfiscētos finanšu līdzekļus un naudas līdzekļus, kas iegūti konfiscētās mantas realizācijas 

rezultātā, zvērināts tiesu izpildītājs izmaksā šādā secībā:



21

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 15 • 2017. gada 10. augustā

1) sedz cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju, kas pamatota ar šim zvērinātam 
tiesu izpildītājam izpildei iesniegto izpildrakstu; 

2) sedz nolēmuma izpildes izdevumus, kas radušies izpildu lietās par noziedzīgi 
iegūtas mantas konfiskāciju, cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu 
un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu;

3) pamatojoties uz paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru taksācijas gadam, 
attiecīgās pašvaldības budžetā samaksā nekustamā īpašuma nodokli par laiku no nākamā 
mēneša pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par noziedzīgi iegūtas mantas 
konfiskāciju, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru 
apstiprināts nekustamā īpašuma izsoles akts, akts par nekustamā īpašuma paturēšanu pēc 
nenotikušas izsoles vai akts par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles;

4) sedz nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas pamatots ar šim zvērinātam tiesu 
izpildītājam izpildei iesniegtu lēmumu par nodokļa parāda piedziņu; 

5) atlikušos naudas līdzekļus ieskaita valsts budžetā.
(2) Ja viens no cietušajiem ir valsts, tās prasījumu par kaitējuma kompensāciju sedz pēc tam, 

kad segti nolēmuma izpildes izdevumi.
(3)  Ja par nolēmumu, ar kuru konfiscēta noziedzīgi iegūtā manta, ir ievestas vairākas 

izpildu lietas, zvērināts tiesu izpildītājs, kas ir realizējis mantu, pirms kompensācijas izmaksas 
paziņo attiecīgajam zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā atrodas izpildu dokuments, par 
kompensācijas izmaksu un tās apmēru.

(4) Ja ar konfiscētās mantas realizācijas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem nepietiek, lai 
pilnīgi apmierinātu visus cietušo prasījumus pēc šā zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā esošajiem 
izpildu dokumentiem, prasījumus apmierina proporcionāli summai, kas pienākas katram cietušajam.

(5)  Ja ar konfiscētās mantas realizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem nepietiek līdzekļu 
zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības un izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu 
segšanai, tos sedz no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

44. pants. Konfiscētās mantas realizācija pirms gala nolēmuma
(1) Ja, izpildot tiesas lēmumu par mantas konfiskāciju, kas pieņemts Kriminālprocesa likuma 

59. nodaļā noteiktajā kārtībā, zvērināts tiesu izpildītājs konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu realizējis, 
pirms stājies spēkā gala nolēmums, zvērināts tiesu izpildītājs naudas līdzekļus, kā arī konfiscētos 
noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus, no kuriem atskaitīti nolēmuma izpildes izdevumi, glabā 
zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā līdz brīdim, kad viņš saņem procesa virzītāja informāciju 
par gala nolēmumu krimināllietā un rīcību ar zvērināta tiesu izpildītāja kontā glabātajiem naudas 
līdzekļiem. 

(2) Deponētos naudas līdzekļus cietušajam un valstij izmaksā šā likuma 43. pantā noteiktajā 
kārtībā.

V nodaļa.
Rīcība ar valsts budžetā ieskaitītajiem konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem

45.  pants. Finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanas un atbalsta sniegšanas 
pasākumu finansēšana noziedzīgos nodarījumos cietušajiem

Pusi no valsts budžetā ieskaitītajiem konfiscētajiem noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem, bet ne 
vairāk kā divus miljonus euro saimnieciskajā gadā novirza Tieslietu ministrijas atsevišķā budžeta 
programmā, lai īstenotu nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai 
un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Tieslietu ministrijas budžeta 
programmas finansēšanas, līdzekļu sadales un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
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Pārejas noteikumi

1. Izpildu lietas, kuras uzsāktas līdz 2017. gada 31. jūlijam, pabeidz Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

2. Šā likuma 43. panta pirmā un piektā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
3. Šā likuma 45. pants stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
4. Līdz šā likuma 43. panta pirmās un piektās daļas spēkā stāšanās dienai konfiscētos 

finanšu līdzekļus un konfiscētās mantas realizācijas rezultātā iegūtos naudas 
līdzekļus zvērināts tiesu izpildītājs izmaksā šādā secībā:
1) sedz nolēmuma izpildes izdevumus, kas radušies izpildu lietās par noziedzīgi 

iegūtas mantas konfiskāciju, cietušā kaitējuma kompensācijas piedziņu un 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu;

2) sedz cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju, kas pamatota ar šā zvērināta 
tiesu izpildītāja lietvedībā esošo izpildrakstu;

3) pamatojoties uz paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru taksācijas 
gadam, attiecīgās pašvaldības budžetā samaksā nekustamā īpašuma nodokli 
par laiku no nākamā mēneša pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par 
noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad 
stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināts nekustamā īpašuma izsoles 
akts, akts par nekustamā īpašuma paturēšanu pēc nenotikušās izsoles vai akts 
par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles;

4) sedz nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas pamatots ar šim 
zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei iesniegto lēmumu par nodokļa parāda 
piedziņu; 

5) atlikušos naudas līdzekļus ieskaita valsts budžetā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 
3. aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju Eiropas Savienībā.

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5.  jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

259. 632L/12 Grozījumi Kriminālprocesa likumā 
Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2005, 11., 20. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 3., 13. nr.; 2008, 1., 15. nr.; 2009, 9., 14., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2010, 19., 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 92., 189. nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187., 252. nr.; 2014, 
113., 214. nr.; 2015, 11., 29., 140., 235. nr.; 2016, 48., 241. nr.; 2017, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 16. panta otro daļu pēc vārdiem “cietušā pārstāvim” ar vārdiem “kriminālprocesā 
aizskartajam mantas īpašniekam”.

2. Izteikt 111.1 pantu šādā redakcijā: 
“111.1 pants. Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības un pienākumi
(1) Ja procesuālo darbību rezultātā ir ierobežotas vai atņemtas īpašnieka vai likumīgā valdītāja 

tiesības rīkoties ar mantu un ja šai personai nav šajā likumā noteikto tiesību uz aizstāvību, šīs 
mantas īpašniekam vai likumīgajam valdītājam personiski vai ar pārstāvja starpniecību pirmstiesas 
kriminālprocesā ir šādas tiesības:

1) mutvārdos vai rakstveidā izteikt savu attieksmi pret pieņemtajiem lēmumiem 
attiecībā uz mantu;

2) iesniegt pieteikumus vai sūdzības par amatpersonu rīcību vai lēmumiem attiecībā 
uz mantu;

3) juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu.
(2)  Papildus tiesībām, kas noteiktas šā panta pirmajā daļā, kriminālprocesā aizskartajam 

mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, pirmās instances tiesā ir šādas tiesības: 
1) savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;
2) pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, atsevišķam tiesnesim, valsts apsūdzības 

uzturētājam un ekspertam;
3) pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā;
4) izteikt savu viedokli par mantas izcelsmi;
5) piedalīties katra tiesā pārbaudāma pierādījuma attiecībā uz mantas izcelsmi tiešā un 

mutvārdos veiktā pārbaudē;
6) iesniegt pieteikumus attiecībā uz mantu;
7) uzstāties tiesas debatēs attiecībā uz mantu;
8) iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu;
9) likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt tiesas nolēmumu attiecībā uz mantu.

(3) Ja pirmās instances tiesas nolēmums pārsūdzēts daļā, kas skar tiesības rīkoties ar mantu 
kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, tiesa, kas pieņēmusi 
nolēmumu, nosūta viņam saņemto apelācijas sūdzību vai protesta kopijas, bet apelācijas instances 
tiesa paziņo par sūdzību vai protesta izskatīšanas laiku, vietu un kārtību. Aizskartajam mantas 
īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, apelācijas instances tiesā ir tādas pašas tiesības kā pirmās 
instances tiesā, kā arī tiesības uzturēt un pamatot savu sūdzību vai atsaukt to.
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(4)  Ja apelācijas instances tiesas nolēmums pārsūdzēts daļā, kas skar tiesības rīkoties ar 
mantu kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, apelācijas 
instances tiesa nosūta viņam saņemto kasācijas sūdzību vai protesta kopijas, bet kasācijas instances 
tiesa paziņo par sūdzību vai protesta izskatīšanas laiku, vietu un kārtību. Aizskartajam mantas 
īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, kasācijas instances tiesā ir tādas pašas tiesības kā apelācijas 
instances tiesā, kā arī tiesības iesniegt rakstveida iebildumus vai viedokli par citu personu sūdzībām, 
ciktāl tas attiecas uz viņa mantu.

(5)  Kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam ir pienākums pēc procesa virzītāja 
pieprasījuma rakstveidā paziņot savu sūtījumu saņemšanas pasta vai elektroniskā pasta adresi, 
kā arī informēt par tās maiņu. Ar šo paziņojumu kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks 
apņemas 24 stundu laikā saņemt kriminālprocesu veicošās amatpersonas nosūtītos sūtījumus un bez 
kavēšanās ierasties pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai izpildīt citus minētos kriminālprocesuālos 
pienākumus.”

3. Papildināt 124. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā: 
“(6)  Pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz mantas noziedzīgo izcelsmi 

uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā ir pamats atzīt, ka mantai, visticamāk, ir noziedzīga, 
nevis likumīga izcelsme.”

4. Papildināt 126. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: 
“(31) Ja kriminālprocesā iesaistītā persona apgalvo, ka manta nav uzskatāma par noziedzīgi 

iegūtu, pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību ir šai personai.” 

5. Izslēgt 134. panta pirmajā daļā vārdus “rīks vai”.

6.7. punktu šādā redakcijā: 
“7) papīra formas finanšu instrumentu, bankas akreditīvu, vekseļu un papīra formas 

vārda akciju īstumu;”.

7.  240. pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā: 

“240. pants. Galīgā rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem, dokumentiem, ar noziedzīgu 
nodarījumu saistīto mantu, kā arī citiem izņemtajiem priekšmetiem un vērtībām

(1) Lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu, prokurora priekšrakstā vai tiesas nolēmumā 
norāda, kas darāms ar lietiskajiem pierādījumiem, dokumentiem, ar noziedzīgu nodarījumu 
saistīto mantu un citiem izņemtajiem priekšmetiem un vērtībām, proti:

1) lietiskos pierādījumus, dokumentus, citus izņemtos priekšmetus un vērtības atdod 
to īpašniekiem vai likumīgajiem valdītājiem, bet, ja tie nav jāatdod īpašniekiem vai 
likumīgajiem valdītājiem, — realizē vai, ja tiem nav vērtības, — iznīcina;

2) konfiscētos noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmetus nodod Valsts ieņēmumu 
dienestam, bet, ja tiem nav vērtības, — iznīcina;

3) konfiscētās apgrozībā aizliegtās lietas nodod attiecīgajām iestādēm vai iznīcina;
4) konfiscētos dzīvniekus un konfiscētos transportlīdzekļus nodod Valsts ieņēmumu 

dienestam;
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5) konfiscēto mantu, kas sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav atstājama 
personas īpašumā, nodod Valsts ieņēmumu dienestam, bet, ja tai nav vērtības, — 
iznīcina;

6) konfiscētās lietas, kuru izcelsme vai piederība konkrētajā krimināllietā nav 
noskaidrota, nodod Valsts ieņēmumu dienestam.”;

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Atlīdzināmā lietiskā pierādījuma vērtību nosaka tādā pašā kārtībā, kādā nosaka vērtību 

arestam pakļautajai mantai.”;
izslēgt septīto daļu. 

8. Papildināt 321.1 panta trešo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
“5) tiek taisīts saīsinātais spriedums.”

9. Izslēgt 355. pantu.

10. 356. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: 
“(11) Ja manta tiek atzīta par noziedzīgi iegūtu, tai uzliktais arests, apgrūtinājumi, aizliegumi 

un ķīlas tiesības, tai skaitā visi uz publiskajā reģistrā reģistrējamu mantu ierakstītie apgrūtinājumi 
un aizlieguma atzīmes, ir dzēšamas.”; 

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3) Pēc kriminālprocesa izbeigšanas uz personu nereabilitējoša pamata mantu par noziedzīgi 

iegūtu var atzīt ar rajona (pilsētas) tiesas lēmumu šā likuma 59. nodaļā noteiktajā kārtībā.
(4)  Pirmstiesas kriminālprocesa laikā vai pēc kriminālprocesa izbeigšanas uz personu 

nereabilitējoša pamata šā panta otrās daļas 2. punktā minētajā gadījumā mantu, uz kuru tiesības 
reģistrētas publiskajā reģistrā un ieraksts šajā reģistrā ir grozīts pēc noziedzīgā nodarījuma 
izdarīšanas, par noziedzīgi iegūtu var atzīt tikai ar rajona (pilsētas) tiesas lēmumu šā likuma 
59. nodaļā noteiktajā kārtībā.

(5)  Ja procesa virzītājs ir izteicis pieņēmumu, ka manta ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar 
noziedzīgu nodarījumu, personai tiesības pierādīt mantas likumīgo izcelsmi rodas no brīža, kad tās 
tiesības rīkoties ar mantu tiek ierobežotas ar procesuālajām darbībām.”

11.  357. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  
“(1)  Manta atdodama pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam valdītājam ar procesa 

virzītāja vai tiesas lēmumu pēc tam, kad mantas uzglabāšana kriminālprocesa mērķu sasniegšanai 
vairs nav nepieciešama. Rīcība ar mantu, kuru tās īpašnieks vai likumīgais valdītājs nav izņēmis, 
notiek tādā pašā kārtībā kā ar mantu, kurai kriminālprocesā atcelts arests.”; 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3)  Manta, kuras izcelsme ir noziedzīga nodarījuma atklāšanai izmantotie valsts līdzekļi, 

atdodama likumīgajam valdītājam vai piedzenama tā labā. Ja šāda manta ir atsavināta, iznīcināta, 
noslēpta vai nomaskēta un to nav iespējams atdot, piedziņai var pakļaut citu mantu atdodamās 
mantas vērtībā.”; 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(4) Ja noziedzīgi iegūtu mantu — nekustamo īpašumu — atdod pēc piederības īpašniekam 

vai likumīgajam valdītājam, dzīvojamās telpas īres vai nomas līgumi, kas noslēgti pēc noziedzīgā 
nodarījuma izdarīšanas, nav spēkā.”
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12. Izteikt 358. pantu šādā redakcijā: 
“358. pants. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija valsts labā
(1) Noziedzīgi iegūtu mantu, ja tās turpmāka uzglabāšana kriminālprocesa mērķu sasniegšanai 

nav nepieciešama un ja tā nav jāatdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, ar tiesas nolēmumu 
konfiscē valsts labā, bet iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts budžetā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā noziedzīgi iegūtu mantu var konfiscēt valsts labā 
arī ar prokurora lēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu, izņemot gadījumu, kad par noziedzīgi 
iegūtu ir atzīta manta, uz kuru tiesības reģistrējamas publiskajā reģistrā.”13. Papildināt likumu ar 
358.1 pantu šādā redakcijā: 

“358.1 pants. Noziedzīgi iegūtas mantas aizstāšana pēc personas lūguma
(1) Ja personai piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija valsts labā, prokurors vai 

tiesnesis Krimināllikumā noteiktajā gadījumā var aizstāt konfiscēto mantu ar finanšu līdzekļiem 
šīs mantas vērtībā, ja persona, kurai piemērota konfiskācija, triju darba dienu laikā pēc nolēmuma 
spēkā stāšanās iesniegusi pamatotu lūgumu par mantas aizstāšanu un ja persona ir atlīdzinājusi 
cietušajam nodarīto kaitējumu. Jautājumu par mantas aizstāšanu izlemj rakstveida procesā, lēmumā 
nosakot 30 dienu termiņu finanšu līdzekļu labprātīgai samaksai.

(2) Lūgumu persona iesniedz tajā prokuratūrā, kurā pieņemts lēmums par noziedzīgi iegūtas 
mantas konfiskāciju, vai pirmās instances tiesā.

(3)  Sūdzību par lēmumu noraidīt lūgumu par mantas aizstāšanu izskata amatā augstāks 
prokurors vai augstāka līmeņa tiesas tiesnesis rakstveida procesā. Lēmums nav pārsūdzams.

(4) Noziedzīgi iegūtai mantai uzlikto arestu prokurors vai tiesnesis, kas pieņēmis lēmumu 
par mantas aizstāšanu, atceļ, kad persona samaksājusi finanšu līdzekļus aizstātās mantas vērtībā. 
Aizstātās mantas vērtību nosaka pēc vērtības, kāda tai bija aresta uzlikšanas brīdī.

(5)  Ja finanšu līdzekļi 30  dienu laikā pēc lēmuma par mantas aizstāšanu spēkā stāšanās 
netiek pilnībā samaksāti, lēmums par mantas konfiskācijas aizstāšanu zaudē spēku. Nolēmumu par 
noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju valsts labā nosūta izpildei šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā finanšu līdzekļi ir samaksāti daļēji, tiesnesis 
vai prokurors pēc tam, kad saņemts paziņojums par noziedzīgi iegūtās mantas konfiskācijas izpildi, 
rakstveida procesā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par samaksāto finanšu līdzekļu atmaksu personai, kurai piemērota noziedzīgi 
iegūtās mantas konfiskācija, ja noziedzīgi iegūtā manta konfiscēta;

2) par samaksāto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā, ja noziedzīgi iegūtās 
mantas konfiskācija nav bijusi iespējama.”

14. Izteikt 359. pantu šādā redakcijā: 
“359. pants. Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas rezultātā iegūto līdzekļu izmantošana
(1)  Pēc tam kad stājies spēkā gala nolēmums kriminālprocesā, noziedzīgi iegūtās mantas 

konfiskācijas rezultātā iegūtos līdzekļus vispirms izmanto pieprasītās kaitējuma kompensācijas 
nodrošināšanai un samaksai. Rīcība ar iegūtajiem līdzekļiem notiek Noziedzīgi iegūtas mantas 
konfiskācijas izpildes likumā noteiktajā kārtībā.

(2)  Pēc tam kad saņemts tiesu izpildītāja paziņojums par noziedzīgi iegūtas mantas 
konfiskācijas izpildi, tai skaitā par kaitējuma kompensācijas atlīdzināšanu cietušajam un nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda samaksu pašvaldībai, tiesnesis rakstveida procesā pieņem lēmumu par to 
līdzekļu piedziņu valsts labā no notiesātās personas, kuri izmantoti cietušajam nodarītā kaitējuma 
kompensācijai un nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanai. Lēmums nav pārsūdzams. Tiesa 
lēmumu ar pavadrakstu nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam šajā likumā noteiktajā kārtībā. 
Zvērināts tiesu izpildītājs piedziņu veic Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”
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15. Papildināt 360. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja noziedzīgi iegūtu nekustamo īpašumu konfiscē (trešajai personai), konfiskācija pati 

par sevi nevar būt par pamatu prasīt to saistību pirmstermiņa izpildi, kuras nodrošinātas ar attiecīgo 
nekustamo īpašumu, vai uzskatīt, ka minētās saistības tiek pārkāptas.”

16.  361. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:  
“(1) Lai nodrošinātu procesuālo izdevumu un cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas 

piedziņu, iespējamo noziedzīgi iegūtas mantas atdošanu pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam 
valdītājam, iespējamo noziedzīgi iegūtas mantas, līdzekļu, ko persona guvusi, realizējot šādu mantu, 
noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūto augļu vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītās 
mantas konfiskāciju un arī iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu, kriminālprocesā uzliek 
arestu mantai. Arestu mantai var uzlikt, lai nodrošinātu iespējamo mantas īpašās konfiskācijas 
aizstāšanu Krimināllikumā noteiktajos gadījumos, kā arī lai nodrošinātu tādas mantas piedziņu, 
kuras izcelsme ir noziedzīga nodarījuma atklāšanai izmantoti valsts līdzekļi.”;

izslēgt 1.1 daļu;
izslēgt sesto daļu;
papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
“(71)  Ja attiecībā uz mantu, kurai tiek uzlikts arests, ir reģistrēta hipotēka vai komercķīla, 

procesa virzītājs par pieņemto lēmumu informē hipotekāro kreditoru vai komercķīlas ņēmēju. 
Saņemot informāciju par aresta uzlikšanu mantai, hipotekārajam kreditoram vai komercķīlas 
ņēmējam ir tiesības iesniegt dokumentus par mantas izcelsmi.”;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā: 
“(9) Lēmuma kopiju nosūta vai izsniedz personai, kuras mantai tiek uzlikts arests.”

17. Papildināt likumu ar 361.1 pantu šādā redakcijā:  
“361.1 pants. Lēmuma par aresta uzlikšanu mantai nosūtīšana izpildei
(1) Aresta izpildi var uzdot veikt, nosūtot lēmuma izrakstu:

1) Valsts policijai; 
2) publiskajam reģistram, kurā reģistrētas tiesības uz arestēto  mantu, — lai tas ierakstītu 

aizliegumu šo mantu atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām;
3) kapitālsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai, kuras kapitāla daļas (akcijas) vai 

pajas ir arestētas, — lai tā visus naudas līdzekļus, kas attiecīgajai personai pienākas 
no kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības, ieskaitītu procesa virzītāja 
norādītajā bankas kontā (iestādes kontā, Valsts kases kontā vai personas kontā, 
kuram piemērots arests), kā arī ievērotu aizliegumu šīs kapitāla daļas (akcijas) vai 
pajas atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām;

4) kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurā glabājas arestētie naudas 
noguldījumi, finanšu instrumenti un kapitāla daļas (akcijas), — lai ar tiem tiktu 
pārtrauktas izdevumu operācijas.

(2)  Uzliekot arestu mantai, tās īpašniekam, valdītājam, lietotājam vai turētājam paziņo 
par aizliegumu ar to rīkoties vai to lietot, kā arī par kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka 
tiesībām. Ja nepieciešams, ķermenisku lietu izņem un nodod glabāšanā.

(3) Uzliekot arestu kapitāla daļām (akcijām) vai pajām, procesa virzītājs var uzlikt personai 
pienākumu paziņot, ja tai no šīm kapitāla daļām (akcijām) vai pajām pienākas kādi maksājumi vai 
naudas līdzekļi, tai skaitā no trešajām personām. 
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(4) Procesa virzītājs, uzliekot arestu kapitāla daļām (akcijām) vai pajām, var uzlikt pienākumu 
kapitālsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai, kuras kapitāla daļas (akcijas) vai pajas ir arestētas, 
visus naudas līdzekļus, kas personai pienākas no kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības, 
ieskaitīt procesa virzītāja norādītajā bankas kontā (iestādes kontā, Valsts kases kontā vai personas 
kontā, kuram piemērots arests).

(5) Procesa virzītājs, uzliekot arestu personālsabiedrības biedra naudas līdzekļiem, var uzlikt 
pienākumu personālsabiedrībai visus maksājumus, kas personai pienākas no personālsabiedrības, 
ieskaitīt procesa virzītāja norādītajā bankas kontā (iestādes kontā, Valsts kases kontā vai personas 
kontā, kuram piemērots arests).”

18.  362. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1)  Par aresta uzlikšanu mantai raksta protokolu. Protokols par aresta uzlikšanu mantai 

nav jāraksta, ja lēmumu par mantas arestu, nosūtot lēmuma izrakstu, uzdots izpildīt saskaņā 
ar šā likuma 361.1 panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktu un nav nepieciešams aprakstīt mantas 
individuālās pazīmes.”;

izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā: 
“(31) Uzliekot arestu mantai, par arestētiem ir uzskatāmi arī visi civilie augļi, kas personai 

rodas vai pienākas no arestētās mantas.”

19. Izteikt 364. pantu šādā redakcijā:
“364. pants. Arestam pakļautās mantas vērtības noteikšana
(1)  Mantu, kurai tiek uzlikts arests, novērtē pēc apvidū esošajām cenām, ņemot vērā 

nolietojuma pakāpi. Nekustamo īpašumu, kuram tiek uzlikts arests, novērtē pēc tirgus vērtības. Ja 
nepieciešams, mantas vērtības noteikšanai pieaicina speciālistu. 

(2)  Mantas vērtību nosaka aresta uzlikšanas brīdī. Ja tas nav iespējams, mantas vērtību 
pirmstiesas procesā nosaka ne vēlāk kā līdz pirmstiesas procesa pabeigšanai, bet iztiesāšanā — līdz 
tiesas aiziešanai uz apspriežu istabu.

(3) Naudu, finanšu instrumentus, akcijas un pamatkapitāla daļas uzskaita pēc to nominālās 
vērtības.

(4) Ja arests jāuzliek tikai daļai mantas par noteiktu summu, mantas īpašniekam vai lietotājam 
ir tiesības norādīt to mantu, kura, pēc viņa ieskata, būtu pakļaujama arestam.”

20. 364.1pantā:
papildināt otro daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā: 
“Ja procesa virzītājs ir tiesnesis vai tiesa, pieteikumu izskata un lēmumu pieņem rakstveida 

procesā.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja procesa virzītājs no institūcijas ir saņēmis informāciju par nekustamā īpašuma 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, viņš paziņo institūcijai summu, kāda saglabājama mantisko 
jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā.”;
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izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pēc arestētās mantas realizācijas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā vai pēc nekustamā 

īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām gadījumā, kad noslēgts līgums par nekustamā 
īpašuma labprātīgu atsavināšanu vai stājies spēkā likums par konkrētā īpašuma atsavināšanu, 
bet pirms atlīdzības izmaksāšanas attiecīgi zvērināts tiesu izpildītājs vai institūcija par to paziņo 
procesa virzītājam, lūdzot atcelt arestu realizētajai mantai, un procesa virzītāja norādīto summu 
ieskaita viņa norādītajā deponēto līdzekļu kontā.”

21. Izteikt 365. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 
“(3) Ja tiek uzlikts arests lietām, kuru apgrozība aizliegta ar likumu, kā arī naudai, valūtai, 

papīra formas finanšu instrumentiem, vekseļiem, papīra formas vārda akcijām un citiem naudas 
dokumentiem, izstrādājumiem no dārgmetāliem un dārgakmeņiem, kā arī dārgmetāliem un 
dārgakmeņiem, to glabāšanas vietu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4)  Naudas noguldījumi, finanšu instrumenti un kapitāla daļas (akcijas), kas glabājas 
kredītiestādēs vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās, netiek izņemtas, bet pēc lēmuma saņemšanas 
par aresta uzlikšanu mantai ar tām tiek pārtrauktas izdevumu operācijas.”

22.  366. pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. punktu;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Par aresta noņemšanu procesa virzītājs pēc nolēmuma spēkā stāšanās nekavējoties paziņo 

personai, hipotekārajam kreditoram, komercķīlas ņēmējam, publiskajam reģistram, kapitālsabiedrībai, 
kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura nodrošināja mantas aresta izpildi.”

23. Papildināt 389. panta otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 
“Kriminālprocesā par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas pēc sava rakstura vērsts uz 

materiāla vai citāda rakstura labuma gūšanu vai kas saistīts ar terorismu, vai kas izdarīts organizētā 
grupā, izmeklēšanas tiesnesis termiņu tiesību ierobežojumiem attiecībā uz, iespējams, noziedzīgi 
iegūto mantu, līdzekļiem, ko persona guvusi no šādas mantas realizācijas, kā arī noziedzīgi iegūtās 
mantas izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem var pagarināt vēl par trim mēnešiem.”

24. 392.1 pantā:
izteikt ceturtās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

“3) aresta atcelšanu mantai, izņemot gadījumu, kad process par noziedzīgi iegūtu mantu 
tiek nodots izlemšanai tiesai;

 4) lēmumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta, ar noziedzīgu 
nodarījumu saistītās mantas un noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju;”;

papildināt ceturto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem, ar noziedzīgu nodarījumu saistīto mantu, 

noziedzīgi iegūto mantu, kā arī citiem izņemtajiem priekšmetiem, dokumentiem 
un vērtībām;”;

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:
“(9)  Ja kriminālprocess tiek izbeigts uz personu nereabilitējoša pamata un krimināllietā 

nepieciešams izlemt par rīcību ar mantu, uz kuru tiesības reģistrētas publiskajā reģistrā un ieraksts 
šajā reģistrā ir grozīts pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas un par kuru ir pietiekami pierādījumi, 
ka manta ir noziedzīgi iegūta, procesa virzītājs lemj par materiālu nosūtīšanu tiesai izlemšanai šā 
likuma 59. nodaļā noteiktajā kārtībā.
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(10) Ja iepriekš ir pieņemts lēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju šā likuma 
59.  nodaļā noteiktajā kārtībā un tas bija nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, procesa 
virzītājs par kriminālprocesa izbeigšanu paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, uzdodot konfiscētos 
vai konfiskācijas izpildes rezultātā iegūtos līdzekļus, kas deponēti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta 
kontā, ieskaitīt valsts budžetā.”

25. Papildināt 413. panta ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: 
“Par lēmuma pieņemšanu un krimināllietas nosūtīšanu tiesai procesa virzītājs informē 

kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku, kura mantai uzlikts arests.”

26. Aizstāt 449. panta trešās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus “un cietušais vai viņa 
pārstāvis” ar vārdiem “cietušais vai viņa pārstāvis un kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, 
kura mantai uzlikts arests”.

27. Papildināt 455. panta pirmo daļu pēc vārdiem “un viņa pārstāvim” ar vārdiem “kā arī 
kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests”.

28. Papildināt 458. panta ceturto daļu pēc vārda “cietušā” ar vārdiem “kā arī kriminālprocesā 
aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts arests”.

29. 470. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“470.  pants. Liecinieka, eksperta vai kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka 

neierašanās sekas”; 
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts arests, neierašanās uz 

tiesas sēdi nav šķērslis lietas iztiesāšanai, ja ir ievērota šīs personas uzaicināšanas kārtība.”

30. 484. pantā:
papildināt ceturto daļu pēc vārda “ekspertu” ar vārdiem “kriminālprocesā aizskartā mantas 

īpašnieka, kura mantai uzlikts arests”;
aizstāt astotās daļas trešajā teikumā vārdus “un cietušais” ar vārdiem “cietušais un 

kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests”.

31. Papildināt 491. panta 7. punktu pēc vārda “pārstāvja” ar vārdiem “vai kriminālprocesā 
aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts arests”.

32. Papildināt 496. panta pirmo daļu pēc vārda “aizstāvis” ar vārdiem “un kriminālprocesā 
aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests”.

33.  499. pantā:
papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārda “pārstāvja” ar vārdiem “un kriminālprocesā 

aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts arests”;
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papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 
“(21)  Ja kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests, nepiekrīt 

pieņēmumam par mantas noziedzīgo izcelsmi un tas neietekmē noziedzīgā nodarījuma juridisko 
kvalifikāciju, tiesa var veikt pierādījumu pārbaudi tikai jautājumā par rīcību ar mantu.”;

papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārda “kompensāciju” ar vārdiem “rīcību ar 
mantu”.

34.  Papildināt 500.  panta otro daļu pēc vārda “noklausās” ar vārdiem “kriminālprocesā 
aizskarto mantas īpašnieku, kura mantai uzlikts arests”.

35.  502. pantā:
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 
“Kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, ar tiesas 

atļauju ir tiesības uzdot jautājumus personām, kuras tiesā sniedz liecību, attiecībā uz mantu.”;
papildināt trešo daļu pēc vārda “personām” ar vārdiem “un kriminālprocesā aizskartajam 

mantas īpašniekam”. 

36. 505. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “pārstāvis” ar vārdiem “kriminālprocesā aizskartais mantas 

īpašnieks, kura mantai uzlikts arests”;
papildināt otro daļu pēc vārda “pārstāvji” ar vārdiem “kriminālprocesā aizskartie mantas 

īpašnieki, kuru mantai uzlikts arests”.

37.  506. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 
“(21) Kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests, tiesu debatēs 

var izteikties par mantas izcelsmi.”;
papildināt piekto daļu ar vārdiem “un mantas izcelsmi”.

38. 514. pantā:
izteikt pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

“11) par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta un ar noziedzīgu nodarījumu 
saistītās mantas konfiskāciju;”;

papildināt pirmo daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
“111) rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem, dokumentiem, mantu, kas saistīta ar noziedzīgu 

nodarījumu, citiem procesa laikā izņemtajiem priekšmetiem un vērtībām un mantu, 
kurai uzlikts arests.”

39. Izteikt 528. panta pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā: 
“9) kaitējuma kompensāciju, tai skaitā valsts izmaksātās kompensācijas apmēru, nosakot 

termiņu sprieduma labprātīgai izpildei — 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās 
dienas —, un pienākumu iesniegt tiesai dokumentus par kaitējuma kompensācijas 
atlīdzināšanu;”. 
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40. Izteikt 529. panta 1. punktu šādā redakcijā: 
“1) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta un ar noziedzīgu nodarījumu saistītās 

mantas konfiskāciju, kā arī rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem, dokumentiem, 
ar noziedzīgu nodarījumu saistīto mantu, citiem procesa laikā izņemtajiem 
priekšmetiem un vērtībām;”.

41. 530. pantā:
papildināt trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda “pārstāvis” ar vārdiem “kā arī kriminālprocesā 

aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests”;
papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārda “pārstāvim” ar vārdiem “kā arī 

kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests”.

42. Papildināt 559. panta ceturto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) apelācijas sūdzībā ir izteikts lūgums tikai par noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju 

vai piedziņu.”

43. Papildināt 561. panta trešo daļu pēc vārda “pārstāvis” ar vārdiem “kā arī kriminālprocesā 
aizskartais mantas īpašnieks, kura mantai uzlikts arests”.

44.  Papildināt 563.  panta 1.1  daļas 4.  punktu pēc vārda “kompensāciju” ar vārdiem “par 
noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju vai piedziņu”.

45. Papildināt 568. panta trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda “pārstāvim” ar vārdiem “kā arī 
kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests”.

46.  571. pantā: 
papildināt pirmo daļu ar vārdiem “kā arī kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks, kura 

mantai uzlikts arests”;
papildināt otro daļu pēc vārda “cietušais” ar vārdiem “un kriminālprocesā aizskartais mantas 

īpašnieks, kura mantai uzlikts arests”.

47. Aizstāt 586. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “kā arī cietušā vai viņa pārstāvja” ar 
vārdiem “cietušā vai viņa pārstāvja, kā arī kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai 
uzlikts arests”.

48. Izteikt 626. pantu šādā redakcijā:  
“626. pants. Iemesls uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu
(1) Izmeklētājam ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai prokuroram ir tiesības pirmstiesas 

kriminālprocesā radušos mantisko jautājumu savlaicīgas atrisināšanas un procesa ekonomijas 
interesēs izdalīt no krimināllietas materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu un uzsākt procesu, ja 
pastāv šādi nosacījumi:

1) pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta, kura izņemta vai kurai uzlikts 
arests, ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu;

2) objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika 
periodā) nav iespējama vai tas var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus.
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(2) Izmeklētājam ar uzraugošā prokurora piekrišanu ir tiesības, izbeidzot kriminālprocesu uz 
personu nereabilitējoša pamata, izdalīt no krimināllietas materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu 
un uzsākt procesu, ja pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta, kura izņemta vai kurai 
uzlikts arests, ir noziedzīgi iegūta.

(3)  Prokuroram ir tiesības, izbeidzot kriminālprocesu uz personu nereabilitējoša pamata, 
izdalīt no krimināllietas materiālus par tādas mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu, uz kuru tiesības 
reģistrētas publiskajā reģistrā un šīs tiesības noziedzīgā nodarījuma rezultātā reģistrā ir grozītas, un 
uzsākt procesu.”

49. 627. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “krimināllietu” ar vārdu “materiālus”;
papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) cietušo, ja tāds ir.”

50.  630. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā: 

“1) vai manta ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu;”; 
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja tiesa pieņem lēmumu izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu tādā kriminālprocesā, 

kas izbeigts uz personu nereabilitējoša pamata, tā papildus šā panta pirmajā daļā minētajam izlemj 
arī par mantas aresta atcelšanu.”

51. Izteikt 60. nodaļu šādā redakcijā: 
“60. nodaļa. Spriedumu, lēmumu un prokurora priekšrakstu  

spēkā stāšanās, nodošana izpildei un izpildes kārtība
632. pants. Sprieduma stāšanās spēkā
(1)  Pirmās instances tiesas spriedums stājas spēkā, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai 

apelācijas vai kasācijas kārtībā un spriedums nav pārsūdzēts. Saīsinātais spriedums stājas spēkā pēc 
tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu un lūgums nav 
iesniegts.

(2) Apelācijas instances tiesas spriedums stājas spēkā, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai 
kasācijas kārtībā un spriedums nav pārsūdzēts. Ja kasācijas sūdzība vai protests ir iesniegts, 
spriedums stājas spēkā dienā, kad kasācijas instances tiesa ir izskatījusi lietu, ja tā spriedumu nav 
atcēlusi vai ir atteikusies pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu.

(3) Ja lietā ir vairāki apsūdzētie un ja spriedums pārsūdzēts kaut vai attiecībā uz vienu no 
viņiem, spriedums nestājas spēkā attiecībā uz visiem apsūdzētajiem.

(4) Notiesājošā spriedumā ietvertais tiesas lēmums par drošības līdzekli un par kaitējuma 
kompensācijas vai mantas konfiskācijas nodrošināšanu stājas spēkā uzreiz pēc sprieduma 
pasludināšanas.

(5)  Ja pirmās instances tiesas vai apelācijas instances tiesas spriedumu ir pārsūdzējis 
kriminālprocesā aizskartais mantas īpašnieks daļā par mantu vai ir iesniegts prokurora protests 
daļā par rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu, tad pārējā daļā spriedums stājas spēkā.

633. pants. Tiesas lēmuma stāšanās spēkā
(1)  Pirmās instances tiesas lēmums stājas spēkā un tiek izpildīts, kad beidzies termiņš tā 

pārsūdzēšanai un lēmums nav pārsūdzēts.
(2) Apelācijas instances tiesas lēmums stājas spēkā, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai 

kasācijas kārtībā un lēmums nav pārsūdzēts.
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(3)  Tiesas lēmums par lietas izbeigšanu nekavējoties izpildāms tajā daļā, kura attiecas uz 
apsūdzētā atbrīvošanu no drošības līdzekļa, kas saistīts ar brīvības atņemšanu.

(4) Kasācijas instances tiesas lēmums stājas spēkā tā pasludināšanas dienā un nav pārsūdzams.
(5) Lēmums, ar kuru notiesātais tiek nosacīti pirms termiņa atbrīvots no soda izciešanas, nav 

pārsūdzams un stājas spēkā nekavējoties. Tiesa ne vēlāk kā nākamajā dienā nosūta lēmumu Valsts 
probācijas dienestam.

633.1 pants. Prokurora priekšraksta stāšanās spēkā 
Prokurora priekšraksts par sodu un prokurora priekšraksts par piespiedu ietekmēšanas 

līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai stājas spēkā, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai un 
tas nav pārsūdzēts vai arī sūdzība noraidīta.

634. pants. Sprieduma, lēmuma un prokurora priekšraksta nodošana izpildei 
(1) Spriedumu un lēmumu nodod izpildei tiesa, kas taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu 

pirmajā instancē, septiņu dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā vai lietas saņemšanas no apelācijas vai 
kasācijas instances tiesas.

(2) Prokurora priekšrakstu nodod izpildei prokuratūra, kuras prokurors to sastādījis, septiņu 
dienu laikā pēc šā priekšraksta stāšanās spēkā.

(3) Spriedumu, lēmumu un prokurora priekšrakstu nosūta izpildei kopā ar pavadrakstu. Ja 
lieta skatīta apelācijas vai kasācijas kārtībā, nosūta arī attiecīgi apelācijas vai kasācijas instances tiesas 
nolēmuma kopiju. Ja saņemts īpaši aizsargājama cietušā pieteikums, kurā lūgts sniegt informāciju 
par tās notiesātās personas atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma vietas, kura radījusi viņam 
kaitējumu, informāciju par pieteikumu nosūta Ieslodzījuma vietu pārvaldei. 

(4) Nolēmumu vai prokurora priekšrakstu nosūta: 
1) Ieslodzījuma vietu pārvaldei — ja ar tiesas spriedumu piespriesta īslaicīga brīvības 

atņemšana un persona neatrodas ieslodzījumā;
2) ieslodzījuma vietai — ja piemērots brīvības atņemšanas sods vai īslaicīga brīvības 

atņemšana un persona atrodas ieslodzījumā;
3) Valsts probācijas dienestam — ja brīvības atņemšanas sods piemērots nosacīti vai ja 

piespriests piespiedu darbs vai probācijas uzraudzība;
4) institūcijai, kas ir kompetenta uzraudzīt attiecīgā tiesību ierobežojuma ievērošanu 

(ja tāda ir), — ja piemērota tiesību ierobežošana; 
5) tiesai pēc piekritības maksātnespējas procesa lietas ierosināšanai — ja juridiskajai 

personai piemērota likvidācija;
6) Valsts policijai — personas aizturēšanai un nodošanai brīvības atņemšanas iestādei, 

ja piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai 
piemērots brīvības atņemšanas sods un persona neatrodas ieslodzījumā.

(5)  Apsūdzēto attaisnojošs spriedums, no soda atbrīvojošs spriedums un spriedums par 
nosacītu notiesāšanu daļā par apsūdzētā atbrīvošanu no drošības līdzekļa, kas saistīts ar brīvības 
atņemšanu, tiek izpildīts nekavējoties pēc sprieduma pasludināšanas.

(6)  Ja zvērinātam tiesu izpildītājam nodots izpildei lēmums par noziedzīgi iegūtas mantas 
konfiskāciju, kas pieņemts šā likuma 59. nodaļā noteiktajā kārtībā, un ja attiecīgajā kriminālprocesā 
nav iesniegts vai apmierināts cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas pieteikums, tiesa vai 
prokurors par pieņemto gala nolēmumu paziņo zvērinātam tiesu izpildītājam, uzdodot konfiscētos 
vai konfiskācijas izpildes rezultātā iegūtos līdzekļus, kas deponēti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta 
kontā, ieskaitīt valsts budžetā.

634.1 pants. Mantiska rakstura nolēmuma nodošana izpildei 
(1) Zvērināti tiesu izpildītāji izpilda nolēmumus par:

1) mantas konfiskāciju kā papildsodu;
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2) juridiskajai personai piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem — mantas 
konfiskāciju vai naudas piedziņu;

3) noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtības piedziņu;
4) procesuālo izdevumu piedziņu;
5) cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu;
6) noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, izņemot šajā pantā noteiktos 

gadījumus;
7) noziedzīgi iegūtas mantas vērtības piedziņu;
8) trešās personas mantas konfiskāciju, ja noziedzīgi iegūta manta ir atsavināta, 

iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta un to nav iespējams konfiscēt.
(2) Lai izpildītu šā panta pirmajā daļā minētos nolēmumus, izņemot šajā daļā norādīto 

gadījumu, tiesa izpildrakstu vai prokurors lēmuma vai priekšraksta izrakstu (turpmāk — izpildu 
dokuments) nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam pēc personas (notiesātā) dzīvesvietas 
(juridiskajai personai — pēc tās juridiskās adreses) vai pēc tās mantas atrašanās vietas. Ja 
kriminālprocesā nav pieņemts nolēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, izpildu 
dokumentu par cietušajam — juridiskajai personai — nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu 
izsniedz cietušajam pēc viņa lūguma.

(3) Ja personas dzīvesvieta (juridiskajām personām — juridiskā adrese) un mantas atrašanās 
vieta atrodas dažādu apgabaltiesu darbības teritorijā, izpildu dokumentu nosūta izpildei zvērinātam 
tiesu izpildītājam pēc mantas atrašanās vietas. Ja manta atrodas vairāku apgabaltiesu darbības 
teritorijā, sagatavo tik izpildu dokumentu, cik apgabaltiesu darbības teritorijā manta atrodas, un 
nosūta izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem pēc mantas atrašanās vietas.

(4) Ja piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija, izpildu dokumentu nosūta izpildei 
zvērinātam tiesu izpildītājam pēc mantas atrašanās vietas. Ja vienā nolēmumā konfiscēta gan 
kustamā vai nekustamā manta, gan bezķermeniska lieta vai finanšu līdzekļi, izpildu dokumentu 
nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam pēc kustamās vai nekustamās mantas atrašanās vietas.

(5) Izpildu dokumentu daļā par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju nosūta Valsts 
ieņēmumu dienestam, ja:

1) kriminālprocess ir pabeigts un tajā nav bijis iesniegts vai nav apmierināts cietušajam 
nodarītā kaitējuma kompensācijas pieteikums; 

2) kriminālprocess ir pabeigts un tajā ir apmierināts tikai valstij kā cietušajam nodarītā 
kaitējuma kompensācijas pieteikums;

3) lēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pieņemts šā likuma 59. nodaļā 
noteiktajā kārtībā un kriminālprocesā cietušais nav pieteicis kaitējuma kompensāciju 
vai vienīgais cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas pieteicējs ir valsts.

(6)  Ja zvērinātam tiesu izpildītājam ir nodots izpildei lēmums par noziedzīgi iegūtas 
mantas konfiskāciju, kas pieņemts šā likuma 59. nodaļā noteiktajā kārtībā, un ja gala nolēmumā 
ir apmierināts cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas pieteikums, tiesa izpildrakstu daļā 
par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam, 
kuram tika nodots izpildei lēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. 

(7) Izpildrakstu izraksta rajona (pilsētas) tiesa, kas pieņēmusi nolēmumu šā likuma 59. nodaļā 
noteiktajā kārtībā, vai pirmās instances tiesa. Izpildrakstu nosūta izpildei kopā ar lēmuma vai 
protokola par aresta uzlikšanu mantai izrakstu, ja šāds protokols ir sastādīts. Izpildrakstā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kas izsniegusi izpildrakstu;
2) lietu, kurā izsniegts izpildraksts;
3) nolēmuma taisīšanas laiku;
4) nolēmuma rezolutīvo daļu;
5) laiku, kad nolēmums stājas spēkā, vai norādi, ka nolēmums izpildāms nekavējoties;
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6) kādā daļā nolēmums izpildāms;
7) tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, pret kuru veicama 

piedziņa vai kuras manta konfiscējama, bet juridiskajai personai — tās nosaukumu, 
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

8) tā cietušā vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, kā arī kredītiestādes 
(finanšu iestādes) konta numuru un rekvizītus, kura kaitējuma kompensācija ir 
apmierināta, bet juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un 
juridisko adresi, kā arī tās norādīto kredītiestādes (finanšu iestādes) konta numuru 
un rekvizītus;

9) informāciju par cietušā pieteikto kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā, kas nav 
pabeigts; 

10) informāciju par to, ka nolēmums nodots izpildei vienlaikus vairākiem zvērinātiem 
tiesu izpildītājiem; 

11) izpildraksta izsniegšanas laiku.
(8) Ja vienā spriedumā ietverti vairāki šā panta pirmajā daļā minētie nolēmumi, tiesa katra 

nolēmuma izpildei izraksta atsevišķu izpildrakstu.
(9)  Prokurora lēmuma vai priekšraksta izrakstu nosūta izpildei kopā ar pavadrakstu un 

lēmuma vai protokola par aresta uzlikšanu mantai izrakstu, ja šāds protokols ir sastādīts. Pavadrakstā 
norāda:

1) tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, pret kuru veicama 
piedziņa vai kuras manta konfiscējama, bet juridiskajai personai — tās nosaukumu, 
reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) informāciju par to, ka nolēmums nodots izpildei vienlaikus vairākiem zvērinātiem 
tiesu izpildītājiem;

3) laiku, kad prokurora lēmums vai priekšraksts stājas spēkā.
(10) Tiesa, šajā pantā noteiktajos gadījumos nosūtot zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei 

izpildrakstu par kaitējuma kompensācijas piedziņu cietušā labā, par to informē cietušo.
(11)  Nolēmums par mantas konfiskāciju kā papildsodu vai kā piespiedu ietekmēšanas 

līdzekli, kā arī nolēmums par cietušā labā piedzenamo kaitējuma kompensāciju vai par noziedzīga 
nodarījuma izdarīšanas priekšmeta vērtības piedziņu izpildāms Civilprocesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

(12) Nolēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju izpildāms Noziedzīgi iegūtas 
mantas konfiskācijas izpildes likumā vai normatīvajos aktos, kas regulē rīcību ar valstij piekritīgo 
mantu, noteiktajā kārtībā. Nolēmums par noziedzīgi iegūtas mantas vērtības piedziņu vai par trešās 
personas mantas konfiskāciju, ja noziedzīgi iegūta manta ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai 
nomaskēta un to nav iespējams konfiscēt, izpildāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(13) Ja šis likums paredz termiņu nolēmuma labprātīgai izpildei, to nosūta izpildei pēc tam, 
kad beidzies labprātīgas izpildes termiņš.

634.2 pants. Notiesātā meklēšana
(1) Ja notiesātais slēpjas un nav zināma viņa atrašanās vieta vai notiesātais neierodas īslaicīgās 

brīvības atņemšanas soda izciešanai, tās tiesas tiesnesis, kura kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu 
izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar brīvības atņemšanu, pieņem lēmumu par notiesātā 
meklēšanu. Lēmumu par notiesātā meklēšanu pieņem rakstveidā. Šis lēmums nav pārsūdzams. 

(2) Lēmumu par notiesātā meklēšanu nodod izpildei operatīvās darbības subjektam atbilstoši 
tā kompetencei.
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635. pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 
noteikšanu 

(1) Tiesa lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu kopā ar ekspertīzes 
atzinuma kopiju nosūta izpildei ārstniecības iestādei. Lēmums par medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļa noteikšanu izpildāms nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.

(2)  Ja kopš dienas, kad stājies spēkā lēmums par Krimināllikuma 68.  panta pirmās daļas 
1. punktā paredzēto medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu, ir pagājuši seši mēneši un 
lēmuma izpilde šajā laikā nav uzsākta, attiecīgās personas ārstēšana bez tās piekrišanas tiek atlikta 
līdz ārsta speciālista atzinuma saņemšanai.

(3) Ja kopš dienas, kad stājies spēkā lēmums par Krimināllikuma 68. panta pirmās daļas 2. un 
3. punktā paredzēto medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu, ir pagājuši seši mēneši un 
lēmuma izpilde šajā laikā nav uzsākta, attiecīgo personu var ievietot stacionārā, bet ārstēšana bez 
tās piekrišanas tiek atlikta līdz ārsta speciālista atzinuma saņemšanai.

(4) Personas ārstēšanu var uzsākt, ja ārsts speciālists vai ārstu konsilijs sniedz atzinumu, ka 
persona nav izveseļojusies, tās veselības stāvoklis nav būtiski mainījies un ir nepieciešama noteiktā 
piespiedu ārstēšana.

(5) Ja ārsts speciālists vai ārstu konsilijs atzīst, ka persona ir izveseļojusies vai tās veselības 
stāvoklis ir mainījies tiktāl, ka nav nepieciešama piespiedu ārstēšana vai šā panta trešajā daļā 
minētajā gadījumā piespiedu ārstēšanu var veikt ambulatori, jautājums par noteiktā medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu tiek izskatīts šā likuma 607. pantā noteiktajā 
kārtībā.

636. pants. Prokurora priekšraksta izpildes kārtība 
(1)  Prokurors naudas soda vai naudas piedziņas samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos 

atbilstoši Krimināllikumā noteiktajam, ja persona, kurai sods vai piespiedu ietekmēšanas līdzeklis 
piemērots ar prokurora priekšrakstu, 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniegusi motivētu 
lūgumu par naudas soda vai naudas piedziņas samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos.

(2) Ja naudas sods vai naudas piedziņa 30 dienu laikā pēc prokurora priekšraksta stāšanās spēkā 
nav samaksāta vai ja naudas soda vai naudas piedziņas iemaksa nav veikta termiņā, kāds noteikts, sadalot 
vai atliekot naudas soda vai naudas piedziņas samaksu, prokurors ierosina rajona (pilsētas) tiesai, kuras 
darbības teritorijā atrodas prokuratūras iestāde, izlemt jautājumu par naudas soda aizstāšanu saskaņā 
ar Krimināllikumā noteikto, bet nesamaksāto naudas piedziņu nosūta piespiedu izpildei.

637. pants. Paziņojums notiesātā tuviniekiem par soda izciešanas vietu
Pēc tam kad spēkā stājies spriedums, ar kuru notiesātajam piespriesta brīvības atņemšana, 

brīvības atņemšanas iestādes administrācija nodrošina iespēju nekavējoties informēt viņa tuvinieku 
vai citas personas pēc notiesātā izvēles par soda izciešanas vietu.

638. pants. Tiesas nolēmuma izpildes atlikšana
(1) Ja piespriesta brīvības atņemšana, tās tiesas tiesnesis, kurā lieta izskatīta pirmajā instancē, 

pēc notiesātā iesnieguma var atlikt sprieduma izpildi šādos gadījumos:
1) ja notiesātais saslimis ar smagu slimību, kas kavē soda  izciešanu, — kamēr viņš 

izveseļojas;
2) ja notiesātā atrodas grūtniecības stāvoklī sprieduma izpildīšanas brīdī, — uz laiku, 

ne ilgāku par vienu gadu;
3) ja notiesātajam ir mazgadīgs bērns, — uz laiku, līdz bērns sasniedz triju gadu 

vecumu;
4) ja tūlītēja soda izciešana var radīt sevišķi smagas sekas notiesātajam vai viņa ģimenei 

sakarā ar ugunsgrēku vai citu stihisku postu, vienīgā darbspējīgā ģimenes locekļa 
smagu slimību vai nāvi un citos izņēmuma gadījumos, — uz tiesas noteiktu laiku, 
bet ne ilgāku par trim mēnešiem.

http://likumi.lv/doc.php?id=88966
http://likumi.lv/doc.php?id=88966
http://m.likumi.lv/doc.php?id=88966
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(2)  Ja piespriesta brīvības atņemšana, sprieduma izpildi nedrīkst atlikt personām, kas 
notiesātas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu.

(3) Naudas soda vai naudas piedziņas samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz 
vienam gadam, ja persona, kurai piemērots sods vai piespiedu ietekmēšanas līdzeklis, 30  dienu 
laikā nevar to samaksāt un ir iesniegusi motivētu lūgumu par naudas soda samaksas atlikšanu vai 
sadalīšanu termiņos.

639. pants. Nolēmuma un prokurora priekšraksta izpildes kontrole
(1) Nolēmuma pilnīgu izpildi kontrolē pirmās instances tiesa. Iestāde, kas izpilda nolēmumu, 

nekavējoties paziņo tai par nolēmuma izpildi.
(2)  Prokurora priekšraksta izpildi kontrolē prokuratūra. Iestāde, kas veica prokurora 

priekšrakstā noteiktā soda vai piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildi, par tā izpildi nekavējoties 
paziņo prokuratūrai, kuras prokurors bija izdevis priekšrakstu.

(3)  Ja nolēmuma izpilde daļā par cietušā labā piedzenamo kaitējuma kompensāciju nav 
iespējama, zvērināts tiesu izpildītājs par to paziņo tiesai un cietušajam.”

52.  645. pantā:
papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem “naudas soda” ar vārdiem “un naudas piedziņas”;
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1)  Ja naudas sods vai naudas piedziņa 30 dienu laikā pēc nolēmuma spēkā stāšanās nav 

samaksāta vai ja naudas soda vai naudas piedziņas iemaksa nav veikta termiņā, kāds noteikts, 
sadalot vai atliekot naudas soda vai naudas piedziņas samaksu, tiesnesis nosaka tiesas sēdi un 
naudas sodu aizstāj saskaņā ar Krimināllikumā noteikto vai, ja juridiskajai personai piemērota 
naudas piedziņa, — tiesa nolēmumu par piespiedu ietekmēšanas līdzekli nosūta piespiedu izpildei.” 

53. Papildināt likumu ar 649.1 pantu šādā redakcijā: 
“649.1 pants. Nolēmuma par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu izpilde, 

ja ir vairāki nolēmumi
(1) Ja attiecībā uz personu ir vairāki nolēmumi par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa 

noteikšanu, tiesa, kura taisījusi pēdējo nolēmumu pirmajā instancē, saskaņā ar Krimināllikumā 
noteikto pieņem lēmumu par galīgā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu.

(2) Jautājumus, kuri saistīti ar nolēmumā noteiktā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa 
izpildi un kontroli, kā arī neskaidrības, kas rodas, izpildot tiesas lēmumu, pēc nolēmuma izpildes 
iestādes vai prokurora iesnieguma izlemj tās pirmās instances tiesas tiesnesis, kura pieņēmusi 
nolēmumu par galīgā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu.”

54. 785. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesa izpildrakstu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nodošanu izpildīšanai 

(naudas piedziņu juridiskajām personām, kompensāciju cietušajam, procesuālo izdevumu atlīdzību 
un maksājumu cietušo atbalsta fondam vai organizācijai), kurā norāda šā likuma 634.1 panta trešajā 
daļā minēto informāciju, nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

55. 791. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “spriedumā” ar vārdu “nolēmumā”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “notiesājošā sprieduma” ar vārdu “nolēmuma”.

http://likumi.lv/doc.php?id=88966
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56. Izteikt 797. panta otro daļu šādā redakcijā: 
“(2)  Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izpildrakstu nosūta tiesu izpildītājam. Izpildrakstā 

norāda, ka lēmums pieņemts, pamatojoties uz Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes 
lūgumu par mantas konfiskāciju, kā arī šā likuma 634.1 panta ceturtajā daļā minēto informāciju. 
Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis nosūta Tieslietu ministrijai pieņemtā lēmuma kopiju un informāciju 
par tiesu izpildītāju, kuram lēmums nosūtīts izpildīšanai.”

57. Papildināt 903. panta otro daļu pēc vārdiem “naudas soda vai” ar vārdiem “noziedzīgi 
iegūtas”.

58. Papildināt pārejas noteikumus ar 63., 64., 65. un 66.punktu šādā redakcijā: 
“63. Procesuālās darbības, kas veiktas saskaņā ar Kriminālprocesa likumu redakcijā, kas bija 

spēkā līdz 2017. gada 31. jūlijam, un to rezultātā iegūtie materiāli saglabā savu tiesisko statusu.
64. Šā likuma 634.1 panta otrā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
65. Līdz 2018. gada 31. decembrim, lai izpildītu šā likuma 634.1 panta pirmajā daļā minētos 

nolēmumus (izņemot nolēmumu par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu), 
izpildu dokumentu nosūta izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam pēc personas (notiesātā) 
dzīvesvietas (juridiskajai personai — pēc tās juridiskās adreses) vai pēc tās mantas atrašanās vietas.

66.  Līdz 2018.  gada 31.  decembrim, lai izpildītu tiesas nolēmumu daļā par cietušajam 
nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu, tiesa izpildrakstu izsniedz cietušajam pēc viņa lūguma, 
izņemot gadījumu, kad vienā nolēmumā ir piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija 
un apmierināts cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas pieteikums. Ja vienā nolēmumā ir 
piemērota noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija un apmierināts cietušajam nodarītā kaitējuma 
kompensācijas pieteikums, tiesa izpildrakstus nosūta zvērinātam tiesu izpildītājam atbilstoši šā 
likuma 634.1 panta ceturtajā daļā noteiktajam.”

59.  Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.  punktu šādā 
redakcijā: 

“9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.  gada 3.  aprīļa direktīvas 2014/42/ES par 
nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas 
Savienībā.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

260. 633L/12 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187., 227. nr.; 2014, 172., 257. nr.; 
2015, 124. nr.; 2016, 31., 115. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:
aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus “Kriminālprocesa likumā” ar vārdu “Krimināllikumā”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “Kriminālprocesa likumā lietoto terminu “noziedzīgi iegūta manta, 

arī finanšu līdzekļi”” ar vārdiem “Krimināllikumā lietoto terminu “noziedzīgi iegūta manta””;
aizstāt trešajā daļā vārdus “Kriminālprocesa likumā” ar vārdu “Krimināllikumā”.

2. 5. pantā:
aizstāt pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdu “zinot” ar vārdu “apzinoties”;
izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā 
vai to realizēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.”;

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir atzīstamas arī šā panta pirmās daļas 1., 2. un 

3. punktā minētās darbības, kad persona apzināti pieļāva, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.”

3. 56. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kontroles dienests atbilstoši šā likuma prasībām sniedz informāciju pēc ģenerālprokurora 

vai īpaši pilnvarotu prokuroru no likumības un pamatotības viedokļa izvērtēta un akceptēta 
operatīvās darbības subjektu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, kā arī tiesas 
pieprasījuma operatīvās darbības procesā vai kriminālprocesā.”;

http://likumi.lv/doc.php?id=178987
http://likumi.lv/doc.php?id=178987
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papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Kontroles dienests pēc operatīvās darbības subjektu, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, 

prokuratūras vai tiesas pieprasījuma sniedz informāciju, vai tā rīcībā ir ziņas par personu vai tās 
kontu. Informāciju pieprasa operatīvās darbības procesā vai kriminālprocesā, ja ir pamatotas 
aizdomas, ka attiecīgā persona ir saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma 
finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu vai citu ar šo darbību saistīto noziedzīgo nodarījumu, 
vai tās rīcībā varētu būt noziedzīgi iegūti līdzekļi. Informāciju sniedz šifrētā veidā, personas datus 
pseidonimizējot, saskaņā ar noslēgto divpusējo līgumu.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

261. 634L/12 Grozījumi Civilprocesa likumā 
Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 
1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 
2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 63., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 
112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 
241., 249. nr.; 2017, 117. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:
“17) pieteikuma iesniedzēji — par adopcijas apstiprināšanu.”

2. Papildināt 44. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Par šā panta pirmās daļas 1.  punktā minēto atlīdzināmo izdevumu faktisko apmēru 

uzskata gan izdevumus, kuri jau ir samaksāti, gan izdevumus, par kuriem saskaņā ar advokāta un 
puses vienošanos par juridiskās palīdzības sniegšanu ir izrakstīts rēķins.”

3. 77. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11)  Pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu izskata rakstveida procesā, izņemot 

gadījumu, ja tiesa uzskata par nepieciešamu pieteikumu izskatīt tiesas sēdē.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.”

4. Izteikt 128. panta otrās daļas 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) kredītiestādes nosaukums un konta numurs, kurā veicama piedzenamās summas 

samaksa vai atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi;”.

5. Papildināt 148. panta otro daļu ar 5.2 punktu šādā redakcijā:
“52) kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi;”.

6. Izteikt 193. panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Turklāt norāda, kam un kādā apmērā maksājami tiesāšanās izdevumi, minot arī kredītiestādes 

nosaukumu un konta numuru, kurā veicama samaksa, sprieduma labprātīgas izpildes termiņu, 
ja tiesa tādu noteikusi, sprieduma pārsūdzēšanas termiņu un kārtību, kā arī pilna sprieduma 
sastādīšanas datumu.”

7. Papildināt 208.5 panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi;”.

8. Papildināt 250.23 panta otro daļu ar 1.4 punktu šādā redakcijā:
“14) kredītiestādes nosaukumu un konta numuru, kurā atlīdzināmi tiesāšanās izdevumi;”.
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9. Papildināt 404.  panta otro daļu ar vārdiem “kā arī kredītiestādes nosaukumu un konta 
numuru, kurā veicama samaksa”.

10. 539. panta pirmajā daļā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) tiesas nolēmumi un prokurora lēmumi vai priekšraksti krimināllietās daļā par 
mantiskajām piedziņām;”;

papildināt 9. punktu pēc vārdiem “lēmumi par strīda” ar vārdiem “vai domstarpību”.

11. 540. pantā:
papildināt 1. punktu pēc vārdiem “lēmumiem par strīda” ar vārdiem “vai domstarpību”;
papildināt pantu ar 2.2 punktu šādā redakcijā:

“22) prokurora lēmuma vai priekšraksta izraksts krimināllietās daļā par mantiskajām 
piedziņām;”.

12. 544.2 pantā:
papildināt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu pēc vārdiem “par strīda” ar vārdiem “vai 

domstarpību”;
papildināt piekto daļu pēc vārdiem “konkrēto strīdu” ar vārdiem “vai domstarpības”.

13. Aizstāt 555. panta pirmajā daļā vārdus “vai citu veselības bojājumu, kā arī uzturlīdzekļu 
piedziņu sakarā ar tādas personas nāvi” ar vārdiem “vai citu veselības bojājumu, mantas konfiskācijas 
izpildi, kā arī uzturlīdzekļu piedziņu sakarā ar tādas personas nāvi”.

14. 567. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: 
“(11) Piedzinējs — fiziskā persona — prasībā par kaitējuma kompensācijas piedziņu 

krimināllietā ir atbrīvots no pienākuma norādīt piespiedu izpildes līdzekli. Piemērojamo piespiedu 
izpildes līdzekli, ievērojot šā likuma 570. panta noteikumus, nosaka tiesu izpildītājs.”;

papildināt otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) gadījumos, kad piedziņa izdarāma par labu cietušajam — fiziskajai personai — 

saistībā ar apmierinātu kaitējuma kompensācijas pieteikumu krimināllietā;”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Ja, piedzenot kaitējuma kompensāciju šā panta otrās daļas 2.1 punktā minētajā gadījumā, 

no parādnieka piedzītās summas nepietiek, lai segtu sprieduma izpildes izdevumus pilnā apmērā, 
amata atlīdzība takses apmērā un izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi nesegtajā daļā 
tiesu izpildītājam tiek segti no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

15. Papildināt 70. nodaļu ar 572.2 pantu šādā redakcijā:
“572.2 pants. Valsts ieņēmumu dienesta tiesības un pienākumi izpildu lietās par mantas 

konfiskācijas izpildi 
Izpildu lietās par mantas konfiskācijas izpildi Valsts ieņēmumu dienestam ir visas šajā likumā 

noteiktās piedzinēja tiesības un pienākumi.”
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16. Papildināt 582. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Apķīlāta transportlīdzekļa pārdošanas gadījumā pēc tam, kad ieguvējs samaksājis visu 

no viņa pienākošos summu, tiesu izpildītājs piecu dienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam 
par transportlīdzekļa atsavināšanas datumu un ieguvēju, kā arī veic par to atzīmi Transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistrā.”

17. Papildināt 71. nodaļu ar 591.1 pantu šādā redakcijā:
“591.1 pants. Kustamās mantas konfiskācijas izpildes kārtība
(1)  Tiesu izpildītājs konfiscēto kustamo mantu apķīlā un pārdod šajā nodaļā noteiktajā 

kārtībā, ciktāl šajā pantā nav noteikts citādi. 
(2)  Saņēmis izpildu rakstu un tam pievienoto protokola vai lēmuma par aresta uzlikšanu 

mantai izrakstu, tiesu izpildītājs nekavējoties pārbauda tajā norādītās mantas esību. Ja mantas 
glabātājs uzrāda visu glabāšanā nodoto mantu un tās vērtība nav būtiski mainījusies, tiesu izpildītājs 
mantu atkārtoti neapķīlā. Ja mantas konfiskācijas izpildi nav iespējams veikt, jo konfiscētā manta 
nav konstatēta, tiesu izpildītājs pabeidz izpildu lietu bez izpildes un paziņo par to pirmās instances 
tiesai, kas pieņēmusi izpildāmo spriedumu, un prokuratūrai, lai tā izlemtu jautājumu par mantas 
glabātāja atbildību. 

(3) Ja konfiscētās lietas varētu būt neiespējami pārdot un sprieduma izpildes izdevumi varētu 
pārsniegt no pārdošanas iegūstamo naudas summu, tiesu izpildītājs tās nodod Valsts ieņēmumu 
dienestam.

(4) Personai, kuras mantas konfiskācija tiek izpildīta, nav šajā likumā noteikto parādnieka 
tiesību.

(5)  Ja izsole pasludināta par nenotikušu vai manta, kas nodota pārdošanai komisijā, netiek 
pārdota, tiesības paturēt mantu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā ir piedzinējam citās izpildu lietās par 
piedziņu no personas, kuras mantas konfiskācija tiek izpildīta. Ja otrā izsole nav notikusi un neviens 
nav vēlējies paturēt konfiscēto mantu sev, tiesu izpildītājs mantu nodod Valsts ieņēmumu dienestam.”

18. Papildināt 594. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja vienas izpildu lietas ietvaros piedziņa vienlaikus tiek vērsta gan uz darba samaksu 

un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, gan uz noguldījumiem kredītiestādē, tiesu izpildītājs pēc 
parādnieka lūguma dod kredītiestādei rīkojumu saglabāt kontā, kurā parādnieks saņem darba 
samaksu vai tai pielīdzinātos maksājumus, naudas līdzekļus šā panta pirmajā vai otrajā daļā 
noteiktajā apmērā.”

19. Papildināt 72. nodaļu ar 599.2 pantu šādā redakcijā:
“599.2 pants. Finanšu līdzekļu konfiskācijas izpildes kārtība 
Ja konfiscēti finanšu līdzekļi, tiesu izpildītājs dod rīkojumu valsts vai pašvaldības institūcijai, 

kuras kontā atrodas šie finanšu līdzekļi, pārskaitīt tos tiesu izpildītāja depozīta kontā. Ja konfiscētie 
finanšu līdzekļi atrodas citas personas kontā, rīkojumu par to pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta 
kontā dod kredītiestādei. Tiesu izpildītāja rīkojums izpildāms nekavējoties.”

20. Papildināt 73. nodaļu ar 618.1 pantu šādā redakcijā:
“618.1 pants. Nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildes kārtība
(1) Tiesu izpildītājs pārdod izpildu rakstā un tam pievienotā protokola vai lēmuma izrakstā 

par aresta uzlikšanu mantai norādīto konfiscēto nekustamo īpašumu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.
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(2) Personai, kuras nekustamā īpašuma konfiskācija tiek izpildīta, nav šajā likumā noteikto 
parādnieka tiesību.

(3)  Ja izsole pasludināta par nenotikušu, tiesības paturēt nekustamo īpašumu šajā nodaļā 
noteiktajā kārtībā ir pēdējam pārsolītajam solītājam, parādnieka kopīpašniekam un kreditoram 
izpildu lietā par piedziņu no personas, kuras nekustamais īpašums tiek konfiscēts. Ja otrā izsole 
nav notikusi un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, tiesu izpildītājs nosūta Valsts 
ieņēmumu dienestam paziņojumu, ar kuru nodod nekustamo īpašumu tā rīcībā.”

21. Papildināt 623. panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) prasījumi par fiziskās personas labā apmierinātu kaitējuma kompensācijas 

pieteikumu krimināllietā.”

22. Papildināt 625. pantu pēc vārda “nodarījumu” ar vārdiem “ja zaudējumu atlīdzināšana 
noteikta, pamatojoties uz tiesas spriedumu civillietā”.

23. Aizstāt 630. panta pirmajā daļā vārdus “parādnieka mantu tiesu izpildītājs nodod finansu 
iestādēm” ar vārdiem “naudas līdzekļus, kas iegūti, izpildot spriedumu par mantas konfiskāciju, 
tiesu izpildītājs iemaksā Valsts kases budžeta kontā”.

24. Papildināt 666. panta otro daļu ar vārdiem un skaitļiem “izņemot gadījumus, kad tiesas 
dokumentus izsniedz saskaņā ar Hāgas 1965.  gada konvenciju. Ja tiesas dokumentus izsniedz 
saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju, tiesa iesniedz Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu 
saņēmējas valsts centrālajai iestādei”.

25. Izteikt 667. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tieslietu ministrija saņem un izlemj ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumus saskaņā ar 

Hāgas 1965. gada konvenciju vai citiem Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. 
Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumus tiesa pārsūta saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju, 
bet Tieslietu ministrija — saskaņā ar citiem Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem 
līgumiem.”

26. 670. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotos dokumentus Tieslietu 

ministrija vai šajā nodaļā minētajos gadījumos tiesa var iesniegt ārvalstij ar citiem komunikācijas 
līdzekļiem, iesniedzot tos arī kā pasta sūtījumu.”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “rakstveidā” ar vārdiem “kā pasta sūtījumu”.
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27. Papildināt pārejas noteikumus ar 128. un 129. punktu šādā redakcijā:
“128. Šā likuma 567. panta 1.1 daļa par piedzinēja atbrīvošanu no pienākuma norādīt piespiedu 

izpildes līdzekli, otrās daļas 2.1 punkts par cietušā atbrīvošanu no sprieduma izpildes izdevumiem, 
4.1 daļa par sprieduma izpildes izdevumu segšanu stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

129. Grozījumi šā likuma 582. panta sestajā daļā par pienākuma noteikšanu tiesu izpildītājam 
veikt atzīmi Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par apķīlāta transportlīdzekļa 
atsavināšanas datumu un ieguvēju stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Līdz 2017. gada 31. decembrim 
tiesu izpildītājs par transportlīdzekļa atsavināšanas datumu un ieguvēju paziņo Transportlīdzekļu 
un to vadītāju valsts reģistram, rakstveidā nosūtot informāciju.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

262. 635L/12 Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1.  5. pantā:
izslēgt pirmās daļas 3. punktu;
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā: 
“Mantas konfiskāciju, kas piespriesta kā papildsods, izpilda tiesu izpildītāji Civilprocesa 

likumā noteiktajā kārtībā.”

2. 15. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“Personas, kas atrodas ieslodzījumā, nosūta soda izciešanai ne vēlāk kā desmit darba dienu 

laikā no dienas, kad nolēmums stājies likumīgā spēkā, vai no dienas, kad nolēmums nodots 
izpildīšanai.”;

papildināt trešo daļu ar vārdiem “kā arī nosūta iesniegumu tiesai, kura notiesāja personu ar 
īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar lūgumu izsludināt notiesātā meklēšanu”;

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:
“Valsts policija aizturēto personu, kurai piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar īslaicīgu 

brīvības atņemšanu vai kurai piemērots brīvības atņemšanas sods un kura neatrodas ieslodzījumā, 
septiņu darba dienu laikā no tās aizturēšanas nodod brīvības atņemšanas iestādei soda izciešanai. 
Ja personai piemērota īslaicīga brīvības atņemšana, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks 
triju darba dienu laikā no Valsts policijas pieprasījuma saņemšanas dienas informē par brīvības 
atņemšanas iestādi, kurā notiesātajam jāizcieš sods.”

3. 41. pantā:
izslēgt piektās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:
“Šā panta piektajā daļā noteiktais aizliegums glabāt pie sevis naudu un vērtslietas neattiecas 

uz notiesātajiem, kuri sodu izcieš atklātajos cietumos. Notiesātajiem, kuri sodu izcieš atklātajos 
cietumos, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju ir atļauts glabāt arī personisko 
datortehniku ar interneta pieeju, ja tā nepieciešama notiesātā izglītības apguves vai nodarbinātības 
nodrošināšanai, un personisko mobilo telefonu, ja tas nepieciešams nodarbinātības nodrošināšanai. 
Notiesāto glabāšanā esošā personiskā datortehnika un mobilais telefons tiek pakļauti pārbaudei.”

4. 50.6 pantā:
papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) par kriminālpārkāpuma izdarīšanu, ja piespriesta brīvības atņemšana.”;
izteikt sestās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) valkāt personisko apģērbu, glabāt pie sevis naudu, vērtslietas, personisko 
datortehniku ar interneta pieeju un personisko mobilo telefonu, kuri reģistrēti 
brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka noteiktajā kārtībā, kā arī izlietot naudu 
(iepirkties) pēc saviem ieskatiem;”;
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izteikt sestās daļas 4. punktu šādā redakcijā: 
“4) brīvības atņemšanas iestādes dienas kārtībā paredzētajā laikā uzņemt pie sevis 

viesus, saņemt sūtījumus vai pienesumus bez ierobežojumiem;”;
papildināt sesto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) iegādāties un glabāt pārtikas produktus un pirmās nepieciešamības priekšmetus, 
kuri iegādāti veikalā ārpus brīvības atņemšanas iestādes teritorijas.”;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks var atļaut notiesātajam iegūt izglītību izglītības 

iestādē, kas atrodas ārpus brīvības atņemšanas iestādes teritorijas, ja tas neapdraud sabiedrības 
drošību un ja nav pretrunā ar brīvības atņemšanas iestādē noteikto notiesāto dienas kārtību.”;

izslēgt astoto daļu; 
papildināt pantu ar devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“Ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju notiesātais var apmeklēt valsts un 

pašvaldību iestādes, ja tas nepieciešams viņa sociālo problēmu risināšanai, arī lai piedalītos bezdarba 
samazināšanas preventīvajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos par bezdarbnieku un darba 
meklētāju atbalstu noteiktajam. 

Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu sievieti, kurai, izciešot sodu atklātajā 
cietumā, piedzimis bērns, var pārvietot kopā ar bērnu uz daļēji slēgtā cietuma nodaļu, kurā sodu 
izcieš sievietes ar bērniem, ja tas atbilst bērna labākajām interesēm. Notiesātā šajā nodaļā uzturas 
līdz soda termiņa beigām vai līdz laikam, kad bērns sasniedz viena gada vecumu. Notiesātajai šajā 
nodaļā ir atklātajā cietumā paredzētās tiesības, ciktāl tās iespējams nodrošināt daļēji slēgtā cietumā.

Par šajā pantā minētajiem brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumiem notiesātais 
var iesniegt sūdzību Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
priekšnieka lēmums nav pārsūdzams.”

5. Papildināt 50.7 panta sesto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
“6) sazināties ar radiniekiem un citām personām ar videozvanu reizi mēnesī uz laiku 

līdz 30 minūtēm bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnes.”

6. 50.8 pantā:
papildināt otrās daļas pirmo teikumu ar vārdiem:
“un ja uz visu mūžu notiesātais soda izciešanas režīma vidējā pakāpē izcietis vismaz vienu 

gadu no piespriestā soda”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību uz visu mūžu notiesātajam piemērot 

speciālo līdzekli — roku dzelžus —, tad tā ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos atkārtoti 
izvērtē notiesātā bīstamību un viņam pārvietošanas laikā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā 
piemērojamā speciālā līdzekļa — roku dzelžu — nepieciešamību.”;

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“Ar šā panta piektajā daļā minētās komisijas lēmumu uz visu mūžu notiesāto var pārvietot 

atpakaļ uz bloku ar pastiprinātu uzraudzību (attiecīgajā soda izciešanas režīma pakāpē), ja notiesātais:
1) izdara atsevišķu rupju soda izciešanas režīma pārkāpumu vai sistemātiskus 

pārkāpumus;
2) nepiedalās resocializācijas procesā;
3) ir iesniedzis iesniegumu ar attiecīgu lūgumu.”

7. Papildināt 61.7 panta pirmo daļu ar vārdiem “vai personām, kuras nav notiesātas ar brīvības 
atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums), ja tas veicinās notiesātā resocializāciju”.
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8. 79.4 pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“Ja tiesa atsaka atbrīvot notiesāto ar brīvības atņemšanu uz visu mūžu (mūža ieslodzījums) 

no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa, atkārtotu iesniegumu notiesātais var iesniegt ne agrāk 
kā vienu gadu pēc minētā lēmuma pieņemšanas dienas.”

9. Papildināt divdesmito “A” nodaļu ar 119.12 pantu šādā redakcijā:
“119.12 pants. Sabiedriskā transporta izdevumu segšana nosacīti atbrīvotajam
Valsts probācijas dienests sedz nosacīti atbrīvotajam sabiedriskā transporta izdevumus, ja 

tie ir saistīti ar ierašanos uz probācijas programmu, kas paredzēta personām, kuras ir izdarījušas 
noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, un probācijas 
programma tiek īstenota ārpus Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darbības 
teritorijas, kurā tiek nodrošināta nosacīti atbrīvotā uzraudzība.”

10. Aizstāt 138.6  panta pirmās daļas 11.  punktā vārdus “nosacīti atbrīvotais” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “ar probācijas uzraudzību notiesātais” (attiecīgā locījumā).

11. Papildināt divdesmit ceturto “A” nodaļu ar 138.10 pantu šādā redakcijā:
“138.10  pants. Sabiedriskā transporta izdevumu segšana ar probācijas uzraudzību 

notiesātajam
Valsts probācijas dienests sedz ar probācijas uzraudzību notiesātajam sabiedriskā transporta 

izdevumus, ja tie ir saistīti ar ierašanos uz probācijas programmu, kas paredzēta personām, kuras 
ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, un 
probācijas programma tiek īstenota ārpus Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības 
darbības teritorijas, kurā tiek nodrošināta ar probācijas uzraudzību notiesātā uzraudzība.”

12. Izslēgt divdesmit sesto nodaļu.

13. Papildināt kodeksu ar 160.1 pantu šādā redakcijā:
“160.1 pants. Sabiedriskā transporta izdevumu segšana nosacīti notiesātajam
Valsts probācijas dienests sedz nosacīti notiesātajam sabiedriskā transporta izdevumus, ja 

tie ir saistīti ar ierašanos uz probācijas programmu, kas paredzēta personām, kuras ir izdarījušas 
noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību, un probācijas 
programma tiek īstenota ārpus Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības darbības 
teritorijas, kurā tiek nodrošināta nosacīti notiesātā uzraudzība.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

263. 636L/12 Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli”

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 4., 24. nr.; 2001, 1., 24. nr.; 2003, 2., 15. nr.; 
2005, 24. nr.; 2007, 21. nr.; 2008, 1. nr.; 2009, 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 106., 
170., 206. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 57. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 
254. nr.; 2017, 78. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu, kas ar tiesas nolēmumu 

kriminālprocesā atzīts par noziedzīgi iegūtu un konfiscēts valsts labā, par laiku no nākamā mēneša 
pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, līdz 
nākamajam mēnesim, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināts nekustamā īpašuma 
izsoles akts, akts par nekustamā īpašuma paturēšanu pēc nenotikušas izsoles vai akts par nekustamā 
īpašuma pārdošanu bez izsoles, Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā noteiktajā 
kārtībā sedz no naudas līdzekļiem, kas iegūti, izpildot mantas konfiskāciju, un atrodas zvērināta 
tiesu izpildītāja depozīta kontā.”

2. Papildināt 6. pantu ar 1.5  un 1.6 daļu šādā redakcijā:
“(15) Maksāšanas paziņojumu, kas izdots saskaņā ar šā likuma 2.  panta 6.1  daļu, paziņo, 

nosūtot to zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes 
likumā noteiktajā kārtībā veic izpildu dokumentā norādītā nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildi.

(16) Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis 
nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem 
aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība 
izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.”

3.  7. pantā: 
papildināt pirmo daļu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

“8) ja īpašumu atsavina, izpildot tiesas nolēmumu par noziedzīgi iegūtas mantas 
konfiskāciju valsts labā, īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli 
maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru 
apstiprināts nekustamā īpašuma izsoles akts, akts par nekustamā īpašuma paturēšanu 
pēc nenotikušas izsoles vai akts par nekustamā īpašuma pārdošanu bez izsoles;

 9) ja īpašumu atsavina, izpildot tiesas nolēmumu par noziedzīgi iegūtas mantas 
konfiskāciju, ar kuru nolemts mantu atdot pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam 
valdītājam, īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc tam, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par noziedzīgi iegūtas 
mantas konfiskāciju.”;

papildināt trešo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) nekustamā īpašuma maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, 

kad stājies spēkā tiesas nolēmums par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju.”
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4. Papildināt 9. panta ceturtās daļas 1. punktu ar vārdiem “vai izpildot tiesas nolēmumu par 
noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju”.

5. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pašvaldības amatpersonai, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa 

administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt 
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas pareizību. Ja nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījums vai cita veida lūgums, kas saistīts 
ar aprēķināto vai aprēķināmo nekustamā īpašuma nodokli vai nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu ir iesniegts, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, šim 
pieprasījumam ir juridisks spēks arī tad, ja tas nesatur rekvizītu “paraksts”.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

264. 637L/12 Grozījums Nacionālās drošības likumā
Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2001, 3. nr.; 2002, 1., 12. nr.; 2007, 9., 10., 16. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2010, 76. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 105., 114. nr.; 2016, 48., 249. nr.; 2017, 64., 106. nr.) šādu 
grozījumu:

Papildināt likumu ar II1 nodaļu šādā redakcijā: 
“II1 nodaļa

Aizliegums izceļot no Latvijas Republikas
18.1 pants. Izceļošanas aizliegums
(1) Pilsonim, nepilsonim, personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai 

alternatīvais statuss, vai bēglim ir aizliegts izceļot no Latvijas Republikas, ja iekšlietu ministrs ir 
pieņēmis lēmumu par aizliegumu tai izceļot no Latvijas Republikas.

(2) Iekšlietu ministrs var pieņemt lēmumu par aizliegumu šā panta pirmajā daļā minētajai 
personai izceļot no Latvijas Republikas uz noteiktu laiku  līdz vienam gadam, ja valsts drošības 
iestāde ir sniegusi informāciju, ka minētā persona ārpus Latvijas Republikas plāno iesaistīties 
bruņotā konfliktā, teroristiskās darbībās vai citās darbībās, kā rezultātā ir pietiekams pamats 
uzskatīt, ka persona pēc atgriešanās Latvijas Republikā apdraudēs tās nacionālo drošību. 

(3) Valsts drošības iestādes vadītājs atzinumu par šā panta otrajā daļā minēto nosacījumu 
esību nosūta iekšlietu ministram lēmuma pieņemšanai par aizliegumu personai izceļot no Latvijas 
Republikas.

(4) Lēmums par aizliegumu personai izceļot no Latvijas Republikas stājas spēkā tā 
pieņemšanas brīdī. Paziņojot personai lēmumu par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas, tai 
sniedz informāciju par faktiem un lēmuma pamatojumu, ciktāl konkrētajā gadījumā to pieļauj 
likuma “Par valsts noslēpumu” un citu informācijas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

(5) Iekšlietu ministrs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par aizliegumu 
personai izceļot no Latvijas Republikas, informē par to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. 

(6) Šā panta pirmajā daļā minētajai personai, par kuru pieņemts lēmums saskaņā ar šā 
panta otro daļu, mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas ir tiesības to pārsūdzēt Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departamentā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta otrajā daļā 
minētā lēmuma darbību. 

18.2 pants. Pieteikuma par iekšlietu ministra lēmumu par aizliegumu personai izceļot no 
Latvijas Republikas izskatīšana tiesā

(1) Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz 
pieteikumu par šā likuma 18.1 panta otrajā daļā minēto lēmumu, izskata divu mēnešu laikā no 
dienas, kad pieņemts lēmums par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu.

(2) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lietu izskata koleģiālā sastāvā.

http://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums
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(3) Ja tiesai lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai ir nepieciešams pārbaudīt valsts 
noslēpumu saturošu informāciju, ar šādu informāciju iepazīstas un to izvērtē tikai tiesa. Nolēmumā 
tiesa norāda, ka šī informācija ir izvērtēta.

(4) Tiesas nolēmums ir galīgs un nepārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

265. 638L/12 Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa 
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa 
likumā

Izdarīt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 
nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2012, 59., 190. nr.; 2013, 188. nr.; 2015, 107., 
248. nr.; 2016, 241. nr.) šādus grozījumus:

1.  5. pantā:
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos transportlīdzekli atsavina normatīvajos aktos 

noteikta persona (valsts iestāde, zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators), 
kas nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, reģistrāciju veic, ja samaksāta viena divpadsmitā 
daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēra par kārtējo kalendāra gadu.”;

papildināt pantu ar 5.2, 5.3 un 5.4 daļu šādā redakcijā:
“(52)  Persona, kurai transportlīdzeklis kriminālprocesa ietvaros ar tiesas nolēmumu ir 

konfiscēts kā noziedzīgi iegūts, 30 dienu laikā pēc nolēmuma par transportlīdzekļa konfiskāciju 
spēkā stāšanās samaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par iepriekšējiem taksācijas 
periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par kārtējo kalendāra gadu, ko aprēķina saskaņā ar šādu 
formulu: 

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 
gadam x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot mēnesi, kurā veikta 
transportlīdzekļa konfiskācija).

(53)  Ja zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz izpildu dokumentu, pārdod nodokļa 
maksātāja apķīlāto transportlīdzekli, tad 30 dienu laikā pēc apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas 
šis nodokļa maksātājs samaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par iepriekšējiem taksācijas 
periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par kārtējo kalendāra gadu, ko aprēķina saskaņā ar šādu 
formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam 
x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot mēnesi, kurā veikta nosolītās 
summas samaksa).

(54)  Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 30  dienu laikā pēc transportlīdzekļa 
konfiskācijas vai apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas nav samaksāts, nodokļu administrācija veic 
piedziņu no nodokļa maksātāja, kuram transportlīdzeklis saskaņā ar tiesas nolēmumu konfiscēts 
vai transportlīdzeklis ir bijis apķīlāts, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu, kas pieņemts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.”

2.  6. panta pirmajā daļā:
izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

“8) laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina procesa 
virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija 
reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā;”;

izslēgt 11. punktu.
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3. Papildināt 13. pantu ar 3.3, 3.4, 3.5 un 3.6 daļu šādā redakcijā:
“(33)  Ja tiek realizēts transportlīdzeklis, kas kriminālprocesa ietvaros atzīts par noziedzīgi 

iegūtu un konfiscēts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu 
nodokli maksā, sākot ar mēnesi, kurā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka maiņa. Ja mēnesī, 
kurā transportlīdzeklis ir konfiscēts, veic arī šā transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrāciju, 
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar nākamo mēnesi pēc transportlīdzekļa 
reģistrācijas mēneša. Persona, kurai transportlīdzeklis kriminālprocesa ietvaros ar tiesas nolēmumu 
ir konfiscēts kā noziedzīgi iegūts, 30 dienu laikā pēc nolēmuma par transportlīdzekļa konfiskāciju 
spēkā stāšanās samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas 
periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz transportlīdzekļa konfiskācijai, ieskaitot 
mēnesi, kurā veikta transportlīdzekļa konfiskācija.

(34)  Ja zvērināts tiesu izpildītājs, pamatojoties uz izpildu dokumentu, pārdod nodokļa 
maksātāja apķīlāto transportlīdzekli, tad 30 dienu laikā pēc apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas 
šis nodokļa maksātājs samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem 
taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz transportlīdzekļa pārdošanai, 
ieskaitot to mēnesi, kurā samaksāta nosolītā summa.

(35)  Ja uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis 30  dienu laikā pēc transportlīdzekļa 
konfiskācijas vai apķīlātā transportlīdzekļa pārdošanas nav samaksāts, nodokļu administrācija veic 
piedziņu no nodokļa maksātāja, kuram transportlīdzeklis saskaņā ar tiesas nolēmumu konfiscēts 
vai transportlīdzeklis ir bijis apķīlāts, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu, kas pieņemts saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(36) Ja tiek veikta tāda transportlīdzekļa reģistrācija, kurš atsavināts noziedzīgi iegūtas 
mantas konfiskācijas izpildes rezultātā vai kuru atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs, izpildot amata 
darbības, nodokļa maksātājs pirms iegādātā transportlīdzekļa reģistrācijas samaksā uzņēmumu 
vieglo transportlīdzekļu nodokli par vienu mēnesi.”

4. Izteikt 14. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:
“7) par laiku, kad transportlīdzeklis noziedzīga nodarījuma rezultātā, ko apliecina 

procesa virzītāja vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai 
informācija reģistrā par transportlīdzekli, nav bijis nodokļa maksātāja rīcībā;”.
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5. Papildināt pārejas noteikumus ar 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“24. Šā likuma 5. panta 4.1 daļa stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
25.  Līdz 2018.  gada 31.  decembrim, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

transportlīdzekli atsavina normatīvajos aktos noteikta persona (valsts iestāde, zvērināts tiesu 
izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators), kas nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs, 
tad, reģistrējot šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt 
samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam 
x 1/12 x kārtējā kalendāra gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (neskaitot mēnesi, kurā veikta nosolītās 
summas samaksa).”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

266. 639L/12 Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā
Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 23. nr.; 2004, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 
102. nr.; 2015, 201. nr.) šādus grozījumus:

1.  Aizstāt visā likumā vārdus “apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdiem “rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļa” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt likuma ievaddaļu šādā redakcijā:
“Šis likums attiecas uz rajonu (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un 

Augstākās tiesas tiesnešiem (turpmāk arī — tiesneši), nosaka viņu disciplinārās atbildības pamatu 
un regulē disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtību. Likums regulē arī ģenerālprokurora 
lēmumu un piemēroto disciplinārsodu (turpmāk — ģenerālprokurora lēmums) pārsūdzības un 
izskatīšanas kārtību Disciplinārtiesā Prokuratūras likumā noteiktajos gadījumos.”

3. 2. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē tiesnešu 

disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.”;
aizstāt sestajā daļā vārdus “finansiāli nodrošina Augstākā tiesa” ar vārdiem “nodrošina Tiesu 

administrācija”.

4. 2.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Prokuratūras likumā noteiktajos gadījumos 

ģenerālprokurora lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai saskaņā ar šo likumu Augstākajā tiesā tiek 
sasaukta Disciplinārtiesa.”;

izslēgt otrajā daļā vārdu “Senāta”.

5. Izteikt 3. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2) tieslietu ministrs — par rajonu (pilsētu) tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu un 

apgabaltiesu tiesnešiem visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;
3) apgabaltiesu priekšsēdētāji — par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem, rajonu (pilsētu) 

tiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem un apgabaltiesu tiesnešiem — visos šā likuma 
1. pantā norādītajos gadījumos;”.
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6. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:
“4. pants. Disciplinārsoda uzlikšanas un disciplinārlietas izskatīšanas termiņi
(1) Disciplinārsodu tiesnesim var uzlikt triju mēnešu laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas 

dienas, neskaitot tiesneša pagaidu prombūtnes laiku, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc disciplinārā 
vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par pagaidu prombūtnes laiku tiek uzskatīts 
atvaļinājums, pārejošas darbnespējas laiks vai laiks, kad tiesnesis nepilda amata pienākumus citu 
attaisnojošu iemeslu dēļ. Par pagaidu prombūtni šā likuma izpratnē netiek uzskatīts laiks, kurā 
tiesnesis ir atstādināts no amata.

(2) Disciplinārlietu izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā. 
Ja tiesnesis, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, atrodas pagaidu prombūtnē, izskatīšanas laiks 
pagarinās par attiecīgo laikposmu.”

7. Aizstāt 7. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu” 
ar vārdiem “lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu”.

8. 9. pantā: 
aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “trīs” ar vārdu “septiņu”;
aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”;
aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu “triju” ar vārdu “piecu” un vārdu “pieņemšanas” — ar 

vārdiem “spēkā stāšanās”.

9. 11.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“11.1 pants. Tiesnešu disciplinārkolēģijas un ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēšana”;
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ģenerālprokurora lēmumu prokurors, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma 

saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.”

10. 11.3 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ne vēlāk kā 14 dienas pirms sūdzības izskatīšanas Disciplinārtiesas sēdē par sēdes laiku 

un vietu paziņo tiesnesim, kas iesniedzis sūdzību, vai prokuroram, kas pārsūdzējis ģenerālprokurora 
lēmumu (turpmāk — sūdzības iesniedzējs), un personai, kas ierosinājusi disciplinārlietu.”;

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā: 
“Sēdi vada Disciplinārtiesas priekšsēdētājs vai viņa norīkots Disciplinārtiesas loceklis.”;
izteikt ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sūdzības iesniedzējs piedalās sēdē.
(5) Ja sūdzības iesniedzējs ir atvaļinājumā, viņam ir pārejoša darbnespēja vai viņš nav darbā 

citu attaisnojošu iemeslu dēļ, sūdzības izskatīšanu var atlikt uz attiecīgu laikposmu, kas netiek 
ieskaitīts likumā noteiktajā disciplinārsoda uzlikšanas termiņā.

(6) Ja sūdzības iesniedzējs bez attaisnojoša iemesla neierodas uz sēdi vai ir lūdzis sūdzību 
izskatīt bez viņa klātbūtnes, sūdzību var izskatīt, viņam klāt neesot.

(7) Sūdzības izskatīšanā sūdzības iesniedzējam ir tiesības pieaicināt pārstāvi.”;
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izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Līdz sūdzības izskatīšanas sākumam sūdzības iesniedzējs var pieteikt Disciplinārtiesas 

loceklim noraidījumu.”;
izteikt desmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Pēc tam uzklausa sūdzības iesniedzēja, kā arī, ja nepieciešams, citu uz sēdi uzaicināto 

personu paskaidrojumus, iepazīstas ar disciplinārlietas materiāliem un citiem dokumentiem.”;
izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Sūdzības iesniedzējs jebkurā sēdes brīdī, pirms Disciplinārtiesa aiziet apspriesties 

lēmuma pieņemšanai, var sniegt paskaidrojumus un pieteikt lūgumus.”

11. 11.4 pantā:
izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus “par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu disciplinārlietā”;
izteikt otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) grozīt lēmumu, nepasliktinot sūdzības iesniedzēja stāvokli.”;
izteikt ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) sūdzības iesniedzēja vārdu un uzvārdu.”;
izteikt piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) pārsūdzētā lēmuma būtību;”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Disciplinārtiesas lēmuma motīvu daļā norāda argumentus, kuru dēļ sūdzība noraidīta, 

vai argumentus, kuru dēļ atcelts pārsūdzētais lēmums. Ja Disciplinārtiesa, izskatot sūdzību, atzīst, 
ka pārsūdzētajā lēmumā ietvertais pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, tā sava lēmuma 
motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas pārsūdzētā lēmuma motivācijai. Šādā gadījumā izvērstāks 
argumentu izklāsts nav nepieciešams.”;

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:
“(91) Šā panta devītajā daļā minētā lēmuma norakstu, ja tas pieņemts, izskatot sūdzību par 

ģenerālprokurora lēmumu, 10 dienu laikā no lēmuma sastādīšanas dienas izsniedz vai nosūta 
prokuroram, kas pārsūdzējis ģenerālprokurora lēmumu, un ģenerālprokuroram.”

12. 11.6 pantā:
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Tiesneša disciplinārlietā pieņemto lēmumu pēc tā spēkā stāšanās nosūta visiem tiesu 

priekšsēdētājiem.”;
papildināt pantu ar 6.1 un 6.2 daļu šādā redakcijā:
“(61) Disciplinārlietā pieņemto lēmumu, izņemot šā likuma 7. panta otrās daļas 2. punktā 

minēto lēmumu, vienas dienas laikā pēc tā spēkā stāšanās publicē tīmekļvietnē, aizsedzot to 
informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Publicējot 
disciplinārlietā pieņemto lēmumu tīmekļvietnē, lēmumā pie atbildības sauktās personas vārds un 
uzvārds netiek aizsegts.
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(62) Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas dienas laikā pēc viena gada no tā spēkā 
stāšanās dienas. Ja disciplinārsods noņemts pirms termiņa, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes 
dzēš vienas darba dienas laikā no lēmuma par disciplinārsoda noņemšanu pieņemšanas. Ja 
Saeima nobalso pret tiesneša atcelšanu no amata un disciplinārlieta tiek nodota atpakaļ Tiesnešu 
disciplinārkolēģijai tās atkārtotai izskatīšanai, publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš vienas 
dienas laikā pēc disciplinārlietas materiālu saņemšanas Tiesnešu disciplinārkolēģijā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

267. 640L/12 Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”
Izdarīt likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1993, 34. nr.; 1995, 23., 24. nr.; 1997, 4. nr.; 1998, 2., 15. nr.; 1999, 22. nr.; 2001, 
15., 23. nr.; 2002, 16. nr.; 2003, 6., 8. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 22. nr.; 2008, 14., 24. nr.; 2009, 2., 15., 
22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 85. nr.; 2012, 50., 108., 203. nr.; 2013, 
232. nr.; 2014, 189., 214., 257. nr.; 2015, 124. nr.; 2016, 119., 204., 241. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. pantā vārdus “finanšu policija” ar vārdiem “nodokļu un muitas policija, Iekšējās 
drošības pārvalde”.

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:
“4.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta darbības atklātums
Valsts ieņēmumu dienests, tai skaitā tā sastāvā esošās izmeklēšanas iestādes, dienesta interesēs, 

kā arī sabiedrības interešu aizsardzības un prevencijas nolūkos var informēt sabiedrību par savu 
darbību un konstatētajiem pārkāpumiem, ievērojot nevainīguma prezumpciju un normatīvajos 
aktos noteiktos informācijas sniegšanas ierobežojumus.”

3. Izslēgt 13. panta septīto daļu un 13.1 pantu.

4. Izteikt 4. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“4. NODAĻA

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas  
uzdevumi un ierēdņu (darbinieku) tiesības likumpārkāpumu 

atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā”.

5. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:
“14.  pants. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi 

likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā
1. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas uzdevumi ir:

1) veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus 
nodarījumus valsts ieņēmumu jomā;

2) veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti 
valsts ieņēmumu jomā;

3) veikt šā likuma 11. panta otrās daļas 7. punktā noteikto uzdevumu muitas lietu jomā;
4) veikt šā likuma 11.  panta otrās daļas 9.  punktā noteikto uzdevumu un likumā 

noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus muitas 
lietu jomā;

5) ja nepieciešams, nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) 
apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem un to objektu apsardzi, kuros 
viņi atrodas.

2. Veicot šā panta pirmās daļas 3. un 4.  punktā noteiktos uzdevumus, Valsts ieņēmumu 
dienesta nodokļu un muitas policijai ir muitas iestādes statuss.”
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6. 16. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“16. pants. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas ierēdņu (darbinieku) 

tiesības likumpārkāpumu atklāšanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā”;
aizstāt visā pantā vārdus “finanšu policija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nodokļu un 

muitas policija” (attiecīgā locījumā);
papildināt pirmo daļu pēc vārda “ierēdņiem” ar vārdu iekavās “(darbiniekiem)”.

7. Aizstāt 16.1 un 16.2 pantā vārdus “finanšu policija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nodokļu 
un muitas policija” (attiecīgā locījumā).

8. Papildināt likumu ar 5.1 nodaļu šādā redakcijā: 
“5.1 NODAĻA

Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi  
un ierēdņu tiesības likumpārkāpumu atklāšanā  

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā

16.5  pants. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi 
likumpārkāpumu atklāšanā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā 

Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes uzdevumi ir:
1) veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus 

nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) darbībā, kas saistīti ar 
to pienākumu izpildi; 

2) veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti 
Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā un saistīti ar to pienākumu 
izpildi.

16.6 pants. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņu tiesības 
1. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes vadītāja pilnvarotiem Valsts 

ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā 
veikt operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta 
ierēdņu (darbinieku) darbībā, kas saistīti ar to pienākumu izpildi. 

2. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvalde noziedzīgu nodarījumu, kas 
konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu (darbinieku) rīcībā un saistīti ar to pienākumu izpildi, 
izmeklēšanu veic Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 

3. Lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu 
(darbinieku) rīcībā, Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņiem ir tiesības: 

1) izsaukt uz Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldi jebkuru personu 
sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir Valsts ieņēmumu dienesta 
Iekšējās drošības pārvaldes kompetencē, bet, ja attiecīgā persona bez attaisnojoša 
iemesla neierodas, atvest to piespiedu kārtā; 

2) pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, 
personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to 
tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota 
Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldei; 

3) savas kompetences ietvaros likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt 
Valsts ieņēmumu dienesta telpās likumpārkāpējus, izdarīt viņu personas apskati, 
mantu un dokumentu izņemšanu un apskati; 
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4) savas kompetences ietvaros likumā noteiktajā kārtībā aizturēt un konvojēt personas, 
kuras tiek turētas aizdomās vai ir apsūdzētas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā; 

5) lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus un šaujamieročus šā likuma 16.1 un 16.2 pantā 
noteiktajā kārtībā; 

6) Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes vadītāja pilnvarotiem 
ierēdņiem — pieprasīt no ministrijām, citām valsts pārvaldes institūcijām, finanšu 
iestādēm un kredītiestādēm, un pašvaldībām jebkuras ziņas, kas saistītas ar Valsts 
ieņēmumu dienesta ierēdņa (darbinieka) prettiesisko rīcību.

4. Kārtību, kādā saņemamas kredītiestāžu rīcībā esošas neizpaužamas ziņas, un gadījumus, 
kādos šīs ziņas saņemamas, nosaka Kredītiestāžu likums.”

9. Izteikt 25. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā: 
“2. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un 

muitas policijas ierēdņiem piešķir dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas, saglabāšanas, 
pazemināšanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

3. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas 
policijas ierēdņi, pildot dienesta pienākumus, nēsā formas tērpus. Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās 
drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņiem ir dienesta pakāpju 
atšķirības zīmes un žetoni, kuru aprakstu nosaka Ministru kabinets, bet nēsāšanas kārtību — Valsts 
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.”

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40. un 41. punktu šādā redakcijā:
“38. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminu “finanšu 

policija” vai ”muitas policija” saprot terminu “nodokļu un muitas policija”.
39. Līdz jaunu šā likuma 25. panta otrajā un trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu 

spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1.  jūnijam piemērojami Ministru kabineta 
2009. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 65 “Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu 
un finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm” un Ministru kabineta 2013.  gada 3.  septembra 
noteikumi Nr. 705 “Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas 
ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm”, ciktāl tie nav pretrunā ar 
šo likumu. 

40. Līdz finanšu policijas un muitas policijas apvienošanas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 
2018.  gada 1.  janvārim attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības turpina pildīt tām 
noteiktos uzdevumus un īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Finanšu policija un muitas 
policija beidz pastāvēt ar pilnīgu funkciju, uzdevumu un lietu nodošanu Valsts ieņēmumu dienesta 
ģenerāldirektora noteiktajām struktūrvienībām.

41. Grozījumi šā likuma 3. pantā, grozījumi 13. pantā par septītās daļas izslēgšanu, grozījumi 
13.1 pantā par šā panta izslēgšanu, grozījumi 4. nodaļas nosaukumā, 14., 16., 16.1 un 16.2 pantā un 
5.1 nodaļa, kā arī grozījumi 25. panta otrajā un trešajā daļā un šo pārejas noteikumu 38., 39. un 
40. punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā.”
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11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 13.  punktu šādā 
redakcijā:

“13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.  gada 9.  marta direktīvas (ES) 2016/343 
par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības 
piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

268. 641L/12 Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā
Izdarīt Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 82., 205. nr.; 2012, 

189., 203. nr.; 2014, 108. nr.; 2016, 223. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Zvēresta došanas un zemessargu savstarpējo attiecību kārtību, Zemessardzes dienesta 

izpildes kārtību un vienību (apakšvienību) iekšējo kārtību nosaka aizsardzības ministrs.”

2. Papildināt 7. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Rezerves karavīram, iestājoties Zemessardzē, zemessarga izdienā ieskaita dienesta laiku 

aktīvajā dienestā.”

3. 14. panta ceturtajā daļā:
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu 
aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu 
aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz 
neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;”;

papildināt daļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:
“31) kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot šīs 

daļas 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav 
dzēsta likumā noteiktajā kārtībā;

32) kura par šīs daļas 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu notiesāta, atbrīvojot no 
soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata.”

4. Izteikt 15. panta tekstu šādā redakcijā:
“Zemessardzē dienošo profesionālā dienesta karavīru un zemessargu dienesta pakāpēm 

atbilstošo amatu sarakstu, izņemot augstāko virsnieku amatus, kā arī Zemessardzes vienību štatus 
un materiāltehnisko līdzekļu sarakstu apstiprina Nacionālo bruņoto spēku komandieris aizsardzības 
ministra noteiktajā kārtībā. Zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošo amatu 
sarakstu apstiprina Ministru kabinets.”

5. Izteikt 17.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4)  Zemessargs, pildot karavīra amata pienākumus, papildus likumā noteiktajai 

zemessarga apgādei un sociālajām garantijām ir tiesīgs saņemt algu atbilstoši amatam noteiktajai 
dienesta pakāpei, zemessarga izdienai un attiecīgajai mēnešalgas kategorijai, apmaksātu 
ikgadējo atvaļinājumu — 30 kalendāra dienas, neieskaitot svētku dienas, atvaļinājuma pabalstu 
līdz 50  procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 
kā arī karavīram noteikto speciālo piemaksu par tādu dienesta uzdevumu izpildi, kas saistīti 
ar paaugstinātu risku veselībai (dzīvībai), pildot nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas un 
improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālista vai sapiera (atmīnētāja, mīnētāja, 
spridzinātāja) amata pienākumus. Uz zemessargu attiecas karavīram noteiktās tiesības uz 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, atvaļinājumu bērna kopšanai un atvaļinājumu bērna 
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tēvam. Par dienām, kad zemessargs pilda karavīra amata pienākumus, viņš nesaņem uzturdevu 
vai tās kompensāciju.”

6. Papildināt 18. panta otro daļu pēc vārdiem “vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba 
priekšnieks” ar vārdiem “vai viņa vietnieks”.

7. Aizstāt 20. panta 2. punktā vārdus “militāro reglamentu” ar vārdiem “reglamentu un citu 
normatīvo aktu”.

8. Papildināt IV nodaļu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:
“22.1 pants. Zemessarga tiesības sniegt paplašināto pirmo palīdzību
(1)  Zemessargs, kurš apguvis paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, 

pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs sniegt paplašināto pirmo palīdzību, izmantojot Ministru 
kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļauto aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus.

(2)  Ministru kabinets nosaka zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa 
programmu, kārtību, kādā nodrošināma apmācība paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un 
kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās 
palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, 
izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību.”

9. Izteikt 23. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) virsnieku sastāvam:

a) jaunākajiem virsniekiem: leitnants, virsleitnants, kapteinis,
b) vecākajiem virsniekiem: majors, pulkvežleitnants, pulkvedis,
c) augstākajiem virsniekiem: brigādes ģenerālis, ģenerālmajors, ģenerālleitnants.”

10. 24. pantā:
izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) virsnieku dienesta pakāpes, izņemot leitnanta dienesta pakāpi, — Militārā dienesta 
likumā karavīriem noteiktajā kārtībā;”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Zemessargam miera laikā dienesta pakāpes piešķir secīgi un saskaņā ar nosacījumiem, 

kādi Militārā dienesta likumā noteikti karavīru dienesta pakāpju piešķiršanai, izņemot šādas 
dienesta pakāpes:

1) vecākais zemessargs — zemessargam ne agrāk kā pēc viena gada nodienēšanas 
Zemessardzē;

2) leitnants — zemessargam, ja iegūta vismaz vidējā izglītība un ir sekmīgi pabeigts 
Zemessardzes vada komandieru kurss.”;

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(5¹) Virsleitnanta dienesta pakāpi leitnantam var piešķirt pēc triju gadu nodienēšanas 

leitnanta pakāpē, ja amatā paredzēta augstāka dienesta pakāpe un leitnants ieguvis augstāko 
izglītību un sekmīgi absolvējis virsnieka pamatkursu militārās izglītības iestādē.”

11. Izteikt 29. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja līgumu par dienestu Zemessardzē izbeidz pirms termiņa (izņemot gadījumu, kad minēto 

līgumu izbeidz veselības stāvokļa dēļ), zemessargs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā proporcionāli 
nenodienētajam laikam kompensē attiecīgo izdevumu daļu par viņa militāro sagatavošanu [ieskaitot 
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ārvalstu izglītības iestādēs (kursos) radušos mācību izdevumus, kurus, sniedzot palīdzību Latvijai, 
segusi ārvalsts], kā arī aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā atdod viņam izsniegtos materiāltehniskos 
līdzekļus (ekipējumu, aprīkojumu un citus līdzekļus) un formas tērpu vai atlīdzina to vērtību. Persona 
neatlīdzina izdevumu daļu par tās militāro sagatavošanu [ieskaitot ārvalstu izglītības iestādēs (kursos) 
radušos mācību izdevumus, kurus, sniedzot palīdzību Latvijai, segusi ārvalsts], ja viena mēneša laikā 
pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas persona noslēdz līgumu par profesionālo dienestu.”

12. 34. pantā:
papildināt desmito daļu ar vārdiem “un attiecīgo mēnešalgas kategoriju”;
papildināt pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Ja zemessargs sekmīgi piedalījies Zemessardzes uzdevumu izpildē un apmācību 

procesā vairāk par 30 dienām gadā, viņam kalendāra gada beigās var izmaksāt pabalstu atbilstoši 
zemessarga dienesta pakāpei, nepārsniedzot karavīra bāzes mēnešalgas apmēru.”

13. Aizstāt 35. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “un izdienai” ar vārdiem “izdienai un 
attiecīgajai mēnešalgas kategorijai”.

14. 36. pantā:
papildināt pirmo daļu, otrās daļas 1. punktu un trešās daļas 1. punktu pēc vārdiem “saskaņā 

ar izdienu” ar vārdiem “un attiecīgo mēnešalgas kategoriju”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “atbilstoši zemessarga amatam un izdienai” ar skaitli un vārdiem 

“100 000 euro apmērā”;
aizstāt sestajā daļā vārdus “un izdienu” ar vārdiem “izdienu un attiecīgo mēnešalgas kategoriju”.

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“11. Šā likuma 22.1 pants stājas spēkā 2017. gada 2. oktobrī.
12. Grozījums šā likuma 15.  pantā par zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm 

atbilstošo amatu saraksta apstiprināšanu Ministru kabinetā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Līdz 
šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus noteikumus.

13. Šā likuma 24. panta otrās daļas 1. punktā un piektajā daļā paredzētie nosacījumi leitnanta 
dienesta pakāpes saņemšanai attiecināmi arī uz zemessargiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību 
un sekmīgi pabeiguši Zemessardzes vada komandieru pienākumu izpildītāju kursu pirms šo 
nosacījumu spēkā stāšanās dienas.

14. Šā likuma 34. panta četrpadsmitā daļa stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

269. 642L/12 Grozījumi Profesionālās izglītības likumā 
Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1999, 14. nr.; 2001, 16. nr.; 2006, 21. nr.; 2007, 14. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 
2010, 102., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 69., 190. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 5. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “ja profesijai neapstiprina profesijas standartu” ar vārdiem “ja 
profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu”.

2. Papildināt 1. panta otro daļu ar 2.4, 2.5 un 2.6 punktu šādā redakcijā:
“24) modulis — profesionālās kvalifikācijas sastāvdaļa, tā pamatā ir sasniedzamie 

mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju un kompetenču 
kopums;

25) moduļa programma — profesionālās izglītības programmas sastāvdaļa, kas ietver 
moduļa mērķus un uzdevumus, moduļa sasniedzamos rezultātus, moduļa saturu, 
satura apguves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī 
programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu;

26) modulārā profesionālās izglītības programma — profesionālās izglītības programma, 
kuras profesionālo saturu atkarībā no izglītības programmai izvirzītā mērķa veido 
moduļu kopums un kuras apguves rezultātā var iegūt profesionālo kvalifikāciju;”.

3. Papildināt 6. pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Izglītojamajam, kas apguvis akreditētas modulārās profesionālās izglītības programmas 

moduli vai vairākus moduļus, kuri ir atpazīstami darba tirgū un identificējami kā novērtējamu 
zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, bet neapliecina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 
izglītības iestāde izsniedz apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi, kurā 
norāda izglītības iestādes nosaukumu, izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, akreditētās 
izglītības programmas kodu un nosaukumu, apgūto moduļu nosaukumus, sasniegtos rezultātus 
un vērtējumu, apguves laiku, izglītības iestādes vadītāja vārdu un uzvārdu, izsniegtās apliecības 
numuru un izsniegšanas datumu.”

4. Papildināt 7. pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) nosaka obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas 

prasību, ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu, sarakstu un tajā 
iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas 
kārtību;”.

5. 22. pantā:
izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas prasības, ja profesijai nav 
nepieciešams izstrādāt profesijas standartu, ko saskaņo ar Nacionālās trīspusējās 
sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības 
apakšpadomi;”;

papildināt 3. punktu ar vārdiem “un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās 
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izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi”.

6. Papildināt 24. pantu ar teikumu šādā redakcijā:
“Attiecīgās profesijas saistītajām profesijām un specializācijām nav nepieciešams izstrādāt 

atsevišķu profesijas standartu, bet izstrādā un saskaņo profesionālās kvalifikācijas prasības.”

7. 26. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā: 
“(2) Profesionālajā pamatizglītībā, arodizglītībā, profesionālajā vidējā izglītībā un 

profesionālajā tālākizglītībā var īstenot modulārās profesionālās izglītības programmas.”; 
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. 28. panta pirmajā daļā:
papildināt 1. punktu ar vārdiem “tai skaitā darba vidē balstītas mācības”;
izslēgt 4. punktu.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. jūlijam izdod šā likuma 7. panta 2.1 punktā minētos 

noteikumus.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

270. 643L/12 Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas 
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības 
līgumu par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa 
savienojuma izveidi

1. pants. 2017. gada 31.  janvārī Tallinā parakstītais Igaunijas Republikas valdības, Latvijas 
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa 
savienojuma izveidi (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants.  Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija 
par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

4.  pants.   Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu 
izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr.132.
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IGAUNIJAS REBUBLIKAS VALDĪBAS, 
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS 

UN 
LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS 

LĪGUMS 
PAR 

RAIL BALTIC/ RAIL BALTICA DZELZCEĻA SAVIENOJUMA IZVEIDI
Igaunijas Republikas valdība, Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, 

turpmāk tekstā “Puses”,
ar vēlmi pilnībā integrēt Baltijas valstis un to galvaspilsētas Eiropas Savienības dzelzceļa 

sistēmā un Eiropas transporta tīklā (TEN-T),
uzsverot to kopējo mērķi attīstīt kopīgu interešu projektu (kā definēts Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2013. gada 11. decembra Regulā (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un 
Regulu (EK) Nr. 67/2010) Rail Baltic/Rail Baltica, kas ir stratēģiski un ekonomiski nozīmīgs to 
iedzīvotājiem un tautsaimniecībām,

apzinoties vajadzību vienoties par stratēģisku Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa izstrādes un 
pabeigšanas termiņu,

ņemot vērā akcionāru 2014. gada 28. oktobra Līgumu starp OÜ Rail Baltic Estonia, SIA 
“Eiropas dzelzceļa līnijas” un UAB “Rail Baltica statyba” par kopuzņēmuma AS RB Rail izveidi,

atzīstot, ka Rail Baltic/Rail Baltica projekts līdz šim ticis finansēts no Eiropas Savienības 
līdzekļiem ar atbalsta intensitāti līdz 85%, un, pieņemot, ka līdzīga atbalsta intensitāte tiks piemērota 
projekta turpmākai īstenošanai, ņemot vērā Rail Baltic/Rail Baltica projekta stratēģisko nozīmīgumu 
reģiona un Eiropas Savienības transporta tīkla attīstībai, kā arī Eiropas Vienotajam tirgum, un 
kopīgi aicinot Eiropas Savienības institūcijas paredzēt ilgtermiņa finanšu nodrošinājumu šādiem 
prioritāriem projektiem, cik drīz vien iespējams,

atsaucot atmiņā Eiropas Savienības mērķi – attīstīt Eiropas transporta tīklus, tajā skaitā 
Ziemeļjūras – Baltijas jūras galvenā transporta tīkla koridoru, kura sastāvdaļa ir Rail Baltic/Rail 
Baltica dzelzceļš,

uzsverot regulatīvās un sadarbības ietvara pielāgošanas nozīmīgumu starp Pusēm, veicinot 
efektīvu Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izmantošanu nākotnē,

turpinot sekmēt Rail Baltic/Rail Baltica projekta, visu projekta partneru un maršruta 
integrāciju attiecīgajos daudzpusējos sadarbības formātos, piemēram, Ziemeļjūras – Baltijas 
dzelzceļa kravu pārvadājumu koridorā, bet ar to neaprobežojoties,

apzinoties, ka dzelzceļa posms no Lietuvas-Polijas robežas līdz Varšavai vēsturiski ir veidots 
ar 1435 mm standarta sliežu platumu, bet ir nepieciešama tehnisko parametru atjaunināšana līnijas 
savstarpējās izmantojamības nolūkā Ziemeļjūras-Baltijas jūras galvenā tīkla koridorā,

no jauna apstiprinot savas līgumsaistības nodrošināt atvērtu un caurredzamu projekta 
īstenošanu un proaktīvu iesaistīšanos, un sadarbību ar atbilstošajām nacionālajām augstākajām 
audita institūcijām un oficiālajām Eiropas Savienības un Eiropas Savienības fondu audita 
institūcijām, pamatojoties uz starptautiskajiem auditēšanas standartiem, un apliecinot, ka šīm 
audita institūcijām nav ierobežojumu attiecībā uz projekta darbību auditēšanu, 

Puses ir vienojušās par sekojošo:
1. PANTS

Līguma darbības joma un mērķis
Līguma mērķis ir nodrošināt efektīva, ātra, Eiropas sliežu platuma parastā dzelzceļa 

pabeigšanu un funkcionalitāti pasažieru un kravu transportēšanai pa maršrutu, ko būvē kā daļu no 
TEN-T tīkla Ziemeļjūras – Baltijas jūras galvenā tīkla koridora kā Pušu kopīgu interešu projektu 
saskaņā ar kopīgiem tehniskajiem parametriem. 
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2. PANTS
Definīcijas

Šajā Līgumā, ja kontekstā nav paredzēts citādi:
a) “dzelzceļš” – jauna, ātra, divceļu elektrificēta parastā dzelzceļa līnija ar maksimālo 

projektēto ātrumu 240 km/h un Eiropas standarta sliežu platumu (1435 mm) 
maršrutā, ko izveido saskaņā ar vienotiem tehniskajiem parametriem, kas balstīti 
uz savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kā noteikts attiecīgajos 
Eiropas Savienības tiesību aktos; 

b) “projekta koordinators” – kopuzņēmums RB Rail AS, kas dibināts 2014. gada 
28. oktobrī Latvijas Republikā ar mērķi uzbūvēt dzelzceļu un attīstīt Rail Baltic/
Rail Baltica projektu un kura galvenais darbības veids ir dzelzceļa projektēšana, 
būvniecība un mārketings (ieskaitot zīmolradi); 

c) “maršruts” - no Tallinas caur Pērnavu-Rīgu-Paņevežu-Kauņu līdz Lietuvas – Polijas 
robežai, iekļaujot Viļņas – Kauņas savienojumu kā daļu no dzelzceļa;

d) “infrastruktūras pārvaldītājs” – jebkura iestāde vai uzņēmums, saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21.novembris), ar ko 
izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, noteikto; 

e) “dzelzceļa infrastruktūra” – dzelzceļa infrastruktūra saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21.novembris), ar ko izveido vienotu 
Eiropas dzelzceļa telpu, noteikto.

3. PANTS 
Dzelzceļa savienojuma izveide

Pušu mērķis ir nodrošināt līdz 2025. gadam dzelzceļa izveidi un tā funkcionalitāti, lai uzsāktu 
tā darbību 2026. gadā.

4. PANTS
Būvniecības procesa sagatavošana 

1. Puses sadarbībā ar projekta koordinatoru uzņemas atbalstīt visu to pētījumu un citu 
sagatavošanās darbību pabeigšanu, kas nepieciešami savlaicīgai būvniecības darbu sākšanai. 
Sagatavošanās darbības ietver: 

a) maršruta zonas teritoriālo plānošanu;
b) nepieciešamās priekšizpētes, vides un citu pētījumu veikšanu;
c) visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, ieskaitot visus nepieciešamās 

infrastruktūras skiču un tehniskos projektus, lai būvētu dzelzceļu Pušu pārstāvēto 
valstu teritorijās. 

2. Puses atbalsta vienotu līgumu ietvara izstrādi un kopēju publisko iepirkumu vadlīniju 
sagatavošanu, kas ir balstītas uz labas prakses publisko iepirkumu, tajā skaitā Pušu kopīgo iepirkumu 
praksēm saskaņā ar Eiropas Savienības juridisko ietvaru un Pušu noslēgtajiem līgumiem.

3. Puses atbalsta kopēju tehnisko vadlīniju izstrādi dzelzceļa projektēšanas un izbūves 
nodrošināšanai saskaņā ar savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām. 

5. PANTS
Projekta koordinatora loma

Projekta koordinators līdz dzelzceļa pabeigšanai un pilnas tehniskās funkcionalitātes 
sasniegšanai koordinē sagatavošanās darbības un dzelzceļa izbūvi. 
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6. PANTS
Sadarbība ar citām valstīm un Eiropas Komisiju

Puses pilnībā sadarbojas un apmainās ar informāciju ar Eiropas Komisiju, un veic visas 
iespējamās darbības turpmākajai Polijas Republikas un Somijas Republikas iesaistei un sadarbībai 
ar tām dzelzceļa attīstības nolūkā ar mērķi atbrīvoties no sastrēgumiem TEN-T galvenajā 
tīklā un nodrošināt savstarpējo izmantojamību, tehnisko standartu harmonizēšanu, kā arī 
nosacījumus pilnvērtīgai dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai un dzelzceļa pakalpojumu tirgus 
komercializēšanas uzlabošanai. 

7. PANTS
Zemes un infrastruktūras īpašumtiesības

1. Dzelzceļa infrastruktūras daļa pieder tai Puses pārstāvētajai valstij, kuras teritorijā atrodas 
projekta attiecīgā infrastruktūras daļa un ar to saistītā zeme.

2. Puses piekrīt, ka infrastruktūras pārvaldītājam (-iem) šī zeme un infrastruktūra ir pieejama 
izmantošanai. 

3. Infrastruktūras pārvaldītājam (-iem) tiks piešķirta piekļuve saistītajām dzelzceļa apkalpes 
vietām. 

8. PANTS
Normatīvais regulējums 

1. Šī Līguma piemērošanā jautājumus, kas netiek risināti tā ietvaros, regulē Eiropas Savienības 
tiesību akti, Pušu nacionālie likumi un noteikumi, un starp Pusēm noslēgtie līgumi.

2. Īpašie šī Līguma noteikumi, kas skar dzelzceļa tirgus atvēršanu, piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, dzelzceļa savstarpējo izmantojamību, drošību un citas attiecīgās jomas neatceļ 
attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu.

3. Puses apņemas informēt viena otru par visām nozīmīgajām izmaiņām attiecīgās Puses 
nacionālajos normatīvajos aktos, kas varētu ietekmēt šī Līguma piemērošanu.

9. PANTS
Piekļuve Eiropas standarta sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa infrastruktūrai

1. Regulatīvā ietvara koordinētā pieeja tiek veidota, izmantojot sadarbību starp nacionālajiem 
regulatīvajām iestādēm un nacionālajām drošības iestādēm, lai uzlabotu sadarbību un salāgotu 
lēmumu ietekmi. 

2. Tiek piemērota saskaņota pieeja attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru un pakalpojumiem, 
ieskaitot maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu, dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
iedalīšanu un kustības vadību. 

3. Puses apņemas nodrošināt, ka tiek sasniegta visefektīvākā un racionālākā infrastruktūras 
pārvaldība ar šī panta 9.2 punktā minētajiem aspektiem, bet ne tikai, un infrastruktūras pārvaldītājs 
(-i) tiek noteikts kopīgi un savlaicīgi, lai veidotu pārliecību un nodrošinātu nepārtrauktas saistības 
ar kopīgo interešu projekta institucionālajiem partneriem, kā arī sniegtu ieguldījumu Rail Baltic/
Rail Baltica dzelzceļa ilgtspējībā. 

10. PANTS 
Jurisdikcija

Šis Līgums neietekmē Pušu pārstāvēto valstu jurisdikcijas izmantošanu to teritorijās.
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11. PANTS
Finansēšana

1. Puses ir Eiropas Savienības atbalsta gala saņēmēji.
2. Puses meklē atbalstu atbilstoši maksimāli pieļaujamām Eiropas Savienības līdzfinansējuma 

likmēm saskaņā ar attiecīgā finanšu avota nosacījumiem. 
3. Puses piekrīt Viļņas-Kauņas savienojuma kā dzelzceļa maršruta daļas būvei, lai savstarpēji 

savienotu visu Pušu pārstāvēto valstu galvaspilsētas, un vienojas pielikt kopīgas pūles, lai iegūtu 
Eiropas Savienības finansējumu Viļņas-Kauņas savienojumam, izmantojot Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu vai līdzvērtīgu finansēšanas instrumentu, ievērojot to, ka šis posms 
būvēts tā, lai viss projekts netiktu kavēts vai apturēts. 

4. Puses drīkst tieši no valstu rīcībā esošiem resursiem līdzfinansēt darbības, ko īsteno 
projekta koordinators. 

12. PANTS
Domstarpību risināšanas kārtība

Domstarpības starp Pusēm par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu tiek risinātas sarunu 
un konsultāciju ceļā starp Pusēm.

13. PANTS
Depozitārijs

1. Latvijas Republikas valdība darbojas kā šī Līguma Depozitārijs.
2. Depozitārijs informē Puses par šī Līguma spēkā stāšanās dienu, par jebkuriem Līguma 

grozījumiem, vai izstāšanos saskaņā ar šī Līguma 14. pantu.

14. PANTS
Līguma stāšanās spēkā, grozījumi, darbības termiņš un izstāšanās 

1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Depozitārijs ir saņēmis pēdējo Pušu rakstisko paziņojumu 
pa diplomātiskajiem kanāliem, kas apstiprina, ka valstu juridiskās procedūras, kas nepieciešamas, 
lai šis Līgums stātos spēkā, ir pabeigtas.

2. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Grozījumi stājas spēkā saskaņā 
šī panta pirmajā daļā noteikto procedūru.

3. Pusēm, saglabājot savas līgumsaistības īstenot Rail Baltic/Rail Baltica projektu pilnā apmērā, 
ir tiesības pārskatīt savas līgumsaistības finansēt un pabeigt projektu līdz datumam, kas minēts šī 
Līguma 3. pantā, ja ilgtermiņa finansējuma pieejamība kopīgo interešu projektam tiek ievērojami 
samazināta, nopietni ietekmējot projekta iespējamību vai neparedzamas izņēmuma situācijas vai 
notikuma gadījumā, kas ir ārpus Pušu kontroles, kas attur tās no šī Līguma saistību izpildes, un šādā 
gadījumā nav uzskatāms par kļūdu vai nolaidību no viņu puses, un ir nenovēršams, neskatoties uz 
pienācīgu rūpību (“Force majeure”). 

4. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse, ievērojot 14. panta trešās daļas 
nosacījumus, var izstāties no šī Līguma rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem, par to paziņojot 
Depozitārijam. Izstāšanās stājas spēkā sešu mēnešus pēc šāda paziņojuma saņemšanas dienas 
Depozitārijā. 
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To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, šo Līgumu ir parakstījuši. 
Parakstīts Tallinā 2017.  gada 31.  janvārī vienā eksemplārā igauņu, latviešu, lietuviešu un 

angļu valodās, visiem tekstiem ir vienāds spēks, un tas tiek glabāts Depozitārija arhīvā. Depozitārijs 
nosūta apliecinātas Līguma kopijas visām Pusēm. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir 
teksts angļu valodā.

Igaunijas Republikas 
valdības vārdā 

J. Ratass 

Igaunijas Republikas 
premjerministrs

Latvijas Republikas 
valdības vārdā 

M. Kučinskis 

Latvijas Republikas ministru 
prezidents

Lietuvas Republikas 
valdības vārdā 

S. Skvernelis 

Lietuvas Republikas 
premjerministrs
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

271. 644L/12 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 149.41 pantu šādā redakcijā:
“149.41 pants. Transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšana
Par transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšanu, palielinot vai samazinot odometra 

uzskaitīto transportlīdzekļa nobraukumu, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt euro, bet juridiskajām personām — līdz 

tūkstoš euro.
Par transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšanas pakalpojuma piedāvāšanu vai 

sniegšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt euro, bet juridiskajām personām — līdz 

divtūkstoš euro.”

2. Izteikt 201.44 pantu šādā redakcijā:
“201.44 pants. Necieņa pret valsts simboliem un Brīvības pieminekli
Par klajas necieņas izrādīšanu Latvijas valsts karogam, valsts ģerbonim, valsts himnai, 

Brīvības piemineklim, Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerbonim — uzliek naudas 
sodu līdz septiņsimt euro.”

3. Aizstāt 214. panta pirmajā daļā skaitli “149.40” ar skaitli “149.41”.

4. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “201.35 panta trešajā un ceturtajā 
daļā” ar skaitli un vārdu “201.44 pantā”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

272. 645L/12 Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas 
likumā

Izdarīt Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs, 2009, 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. panta pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā: 
“12) Iekšējās drošības birojs.”

2. Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
“171) Iekšējās drošības birojs;”.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

273. 646L/12 Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu 
1. pants
Persona iegūst 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka 

statusu apliecinošu apliecību, ja: 
1) ievērojot Valsts apbalvojumu likuma un likuma “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka 

piemiņas zīmi” noteikumus, ir saņēmusi valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu 
dalībnieka piemiņas zīme”;

2) ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru 
tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde, pamatojoties 
uz savu nolikumu;

3) ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru 
tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības izveidota apbalvošanas komisija, 
kuras nolikumu apstiprinājusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valde.

2. pants
(1) Barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību personai, kura saņēmusi šā likuma 

1. panta 1., 2. vai 3. punktā minēto apbalvojumu, izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība 
mēneša laikā pēc attiecīgās personas iesnieguma saņemšanas.

(2) Ministru kabinets nosaka 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošas apliecības 
paraugu, apliecības izsniegšanas kārtību un izsniegto apliecību reģistrācijas kārtību.

3. pants
Izdevumus, kas saistīti ar barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izgatavošanu, 

izsniegšanu un lietvedību, sedz no valsts budžeta.

4. pants
Pašvaldība likumos noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros ir tiesīga saistošajos 

noteikumos paredzēt 1991.  gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām sociālās 
garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu 
maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.
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Pārejas noteikums
Aizsardzības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2017. gada 31. decembrim izdod šā 

likuma 2. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

274. 647L/12 Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā
Izdarīt Informācijas tehnoloģiju drošības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 178.  nr.; 2012, 

179. nr.; 2013, 228. nr.; 2015, 34. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:
“4. pants. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas
(1) Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (turpmāk — Drošības 

incidentu novēršanas institūcijas) veicina informācijas tehnoloģiju drošību Latvijas Republikā. 
Drošības incidentu novēršanas institūciju uzdevumus veic:

1) Militārās izlūkošanas un drošības dienests attiecībā uz Aizsardzības ministriju, tās 
padotībā esošajām iestādēm un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;

2) Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts attiecībā uz valsts un 
pašvaldību institūcijām (izņemot šīs daļas 1. punktā noteikto), kā arī privāto tiesību 
juridiskajām personām.

(2) Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts tam noteiktos uzdevumus 
izpilda un tiesības īsteno Aizsardzības ministrijas pakļautībā atbilstoši normatīvajiem aktiem, 
deleģēšanas līguma noteikumiem un piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pieņemot pārvaldes 
lēmumus, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts ievēro Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma prasības. 

(3) Drošības incidentu novēršanas institūcijās personas tiek nodarbinātas dienesta vai darba 
tiesisko attiecību ietvaros, ja tās ir tiesīgas saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un 
atbilst citām tiesību aktos izvirzītajām prasībām. 

(4) Drošības incidentu novēršanas institūcijas šajā likumā noteiktos uzdevumus izpilda 
atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, un šīm institūcijām nav tiesību pieprasīt 
samaksu par veiktajām darbībām. 

(5) Valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām ir pienākums 
sadarboties ar Drošības incidentu novēršanas institūcijām, sniedzot tām nepieciešamo informāciju 
un pildot to likumīgās prasības.

(6) Valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par Latvijas 
Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam noteikto uzdevumu, tiesību un resursu 
nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

(7) Šajā likumā noteikto tiesību īstenošanai izdoto tiešu valsts drošības vai informācijas 
tehnoloģiju drošības apdraudējumu novēršanai paredzēto administratīvo aktu apstrīdēšana 
vai pārsūdzēšana neaptur šo aktu darbību. Tas neattiecas uz administratīvajiem aktiem par 
administratīvo sodu uzlikšanu.”

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:
“4.1 pants. Drošības incidentu novēršanas institūciju sadarbība
(1) Militārās izlūkošanas un drošības dienests sniedz informāciju Latvijas Universitātes 

Matemātikas un informātikas institūtam, lai tas nodrošinātu šā likuma 5.  panta pirmās daļas 
1.  un 3.  punktā noteikto uzdevumu īstenošanu, kā arī citu tā rīcībā esošo informāciju par 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta kompetencē esošajiem informācijas 
tehnoloģiju drošības incidentiem.

http://likumi.lv/doc.php?id=220962
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(2) Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts informē Militārās izlūkošanas 
un drošības dienestu par savā rīcībā esošo informāciju par informācijas tehnoloģiju drošības 
incidentiem Aizsardzības ministrijā, tās padotībā esošajās iestādēs un Nacionālajos bruņotajos 
spēkos.

(3) Drošības incidentu novēršanas institūcijas regulāri savstarpēji apmainās ar informāciju 
par aktualitātēm informācijas tehnoloģiju drošības incidentu jomā.”

3. 5. pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdu “institūcijas” ar vārdu “institūciju”;
izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(1) Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts:”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Militārās izlūkošanas un drošības dienests veic šā panta pirmās daļas 2., 4., 5., 6., 7. un 

8. punktā noteiktos uzdevumus.”;
aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus “institūcija ir tiesīga” ar vārdiem “institūcijas ir tiesīgas”.

4. 6. pantā:
papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārda “notikušo” ar vārdu “kompetento”;
papildināt trešās daļas otro teikumu pirms vārda “Drošības” ar vārdu “Kompetentā”;
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(5) Kompetentajai Drošības incidentu novēršanas institūcijai ir tiesības pieprasīt, lai augstākā 

līmeņa domēna “.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājs atslēdz “.lv” domēna 
vārdu, ja šis domēna vārds ir iesaistīts drošības incidentā, kas būtiski apdraud informācijas sistēmu 
vai elektronisko sakaru tīklu drošību, un drošības incidentu nav iespējams novērst citā veidā. 

(6) Pieprasījumā atslēgt “.lv” domēna vārdu kompetentā Drošības incidentu novēršanas 
institūcija norāda pieprasījuma iemeslu un domēna vārda atslēgšanas ilgumu, kas nav garāks par 
piecām dienām, un, ja nepieciešams, citas papildu darbības, kas veicamas augstākā līmeņa domēna 
“.lv” reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam (piemēram, datu plūsmas 
pārvirzīšana uz kompetentās Drošības incidentu novēršanas institūcijas infrastruktūru).”

5.  6.1 pantā:
papildināt otro daļu pēc vārda “informē” ar vārdu “kompetento”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Kompetentā Drošības incidentu novēršanas institūcija, konstatējusi drošības nepilnību, 

par šo faktu tūlīt informē informācijas sistēmas vai elektronisko sakaru tīkla īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju. Valsts vai pašvaldības institūcija, informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kompetentās Drošības incidentu novēršanas institūcijas noteiktajā 
termiņā, bet ne vēlāk kā 90  dienu laikā kopš informēšanas brīža veic visas drošības nepilnības 
novēršanai nepieciešamās darbības.”

6. Papildināt 7. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Apstrādātos un neapstrādātos personas datus Drošības incidentu novēršanas institūcijas 

drīkst nodot Zemessardzei tādā apjomā un veidā, lai atpazītu un novērstu tādas kaitnieciskas 
programmatūras darbību, kas var radīt vai rada draudus nacionālajai vai sabiedrības drošībai, 
ja Zemessardze atbilstoši Zemessardzes likumā noteiktajam tiek iesaistīta atbalsta sniegšanā 
kompetentajai Drošības incidentu novēršanas institūcijai.”
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7. Papildināt 8. panta otro daļu pēc vārda “informējama” ar vārdu “kompetentā”.

8. 9. pantā:
papildināt pirmās daļas 2. punktu pēc vārda “ziņot” ar vārdu “kompetentajai”;
papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārda “pēc” ar vārdu “kompetentās”;
izteikt pirmās daļas 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4) pēc kompetentās Drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījuma, ja 
konstatēti būtiski drošības vai integritātes pārkāpumi, organizēt drošības auditu, ko 
veic ar kompetento Drošības incidentu novēršanas institūciju saskaņots kvalificēts 
un no iesaistītajām pusēm neatkarīgs tiesību subjekts. Par audita rezultātiem informē 
kompetento Drošības incidentu novēršanas institūciju. Audita izmaksas sedz un 
auditā konstatētos pārkāpumus novērš elektronisko sakaru komersants;

5) pēc kompetentās Drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījuma īslaicīgi, 
bet ne ilgāk kā 24 stundas slēgt galalietotājam piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, 
ja galalietotājs būtiski apdraud citu lietotāju tiesības vai informācijas sistēmu, vai 
elektronisko sakaru tīklu drošību. Pieprasot šādas darbības veikšanu, kompetentā 
Drošības incidentu novēršanas institūcija norāda pieprasījuma iemeslu.”

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

275. 648L/12 Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 18., 84. nr.; 2014, 
140. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu Latvijas pilsonim, nepilsonim, 

personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, vai bēglim izceļot 
no Latvijas Republikas, minētajai personai izsniegtais personu apliecinošais dokuments (personas 
apliecība) nav ceļošanas dokuments.”

2. 5. pantā:
izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, 
starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības, cita starptautisko tiesību 
subjekta, konsulārās iestādes darbinieka, šāda darbinieka ģimenes locekļa vai privātā 
mājkalpotāja personas apliecība (turpmāk — akreditētas personas apliecība).”;

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Personas apliecība izmantojama kā ceļošanas dokuments, dodoties uz ārvalstīm, ja tas 

paredzēts Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos, izņemot personas apliecību, kura 
izsniegta uz iekšlietu ministra pieņemtajā lēmumā par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas 
noteikto laiku.”

3. Izteikt 8. panta trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Ministru kabinets nosaka Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā 

iekļaujamo informāciju, tās glabāšanas termiņus un dzēšanas kārtību, kā arī Personu apliecinošu 
dokumentu informācijas sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību.”

4. Papildināt 9. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu personai izceļot no Latvijas 

Republikas, obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim ir attiecīgi 
Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa personas apliecība, bet personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts 
bezvalstnieka vai alternatīvais statuss, vai bēglim — uzturēšanās atļauja, kas izsniegta pēc tam, kad 
paziņots lēmums par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas.”

5. 10. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“10. pants. Personu apliecinošu dokumentu izsniegšana”;
aizstāt astotās daļas 1. punktā vārdus “mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas” ar vārdiem 

un skaitli “līdz laikam, kad tiesā iesniegts šā panta astotās daļas 2. punktā minētais lūgums, bet ne 
ilgāk kā mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas”;
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papildināt astoto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā: 
“4) iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu personai izceļot no Latvijas 

Republikas.”

6. Papildināt 13. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu personu apliecinoša dokumenta 

turētājam izceļot no Latvijas Republikas, minētā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu 
laikā no lēmuma paziņošanas dienas uz lēmumā noteikto laiku nodod personu apliecinošo 
dokumentu glabāšanai izdevējiestādē, bet, ja dokumenta turētājs atrodas ārvalstī, — tuvākajā 
Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.”

7. Papildināt 14. panta pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā likuma 13. panta pirmajā” ar 
skaitli “1.1”.

8. Papildināt 16. panta pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
“10) iekšlietu ministrs ir pieņēmis lēmumu par aizliegumu dokumenta turētājam izceļot 

no Latvijas Republikas, — uz lēmumā noteikto laiku. Minētais nosacījums neattiecas 
uz personas apliecību, kura izsniegta uz iekšlietu ministra pieņemtajā lēmumā par 
aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas noteikto laiku.”

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Līdz 2017. gada 31. augustam Ministru kabinets izdara grozījumus normatīvajos aktos, 

paredzot atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personām, kurām tiek izsniegta šā likuma 
2. panta piektajā daļā minētā personas apliecība.”

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. jūlijā

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 05.07.2017., Nr. 132.
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