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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

120. 72L/11 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā

Izdarīt	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā	šādus	grozījumus:
1.	Papildināt	kodeksu	ar	88.10 pantu	šādā	redakcijā:
“88.10 pants. Normatīvajos aktos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās 

darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem dokumentācijai noteikto prasību pārkāpšana
Par	 normatīvajos	 aktos	 par	 ūdens	 un	 augsnes	 aizsardzību	 no	 lauksaimnieciskās	 darbības	

izraisīta	 piesārņojuma	 ar	 nitrātiem noteiktās	 dokumentācijas	 neesamību,	 tās	 neatbilstību	
noteiktajām	 prasībām	 vai	 par	 kultūraugu	 mēslošanas	 plānu	 kopsavilkuma	 neiesniegšanu	 Valsts	
augu	aizsardzības	dienestam	—	

izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	desmit	līdz	simt	latiem,	
bet	juridiskajām	personām	—	no	divdesmit	līdz	divsimt	latiem.”

2.	103.3 pantā:
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“Par	 pārtikas	 uzņēmuma	 iesaistīšanos	 pārtikas	 apritē	 bez	 normatīvajos	 aktos	 noteiktās	

pārtikas	uzņēmuma	atzīšanas	vai	reģistrācijas	vai	paziņošanas	par	izmaiņām	uzņēmuma	darbībā	—	
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 piecdesmit	 līdz	 simt	 piecdesmit	 latiem,	

bet	 juridiskajām	 personām  —	 no	 trīssimt	 līdz	 piecsimt	 latiem,	 konfiscējot	 pārtiku	 vai	 bez	 tās	
konfiskācijas.”;

aizstāt	sestajā	daļā	vārdus	“trešajā	un	ceturtajā”	ar	vārdiem	“trešajā,	ceturtajā	un	piektajā”;
papildināt	septīto	daļu	pēc	vārda	“nepilnīgas”	ar	vārdiem	“vai	nepatiesas”;
papildināt	pantu	ar	devīto	un	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“Par	pārtikas	produktu	izplatīšanu	bez	normatīvajos	aktos	noteiktajiem	pavaddokumentiem	—	
izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	divdesmit	pieciem	līdz	

divsimt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	 juridiskajām	 	 personām	 —	 no	 piecdesmit	 līdz	 piecsimt	 latiem,	
konfiscējot	pārtiku	vai	bez	tās	konfiskācijas.

Par	 šā	 panta	 devītajā	 daļā	 paredzēto	 pārkāpumu,	 ja	 tas	 izdarīts	 atkārtoti	 gada	 laikā	 pēc	
administratīvā	soda	uzlikšanas,	—

uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 divsimt	 piecdesmit	 līdz	 piecsimt	 latiem,	 bet	
juridiskajām	 personām	 —	 no	 piecsimt	 līdz	 trīstūkstoš	 latiem,	 konfiscējot	 pārtiku	 vai	 bez	 tās	
konfiskācijas.”

3.	Izteikt	105.1 pantu	šādā	redakcijā:
“105.1 pants. Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas noteikumu pārkāpšana
Par	 embriju	 transplantācijā	 noteikto	 tehnoloģiju	 neievērošanu,	 mākslīgās	 apsēklošanas,	

pārraudzības	vai	citu	ciltsdarba	un	dzīvnieku	audzēšanas	noteikumu	pārkāpšanu	—	
uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	pieciem	līdz	divdesmit	latiem,	bet	juridiskajām	

personām	—	no	desmit	līdz	septiņdesmit	pieciem	latiem.
Par	 tādu	 pašu	 pārkāpumu,	 ja	 tas	 izdarīts	 atkārtoti	 gada	 laikā	 pēc	 administratīvā	 soda	

uzlikšanas,	—	
uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	divdesmit	līdz	piecdesmit	latiem,	bet	juridiskajām	

personām	—	no	divdesmit	pieciem	līdz	simt	piecdesmit	latiem.”
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4. Aizstāt	105.2 pantā	vārdu	“dzīvnieku”	ar	vārdiem	“lauksaimniecības	dzīvnieku”.
5.	Izteikt	105.3 pantu	šādā	redakcijā:
“105.3 pants. Vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pirkšanas 

un pārdošanas noteikumu pārkāpšana
Par	 vaislas	 lauksaimniecības	 dzīvnieku,	 to	 spermas,	 olšūnu	 un	 embriju	 pirkšanas	 vai	

pārdošanas	noteikumu	pārkāpšanu	—
uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	vai	juridiskajām	personām	no	pieciem	līdz	piecdesmit	latiem.”
6.	Izteikt	105.5 pantu	šādā	redakcijā:
“105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas 

noteikumu pārkāpšana
Par	dzīvnieku,	ganāmpulku	un	novietņu	reģistrēšanas	un	dzīvnieku	apzīmēšanas	noteikumu	

pārkāpšanu,	kā	arī	informācijas	nesniegšanu	normatīvajos	aktos	noteiktajā	kārtībā	par	dzīvnieku	
dzimšanu,	pārvietošanu,	nobeigšanos	vai	nokautajiem	dzīvniekiem	—

uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	pieciem	līdz	septiņdesmit	pieciem	latiem,	bet	
juridiskajām	personām	—	no	desmit	līdz	divsimt	piecdesmit	latiem.

Par	 tādu	 pašu	 pārkāpumu,	 ja	 tas	 izdarīts	 atkārtoti	 gada	 laikā	 pēc	 administratīvā	 soda	
uzlikšanas,	—

uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 divdesmit	 līdz	 simt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	
juridiskajām	personām	—	no	divdesmit	pieciem	līdz	piecsimt	latiem.”

7.	Papildināt	106.pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“Par	bīstama	suņa	turēšanas	prasību	pārkāpšanu	—
uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	piecdesmit	līdz	piecsimt	latiem,	bet	juridiskajām	

personām	 —	 no	 septiņdesmit	 pieciem	 līdz	 tūkstoš	 latiem,	 konfiscējot	 dzīvnieku	 vai	 bez	 tā	
konfiskācijas.”

8.	Papildināt	kodeksu	ar	106.3 pantu	šādā	redakcijā:
“106.3 pants. Mājas (istabas) dzīvnieku pārdošanas un dāvināšanas prasību pārkāpšana
Par	mājas	(istabas)	dzīvnieku	pārdošanas	prasību	pārkāpšanu	—	
uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	pieciem	līdz	septiņdesmit	pieciem	latiem,	bet	

juridiskajām	personām	—	no	desmit	līdz	simt	piecdesmit	latiem.
Par	 mājas	 (istabas)	 dzīvnieku	 dāvināšanu	 publiskā	 pasākumā	 bez	 apdāvināmās	 personas	

piekrišanas	un	bez	saskaņošanas	ar	Pārtikas	un	veterināro	dienestu	—
uzliek	naudas	sodu	fiziskajām	personām	no	pieciem	līdz	septiņdesmit	pieciem	latiem,	bet	

juridiskajām	personām	—	no	desmit	līdz	simt	piecdesmit	latiem.”
9.	Izteikt	108.panta	pirmās	daļas	sankciju	šādā	redakcijā:
“uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 pieciem	 līdz	 divsimt	 piecdesmit	 latiem,	

bet	 juridiskajām	 personām	 —	 no	 desmit	 līdz	 piecsimt	 latiem,	 konfiscējot	 dzīvniekus	 vai	 bez	 to	
konfiskācijas.”

10.	Izteikt	108.2	un	108.3 pantu	šādā	redakcijā:
“108.2 pants.	 Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites 

prasību pārkāpšana, kā arī dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas prasību pārkāpšana
Par	 tādu	 dzīvnieku	 izcelsmes	 blakusproduktu	 un	 atvasinātu	 produktu	 aprites	 prasību	

pārkāpšanu,	kuri	nav	paredzēti	cilvēku	patēriņam,	—
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 pieciem	 līdz	 divsimt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	

juridiskajām	personām	—	no	desmit	līdz	piecsimt	latiem.
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Par	dzīvnieku	kapsētu	iekārtošanas	un	uzturēšanas	prasību	pārkāpšanu —	
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 pieciem	 līdz	 simt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	

juridiskajām	personām	—	no	desmit	līdz	divsimt	piecdesmit	latiem.
Par	šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	paredzētajiem	pārkāpumiem,	ja	tie	izdarīti	atkārtoti	gada	

laikā	pēc	administratīvā	soda	uzlikšanas,	—
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 divsimt	 piecdesmit	 līdz	 piecsimt	 latiem,	 bet	

juridiskajām	personām	—	no	piecsimt	līdz	tūkstoš	latiem.
108.3 pants. Dzīvnieku barības, veterināro zāļu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu 

aprites prasību pārkāpšana
Par	 dzīvnieku	 barības	 uzņēmuma	 iesaistīšanos	 dzīvnieku	 barības	 apritē	 bez	 normatīvajos	

aktos	 noteiktās	 uzņēmuma	 atzīšanas	 vai	 reģistrācijas	 vai	 paziņošanas	 par	 izmaiņām	 uzņēmuma	
darbībā	—

uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 pieciem	 līdz	 simt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	
juridiskajām	personām —	no	desmit	līdz	piecsimt	latiem,	konfiscējot	dzīvnieku	barību	vai	bez	tās	
konfiskācijas.

Par	dzīvnieku	barības	nekaitīguma,	higiēnas,	uzglabāšanas	un	marķēšanas	prasību	pārkāpšanu	—
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 pieciem	 līdz	 divsimt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	

juridiskajām	personām	—	no	desmit	līdz	piecsimt	latiem.	
Par	pārkāpumiem	ārstnieciskās	un	diētiskās	barības	ražošanā	un	izplatīšanā	—	
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 pieciem	 līdz	 divsimt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	

juridiskajām	personām	—	no	divdesmit	pieciem	līdz	piecsimt	latiem.
Par	veterināro	zāļu	un	dzīvnieku	kopšanas	ķīmisko	līdzekļu	aprites	prasību	pārkāpšanu	—
uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 desmit	 līdz	 divsimt	 piecdesmit	 latiem,	 bet	

juridiskajām	 personām	 —	 no	 piecdesmit	 līdz	 piecsimt	 latiem,	 konfiscējot	 veterinārās	 zāles	 un	
dzīvnieku	kopšanas	ķīmiskos	līdzekļus	vai	bez	to	konfiskācijas.

Par	 šajā	 pantā	 paredzētajiem	 pārkāpumiem,	 ja	 tie	 izdarīti	 atkārtoti	 gada	 laikā	 pēc	
administratīvā	soda	uzlikšanas,	—

uzliek	 naudas	 sodu	 fiziskajām	 personām	 no	 divsimt	 piecdesmit	 līdz	 piecsimt	 latiem,	 bet	
juridiskajām	 personām	 —	 no	 piecsimt	 līdz	 trīstūkstoš	 latiem,	 konfiscējot	 dzīvnieku	 barību,	
veterinārās	zāles	un	dzīvnieku	kopšanas	ķīmiskos	līdzekļus	vai	bez	to	konfiskācijas.”

11.	230.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	skaitļa	“106.2”	ar	skaitli	“106.3”;
izslēgt	pirmajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“pantā,	155.panta	pirmajā	un	otrajā	daļā”.
12.	Papildināt	230.5 panta	pirmo	daļu	pēc	skaitļa	“78.1”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	“88.6 panta	

sestajā	daļā,	88.10”.
13.	 Aizstāt	 304.panta	 11.punktā	 skaitļus	 un	 vārdus	 “106.1  pantā,	 108.panta	 otrajā	 daļā”	 ar	

skaitļiem	“106.1,	108.”.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	16.februārī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	7.	martā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	7.03.2012.,	Nr.38.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

121. 73L/11 Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
Izdarīt	Latvijas	Republikas	valsts	robežas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	

Kabineta	Ziņotājs,	2009,	24.nr.)	šādus	grozījumus:
1.	Izteikt	1.panta	9.punktu	šādā	redakcijā:
“9)  Latvijas Republikas teritoriālā jūra	 (turpmāk	 —	 teritoriālā	 jūra)  —  Baltijas	 jūras	 un	

Baltijas	jūras	Rīgas	jūras	līča	ūdeņi,	ja	starptautiskajos	līgumos	nav	noteikts	citādi,	12	jūras	jūdžu	
platumā,	skaitot	no	bāzes	līnijas;”.

2.	Izteikt	8.panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Valsts	robežas	drošību	garantē	valsts	robežas	režīms.	Gar	valsts	sauszemes	robežu	izveido	

valsts	robežas	joslu,	bet	gar	ārējo	sauszemes	robežu	—	arī	pierobežas	joslu	un	pierobežu.”
3.	Papildināt	likumu	ar	9.1 pantu	šādā	redakcijā:
“9.1 pants. Robežapsardzības informācijas sistēma
(1)  Valsts	 robežsardze	 valsts	 robežas	 režīma	 nodrošināšanai	 organizē	 Robežapsardzības	

informācijas	 sistēmu	 un	 vada	 tās	 darbību.	 Robežapsardzības	 informācijas	 sistēmā	 reģistrē	
informāciju	par:

1)	 notikumiem,	 kas	 saistīti	 ar	 valsts	 robežas	 nelikumīgu	 šķērsošanu,	 valsts	 robežas	
joslas,	 pierobežas	 joslas,	 pierobežas	 režīma	 vai	 robežšķērsošanas	 vietās	 noteikto	
prasību	neievērošanu,	mantu	un	preču	nelikumīgu	pārvietošanu	pāri	valsts	robežai,	
kā	arī	šajos	notikumos	iesaistītajām	personām;

2)	 Valsts	robežsardzē	reģistrētajiem	kuģošanas	līdzekļiem	un	transportlīdzekļiem,	kas	
tiek	izmantoti	iekšējos	ūdeņos,	pa	kuriem	noteikta	ārējā	robeža;

3)	 personām,	kurām	izsniegtas,	anulētas	vai	atteiktas	speciālās	caurlaides.
(2) Ministru	kabinets	nosaka	Robežapsardzības	informācijas	sistēmā	iekļaujamās	informācijas	

apjomu	un	glabāšanas	 termiņus,	kā	arī	valsts	pārvaldes	 iestādes,	kurām	piešķirama	piekļuve	šai	
informācijai.”

4.	Izteikt	10.panta	desmitās	daļas	6.punktu	šādā	redakcijā:
“6)	 personas,	kas	ar	transportlīdzekļiem	pārvadā	kravas,	kuru	neto	svaru	vairāk	nekā	par	

50	procentiem	no	kopējās	kravas	neto	svara	veido	ārpus	kārtas	transportējamo	preču	
sarakstā	 iekļautās	 preces.	 Ārpus	 kārtas	 transportējamo	 preču	 sarakstu,	 atbilstoši	
kuram	 ārējo	 robežu	 robežšķērsošanas	 vietās	 ārpus	 kārtas	 šķērso	 ātri	 bojājošās	
preces,	kuras	 tiek	 transportētas	 saskaņā	ar	Latvijas	Republikai	 saistošo	1970.gada	
1.septembra	 Nolīgumu	 par	 ātri	 bojājošos	 pārtikas	 produktu	 starptautiskajiem	
pārvadājumiem	un	par	speciālām	iekārtām,	kas	izmantojamas	šajos	pārvadājumos	
(ATP),	kā	arī	citas	preces,	kurām	to	īpašību	dēļ	nepieciešams	ārējo	robežu	šķērsot	
ārpus	kārtas,	nosaka	Ministru	kabinets;”.

5.	Papildināt	likumu	ar	10.1 pantu	šādā	redakcijā:
“10.1 pants. Reģistrēšanās ārējās sauszemes robežas šķērsošanai
(1)	 Lai	 izceļotu	 ar	 kravas	 transportlīdzekli,	 kura	 pilna	 masa	 pārsniedz	 3500	 kilogramus,	

šķērsojot	 ārējo	 sauszemes	 robežu	 Ministru	 kabineta	 noteiktajās	 robežšķērsošanas	 vietās,	 šis	
transportlīdzeklis	tiek	reģistrēts	rindā	(turpmāk	—	ārējās	sauszemes	robežas	rinda).

(2)	Ārējās	sauszemes	robežas	rindā	var	reģistrēties	iepriekš,	norādot	personas	izraudzītu	laiku	
robežas	šķērsošanai,	vai	 tieši	pirms	robežas	šķērsošanas.	Reģistrēšanās	ārējās	sauszemes	robežas	
rindā,	norādot	personas	izraudzītu	laiku	robežas	šķērsošanai,	ir	maksas	pakalpojums.
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(3)	Ārējās	sauszemes	robežas	rindu	administrē	Satiksmes	ministrija.	Satiksmes	ministrija	ar	
līgumu	šo	uzdevumu	var	deleģēt	privātpersonai.

(4)	Ministru	kabinets	nosaka:
1)	 kārtību	un	noteikumus	ārējās	sauszemes	robežas	rindas	administrēšanas	deleģēšanai	

privātpersonai;
2)	 robežšķērsošanas	 vietas,	 kurās	 valsts	 robežu	 šķērso,	 iepriekš	 reģistrējoties	 ārējās	

sauszemes	robežas	rindā,	reģistrēšanās	kārtību	un	nosacījumus,	kā	arī	maksu	par	
reģistrēšanos	ārējās	sauszemes	robežas	rindā;

3)	 reģistrācijai	ārējās	sauszemes	robežas	rindā	sniedzamo	datu	apjomu,	kā	arī	šo	datu	
glabāšanas	termiņus	un	institūcijas,	kurām	ir	tiesības	piekļūt	šiem	datiem;

4)	 kārtību,	 kādā	 ārējās	 sauszemes	 robežas	 rindā	 reģistrētie	 transportlīdzekļi	 šķērso	
ārējo	sauszemes	robežu.”

6.	Izteikt	12.pantu	šādā	redakcijā:
“12.pants. Lidojumi starp dalībvalstīm un trešajām valstīm
(1)	Ja	gaisa	kuģis	veic	lidojumu	starp	dalībvalsti	un	trešo	valsti,	tad	gaisa	kuģa	izlidošana	no	

Latvijas	Republikas	un	nosēšanās	pēc	ielidošanas	Latvijas	Republikā	ir	atļauta	tikai	starptautiskajiem	
lidojumiem	paredzētajās	lidostās	un	lidlaukos,	kuros	ir	robežšķērsošanas	vietas.

(2) Planieriem,	helikopteriem,	dirižabļiem,	ultravieglajiem	un	maza	lidojuma	rādiusa	gaisa	
kuģiem,	kas	veic	lidojumu	starp	Latvijas	Republiku	un	trešo	valsti,	atļauts	nosēsties	un	pacelties	
sertificētos	lidlaukos,	kas	nav	minēti	šā	panta	pirmajā	daļā,	aviācijas	skates,	kā	arī	valsts	pārvaldes	
iestādes	 rīkotā	 pasākuma	 ietvaros.	 Šādā	 gadījumā	 valsts	 robežu	 atļauts	 šķērsot	 ar	 personīgajā	
bagāžā	esošajām	mantām	un	precēm,	kurām	saskaņā	ar	Padomes	2009.gada	16.novembra	regulas	
Nr.1186/2009,	ar	kuru	izveido	Kopienas	sistēmu	atbrīvojumiem	no	muitas	nodokļiem,	X	nodaļas	
nosacījumiem	 ir	 piemērojams	 atbrīvojums	 no	 muitas	 nodokļa	 samaksas.	 Šīs	 prasības	 izpildi	
kontrolē	Valsts	robežsardze.	Ministru	kabinets	nosaka	kārtību,	kādā	organizējamas	minēto	gaisa	
kuģu	un	tajos	esošo	personu	pārbaudes,	lai	konstatētu	valsts	robežas	šķērsošanas	faktu.

(3)	Gaisa	kuģis,	kas	piedalās	katastrofu	novēršanas,	pārvarēšanas	vai	to	radīto	seku	likvidācijas	
darbos,	 var	 nosēsties	 ārpus	 robežšķērsošanas	 vietām,	 ja	 to	 paredz	 Ārlietu	 ministrijas	 izsniegtā	
lidojuma	atļauja.

(4)	Ja	ir	nepieciešama	piespiedu	nosēšanās	(notikusi	avārija),	gaisa	kuģim	atļauts	nosēsties	
lidostā	vai	lidlaukā,	kurā	nav	robežšķērsošanas	vietas,	vai	citā	piemērotā	nosēšanās	vietā.

(5) Ja	 tiek	veikta	piespiedu	nosēdināšana,	gaisa	kuģi	atļauts	nosēdināt	 lidostā	vai	 lidlaukā,	
kurā	nav	robežšķērsošanas	vietas,	vai	citā	nosēdināšanai	piemērotā	vietā.

(6)	Šā	panta	trešajā,	ceturtajā	un	piektajā	daļā	minētajos	gadījumos	valsts	robežas	šķērsošanas	
fakta	 konstatēšanai	 nepieciešamās	 pārbaudes	 organizē	 gaisa	 kuģa	 nosēšanās	 vai	 nosēdināšanas	
vietā.

(7)  Latvijas	 Republikas	 militārās	 aviācijas	 gaisa	 kuģi	 un	 to	 apkalpes	 locekļi	 nav	 pakļauti	
robežpārbaudei,	un	uz	tiem	nav	attiecināmi	šā	panta	nosacījumi.	Ja	uz	Latvijas	Republikas	militārās	
aviācijas	 gaisa	 kuģa,	 tam	 paceļoties	 vai	 nosēžoties	 Latvijas	 Republikā,	 atrodas	 personas,	 kuras	
nepieder	 pie	 Latvijas	 Republikas	 Nacionālo	 bruņoto	 spēku	 personāla	 un	 kurām	 nepieciešams	
veikt	robežpārbaudi,	Latvijas	Republikas	Nacionālie	bruņotie	spēki	informē	Valsts	robežsardzi	par	
robežpārbaudes	nepieciešamību	un	saskaņo	tās	vietu	un	laiku.”

7. 16.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Persona,	uzturoties	pierobežas	joslā,	papildus	tām	prasībām,	kuras	izriet	no	pierobežas	

režīma,	 glabā	 pie	 sevis	 un	 pēc	 Valsts	 robežsardzes	 amatpersonas	 pieprasījuma	 uzrāda	 speciālo	
caurlaidi,	 kas	 ļauj	 uzturēties	 pierobežas	 joslā,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	 šāda	 caurlaide	 nav	
nepieciešama.”;
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izslēgt	piekto	daļu.
8. 18.pantā:
izteikt	pirmās	daļas	1.punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 persona,	 kas	 ir	 deklarējusi	 dzīvesvietu	 pierobežas	 joslā,	 uzturas	 attiecīgā	 novada	
(pilsētas)	vai	blakus	esošā	novada	(pilsētas)	pierobežas	joslā;”;

papildināt	pirmo	daļu	ar	4.punktu	šādā	redakcijā:
“4)	 persona	var	uzrādīt	Latvijas	Republikas	izdotu	vietējās	pierobežas	satiksmes	atļauju.”;

izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)  Pastāvīgo	 caurlaidi	 izsniedz	 personai,	 kurai	 pierobežas	 joslā	 pieder	 nekustamais	

īpašums.”;
aizstāt	piektās	daļas	2.punktā	vārdu	“ārkārtas”	ar	vārdu	“ārkārtējā”;
izteikt	piektās	daļas	3.punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 persona,	kas	pieprasa	speciālo	caurlaidi,	ar	spēkā	stājušos	nolēmumu	ir	atzīta	par	
vainīgu	tāda	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanā,	kas	saistīts	ar	cilvēku	tirdzniecību,	
terorismu,	 spiegošanu,	 personu	 nelikumīgu	 pārvietošanu	 pāri	 valsts	 robežai,	
kontrabandu,	nelikumīgām	darbībām	ar	narkotiskajām	vai	psihotropajām	vielām,	
ieročiem,	sprāgstvielām,	spridzināšanas	ietaisēm	vai	radioaktīvajām	vielām,	kā	arī	
ar	nelikumīgu	valsts	robežas	šķērsošanu.”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Valsts	robežsardzes	amatpersona,	kas	ir	tiesīga	pieņemt	lēmumu	par	speciālās	caurlaides	

izsniegšanu,	anulē	terminēto	caurlaidi,	ja	persona,	kurai	tā	izsniegta,	ar	spēkā	stājušos	nolēmumu	
atzīta	par	vainīgu	šā	panta	piektās	daļas	3.punktā	minētā	noziedzīga	nodarījuma	izdarīšanā.”;

papildināt	pantu	ar	astoto	daļu	šādā	redakcijā:
“(8) Personai,	kurai	anulē	terminēto	caurlaidi,	ir	pienākums	atstāt	pierobežas	joslu	24	stundu	

laikā	 pēc	 lēmuma	 paziņošanas.	 Lēmuma	 par	 terminētās	 caurlaides	 anulēšanu	 apstrīdēšana	 vai	
pārsūdzēšana	neaptur	tā	izpildi.”

9.	Izteikt	19.panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)  Lai	 radītu	 tādus	 apstākļus,	 kas	 neļautu	 personām	 nelikumīgi	 jebkurā	 veidā	 un	 ar	

jebkādiem	līdzekļiem	šķērsot	ārējo	robežu,	kā	arī	pārvietot	mantas	un	preces	pāri	ārējai	sauszemes	
robežai	 ārpus	 noteiktajām	 robežšķērsošanas	 vietām,	 un	 lai	 apkarotu	 pārrobežu	 noziedzību,	
Ministru	kabinets	gar	ārējo	sauszemes	robežu	nosaka	pierobežu,	ne	šaurāku	par	30 kilometriem,	
sākot	no	valsts	robežas.”

10. 20.pantā:
izteikt	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1) Personai,	uzturoties	pierobežā,	ir	pienākums	glabāt	pie	sevis	un	pēc	Valsts	robežsardzes	

amatpersonas	 pieprasījuma	 uzrādīt	 dokumentu	 (dokumentus),	 kas	 apliecina	 personas	 identitāti	
un	 tiesības	 uzturēties	 Latvijas	 Republikā.	 Minētais	 nosacījums	 neattiecas	 uz	 personu,	 kas	 ir	
valsts	 pārvaldes	 iestādes	 vai	 pašvaldības	 amatpersona	 (darbinieks)	 un,	 pildot	 dienesta	 (amata)	
pienākumus	 pierobežā,	 var	 uzrādīt	 dienesta	 (darba)	 apliecību,	 kas	 paredzēta	 attiecīgās	 iestādes	
darbību	reglamentējošos	normatīvajos	aktos.”;

izslēgt	otrajā	daļā	vārdus	“kas	noteikta	gar	ārējo	sauszemes	robežu”;
aizstāt	trešās	daļas	2.punktā	vārdu	“ārkārtas”	ar	vārdu	“ārkārtējā”.
11. 22.pantā:
izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6) Kompetentās	iestādes	savu	funkciju	un	uzdevumu	nodrošināšanai	izstrādā	un	apstiprina	

pārbaužu	tehnoloģiju,	kurā	 iekļauj	pārbaužu	veikšanas	vietu	shematisko	attēlojumu	un	veicamo	
darbību	 aprakstu	 un	 secību.	 Pārbaužu	 tehnoloģiju	 saskaņo	 ar	 attiecīgās	 robežšķērsošanas	 vietas	
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lidostas	administrāciju,	lidlauka	īpašnieku	vai	ekspluatantu,	ostas	pārvaldi,	ostas	iekārtas	īpašnieku	
vai	pārvaldnieku	vai	dzelzceļa	infrastruktūras	pārvaldītāju.”;

izteikt	devīto	daļu	šādā	redakcijā:
“(9)	Robežšķērsošanas	vietās,	kur	muitas	kontrole	nav	paredzēta,	valsts	robežu	atļauts	šķērsot	

ar	personīgajā	bagāžā	esošajām	mantām	un	precēm,	transportlīdzekļos	un	īpašos	konteineros	esošo	
degvielu	un	smērvielām,	kurām	saskaņā	ar	Padomes	2009.gada	16.novembra	regulas	Nr.1186/2009,	
ar	 kuru	 izveido	 Kopienas	 sistēmu	 atbrīvojumiem	 no	 muitas	 nodokļiem,	 X	 un	 XXVIII  nodaļas	
nosacījumiem	 ir	 piemērojams	 atbrīvojums	 no	 muitas	 nodokļa	 samaksas.	 Šīs	 prasības	 izpildi	
kontrolē	Valsts	robežsardze.”

12. Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	3.,	4.	un	5.punktu	šādā	redakcijā:
“3.	Šā	likuma	9.1 pants	stājas	spēkā	2012.gada	1.septembrī.
4. Šā	likuma	10.1 pants	stājas	spēkā	2012.gada	1.jūlijā.
5.	Līdz	šā	likuma	19.panta	pirmajā	daļā	minēto	Ministru	kabineta	noteikumu	spēkā	stāšanās	

dienai,	bet	ne	ilgāk	kā	līdz	2012.gada	1.septembrim	ir	spēkā	Ministru	kabineta	2010.gada	27.jūlija	
noteikumi	 Nr.674	 “Noteikumi	 par	 Latvijas	 Republikas	 valsts	 robežas	 joslu,	 pierobežas	 joslu	
un	pierobežu,	kā	arī	pierobežas,	pierobežas	 joslas	un	valsts	 robežas	 joslas	norādījuma	zīmju	un	
informatīvo	norāžu	paraugiem	un	to	uzstādīšanas	kārtību”,	ciktāl	tie	nav	pretrunā	ar	šo	likumu.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	16.februārī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2012.gada	7.	martā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	7.03.2012.,	Nr.38.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

122. 74L/11 Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Izdarīt	Ceļu	satiksmes	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

1997,	22.nr.;	2000,	3.,	14.,	15.nr.;	2001,	6.nr.;	2003,	17.nr.;	2005,	13.nr.;	2006,	2.nr.;	2007,	3.,	7.,	21.nr.;	
2008,	13.nr.;	2009,	1.,	7.,	14.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	86.,	151.nr.;	2011,	46.,	99.,	204.nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Papildināt	1.pantu	ar	10.1 punktu	šādā	redakcijā:
“101)  inteliģentās transporta sistēmas	 —	 sistēmas,	 kurās	 informācijas	 un	

sakaru	 tehnoloģijas	 izmanto	 autotransporta	 jomā	 (ietverot	 infrastruktūru,	
transportlīdzekļus	un	ceļu	lietotājus),	satiksmes	un	mobilitātes	pārvaldībā,	kā	arī	
lai	nodrošinātu	saskarni	ar	citiem	transporta	veidiem;”.

2.	14.pantā:
papildināt	pirmo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Aizliegumu	normatīvajos	aktos	noteiktajos	gadījumos	reģistrē	arī	citas	personas	—	šādos	

gadījumos,	ja	Ceļu	satiksmes	drošības	direkcija	vai	Valsts	tehniskās	uzraudzības	aģentūra	attiecīgajā	
reģistrā	to	nodrošina,	reģistrācija	veicama	elektroniski.”;

papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:	
“(21) Maksātnespējīgam	parādniekam	piederoša	transportlīdzekļa	atsavināšanas,	reģistrācijas	

vai	citus	aizliegumus	elektroniski	reģistrē	un	dzēš	parādnieka	maksātnespējas	administrators.”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3) Ja	ir	reģistrēts	transportlīdzekļa	atsavināšanas,	reģistrācijas	vai	cits	aizliegums,	transportlīdzekli	

nedrīkst	noņemt	no	uzskaites	atsavināšanai	vai	izvešanai	no	valsts,	nedrīkst	reģistrēt	komercķīlas	atzīmi	
un	īpašnieka	maiņu	vai	veikt	citas	reģistrētajā	aizliegumā	norādītās	darbības.”

3.	Papildināt	14.1 pantu	ar	vienpadsmito	daļu	šādā	redakcijā:
“(11) Transportlīdzekļu	un	to	vadītāju	valsts	reģistrā	esošās	informācijas	sniegšana	ārvalstu	

kompetentajām	iestādēm	pieļaujama,	ievērojot	Latvijai	saistošus	starptautiskos	līgumus	un	Eiropas	
Savienības	tiesību	aktus.”

4.	Aizstāt	20.panta	trešajā	daļā	vārdus	“vadītāja	apliecības”	ar	vārdiem	“vadīšanas	tiesības”.
5.	Papildināt	likumu	ar	VI1 nodaļu	šādā	redakcijā:		

“VI1 nodaļa
Inteliģentās transporta sistēmas

42.1 pants. Inteliģento transporta sistēmu mērķis un darbība
(1)	Inteliģento	transporta	sistēmu	mērķis	ir	nodrošināt	inovatīvus	pakalpojumus	attiecībā	uz	

autotransportu	un	satiksmes	vadību,	kā	arī	dot	iespēju	ceļu	lietotājiem	labāk	piekļūt	informācijai	
un	drošāk,	saskaņotāk	un	efektīvāk	izmantot	transporta	tīklus.

(2)	 Personas	 datu	 apstrādi	 saistībā	 ar	 inteliģento	 transporta	 sistēmu	 lietotņu	 darbību	 un	
pakalpojumiem	veic	saskaņā	ar	nacionālajiem	normatīvajiem	aktiem	par	personas	datu	aizsardzību,	
apstrādi	un	šādu	datu	brīvu	apriti.

(3) Personas	datus	apstrādā	tiktāl,	ciktāl	to	apstrāde	ir	nepieciešama	inteliģento	transporta	
sistēmu	lietotņu	un	pakalpojumu	darbības	nodrošināšanai.”

6.	43.1 panta	piektajā	daļā:
papildināt	1.punktu	pēc	vārdiem	“pa	pastu”	ar	vārdiem	“vai	elektroniski”;
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aizstāt	6.punktā	vārdus	“līdz	brīdim”	ar	vārdu	“ilgāk”.
7.	Izteikt	43.2 panta	ceturtās	daļas	ievaddaļu	šādā	redakcijā:
“(4) Ja	uzliktais	naudas	sods	netiek	samaksāts	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā	

noteiktajā	termiņā,	transportlīdzekļa	reģistrācijas	apliecībā	norādītajam	turētājam	vai,	ja	turētājs	nav		
norādīts,	 —	 transportlīdzekļa	 īpašniekam	 (valdītājam)	 Transportlīdzekļu	 un	 to	 vadītāju	 valsts	
reģistrs	nosūta	paziņojumu	par	nesamaksāto	naudas	sodu.	Ja	pārkāpums	izdarīts	ar	transportlīdzekli,	
kas	 pastāvīgi	 reģistrēts	 ārvalstī,	 bet	 tā	 izmantošanai	 Latvijā	 šā	 likuma	 9.panta	 piektajā	 daļā	
noteiktajos	gadījumos	ir	saņemta	atļauja,	paziņojumu	nosūta	personai,	kura	saņēmusi	atļauju.	Ja	
pārkāpums	izdarīts	ar	transportlīdzekli,	kas	nodots	tirdzniecībai	(tam	uzstādītas	tirdzniecības	valsts	
reģistrācijas	 numura	 zīmes	 vai	 transportlīdzeklis	 reģistrēts	 tirdzniecības	 reģistrā),	 paziņojumu	
nosūta	 komersantam,	 kurš	 veic	 attiecīgā	 transportlīdzekļa	 tirdzniecību.	 Paziņojumā	 norādāma	
šāda	informācija:”.

8.	43.6 pantā:
izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	 Protokolu–lēmumu	 ne	 vēlāk	 kā	 triju	 darbdienu	 laikā	 pēc	 tā	 pieņemšanas	 nosūta	

transportlīdzekļa	 reģistrācijas	 apliecībā	 norādītajam	 turētājam	 vai,	 ja	 turētājs	 nav	 norādīts,	 —	
transportlīdzekļa	īpašniekam	(valdītājam).	Ja	pārkāpums	izdarīts	ar	transportlīdzekli,	kas	pastāvīgi	
reģistrēts	ārvalstī,	bet	tā	izmantošanai	Latvijā	šā	likuma	9.panta	piektajā	daļā	noteiktajos	gadījumos	
ir	 saņemta	 atļauja,	 protokolu–lēmumu	 nosūta	 personai,	 kura	 saņēmusi	 atļauju.	 Ja	 pārkāpums	
izdarīts	ar	transportlīdzekli,	kas	nodots	tirdzniecībai	(tam	uzstādītas	tirdzniecības	valsts	reģistrācijas	
numura	zīmes	vai	transportlīdzeklis	reģistrēts	tirdzniecības	reģistrā),	protokolu–lēmumu	nosūta	
komersantam,	kurš	veic	attiecīgā	transportlīdzekļa	tirdzniecību.	Protokols–lēmums	ir	derīgs	bez	
sodu	 piemērojušās	 amatpersonas	 paraksta.	 Protokols–lēmums	 stājas	 spēkā	 septītajā	 dienā	 no	 tā	
nodošanas	pastā.”;

papildināt	pantu	ar	5.2	un	5.3 daļu	šādā	redakcijā:
“(52)  Ja	 šā	 panta	 piektās	 daļas	 pirmajā,	 otrajā	 un	 trešajā	 teikumā	 minētā	 persona	 nav	

vadījusi	 transportlīdzekli	 pārkāpuma	 izdarīšanas	 brīdī,	 tā	 protokolu–lēmumu	 nodod	 (nosūta)	
transportlīdzekļa	vadītājam,	kurš	pārkāpuma	fiksēšanas	brīdī	vadīja	transportlīdzekli.

(53) Protokolu–lēmumu	var	apstrīdēt	un	pārsūdzēt	transportlīdzekļa	vadītājs,	kurš	pārkāpuma	
fiksēšanas	brīdī	vadīja	transportlīdzekli.”

9.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	27.punktu	šādā	redakcijā:	
“27.	Līdz	2012.gada	1.jūnijam	Ministru	kabinets	izstrādā	un	iesniedz	Saeimai	likumprojektus,	

kas	 paredz,	 ka	 Latvijā	 iepriekš	 nereģistrētiem	 jauniem	 transportlīdzekļiem	 pirmreizējo	 valsts	
tehnisko	apskati	veic	ne	vēlāk	kā	24	mēnešus	pēc	to	pirmreizējās	reģistrācijas	Latvijā.”

10.	 Papildināt	 informatīvo	 atsauci	 uz	 Eiropas	 Savienības	 direktīvām	 ar	 4.punktu	 šādā	
redakcijā:

“4)	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2010.gada	 7.jūlija	 direktīvas	 2010/40/ES	 par	
pamatu	inteliģento	transporta	sistēmu	ieviešanai	autotransporta	jomā	un	saskarnēm	
ar	citiem	transporta	veidiem.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	23.februārī.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	13.martā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	13.03.2012.,	Nr.41.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

123. 75L/11 Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma 
nodokli”

Izdarīt	likumā	“Par	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli”	(Latvijas	Republikas	Augstākās	Padomes	
un	Valdības	Ziņotājs,	1993,	22./23.nr.;	Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	
1994,	2.,	23.nr.;	1995,	8.,	14.nr.;	1996,	9.nr.;	1997,	3.,	21.nr.;	1998,	1.nr.;	1999,	24.nr.;	2000,	5.nr.;	
2001,	1.,	24.nr.;	2002,	6.nr.;	2003,	15.nr.;	2004,	2.nr.,	2005,	2.,	8.,	24.nr.;	2006,	14.,	22.nr.;	2007,	3.,	
12.,	24.nr.;	2008,	12.nr.;	2009,	1.,	2.,	15.,	16.nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	200.nr.;	2010,	82.,	131.,	178.,	
206.nr.;	2011,	99.,	144.,	157.,	204.nr.)	šādus	grozījumus:

1.	 Izslēgt	 10.panta	 piektajā	 daļā	 vārdus	 un	 skaitli	 “un	 šā	 likuma	 8.panta	 ceturtajā	 daļā	
minētajam	ienākumam”.	

2.	Izslēgt	12.panta	devītajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“šā	likuma	8.panta	ceturtajā	daļā	minētajam	
ienākumam”.

3.	Izslēgt	13.panta	trešajā	daļā	vārdus	un	skaitli	“šā	likuma	8.panta	ceturtajā	daļā	minētajam	
ienākumam”.

4.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	89.punktu	šādā	redakcijā:
“89.	Grozījumus	šā	likuma	10.panta	piektajā	daļā,	12.panta	devītajā	daļā	un	13.panta	trešajā	

daļā,	ar	kuriem	tiek	izslēgta	atsauce	uz	šā	likuma	8.panta	ceturtajā	daļā	minētajiem	ienākumiem,	
piemēro	ienākumiem,	kas	gūti,	sākot	ar	2011.gada	1.janvāri.”

Likums	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.gada	8.martā.

Valsts	prezidenta	vietā	
Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	16.martā

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	16.03.2012.,	Nr.44.
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124. Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 8.marta	 sēdē	 ievēlējusi	 deputāti	 Danu Reiznieci-Ozolu	

Saeimas	Juridiskajā	komisijā	un	Saeimas	Eiropas	lietu	komisijā.

Saeimas	priekšsēdētājas	vietā	
Saeimas	priekšsēdētājas	biedre	I.Bite

Rīgā	2012.gada	8.martā

125. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	1.marta	sēdē	apstiprinājusi	Augstākās	izglītības	padomes	

sastāvā	Latvijas	Izglītības	un	zinātnes	darbinieku	arodbiedrības	deleģēto	pārstāvi	Ingrīdu Mikiško.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	1.martā

126. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	15.marta	sēdē	nolēmusi	piekrist	likumā	“Par	valsts	budžetu	

2012.gadam”	 noteiktās	 apropriācijas	 pārdalei	 no	 Finanšu	 ministrijas	 budžeta	 apakšprogrammas	
31.02.00	“Valsts	parāda	vadība”	9 657 965	latu	apmērā	Veselības	ministrijas	budžeta	apakšprogrammai	
33.01.00	“Ārstniecība”,	lai	2012.gadā	nodrošinātu	viena	pacienta	ārstēšanas	tarifa	paaugstināšanu	
terapeitiskajiem	 pakalpojumiem	 un	 līgumu	 noslēgšanu	 ar	 slimnīcām	 par	 stacionāro	 veselības	
aprūpes	pakalpojumu	sniegšanu.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	15.martā

127. Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	15.marta	sēdē	nolēmusi	piekrist	deputāta	Jāņa Upenieka	

saukšanai	pie	administratīvās	atbildības	par	administratīvajā	protokolā	norādīto	pārkāpumu.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.gada	15.martā
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