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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

571. 1L/10

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības
nodokli”

Izdarīt likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.;
2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007,
3.nr.; 2008, 5., 24.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 178., 200.nr.; 2010, 59.nr.) šādus
grozījumus:
1. 1.pantā:
papildināt 7.punktu pēc vārdiem “apliekamo personu grupu” ar vārdiem “un fiskālo pārstāvi”;
papildināt pantu ar 41.punktu šādā redakcijā:
“41) fiskālais pārstāvis — apliekamā persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu,
maksā pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā un pārstāv citas dalībvalsts
apliekamo personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu (attiecībā uz
akcīzes precēm ievērojot arī akcīzes nodokli un akcīzes preču apriti reglamentējošus
normatīvos aktus) šādos darījumos:
a) preces izlaižot brīvam apgrozījumam ar turpmāku šo preču piegādi citas
dalībvalsts apliekamajai personai,
b) preces izlaižot brīvam apgrozījumam ar turpmāku šo preču piegādi iekšzemē,
c) preču saņemšana iekšzemē, ja šīs preces saņemtas ar nolūku tās eksportēt tālāk
un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un šo preču tālākā
eksportēšana,
d) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā, ja šīs preces iegādātas ar nolūku tās
eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un
šo preču tālākā eksportēšana.”
2. Aizstāt 2.panta 9.1 daļā skaitli un vārdu “10 000 latu” ar skaitli un vārdu “35 000 latu”.
3. 3.pantā:
papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:
“7) fiskālo pārstāvi.”;
papildināt pantu ar 1.3 daļu šādā redakcijā:
“(13) Apliekamo personu reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistrā kā fiskālo pārstāvi, piešķirot tai atsevišķu fiskālā
pārstāvja reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistrā (turpmāk — fiskālā pārstāvja reģistrācijas
numurs), ja tā atbilst visiem šajā panta daļā minētajiem nosacījumiem:
1) attiecīgā apliekamā persona, skaitot no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu Valsts
ieņēmumu dienestā reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā, pirms vairāk nekā diviem gadiem ir reģistrējusi saimniecisko darbību
iekšzemē un kopš reģistrācijas dienas nepārtraukti veikusi saimniecisko darbību;
2) attiecīgajai apliekamajai personai dienā, kad tā iesniegusi iesniegumu Valsts
ieņēmumu dienestā reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā, nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti,
sadalīti) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un šī
persona pilda parādu saistības;
3
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3)

fiziskajai personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai nav sodāmības
par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt
nodokļu apmēra noteikšanu;
4) attiecīgā apliekamā persona nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu un informatīvās
deklarācijas un Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā rakstveidā iesniedz
pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās
nodokļa summas vai nodokļa pārmaksas noteikšanai;
5) attiecīgā apliekamā persona ir sasniedzama tās juridiskajā adresē vai deklarētajā
dzīvesvietā;
6) attiecīgā apliekamā persona iesniedz kādu no šādiem apliecinājumiem iespējamā
nodokļa parāda segšanai:
a) bankas izsniegtu apliecinājumu tam, ka fiskālā pārstāvja darbībai ir izveidots
naudas līdzekļu uzkrājums depozīta kontā iespējamā nodokļa parāda segšanai;
šis uzkrājums fiskālā pārstāvja reģistrācijas dienā ir 10 000 latu apmērā un
fiskālā pārstāvja darbības laikā — vismaz 20 procentu apmērā no fiskālā
pārstāvja iepriekšējo triju taksācijas periodu nodokļa deklarācijās uzrādītās
vidējās apliekamo darījumu kopējās vērtības, bet ne mazāks par 10 000 latiem.
Fiskālais pārstāvis pēc katra taksācijas perioda beigām pārliecinās un nodrošina,
ka uzkrātā summa atbilst šā apakšpunkta nosacījumiem,
b) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apliecinājumu tam, ka attiecīgā
institūcija sniegs fiskālā pārstāvja darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā
nodokļa parāda segšanai, ne mazāku par 200 000 latiem;
7) attiecīgā apliekamā persona ir Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmā reģistrēts klients.”;
aizstāt 5.3, 5.4 un 5.6 daļā skaitli un vārdu “10 000 latu” ar skaitli un vārdu “35 000 latu”;
papildināt pantu ar 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 un 8.18 daļu šādā redakcijā:
“(814) Valsts ieņēmumu dienests, izslēdzot no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās
vērtības nodokli apliekamo personu reģistra apliekamo personu, kurai ir piešķirts arī fiskālā
pārstāvja reģistrācijas numurs, vienlaikus no tā izslēdz arī fiskālo pārstāvi.
(815) Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par
fiskālā pārstāvja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo
personu reģistra, ja fiskālā pārstāvja darbības laikā iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) fiskālais pārstāvis neievēro šā panta 8.1 daļas 2. vai 4.punkta nosacījumus;
2) kārtējā mēneša piektajā datumā fiskālajam pārstāvim ir par šā panta 1.3 daļas 6.punktā
minēto uzkrājuma vai galvojuma apmēru lielāks nodokļa parāds valsts budžetam,
un nodokļa samaksas termiņš nav pagarināts (atlikts, sadalīts) normatīvajos aktos
par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;
3) fiziskajai personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai ir sodāmība
par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt
nodokļu apmēra noteikšanu.
16
(8 ) Fiskālais pārstāvis, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.14 vai 8.15 daļu
un kurš nav atkārtoti reģistrēts šajā reģistrā, par izslēgšanas datumā uzskaitē esošām importētām
precēm un no citām dalībvalstīm saņemtām precēm aprēķina un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no
izslēgšanas dienas samaksā nodokli valsts budžetā.
4
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(817) Ja fiskālais pārstāvis līdz dienai, kad tas izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, jau ir bijis divas reizes no šā reģistra
izslēgts saskaņā ar šā panta 8.14 vai 8.15 daļu, tad atkārtoti fiskālo pārstāvi reģistrē Valsts ieņēmumu
dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā ne agrāk kā gadu pēc pēdējās
izslēgšanas.
(818) Fiskālo pārstāvi atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistrā, ja:
1) persona, kura vēlas reģistrēties kā fiskālais pārstāvis, ir reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, šādai fiziskajai
personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai nav sodāmības par
krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto
maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt
nodokļu apmēra noteikšanu, un dienā, kad attiecīgā persona iesniegusi iesniegumu
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo
personu reģistrā, tai nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir
pagarināti (atlikti, sadalīti) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām
noteiktajā kārtībā un šī persona pilda parādu saistības;
2) fiskālais pārstāvis, kurš izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā panta 8.1 daļas 2. vai 4.punktu, ir
izpildījis šā panta 8.4 daļā minētās saistības;
3) fiskālā pārstāvja darbībai sniegts kāds no šā panta 1.3 daļas 6.punktā paredzētajiem
apliecinājumiem;
4) dienā, kad Valsts ieņēmumu dienestā iesniegts iesniegums fiskālā pārstāvja
reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, attiecīgajai
personai nav nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.”
1
4. 4. pantā:
izteikt sestās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:
“(6) Ja pakalpojumu sniedz personai, kura neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma
sniegšanas vieta ir tā vieta, kur faktiski tiek sniegti šādi pakalpojumi:”;
papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Ar kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai līdzīga rakstura
pasākumiem (piemēram, gadatirgi, izstādes) un citiem ar ieejas biļešu iegādi šajos pasākumos
saistītiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura veic saimniecisko darbību, šo pakalpojumu
sniegšanas vieta ir attiecīgo pasākumu faktiskās norises vieta.”
5. 6.pantā:
izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā ar Padomes
2009.gada 16.novembra regulu (EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas
sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (kodificēta versija), izņemot šīs regulas
23.pantā minētos preču sūtījumus;”;
papildināt otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:
“6) preču sūtījumus, kas minēti Padomes 2009.gada 16.novembra regulas
(EK) Nr.1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas
nodokļiem (kodificēta versija), 23.pantā, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz EUR 10
vai ekvivalentu summu latos;
7) komerciālā nolūkā importētās preces, ja to kopējā vērtība nepārsniedz EUR 10 vai
ekvivalentu summu latos.”;
5
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papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta otrās daļas 6. un 7.punktā minēto ekvivalento summu latos nosaka, ievērojot
Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus
Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 169.panta prasības.”
6. Izteikt 6.2 panta 21.punktu šādā redakcijā:
“21) šāda koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:
a) malkas apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,
b) koksnes šķeldas vai skaidas,
c) zāģskaidas un koksnes atlikumi,
d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu
vai tamlīdzīgā veidā;”.
7. 7.pantā:
papildināt pirmās daļas 4.3 punktu pēc vārdiem “par atlīdzību” ar vārdu “galvenokārt”;
izslēgt pirmās daļas 8.punktu;
papildināt pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:
“13) preču eksporta ietvaros fiskālajam pārstāvim nosūtītajām precēm, ja šīs preces ir
nosūtītas ar nolūku tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes
preču noliktavā.”
8. 8.pantā:
izteikt 5.1 daļas 14.punktu šādā redakcijā:
“14) ja preču piegādei vai preču eksporta ietvaros veiktai preču nosūtīšanai, vai
sniegtajiem pakalpojumiem tiek piemērota nodokļa 0 procentu likme vai ja par
nodokļa samaksu budžetā ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, — atsauce uz
likuma pantu, daļu un punktu, saskaņā ar kuru nodoklis tiek piemērots, vai atsauce
uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kas norāda uz piemēroto
režīmu;”;
papildināt 5.1 daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:
“18) ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs fiskālais pārstāvis, — fiskālā pārstāvja reģistrācijas
numurs, nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods) un
juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta).”
9. 9.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis apliekamajai personai, kuras
veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu vai kura veic preču
piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā
ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts.”;
izteikt 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Apliekamajai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā
nepārsniedz 10 000 latu un kura neveic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai nesniedz
pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu un kuru
sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts, taksācijas periods ir puse no kalendārā gada.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis.”

6
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10. 10.pantā:
aizstāt 1.5 daļas 1. un 2.punktā vārdus “kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas
apliecība” ar vārdiem “kad apliekamo personu uzskata par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā”;
aizstāt 1.6 daļas 1. un 2.punktā vārdus “pirms apliekamās personas reģistrācijas apliecības
saņemšanas” ar vārdiem “pirms dienas, kad apliekamo personu uzskata par reģistrētu Valsts
ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā”;
papildināt pantu ar 1.14 un 1.15 daļu šādā redakcijā:
“(114) Apliekamā persona, kurai ir piešķirts arī fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs, nodokli,
kas uzrādīts saņemtajos nodokļa rēķinos par precēm un pakalpojumiem fiskālā pārstāvja darbības
nodrošināšanai, atskaita kā priekšnodokli nodokļa deklarācijā; minētie atskaitījumi nav veicami
fiskālā pārstāvja nodokļa deklarācijā.
(115) Fiskālais pārstāvis kā priekšnodokli savā nodokļa deklarācijā uzrāda saskaņā ar īpašo
nodokļa režīmu preču importa darījumos aprēķināto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām
precēm atbilstoši muitas deklarācijai.”;
izteikt 11.3 daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) ja tā taksācijas periodā ir izmantojusi tiesības atskaitīt priekšnodokli šā panta 11.1 daļā
noteiktajā kārtībā, nepiemērojot šā panta desmitajā daļā noteikto proporciju;”.
11. Izslēgt 10.1 panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “zaudētais”.
12. Papildināt 11.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Fiskālais pārstāvis nodokļa deklarāciju un tās pielikumus šā panta pirmajā daļā noteiktajā
termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmu.”
13. 12.pantā:
aizstāt 1.10 daļā skaitli un vārdu “10 000 latu” ar skaitli un vārdu “35 000 latu”;
izteikt 2.3 daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Nodokļa parāda galvojuma veidus, iesniegšanas, pieņemšanas, piemērošanas, apmēra
noteikšanas, uzskaites un dzēšanas kārtību, kā arī prasības, saskaņā ar kurām personu atbrīvo no
nodokļa parāda galvojuma iesniegšanas, nosaka Ministru kabinets.”;
aizstāt 12.4 daļā vārdus “nokavēto nodokļa maksājumu veikšanai” ar vārdiem “nokavēto
nodokļu maksājumu veikšanai”.
14. 12.3 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos
piemēro:
1) apliekamā persona, ja tā preces importē savas saimnieciskās darbības ietvaros un ir
saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta atļauju;
2) fiskālais pārstāvis, ja preces tiek importētas, pārstāvot citas dalībvalsts apliekamo
personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu, un fiskālais pārstāvis
ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju.”;
1
15. 13. pantā:
izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;”;
papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “saņem arī” ar vārdu “atbilstīga”.
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16. Papildināt 13.4 pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Apliekamās personas, kuras taksācijas gadā ir piemērojušas šajā pantā noteikto nodokļa
maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, bet pēctaksācijas gadā to nevēlas piemērot,
nodokli par pirmstaksācijas gadā veiktajiem darījumiem deklarē un iemaksā valsts budžetā ne vēlāk
kā iesniedzot pēctaksācijas gada jūnija, otrā ceturkšņa vai pirmā pusgada deklarāciju, vienlaikus
šajā deklarācijā uzrādot atskaitāmo priekšnodokli par pirmstaksācijas gadā saņemtajos nodokļa
rēķinos norādītajām nodokļa summām.”
17. Papildināt 26.pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Šā panta astoto un divpadsmito daļu nepiemēro gadījumos, kad citas dalībvalsts
personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu attiecīgajos darījumos iekšzemē
pārstāv fiskālais pārstāvis.”
18. Aizstāt 27.panta otrās daļas 2.punktā vārdus “Ceturkšņa pārskatā par preču piegādēm
Eiropas Savienības teritorijā” ar vārdiem “Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem
pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” .
19. Papildināt 28.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Fiskālā pārstāvja veiktajai preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā piemēro nodokļa
0 procentu likmi, ja attiecīgās preces ir piegādātas šim fiskālajam pārstāvim ar nolūku tās eksportēt
un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā.”
20. 33.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apliekamā persona, kas darbojas citas dalībvalsts apliekamās personas vārdā, izlaižot
preces brīvam apgrozījumam, piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja šīs preces pēc izlaišanas brīvam
apgrozījumam 30 kalendāro dienu laikā piegādās uz citu dalībvalsti preču saņēmējam, kuram ir
derīgs nodokļa reģistrācijas numurs.”;
papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:
“(21) Fiskālais pārstāvis, kas pārstāv Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu, izlaižot
preces brīvam apgrozījumam, piemēro nodokļa 0 procentu likmi, ja šīs preces pēc izlaišanas brīvam
apgrozījumam 30 kalendāro dienu laikā piegādās uz citu dalībvalsti preču saņēmējam, kuram ir
derīgs nodokļa reģistrācijas numurs.
(22) Ja apliekamā persona saskaņā ar šā panta otro vai 2.1 daļu piemēro nodokļa 0 procentu
likmi, tā nodrošina, ka tās rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka importētās preces ir vai tiks
nosūtītas uz citu dalībvalsti.
(23) Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt no apliekamās personas, kura saskaņā ar šā
panta otro vai 2.1 daļu piemēro nodokļa 0 procentu likmi, dokumentus, kas pierāda, ka importētās
preces ir paredzēts transportēt vai nosūtīt uz citu dalībvalsti.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta otrajā vai 2.1 daļā minētā apliekamā persona, pārsūtot preces — pēc to izlaišanas
brīvam apgrozījumam — uz citu dalībvalsti, uzrāda preču piegādi savā nodokļa deklarācijā un
pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā.”
21. Papildināt 35.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Fiskālais pārstāvis atbild par nodokļa saistībām, kas rodas tā pārstāvēto darījumu
rezultātā, kā arī par visu darījumu apliecinošo dokumentu uzrādīšanu saistībā ar pārstāvētajiem
darījumiem.”
22. 36.pantā:
izslēgt 14.punktu;
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izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15) paredz īpašas preču uzskaites nosacījumus darījumos Eiropas Savienības teritorijā
un fiskālā pārstāvja saņemto un nosūtīto preču uzskaites nosacījumus;”;
papildināt pantu ar 21.punktu šādā redakcijā:
“21) nosaka īpašus fiskālā pārstāvja nodokļa rēķina izrakstīšanas nosacījumus.”
23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. un 11.punktu šādā
redakcijā:
“10) Padomes 2009.gada 19.oktobra direktīvas 2009/132/EK, kas nosaka direktīvas
2006/112/EK 143.panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no
pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo importu (kodificēta
versija);
11) Padomes 2009.gada 25.jūnija direktīvas 2009/69/EK, ar ko direktīvu
2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz
nodokļu nemaksāšanu, kas saistīta ar importu.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 2.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 16. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 16.12.2010., Nr.199.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

572. 2L/10

Grozījums 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.nr.) šādu grozījumu:
papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:
“9. 2010.gada 21.oktobrī pieņemtā likuma “Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu
1. un 2.punktā paredzētais regulējums daļā par tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas
iestāžu lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc
149.panta, ir piemērojams tikai attiecībā uz tiem kriminālprocesiem, kuros noziedzīgais nodarījums
kvalificēts pēc Krimināllikuma 149.panta pirmās daļas. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas
izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti
līdz 2010.gada 31.decembrim un kvalificēti pēc Krimināllikuma 149.panta otrās, trešās un ceturtās
daļas, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta un personām sods piemērojams saskaņā ar
likumu, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 2.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada16. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 16.12.2010., Nr.199.
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573. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes
66.pantu apstiprinājusi Ministru kabineta iesniegto Latvijas Republikas 2009.gada pārskatu
par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, Valsts kontroles ziņojumu “Par Latvijas
Republikas 2009.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” un Valsts
kontroles atzinumu “Par Latvijas Republikas 2009.gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par
pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli) sagatavošanas pareizību”.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

574. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē nolēmusi:
1. Atzīt, ka Ministru kabinets nav nodrošinājis Saeimas 2009.gada 29.oktobra lēmuma izpildi.
2. Lai nodrošinātu ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem,
uzdot Ministru kabinetam līdz 2011.gada 15.martam izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu
par grozījumiem likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, definējot
valsts kapitāla ieguldījumu mērķi, sagaidāmos valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātus un
metodes, ar kurām tos sasniegt, vienotus kritērijus valsts kapitāla atdeves noteikšanai un mērīšanai,
un pilnveidot gada pārskatā iekļauto vadības ziņojumu, papildinot to ar informāciju par valsts
kapitāla atdevi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

575. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē apstiprinājusi par Centrālās zemes komisijas
locekļiem šādus Saeimas deputātus:
Gaidi Bērziņu;
Andi Caunīti;
Māri Kučinski;
Artūru Rubiku;
Laimi Šāvēju;
Staņislavu Šķesteru;
Jāni Tutinu;
Aivaru Volfu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī
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576. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē ievēlējusi par Centrālās zemes komisijas
priekšsēdētāju deputātu Staņislavu Šķesteru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

577. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē nolēmusi:
1. Apstiprināt Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālo grupu šādā sastāvā:
Solvita Āboltiņa (Vienotība);
Gaidis Bērziņš (VL–TB/LNNK);
Gundars Daudze (ZZS);
Sergejs Mirskis (SC);
Guntis Ulmanis (PLL).
2. Par grupas vadītāju apstiprināt Gundaru Daudzi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

578. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē apstiprinājusi Eiropas Drošības un
sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā:
Ina Druviete (Vienotība);
Iveta Grigule (ZZS);
Andrejs Klementjevs (SC).
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī
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579. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē par Eiropas Padomes Parlamentārās
Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprinājusi Ingrīdu Circeni (Vienotība).
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

580. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē ar šā gada 13.decembri atbrīvojusi Vilmāru
Endzeli no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

581. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē ar 2011.gada 3.janvāri atbrīvojusi Lindu
Piusu no Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

582. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē apstiprinājusi Arvi Garo par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī
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583. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē apstiprinājusi Rinaldu Silakalnu par
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

584. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē apstiprinājusi Viktoru Prudņikovu par
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

585. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē apstiprinājusi Irinu Bogdanovu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

586. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē iecēlusi Sanitu Rūtenu-Laizāni par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī
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587. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē iecēlusi Kristīni Maiki par rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

588. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē iecēlusi Vitu Puškundzi par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

589. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.decembra sēdē iecēlusi Ievu Čudinu par rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.decembrī

590. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 9.decembra sēdē atsaukusi deputātu Valēriju Kravcovu no
Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisijas.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 9.decembrī
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591. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 9.decembra sēdē par Eiropas Drošības un sadarbības
organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju apstiprinājusi Ivetu Griguli
(ZZS).
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 9.decembrī
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592. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 9.decembra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2010.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
31.02.00 “Valsts parāda vadība” 55 950 147 latu apmērā šādu izdevumu segšanai:
1. Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammai 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku
uzturēšana” 5 277 119 latu apmērā, lai nodrošinātu uzņemto saistību pārstrukturizāciju un
samazinātu Aizsardzības ministrijas izdevumus 2011.gadā ilgtermiņa projektam “Jūras spēku
pretmīnu kuģu iegāde” 793 019 latu apmērā un ilgtermiņa projektam “Jūras spēku patruļkuģu
būve” 4 484 100 latu apmērā.
2. Iekšlietu ministrijai 883 594 latu apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar degvielas,
formas tērpu un speciālo apģērbu, kā arī specifiskas lietošanas materiālu un inventāra iegādi
Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju
nodrošināšanai, tai skaitā programmai 06.00.00 “Valsts policijas darbība” 413 520 latu apmērā,
programmai 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 276 668 latu apmērā un
programmai 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 193 406 latu apmērā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai 1 914 287 latu apmērā, tai skaitā:
3.1. budžeta programmai 02.00.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes” 623 000 latu
apmērā, lai nodrošinātu papildu finansējumu sakarā ar audzēkņu skaita palielinājumu izglītības
iestādēs par 677 izglītojamiem, kā arī izglītības iestāžu parādu segšanai;
3.2. budžeta apakšprogrammai 09.08.00 “Balvas par izciliem sasniegumiem sportā”
250 000 latu apmērā, lai nodrošinātu naudas balvu izmaksu Latvijas sportistiem, viņu treneriem,
sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam
un attiecīgajām atzītajām sporta federācijām, par izciliem sasniegumiem sportā 2010.gadā atbilstoši
Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.787 “Noteikumi par kārtību, kādā
piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru”;
3.3. budžeta apakšprogrammai 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 248 444 latu
apmērā, tai skaitā 217 870 latu, lai nodrošinātu 2011.gada pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē
Latvijas Grand Prix licences maksājumus, un 30 574 latus, lai nodrošinātu Latvijas Paralimpiskās
komitejas sportistu dalību Pasaules čempionātā vieglatlētikā paraolimpiskajā sportā 2011.gada
janvārī;
3.4. budžeta apakšprogrammai 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” 167 300 latu
apmērā Latvijas olimpiskās vienības sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai;
3.5. budžeta apakšprogrammai 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” 625 543 latu
apmērā, lai nodrošinātu tiešsaistes pieeju zinātniskajai datubāzei Science Direct.
4. Zemkopības ministrijai 25 930 921 lata apmērā, tai skaitā:
4.1. budžeta apakšprogrammai 26.02.00 “Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas
sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana” 683 884 latu apmērā, lai
nodrošinātu papildu finansējumu 2010.gadā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi” deleģēto valsts funkciju izpildei 2011.gadā;
4.2. budžeta apakšprogrammai 21.06.00 “Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai”
24 367 037 latu apmērā, lai pilnībā nodrošinātu valsts tiešā atbalsta izmaksu par 2008.gada
otrajā pusgadā saražoto biodegvielu 7 175 817 latu apmērā un par 2009.gadā saražoto biodegvielu
17 191 220 latu apmērā. Zemkopības ministrijai izmaksāt minēto atbalstu tikai pēc oficiālā
saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas;
4.3. budžeta apakšprogrammai 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
(subsīdijas)” 880 000 latu apmērā, tai skaitā 640 000 latu, lai nodrošinātu valsts atbalsta izmaksu
kredītprocentu daļējai dzēšanai valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, un
240 000 latu lauksaimnieku dalībai pārtikas kvalitātes shēmās atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
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5. Satiksmes ministrijai 9 439 401 lata apmērā, tai skaitā:
5.1. budžeta programmai 03.00.00 “Nozares vadība” 2 183 932 latu apmērā, lai segtu
zaudējumus, kas valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” radušies, sniedzot abonētās preses piegādes
pakalpojumus laukos, tai skaitā 479 932 latus par 2009.gadu un 1 704 000 latu par 2010.gadu;
5.2. budžeta apakšprogrammai 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un
atjaunošana” 4 000 000 latu apmērā, lai pirms ziemas perioda iestāšanās sakārtotu valsts autoceļus
ar grants segumu un novērstu bedres valsts autoceļu melnajos segumos, nodrošinot satiksmei
drošus apstākļus 2010./2011.gada ziemā;
5.3. budžeta apakšprogrammai 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem” 1 800 000 latu apmērā nesegto zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem par 2010.gadā veiktajiem pārvadājumiem;
5.4. budžeta programmai 44.00.00 “Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības
funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā “Rīga”” 1 455 469 latu apmērā.
6. Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammai 33.01.00 “Ārstniecība” 11 643 704 latu
apmērā slimnīcu kavēto maksājumu segšanai par 2010.gada janvāri—septembri.
7. Vides ministrijas budžeta apakšprogrammai 24.08.00 “Nacionālo parku darbības
nodrošināšana” 861 121 lata apmērā atlīdzību izmaksai zemes īpašniekiem par mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 9.decembrī
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2010. gadā publicēto likumu alfabētiskais satura rādītājs *
*Pirmais skaitlis – “Ziņotāja” numurs, otrais – publikācijas numurs (iekavās – 9. un 10. Saeimas
pieņemtā likuma numurs).
Administratīvās teritorijas – groz. “A. t un apdzīvoto vietu likumā”, 4, 151(1168L/9); 19,
416(1355L/9).
Advokatūra – groz. “Latvijas Republikas A. likumā”, 23, 547(1937L/9).
Aeronavigācijas drošība – likums “Par 1960. gada 13.decembra Eiropas A. d. organizācijas
Starptautisko konvenciju par sadarbību A. d. jomā, kas grozīta 1981. gadā Briselē, Konvencijas
1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978. gada 21. novembra
Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981. gada 12. februāra Grozījumu protokolu, 1981. gada 12.
februāra Daudzpusējo nolīgumu par A. pakalpojumu maksām, 1997. gada 27. jūnija Protokolu,
ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8. oktobra
Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta
ar 1997. gada 27. jūnija Protokolu”, 21, 458(1388L/9).
Aizsargājamās dabas teritorijas – groz. likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši A. d. t. un mikroliegumos”, 18,
403(1346L/9).
Albānijas Republika – likums “Par LR valdības un A. R. Ministru padomes līgumu par
sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu
un prekursoru apriti”, 13, 304(1276L/9).
Alkoholiskie dzērieni – groz. “A. dz. aprites likumā”, 8, 210(1213L/9).
Amatpersonas – groz. likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts A. darbībā”, 12,
296(1268L/9); 209, 445(1377L/9).
sk. Pašvaldības
Apbalvojumi –
sk. Valsts apbalvojumi
Apbedījumu statuss –
sk. Krievijas Federācija
Apdrošināšana – groz. likumā “Par A. bezdarba gadījumam”, 1, 77(1117L/9);
groz. “A. sabiedrību un to uzraudzības likumā”, 1, 92(1123L/9); 19, 434(1373L/9).
sk. Sociālā apdrošināšana, Slimības apdrošināšana, Pārapdrošināšana
Apsardzes darbība – groz. A. d. likumā, 23,549(1439L/).
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija – “A. N. I., z. un k. o. Latvijas
Nacionālās komisijas likums”, 23, 546(1436L/9).
“Arhīvu likums” – 5, 174(1182L/9).
ASV – likums “Par Protokolu starp LR valdības un ASV valdības līguma par sadarbību masu
iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu”, 13,303(1275L/9).
Atbilstības novērtēšana – groz. likumā “Par A. n.”, 6, 187(1192L/9).
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“Atkritumu apsaimniekošanas likums” – 23, 561(1451L/9).
Attīstības plānošana – groz. “A. p. sistēmas likumā”, 7, 200(1205L/9); 22, 512(1427L/9).
Audits – “Iekšējā A. likums”, 5, 172(1181L/9).
“Augstskolu likums” – groz. likumā, 1, 31(1056L/9); 5, 176(1184L/9).
Augu aizsardzība – groz. “A. a. likumā”, 6, 190(1195L/9);
groz. A. šķirņu aizsardzības likumā, 14, 347(1310L/9).
Autoceļi – groz. likumā “Par A.”, 21, 477(1407L/9).
Automobiļu satiksme – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas
valdības nolīgumu par starptautisko A. s.”, 1, 34(1082L/9).
sk. Kravu starptautiskie autopārvadājumi
Autopārvadājumi – groz. “A. likumā”, 21, 469(1399L/9).
Aviācija – groz. likumā “Par A.”, 1, 42(1076L/9); 20, 450(1382L/9).
Ārsti – groz. likumā “Par prakses Ā.”, 1, 101(1133L/9).
Ārstniecība – groz. “Ā. likumā”, 1, 75(1103L/9), 102(1124L/9); 14,362(1311L/9); 21,
459(1389L/9).
Bāriņtiesa – groz. “B. likumā”, 1, 11(1045L/9), 89(1132L/9).
Bezdarbs – groz. “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, 7, 205(1210L/9);
sk. Apdrošināšana, Sociālā apdrošināšana
Bērni – groz. “B. tiesību aizsardzības likumā”, 1, 6(1036L/9); 7, 194(1199L/9);
groz. likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu B.”, 10, 237(1288L/9).
Biedrības un nodibinājumi – groz. “B. un n. likumā”, 4, 152(1165L/9); 22, 506(1421L/9).
Bioloģija un medicīna –
sk. Cilvēktiesību un cieņas aizsardzība
Bīstamās kravas – “B. k. aprites likums”, 21, 472(1402L/9).
Brīvosta – groz. Ventspils B. likumā, 21, 465(1395L/9);
groz. Rīgas B. likumā, 21, 466(1396L/9).
Budžets – groz. “Likumā par B. un finanšu vadību”, 1, 87(1094L/9); 22, 508(1423L/9);
likums “Par valsts B. 2010. gadam”, 2, 128(1093L/9).
sk. Muitošana; Pašvaldības
“Ceļu satiksmes likums” – groz. likumā, 11, 274(1256L/9); 19, 418(1357L/9).
Cilvēktiesību un cieņas aizsardzība – likums “Par Konvencijas par C. un c. a. bioloģijā un
medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu”, 1, 100(1146L/9);
likums “Par Konvenciju par C. un c. a. bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par C. un
biomedicīnu”, 1, 103(1134L/9).
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Civildienests –
sk. Valsts civildienests
Civillikums – groz. C., 23, 555(1445L/9).
“Civilprocesa likums” – groz. likumā, 1, 90(1141L/9); 20, 452(1384L/9); 23, 557(1447L/9).
Civilstāvokļa akti – groz. “C. a. likumā”, 23, 558(1448L/9).
Daba – groz. “D. aizsardzības likumā”, 8, 212(1215L/9);
groz. likumā “Par īpaši aizsargājamām D. teritorijām”, 8, 213(1216L/9).
“Darba likums” – groz. likumā, 1, 76(1104L/9); 7, 192(1197L/9).
Dārgmetālu izstrādājumi – groz. likumā “Par Konvenciju par D. i. pārbaudi un zīmogošanu
un tās grozījumiem”, 1, 17(1047L/9).
Deputāts –
sk. Pilsētas un novada dome
Detektīvdarbība – groz. “D. likumā”, 10, 242(1233L/9).
Diplomātiskais un konsulārais dienests – groz. “D. un k. d. likumā”, 1, 28(1060L/9).
DNS nacionālā datu bāze – groz. DNS d. b. izveidošanas un izmantošanas likumā,
14,366(1315L/9).
Dokumenti – “D. juridiskā spēka likums”, 10, 246(1237L/9);
groz. “D. legalizācijas likumā”, 22, 509(1424L/9).
Dzelzceļš – groz. “Dz. likumā”, 1, 10(1037L/9); 11,273(1255L/9); 14,370(1319L/9); 20,
444(1376L/9);
groz. “Dz. pārvadājumu likumā”, 21, 468(1398L/9).
Dzīvesvietas deklarēšana – groz. “Dz. d. likumā”, 1, 38(1073L/9).
Dzīvnieku aizsardzība – groz. “Dz. a. likumā”, 8, 217(1220L/9);
likums “Par Eiropas konvenciju par mājas (istabas) Dz. a.”, 19, 411(1350L/9).
Dzīvnieku barība – groz. Dz. b. aprites likumā, 15, 381(1329L/9).
Dzīvojamās mājas – groz. “Dz. m. pārvaldīšanas likumā”, 15, 378(1326L/9); 23, 552(1442L/9).
Dzīvojamās telpas – groz. likumā “Par Dz. t. īri”, 15, 384(1332L/9).
Dzīvokļa īpašums – Dz. ī. likums, 23, 566(1456L/9).
Dzīvokļa jautājums – groz. likumā “Par palīdzību Dz. j. risināšanā”, 1, 36(1064L/9); 19,
426(1365L/9).
sk . Sociālie dzīvokļi
Eiropas Ekonomikas zona – groz. “E. E. z. finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā”, 10, 245(1236L/9).
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Eiropas komercsabiedrības – groz. “E. k. likumā”, 3, 133(1153L/9);
likums “Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā E. k., Eiropas kooperatīvajā
sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā”, 4, 150(1167L/9).
Eiropas kooperatīvās sabiedrības – groz. “E. k. s. likumā”, 3, 132, (1155L/9).
Eiropas Kopiena – likums “Par Nolīgumu par E. K. un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un
sadarbību”, 4, 160(1171L/9);
likums “Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp E.K. un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras”, 9, 220(1222L/9);
groz. likumā “Par Konvenciju par dokumentu legalizācijas atcelšanu E. K. dalībvalstu
starpā”,12, 294(1266L/9).
sk. Aeronavigācijas drošība
Eiropas Savienība – groz. “E. S. struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā”, 5,
173(1179L/9); 17, 394(1341L/9);
likums “Par Protokolu, ar ko groza Protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots
Līgumam par E. S., Līgumam par E. S. darbību un E. Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam”,
21, 464(1394L/9);
likums “Par Pamatnolīgumu starp E. S. un tās dalībvalstīm, no   vienas puses, un Korejas
Republiku, no otras”, 22, 494(1409L/9).
Elektroniskā pavadzīme –
sk. Kravu starptautiskie autopārvadājumi
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi – E. p. l. likums, 15, 379(1327L/9).
Elektroniskie sakari – groz. E. s. likumā, 14, 352(1299L/9).
Energoresursi – likums “Par Starptautiskās Atjaunojamo E. aģentūras statūtiem”, 5,
178(1186L/9).
Enerģētika – groz. “E. likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā,” 1, 20(1084L/9);
groz. “E. likumā”, 11, 270(1252L/9); 14,369(1318L/9).
Enerģijas galapatēriņš – “E. g. efektivitātes likums”, 4, 155(1173L/9).
Epidemioloģiskā drošība – groz. “E. d. likumā”, 1, 66(1111L/9); 14,364(1313L/9).
Ēku energoefektivitāte – groz. “Ē. e. likumā”, 6, 191(1196L/9).
Farmācija – groz. “ F. likumā”, 1, 74(1112L/9); 16, 387(1334L/9); 23,541(1431L/9).
“Filmu likums” – 13, 315(1287L/9).
Finanšu un kapitāla tirgus komisija – groz. “F. un k. t. k. likumā”, 1, 50(1069L/9).
Fiziskās personas – groz. “F. p. – saimnieciskās darbības veicēju – diskriminācijas aizlieguma
likumā”, 6, 186(1191L/9);
groz. “F. p. datu aizsardzības likumā”, 10, 248(1239L/9).
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Gada pārskati – groz. “G. p. likumā”, 1, 58(1086L/9); 6, 182(1187L/9); 14, 353(1300L/9); 20,
448(1380L/9);
groz. “Konsolidēto G. p. likumā”, 20, 449(1381L/9).
Gaisa satiksme – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības
nolīgumu par G. s.”, 12,295(1267L/9).
Gaujas nacionālais parks – groz. “G. n. p. likumā”, 20, 453(1385L/9).
Grāmatvedība – groz. likumā “Par G.”, 14, 354(1301L/9); 20, 447(1379L/9).
Ģenētiski modificētie organismi – groz. “Ģ. m. o. aprites likumā”, 1, 27(1053L/9).
Ģeotelpiskā informācija – “Ģ. i. likums”, 1, 114(1145L/9).
Iedzīvotāju reģistrs – groz. “Ie. r. likumā”, 10, 247(1238L/9).
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības – groz. “Ie. p. s. likumā”, 7, 204(1209L/9).
Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība – likums “Par Latvijas Republikas un Indijas
Republikas valdības līgumu par Ie. v. un a.”, 21, 461(1391L/9).
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes – groz. “Ie. m. s. ie. un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”, 1, 47(1065L/9); 7,
199(1204L/9);
groz. “Ie. m. s. ie. un Ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm disciplināratbildības likumā”, 19, (1370L/9).
sk. Pensijas
Iepirkumi –
sk. Publiskie iepirkumi, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji
Ieroči – groz. “Ie. aprites likumā”, 10, 239(1230L/9); 20, 443(1375L/9);
“Ie. un speciālo līdzekļu aprites likums”, 23, 551(1441L/9).
Imigrācija – groz. “I. likumā”, 10, 240(1231L/9).
Informācijas tehnoloģiju drošība – “I. t. d. likums”, 22, 507(1422L/9).
Invaliditāte – likums “Par Konvenciju par personu ar I. tiesībām”, 4, 159(1174L/9);
“I. likums”,12,286(1258L/9);
likums “Par Konvencijas par personu ar I. tiesībām Fakultatīvo protokolu”, 13, 305(1277L/9).
Izglītība – groz. “Vispārējās I. likumā”, 1, 44(1072L/9);
groz. “I. likumā”, 1, 48(1071L/9); 7, 193(1198L/9);
groz. likumā “Par valsts nozīmes I., kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta
bāzēm”, 5, 177(1185L/9);
groz. likumā “Par I. inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”, 7, 206(1211L/9).
“Jaunatnes likums” – groz. likumā, 20, 451(1383L/9).
Juridiskā palīdzība – groz. “Valsts nodrošinātās J. p. likumā”,22, 502(1417L/9).
23

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2010. gada 23. decembrī

Jūras drošība – groz. Jūrlietu pārvaldes un J. d. likumā, 14, 346(1309L/9).
“Jūras kodekss” – groz., 21, 467(1397L/9).
Jūras vides aizsardzība – “J. v. a. un pārvaldības likums”, 23, 548(1438).
Kapitālsabiedrības – groz. likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un K.”, 1,
115(1136L/9).
Kioto protokols – groz. likumā “Par Latvijas Republikas dalību K. p. elastīgajos mehānismos”,
4, 158(1170L/9).
Klonēšana –
sk. Cilvēktiesības un cieņas aizsardzība
Kodekss –
grozījumi kodeksā:
Latvijas Administratīvo pārkāpumu K., 1, 32(1049L/9); 3, 138(1162L/9); 4, 156(1175L/9);
12,291(1263L/9); 13,312(1284L/9); 14, 375(1324L/9); 23, 545(1435L/9),562(1452L/9);
Latvijas Sodu izpildes K.,1, 88(1127L/9); 13,301(1273L/9);
Kodolmateriālu fiziskā aizsardzība – likums “Par Grozījumu K. f. a. konvencijā”, 21,
460(1390L/9).
“Komercķīlas likums” – groz. likumā, 1, 53(1092L/9).
“Komerclikums” – groz. likumā, 9, 223(1225L/9).
Kompensācija cietušajiem – groz. likumā “Par valsts K. c.”, 1, 18(1052L/9).
“Konkurences likums” – groz. likumā, 1, 23(1054L/9).
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – groz. “K. n. un a. b. likumā”, 1, 2(1040L/9).
Kravu starptautiskie autopārvadājumi – likums “Par Konvencijas par K. s. a. līgumu (CMR)
Papildprotokolu par elektronisko pavadzīmi”, 1, 106(1140L/9).
Krājaizdevu sabiedrības – groz. K. s. likumā, 19, 432(1371L/9).
Kredītiestādes – groz. “K. likumā”, 4, 153(1166L/9); 7, 203(1208L/9);19, 433(1372L/9).
Krievijas Federācija – groz. likumā “Par LR valdības un K.F. valdības vienošanos par Latvijas
apbedījumu statusu K.F. teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu LR teritorijā” 13, 306(1278L/9).
Krimināllikums – groz. likumā, 1, 13(1034L/9); 22, 501(1416L/9); 24, 572(2L/10);
groz. likumā “Par K. spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, 1, 14(1035L/9); 22,
503(1418L/9).
“Kriminālprocesa likums” – groz. likumā, 3, 139(1163L/9); 22, 504(1419L/9).
Kultūras pieminekļu aizsardzība – groz. likumā “Par K. p. a.”, 23, 565(1455L/9).
Kultūrkapitāla fonds – groz. “Valsts K. f. likumā”, 1, 30(1057L/9).
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Ķīmiskās vielas – groz. “Ķ. v. likumā”, 1, 16(1048L/9); 22, 495(1410L/9);
groz. likumā “Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā
tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām Ķ. v. un pesticīdiem”,
19, 414(1353L/9).
Latvijas pilsonis – likums “Par Agras Vāgneres atzīšanu par L. p.”, 21, 476(1406L/9).
Lauksaimniecība – groz. “L. un lauku attīstības likumā”, 4, 154(1169L/9).
Likumu izsludināšana – groz. likumā “Par L. un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru
kabineta pieņemto aktu i., publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”, 1, 110(1137L/9).
Maksājumu pakalpojumi – “M. p. likums”, 6, 189(1194L/9).
Maksātnespēja – “M. likums”, 15, 383(1331L/9); groz. likumā, 21, 462(1392L/9).
Mantas atsavināšana –
sk. Pašvaldības
Meliorācija – groz. “M. likumā”, 1, 65(1098L/9); 12, 299(1271L/9);
“M. likums”, 3,129(1151L/9).
Mežs – groz. “M. likumā”, 10, 243(1234L/9); 14,368(1317L/9).
sk. Valsts meža dienests
Mēslošanas līdzekļi – groz. “M. l. aprites likumā”, 5, 169(1176L/9); 13, 322(1294L/9).
Mikrouzņēmumi – M. nodokļa likums, 16, 390(1337L/9).
Militārais dienests – groz. “M. d. likumā”, 1, 80(1100L/9); 7, 202(1207L/9); 22, 498(1413L/9).
Ministru kabinets – groz. “M. k. iekārtas likumā”, 1, 8(1148L/9), 97(1148L/9); 14,372(1321L/9).
sk. Likumu izsludināšana
Miruša cilvēka ķermeņa aizsardzība – groz. likumā “Par M. c. ķ. a. un cilvēka audu un
orgānu izmantošanu medicīnā”, 22, 513(1428L/9).
Mitrāji – groz. likumā “Par 1971. gada 2. februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes M.,
īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”, 7, 207(1212L/9).
Mobilizācija – groz. “M. likumā”, 19, 428(1367L/9).
“Muitas likums” – groz. likumā, 13, 309(1281L/9).
Muitošana – likums “Par Konvenciju par centralizētu M. attiecībā uz tādu valsts iekasēšanas
izmaksu piešķiršanu, ko patur, nododot tradicionālos pašu resursus ES budžetā”, 1, 108(1131L/9).
“Muzeju likums” – groz. likumā, 1, 39(1075L/9).
Nacionālā drošība – groz. “N. d. likumā”, 10, 241(1232L/9).
Nacionālās sporta bāzes –
sk. Izglītība
Nacionālie bruņotie spēki – groz. “N. b. s. likumā”, 7, 201(1206L/9).
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Narkotiskās un psihotropās vielas – groz. likumā “Par N. un p. v. un zāļu likumīgās aprites
kārtību”, 23, 553(1443L/9).
Nekustamais īpašums – groz. “N. ī. valsts kadastra likumā”, 1, 82(1108L/9); 14, 376(1325L/9);
likums “Par citas valsts teritorijā esošas N. ī. zemes daļas kompensēšanu”, 18,406(1349L/9);
likums “Par N. ī. atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – valsts autoceļa A12 (maršruts
E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza – Terehova
rekonstrukcijai”, 12, 298(1270L/9);
likums “Par N. ī. atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – satiksmes mezgla rekonstrukcijai
Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā”, 15, 382(1330L/9);
“Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā N. ī. atsavināšanas likums”, 21, 473(1403L/9).
sk. Nodoklis
Nodeva – groz. likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo N.”, 1, 67(1097L/9).
Nodoklis –
grozījumi likumā:
“Par pievienotās vērtības N.”, 1, 63(1195L/9); 8, 214(1217L/9); 24,571(1L/10);
“Par uzņēmumu ienākuma N.”, 1, 68(1099L/9); 14, 355(1302L/9); 16, 392(1339L/9); 21,
457(1387L/9);
“Par vieglo automobiļu un motociklu N.”, 1, 71(1106L/9);
“Par N. un nodevām”, 1, 81(1105L/9), 98(1105L/9); 12,288(1260L/9); 13,320(1292L/9); 16,
391(1338L/9); 19, 417(1356L/9); 19, 429(1368L/9); 23,543(1433L/9); 22, 497(1412L/9);
“Par nekustāmā īpašuma N.”, 1, 83(1109L/9); 14,367(1316L/9); 21, 463(1393L/9);
“Par iedzīvotāju ienākuma N.”, 1, 84(1099L/9); 11, 261(1243L/9); 16, 388(1335L/9); 22,
500(1415L/9), 510(1425L/9);
“Par akcīzes N.”, 1, 86(1107L/9); 9, 225(1227L/9); 17, 395(1342L/9); 23,542(1432L/9).
sk. Mikrouzņēmumi
Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana – likums “Par Latvijas Republikas un Kuveitas
Valsts valdības konvenciju par N. d. u. un N. nemaksāšanas n. attiecībā uz ienākuma un kapitāla N.
un tās protokolu”, 19, 413(1352L/9).
Notariāts – groz. “N. likumā”, 23, (1446L/9).
Novadi – likums “Par Rojas N. sadalīšanu un jaunizveidoto N. darbības uzsākšanu”, 19,
415(1354L/9).
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana – groz. “N. ie. l. l. un terorisma
finansēšanas n. likumā”, 1, 52(1070L/9), 93(1129L/9);
likums “Par Eiropas Padomes konvenciju par N. ie. l. l. un terorisma finansēšanas n., kā arī šo
l. meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju”, 1, 107(1142L/9).
Operatīvā darbība – groz. “O. d. likumā”, 1, 94(1130L/9).
Ostas – groz. “Likumā par O.”, 1, 26(1051L/9); 10, 244(1335L/9); 15, 380(1328L/9).
Pabalsti –
sk. Sociālie pabalsti
Pacientu tiesības – “P. t. likums”, 1, 104(1135L/9).
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Pakalpojumu sniegšana – “Brīvas P. s. likums”, 8, 215(1218L/9).
“Pasta likums” – groz. likumā, 1,1(1033L/9).
Pašvaldības – groz. “Valsts un P. mantas atsavināšanas likumā”, 1, 7(1038L/9); 22,
505(1420L/9);
groz. likumā “Par P.”, 1, 37(1074L/9); 14,374(1323L/9);
“Valsts un P. institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, 1,59(1147L/9); groz.
likumā, 1, 70(1147L/9); 3, 130(1152L/9); 9, 219(1221L/9); 13, 302(1274L/9); 21, 470(1400L/9);
groz. likumā “Par P. budžetiem”, 7, 197(1202L/9);
groz. likumā “Par valsts un P. īpašuma objektu privatizāciju”, 16, 389(1336L/9);
groz. likumā “Par valsts un P. finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, 18,
405(1348L/9).
sk. Kapitālsabiedrības; Pensijas; Privatizācija
Patenti – likums “Par P. līgumu”, 1, 33(1081/9);
groz. “P. likumā”, 21, 475(1405L/9).
Patērētāju tiesību aizsardzība – groz. “P. t. a. likumā”, 1, 21(1063L/9); 23, 560(1450L/9).
“Paziņošanas likums” – 14,348(1295L/9).
Pārapdrošināšana – groz. “P. likumā”, 1, 99(1122L/9).
Pārtikas aprites uzraudzība – groz. “P. a. u. likumā”, 1, 61(1110L/9); 12, 289(1261L/9); 22,
515(1430L/9).
Pensijas – groz. likumā “Par valsts P.”, 1, 56(1087L/9); 3,135(1157L/9);
groz. likumā “Par valsts P. un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012.
gadam”, 1, 64(1115L/9); 3, 136(1156L/9);
groz. “Militārpersonu izdienas P. likumā”, 1, 78(1118L/9);
“P. ieturējumu atmaksāšanas likums”, 3, 134(1158L/9);
groz. “Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka
mākslinieku izdienas P. likumā”, 3, 140(1161L/9); 11, 269(1251L/9); 19, 421(1360L/9);
groz. “Prokuroru izdienas P. likumā”, 11, 262(1244L/9); 19, 424(1363L/9);
groz. “Tiesnešu izdienas P. likumā”, 11, 263(1245L/9); 19,422(1361L/9);
groz. “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas P. likumā”, 11,
264(1246L/9); 19, 425(1364L/9);
groz. likumā “Par izdienas P. Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām
dienesta pakāpēm”,11, 265(1247L/9); 19, 420(1359L/9);
groz. “Militārpersonu izdienas P. likumā”, 11, 266(1248L/9); 19, 423(1362L/9);
groz. “Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas P. likumā”, 11, 267(1249L/9);
groz. “Diplomātu izdienas P. likumā”, 11, 268(1250L/9); 19, 419(1358L/9).
Personu speciālā aizsardzība – groz. “P. s. a. likumā”, 22, 496(1411L/9).
Pierobežas teritoriju iedzīvotāji – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas
Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas P. t. ie.
savstarpējo braucienu vienkāršošanu”, 22, 514(1429L/9).
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Piesārņojums – groz. likumā “Par P.”, 1, 116(1128L/9); 14, 361(1308L/9).
Pilsētas un novada dome – groz. “Republikas P. d. un n. d. deputāta statusa likumā”, 1,
5(1042L/9); 11, 275(1257L/9); 19, 430(1369L/9).
Pirotehniskie izstrādājumi – “P. i. aprites likums”, 20, 442(1374L/9).
Policija – groz. likumā “Par P.”, 19, 427(1366L/9); 23, 564(1454L/9).
Politiskās organizācijas (partijas) – groz. P. o. (p.) finansēšanas likumā, 14, 349(1296L/9).
Preču zīmes – groz. likumā “Par P. z. un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”, 21, 474(1404L/9).
Prekursori – groz likumā “Par P.”, 23, 554(1444L/9).
Privatizācija – groz. likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju P.”, 4, 157(1172L/9);
14,365(1314L/9);
groz. “Valsts un pašvaldību īpašuma P. un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā”, 5, 175, (1183L/9); 13,316(1288L/9).
Profesionālā izglītība – groz. P. i. likumā, 14, 351(1298L/9).
Prokuratūra – groz. “P. likumā”, 1, 15(1061L/9).
Publiskā un privātā partnerība – groz. P. un p. p. likumā, 17, 396(1343L/9).
Publiskie iepirkumi – groz. “P. ie. likumā”, 12, 287(1259L/9).
“Publisko aģentūru likums” – 1, 57(1091L/9).
Radio un televīzija – groz. “R. un t. likumā”, 1, 9(1044L/9).
Reglamentētās profesijas – groz. likumā “Par R. p. un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”,
3, 141(1160L/9); 13, 313(1285L/9).
Reģionālā attīstība – groz. “R. a. likumā”, 6, 188(1193L/9).
Rīgas Ekonomikas augstskola – groz. likumā “Par R. E. a.”, 13, 321(1293L/9).
Sabiedriskais transports – groz. “S. t. pakalpojumu likumā”, 1, 3(1043L/9).
Sabiedriskā labuma organizācijas – groz. “S. l. o. likumā”’, 1, 112(1139L/9).
Sabiedrisko pakalpojumu regulatori – groz. likumā “Par S. p. r.”, 1, 62(1102L/9).
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji – S. p. s. iepirkumu likums, 17, 397(1344L/9).
Saeimas kārtības rullis – groz., 1, 111(1149L/9); 22, 511(1426L/).
sk. Likumu izsludināšana; Vēlēšanas
Saimnieciskās darbības veicēji –
sk. Fiziskās personas
Sapulces, gājieni un piketi – groz. likumā “Par S., g. un p.”, 14, 358(1305L/9).
Satversmes tiesa – groz. “S. t. likumā”, 1, 29(1062L/9), 91(1126L/9).
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Slimības apdrošināšana – groz. likumā “Par maternitātes un S. a.”, 1, 79(1116L/9).
Slīteres nacionālais parks – groz. “S. n. p. likumā”, 12, 292(1264L/9).
Sociālā aizsardzība – groz. “Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu S. a. likumā”, 11,
272(1254L/9).
Sociālā apdrošināšana – groz. likumā “Par valsts S. a.”, 1, 54(1119L/9), 72(1090L/9); 12,
297(1269L/9);16, 386(1333L/9);
groz. likumā “Par obligāto S. a. pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, 1,
73(1114L/9).
Sociālie dzīvokļi – groz. likumā “Par S. dz. un sociālajām mājām”, 3, 131(1154L/9).
Sociālie pabalsti – groz. “Valsts S. p. likumā”, 7, 196(1201L/9).
Sociālie pakalpojumi – groz. “S. p. un sociālās palīdzības likumā”, 3, 137(1159L/9); 21,
456(1386L/9).
Sodu reģistrs – groz. S. r. likumā, 14, 357(1304L/9).
Speciālā ekonomiskā zona – groz. “Rēzeknes S. e. z. likumā”, 1, 113(1144L/9).
Sprāgstvielas – “Civilām vajadzībām paredzētu S. aprites likums”, 23, 544(1434L/9).
“Standartizācijas likums” – groz. likumā, 5, 172(1181L/9).
Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka – likums “Par S. R. un a. b. Vienošanās
līguma grozījumiem”, 1, 35(1083L/9).
Starptautiskie līgumi – groz. likumā “Par Latvijas Republikas S. l.”, 1, 105(1138L/9).
Stratēģiskas nozīmes preču aprite – groz. “S. n. p. a. likumā”, 12, 290(1262L/9).
Sugas un biotopi – groz. “S. un b. aizsardzības likumā”, 1, 24(1055L/9); 14, 359(1306L/9).
Šveice – groz. Latvijas un Š. sadarbības programmas vadības likumā, 17, 393(1340L/9).
Tabakas izstrādājumi – groz. likumā “Par T. i. realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu”, 5, 170(1180L/9);7, 198(1203L/9).
Telekomunikācijas – likums “Par Instrumentu Starptautiskās T. savienības konstitūcijas
grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās T. savienības konvencijas grozīšanai”, 18, 404(1347L/9).
Teritorijas plānošana – groz. “T. p. likumā”, 6, 185(1190L/9); 18, 402(1345L/9).
Terorisms, organizētā noziedzība – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas
Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret T, o. n. un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo
vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, 11, 259(1241L/9).
Tiesībsargs – groz. “T. likumā”, 1, 4(1041L/9).
Tiesneši – groz. T. disciplinārās atbildības likumā, 14, 350(1297L/9).
Tiesu eksperti – groz. “T. e. likumā”, 1, 12(1046L/9).
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Tiesu vara – groz. likumā “Par T. v.”, 1, 60(1088L/9); 13, 307(1279L/9).
Transportlīdzekļi – groz. Nolietotu T. apsaimniekošanas likumā, 14, 356(1303L/9).
sk. Nodeva
Tūrisms – groz. “T. likumā”, 1, 109(1125L/9).
Ugunsdrošība – groz. “U. un ugunsdzēsības likumā”, 3, 142(1164L/9).
Uzņēmumu reģistrs – groz. likumā “Par Latvijas Republikas U. r.”, 23, 563(1453L/9).
Uzturlīdzekļu garantiju fonds – groz. “U. g. f. likumā”, 1, 69(1113L/9).
Ūdens apsaimniekošana – groz. “Ū. a. likumā”, 8, 211(1214L/9); 20, 446(1378L/9).
Valsts apbalvojumi – groz. “V. a. likumā”, 1, 22(1050L/9); 9, 221(1223L/9).
Valsts civildienests – groz. “V. c. likumā”, 1, 51(1066L/9); 6, 183(1188L/9); 21, 471(1401L/9);
groz. “V. c. ierēdņu disciplināratbildības likumā”, 6, 184(1189L/9).
Valsts drošības iestādes – groz. “V. d. ie. likumā”, 1, 40(1121L/9), 96(1121L/9).
Valsts ieņēmumu dienests – groz. likumā “Par V. ie. d.”, 1, 55(1089L/9); 13, 310(1282L/9).
Valsts kontrole – groz. “V. k. likumā”, 1, 49(1068L/9).
Valsts kultūrkapitāla fonds –
sk. Kultūrkapitāla fonds
Valsts meža dienests – groz. “V. m. d. likumā”, 1, 25(1058L/9).
Valsts noslēpums – groz. likumā “Par V. n.”, 1, 95(1120L/9).
Valsts pārvalde – groz. “V. p. likumā”, 11, 271(1253L/9).
Valsts probācijas dienests – groz. “V. p. d. likumā”, 23, 550(1440L/9).
Valsts proves uzraudzība – groz. likumā “Par V. p. u.”, 1, 43(1077L/9).
Valsts robežas – likums “Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības
un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un
Krievijas Federācijas V. r. krustpunktu noteikšanu”, 19, 412(1351L/9).
Valsts sociālā apdrošināšana –
sk. Sociālā apdrošināšana
Vārda, uzvārda un tautības ieraksts – groz. V., u. un t. ie. maiņas likumā, 23, 559(1449L/9).
“Vekseļu likums” – groz. likumā, 9, 222(1224L/9).
Veterinārmedicīna – groz. “V. likumā”, 1, 45(1079L/9); 13,314(1286L/9).
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Vēlēšanas – groz. likumā “Par Centrālo V. komisiju”, 1, 85(1101L/9); 11, 258(1240L/9);
groz. “Saeimas V. likumā”, 8, 216(1219L/9);
groz. likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas V. un Eiropas Parlamenta V.”, 12,
293(1265L/9).
Vide – groz. “V. aizsardzības likumā”, 1, 19(1059L/9);
groz. likumā “Par ietekmes un V. novērtējumu”, 14, 360(1307L/9).
Zemes dzīles – groz. likumā “Par Z. dz.”, 14, 371(1320L/9); 22, 493(1408L/9).
Zemes ierīcība – groz. Z. ie. likumā, 14,373(1322L/9).
Zemes reforma – groz. likumā “Par Z. r. pabeigšanu pilsētās”, 13, 317(1289L/9);
groz. likumā “Par Z. r. pabeigšanu lauku apvidos”, 13, 318(1290L/9);
groz. likumā “Par Z. r. Latvijas Republikas pilsētās”, 22, 499(1414L/9).
Zemesgrāmatas – groz. likumā “ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu Z.”, 13,300(1272L/9), 319(1291L/9).
Zemessardze – “Latvijas Republikas Z. likums”, 11, 260(1242L/9).
Zemnieku saimniecības – groz. “Z. un zvejnieku s. likumā”, 1, 46(1078L/9).
Zinātniskā darbība – groz. “Z. d. likumā”, 7, 195(1200L/9); 9, 224(1226L/9); 10, 238(1229L/9).
Zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzība – likums “Par Eiropas
Konvenciju par izmēģinājumos un citos Z. n. i. m. a. un Grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai
par izmēģinājumos un citos Z. n. i. m. a.”, 13, 308(1280L/9).
“Zvejniecības likums” – groz. likumā, 1, 41(1080L/9); 14,363(1312L/9).
Zvērināti revidenti – groz. likumā “Par z. r.”, 5, 168(1177L/9); 13,311(1283L/9).

Paziņojumi
Administratīvā atbildība –
Saeimas lēmums piekrist deputāta saukšanai pie A. a.: I. Kalniņa, 3,147; S.Šķestera, 3, 147;
A.Bērziņa(ZZS), 3, 149; V.Lāča, 4, 164; I.Aleksandrova, 5, 181;
Administratīvā apgabaltiesa –
atbrīvošana no A. a. tiesneša amata: E.Puriņa, 18, 407; V.Endzeļa, 24, 580;  
Administratīvā rajona tiesa –
iecelšana par A. r. t. tiesnesi: I. Juhņevičas, 1,117; K. Jandavas, 4, 163; S.Ozolas, 9, 229;
apstiprināšana par A. r. t. tiesnesi: D. Suipes, 10, 253;
atbrīvošana no A. r. t. amata: A.Lešinskas, 9, 230; L.Piusas, 24, 581;
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Apgabaltiesa –
iecelšana par A. priekšsēdētāju: A.Strauta, 13, 336; E.Knēgeres, 17, 399;
apstiprināšana par A. tiesnesi: Z. Pētersones, 4, 161; Dz. Baltas, 9, 233; K.Līča, 13, 337;
L.Volbergas, 22, 516; I.Ošiņas, 22, 517; I.Celmiņas, 22, 518; V.Zommeres, 22, 519;
atbrīvošana no A. tiesneša amata: R.Lazdāna, 1,120; J. Bazeviča, 4, 165; A.Zāģera, 5, 180.
Augstākā tiesa –
atbrīvošana no tiesneša amata: E.Pupova, 3,146; V. Vietnieka, 4, 166; V.Silamiķeles, 13, 342;
apstiprināšana par tiesnesi: I.Bistera, 4, 167; A.Lepses, 11, 285; M.Terjuhanas, 13, 343;
G.Freimanes, 13, 344.
Balsu skaitītāji – B. s. ievēlēšana, 21, 480.
Baltijas Asambleja – Latvijas delegācijas ievēlēšana, 23, 570.
Budžets – par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts B. 2010.gadam” noteiktās apropriācijas
pārdalei, 13, 327,335; 15, 385; 18, 410; 20, 455; 24,592;par Ministru kabineta iesniegto Latvijas
Republikas 2009. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi, Valsts kontroles ziņojumu un atzinumu
apstiprināšanu, 24, 573.
Centrālā zemes komisija – Valsts zemes dienesta pārstāves J. Mierkalnes apstiprināšana
C. z. k. sastāvā, 9, 236; Valsts zemes dienesta pārstāves O. Geitus-Eitvinas atsaukšana no C. z. k.
sastāva, 10, 250; C. z. k. locekļu apstiprināšana, 24, 575; deputāta S.Šķestera iecelšana par C. z. k.
priekšsēdētāju, 24, 576.
Deputāta pilnvaru apstiprināšana – M. Bekasova 11, 281; V.Ģīļa, 13, 338; 10. Saeimas
deputātu, 21, 482; K.Olšteina, 21, 488; J. Ādamsona, 21, 490; D.Zommera, 22,528; L.Mūrnieces, 22,
529; G.Rozīša, 22, 530; L.Šāvēja, 22, 531; M.Dzelzskalna, 22, 532; A.Volfa, 22, 533; A.Saliņa, 22, 534;
L.Liepiņas, 22, 535; A.Caunīša, 22, 536; J.Reira, 22, 537; I.Verginas, 22, 538; U.Rotberga, 23, 568;
EDSO Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija – A.Pabrika apstiprināšana par D. locekli
(aizstājēju), 13, 330; sastāva apstiprināšana, 24, 578; I.Grigules apstiprināšana par delegācijas
vadītāju, 24, 591.
Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija –sastāva apstiprināšana,
21, 492; L.Čigānes apstiprināšana par E.P.P.A. pastāvīgā pārstāvja aizstājēju, 23, 567. I.Circenes
apstiprināšana par delegācijas vadītāju, 24, 579.
Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācija –
deputāta V.Ģīļa ievēlēšana, 13, 340, 341;
Goda tiesneša nosaukuma piešķiršana - K. Valdemieram, 1,124; R.Lazdānam, 3, 145;
Ģenerālprokurors – Ē. Kalnmeiera apstiprināšana par Ģ., 14, 377.
Latvijas Bankas padome – A.Sautiņa apstiprināšana par padomes locekli, 13, 324; A.Skopiņa
apstiprināšana par padomes locekli, 13, 325; L.Gricenko apstiprināšana par padomes locekli, 13,
326.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – 13, 328; uzdevumi, kas veicami
saistībā ar L. i. a. s. līdz 2030. gadam apstiprināšanu, 13, 329.
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Latvijas Republikas Saeima – deputātes S.Āboltiņas ievēlēšana par LR S. priekšsēdētāju,
21, 483; deputāta G. Daudzes ievēlēšana par LR S. priekšsēdētājas biedru, 21, 484; deputāta A.
Klementjeva ievēlēšana par LR S. priekšsēdētājas biedru, 21, 485; deputāta K.Šadurska ievēlēšana
par LR S. sekretāru, 21, 486; deputāta Dz. Rasnača ievēlēšana par LR S. sekretāra biedru, 21, 487.
Mandātu un iesniegumu komisija – pagaidu M. un ie. k. izveidošana, 21, 481.
Ministrs –
uzticības izteikšana: ārlietu ministram A. Ronim, 9, 234; veselības ministram D. Gavaram, 10,
256; reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrei D. Staķei, 10, 257.
Ministru kabinets – uzdevums M. k. aizņemties finanšu līdzekļus starptautiskā aizņēmuma
programmas ietvaros,3,144;
uzdevums M. k., 9, 231;
lēmums atdot M. k. atpakaļ pārstrādāšanai likumprojektu “Pirotehnisko izstrādājumu aprites
likums”, 11, 276;
uzticības izteikšana M. k., 21, 489;
Saeimas atzinums, ka Ministru kabinets nav nodrošinājis 2009. gada 29. oktobra lēmuma
izpildi,24, 574.
Nacionālie bruņotie spēki – brigādes ģenerāļa R.Graubes apstiprināšanu par NBS
komandieri, 9, 227; Latvijas NBS vienības dalība ES militārajā operācijā ATALANTA, 17, 401;
termiņa pagarināšana Latvijas NBS karavīru dalībai operācijā Afganistānā Starptautisko drošības
atbalsta spēku sastāvā, 20, 454.
NATO Parlamentārā Asambleja – Latvijas delegācijas sastāva apstiprināšana, 21, 491.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds – deputātes S.Pilātes apstiprināšana par Saeimas
pārstāvi fonda padomē, 13, 323.
Saeimas pastāvīgās komisijas –
deputātu ievēlēšana S. k. vai atsaukšana no S. k.: A.Šadurska, 7, 208; A.Štokenberga, 7, 209;
M.Segliņa, 9, 228; V. Paegles, 10, 249; M. Segliņa, 11, 277; M.Bekasova, 11, 282; V.Ģīļa, 13, 339; I.
Kalniņa, 17, 398; U.Rotberga, 23, 569; V.Kravcova, 24, 590;
S. p. k. izveidošanas noteikumu pieņemšana, 22, 539;
S. p. k. ievēlēšana, 22, 540.
Saeimas priekšsēdētāja biedre – deputātes K. Pētersones ievēlēšana par Latvijas Republikas
S. p. b., 9, 226.
Satversmes tiesa – V.Muižnieces apstiprināšana par S. t. tiesnesi, 11, 278.
Starpparlamentu savienība – Latvijas nacionālās grupas apstiprināšana, 24, 577.
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Tiesas tiesnesis –
apstiprināšana par T. t.: R. Krasovskas, 1,118; E. Stivriņas, 1,122; I. Reikmanes, 1,126; I.
Freimanes, 1,127; I. Belickas, 4, 162; S.Gmirekas, 9, 232; V. Gaidukēviča, 11, 279; S. Strakšes, 11,
280; M.Narvilas, 11, 283; G.Sokolovas,11, 284; I.Rubinas, 13, 333; D.Ruško, 13, 334; S.Lucavas,
13, 345; M.Bites, 18, 409; A.Ignatjevas, 21, 478; A. Freimanes, 21, 479; I.Risbergas, 22, 521;
A.Mihailovas, 22, 522; T.Bormanes, 22, 523; A.Garā, 24, 582; R.Silakalna, 24, 583; V.Prudņikova,
24, 584;I.Bogdanovas, 24, 585;
iecelšana par T. t.: V.Voronovas, 13, 332; I.Viškeres, 22, 520; L.Konošonokas, 22, 524;
A.Juškevičas, 22, 525;S.Rūtenas-Laizānes, 24, 586; K.Maikes, 24, 587;V.Puškundzes, 24, 588;
I.Čudinas, 24, 589;
atbrīvošana no T. t. amata: I.Lagzdiņa, 3, 143; M.Caras, 10, 252; G.Štauera, 18, 408;
Valsts kontrole – zvērināta revidenta apstiprināšana, 1,123;
I.Braunfeldes apstiprināšana par V. k. padomes locekli, 10, 251.
Zemesgrāmatu nodaļas –
apstiprināšana par Z. n. tiesnesi: A. Grāves, 1,119; L.Birkhānes, 1,121; I. Puntes, 1,125; H.Nagļa,
5, 179; I.Zabarovskas,8, 218; L. A. Balašas, 10, 254; E.Mukāna, 22, 526;A.Dreksleres, 22, 527;
iecelšana par Z. n. tiesnesi: T. Ivanovas, 10, 255;
atbrīvošana no Z. n. tiesneša. amata: V.Karzones-Keres, 13, 331; I.Lavrinovičas, 17, 400;
Ziemeļu Investīciju banka – V.Silenieka apstiprināšana par Saeimas pārstāvi Z. I. b. Kontroles
komitejā, 9, 235.
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