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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

125. 109L/10

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7.,
22.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “eiro” ar vārdu “euro”.
2. Papildināt 1.pantu ar 65.punktu šādā redakcijā:
“65) brīvais kapitāls — personai piederošo aktīvu vērtība, kas samazināta par šīs personas
saistību vērtību un to aktīvu vērtību, kuri uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumiem.”
3. 3.pantā:
izslēgt otrās daļas 4.punkta “a” apakšpunktā vārdus “sniedzot šā likuma 3.panta piektās daļas
5.punktā minēto blakuspakalpojumu”;
papildināt otrās daļas 4.punktu ar “i” apakšpunktu šādā redakcijā:
“i) valūtas tirdzniecības darījumiem, kuriem piemīt šā punkta “a” vai “f ” apakšpunktā
minēto atvasināto finanšu instrumentu īpašības;”;
izslēgt trešo daļu;
izslēgt piektās daļas 2.punktā vārdus “kā darījuma otrā puse”.
4. Izteikt 32.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) nav iespējams pārliecināties par to personu identitāti, reputāciju vai brīvā kapitāla
pietiekamību, kurām tirgus organizētājā ir būtiska līdzdalība;”.
5. Papildināt 34.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10) tiek konstatēts, ka tirgus organizētāja akcionāriem ar būtisku līdzdalību iestājies
tiem piederošo akciju balsstiesību izmantošanas aizliegums un tas ilgst vairāk nekā
sešus mēnešus.”
6. Izteikt 61.panta devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Aprēķinot šā panta pirmajā daļā minēto balsstiesību īpatsvaru, akcionārs pamatojas uz
informāciju, ko akciju sabiedrība izplatījusi saskaņā ar šā panta astotās daļas prasībām.”
7. Izteikt 106.panta piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) kurām ir pietiekams brīvais kapitāls un kuru veidojošo finanšu līdzekļu ieguves
tiesiskumu iespējams dokumentāri pierādīt;”.
8. Izteikt 108.panta otrās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:
“6) nav iespējams pārliecināties par to personu identitāti, reputāciju vai brīvā kapitāla
pietiekamību, kurām ieguldījumu brokeru sabiedrībā ir būtiska līdzdalība, vai ja
Komisija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kurus iegulda ieguldījumu brokeru sabiedrības
kapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos un vai nav dokumentāri
pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve;
7) Komisija konstatē, ka to personu ietekme, kuras ieguvušas būtisku līdzdalību
ieguldījumu brokeru sabiedrībā, nenodrošinās tās finansiāli stabilu, piesardzīgu
un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem
atbilstošu vadību.”
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9. Papildināt 111.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10) ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāriem ar būtisku līdzdalību iestājies tiem
piederošo akciju balsstiesību izmantošanas aizliegums, un tas ilgst vairāk nekā sešus
mēnešus.”
10. Izteikt 122.pantu šādā redakcijā:
“122.pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrības riska darījumu ierobežojumi
(1) Darījumu risks tiek kvalificēts kā liels, ja darījumu apmērs ar vienu klientu vai savstarpēji
saistītu klientu grupu pārsniedz 10 procentus no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla.
(2) Ieguldījumu brokeru sabiedrība ievēro šādus riska darījumu ierobežojumus:
1) ar vienu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu veikto riska darījumu
kopsumma nedrīkst pārsniegt 25 procentus no ieguldījumu brokeru sabiedrības
pašu kapitāla;
2) ja klients ir kredītiestāde vai tāda ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai ir piemērojamas
kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar finanšu instrumentu tirgu
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, vai arī savstarpēji saistītu klientu grupā ir iekļauta
viena vai vairākas kredītiestādes vai minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības, riska
darījumu apmērs ar šādu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu nedrīkst pārsniegt
25 procentus no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla vai 100 miljonu euro
ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa atkarībā no tā, kura summa ir lielākā,
vienlaikus ievērojot, ka riska darījumu apmērs ar visiem pārējiem šīs savstarpēji saistītu
klientu grupas klientiem, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības,
nepārsniedz 25 procentus no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla. Ja
100 miljonu euro ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa ir vairāk nekā
25 procenti no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla, ieguldījumu brokeru
sabiedrība pati nosaka riska darījumu ar šādu klientu apmēra ierobežojumu tādā veidā,
lai risku darījumu kopsumma nepārsniegtu ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu
kapitālu. Minēto ierobežojumu nosaka, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības
risku pārvaldīšanas politiku un procedūru prasības;
3) riska darījumu kopsumma ar personām, kas saistītas ar ieguldījumu brokeru
sabiedrību, nedrīkst pārsniegt 15 procentus no ieguldījumu brokeru sabiedrības
pašu kapitāla. Šis ierobežojums neattiecas uz riska darījumiem ar ieguldījumu
brokeru sabiedrības mātes sabiedrību, meitas sabiedrībām, tās mātes sabiedrības
meitas sabiedrībām un uz ieguldījumu brokeru sabiedrības līdzdalību tās meitas
sabiedrību pamatkapitālā un to komercsabiedrību pamatkapitālā, kurās ieguldījumu
brokeru sabiedrībai ir dalība.
(3) Par savstarpēji saistītu klientu grupu šā likuma izpratnē uzskatāmas divas vai vairākas
personas, kuras veido ieguldījumu brokeru sabiedrībai vienu kopīgu risku, ja:
1) vienai no šīm personām ir kontrole (tiešā vai netiešā veidā) pār citu personu vai
citām personām, izņemot gadījumus, kad personas, kurām ir kontrole (tiešā vai
netiešā veidā) pār citu personu vai citām personām, neveido ieguldījumu brokeru
sabiedrībai vienu kopīgu risku un tas ir pierādīts;
2) tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas, tai skaitā finansējuma
nodrošināšanas grūtības vai parādu nomaksas grūtības, var radīt citai personai vai
citām personām finansējuma nodrošināšanas grūtības vai parādu nomaksas grūtības,
kaut arī starp šīm personām nepastāv šīs daļas 1.punktā minētās attiecības.
(4) Par personām, kas saistītas ar ieguldījumu brokeru sabiedrību, šā likuma izpratnē
uzskatāmas personas, kuras ir:
1) ieguldījumu brokeru sabiedrības akcionāri (dalībnieki), kam ieguldījumu brokeru
sabiedrībā ir būtiska līdzdalība;
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2)

ieguldījumu brokeru sabiedrības meitas sabiedrības un sabiedrības, kurās
ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir tiešā vai netiešā veidā iegūta līdzdalība, kas rada
iespēju būtiski ietekmēt šīs sabiedrības finanšu un darbības politikas noteikšanu;
3) ieguldījumu brokeru sabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota), valdes priekšsēdētājs
un locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs un darbinieki, sabiedrības kontrolieris un citi
ieguldījumu brokeru sabiedrības darbinieki, kuru darba pienākumos ietilpst ieguldījumu
brokeru sabiedrības darbības plānošana, vadīšana un kontrole un kuri atbild par to;
4) sabiedrības, kurās šīs daļas 1. un 3.punktā minētajām personām ir būtiska līdzdalība.
(5) Riska darījumu ierobežojumiem pakļauto riska darījumu kopumu, šo darījumu apmēra
noteikšanas kārtību, iespējamos izņēmumus no riska darījumu apmēra ierobežojumiem nosaka
Komisija. Komisija ir tiesīga atļaut pārsniegt riska darījumu ierobežojumus tirdzniecības portfeļa
riska darījumiem, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ievēro attiecīgajam pārsniegumam noteikto
papildu kapitāla prasību.
(6) Šā panta otrajā daļā noteiktie riska darījumu ierobežojumi nav attiecināmi uz ieguldījumu
brokeru sabiedrībām:
1) kurām licence neatļauj sniegt šā likuma 3.panta ceturtās daļas 5. un 6.punktā minētos
ieguldījumu pakalpojumus;
2) kuru sākotnējais kapitāls atbilst šā likuma 120.panta pirmās daļas 3.punktā
noteiktajam apmēram, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība veic darījumus uz pašu
rēķina tikai ar mērķi izpildīt klienta rīkojumus vai tā nodrošina klientu piekļuvi
klīringa un norēķinu sistēmai vai regulētajam tirgum, darbojoties finanšu starpnieka
statusā vai izpildot klienta rīkojumus;
3) kuru sākotnējais kapitāls atbilst šā likuma 120.panta pirmās daļas 3.punktā
noteiktajam apmēram, bet ieguldījumu brokeru sabiedrība veic darījumus tikai uz
pašu rēķina un šo darījumu izpildes nodrošināšanai un norēķiniem izmanto klīringa
centrus. Šāda ieguldījumu brokeru sabiedrība neveic klientu finanšu instrumentu
un naudas līdzekļu turēšanu, un tai nav ārējo klientu.”
11. Izteikt 123.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrība publisko informāciju par tās darbībai piemītošo
risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, par pašu kapitāla prasībām un kapitāla
pietiekamību, kā arī par tās atalgojuma politiku un tās realizāciju praksē attiecībā uz ieguldījumu
brokeru sabiedrības amatpersonām vai darbiniekiem, kuru profesionālai darbībai ir būtiska ietekme
uz tās riska profilu. Komisija nosaka prasības šīs informācijas atklāšanai. Informācijas atklāšanas
prasības attiecībā uz atalgojuma politiku un tās realizāciju praksē piemēro ieguldījumu brokeru
sabiedrībai, kurai ir saistošas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar šā likuma
121.pantu, ņemot vērā šā likuma 119.1 panta nosacījumus, un kura sniedz šā likuma 3.panta ceturtās
daļas 5. un 6.punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus.”
12. Papildināt 124.panta pirmās daļas 11.punktu ar “d” apakšpunktu šādā redakcijā:
“d) atalgojuma sistēmu;”.
13. Izteikt 129.2 pantu šādā redakcijā:
“129.2 pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrība un kredītiestāde nodrošina, ka zvērināts
revidents vismaz reizi gadā pārbauda, vai tās veiktie pasākumi ir pietiekami, lai izpildītu šā likuma
125.panta 4.1, 4.2, 4.3 un piektajā daļā, 129. un 129.1 pantā noteiktās prasības. Zvērināts revidents
iesniedz Komisijai rakstveida ziņojumu par šajā pantā minēto pārbaudi.”
14. Papildināt 138.panta trešo daļu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:
“11) noteikt procentuālus ierobežojumus ieguldījumu brokeru sabiedrības neto
ieņēmumu apmēram, kuru drīkst izmantot no darbības rezultātiem atkarīgai
darba samaksai, lai nodrošinātu stabilai ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai
atbilstoša pašu kapitāla apmēra uzturēšanu;
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12) pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto peļņu ieguldījumiem pašu
kapitāla elementos.”
15. Papildināt likumu ar 139.1 pantu šādā redakcijā:
“139.1 pants. Ieguldījumu brokeru sabiedrību nozīmīgas filiāles
(1) Dalībvalstī reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurai ir piemērojamas
kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar finanšu instrumentu tirgu regulējošajiem
normatīvajiem aktiem un lielo riska darījumu ierobežojumi, Latvijas Republikā reģistrēta filiāle var
tikt atzīta par nozīmīgu. Komisija, norādot pamatojumu, nosūta ieguldījumu brokeru sabiedrības
izcelsmes dalībvalsts uzraudzības institūcijai vai konsolidācijas grupas, kurā ietilpst šāda ieguldījumu
brokeru sabiedrība ar Latvijas Republikā reģistrētu filiāli, uzraudzības institūcijai lūgumu saskaņot
viedokļus lēmuma pieņemšanai (turpmāk — saskaņots lēmums), lai Latvijas Republikā reģistrēto
filiāli atzītu par nozīmīgu.
(2) Lai filiāli atzītu par nozīmīgu, ņem vērā tās atbilstību šādiem kritērijiem:
1) filiāles darbības apturēšana vai izbeigšana var ietekmēt uzņēmējas dalībvalsts finanšu
tirgus likviditāti un maksājumu un norēķinu sistēmu;
2) filiāles darījumu apjoms un tās klientu skaits ir nozīmīgs uzņēmējas dalībvalsts
kapitāla tirgum vai finanšu sistēmai.
(3) Komisija un filiāles izcelsmes dalībvalsts uzraudzības institūcija vai konsolidācijas grupas
uzraudzības institūcija sadarbojas un veic visas nepieciešamās darbības, lai divu mēnešu laikā no
šā panta pirmajā daļā minētā lūguma nosūtīšanas dienas pieņemtu saskaņotu lēmumu par filiāles
atzīšanu par nozīmīgu.
(4) Šā panta trešajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt konsolidētās uzraudzības institūcijas
vai filiāles izcelsmes valstī šīs valsts pārsūdzības kārtību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
(5) Ja divu mēnešu laikā no šā panta pirmajā daļā minētā lūguma nosūtīšanas netiek
pieņemts saskaņots lēmums, Komisija, ievērojot izcelsmes dalībvalsts uzraudzības institūcijas vai
konsolidācijas grupas uzraudzības institūcijas viedokli, turpmāko divu mēnešu laikā bez viedokļu
saskaņošanas pieņem lēmumu atzīt attiecīgo filiāli par nozīmīgu.
(6) Citas dalībvalsts uzraudzības institūcija var vērsties Komisijā ar lūgumu atzīt šajā dalībvalstī
reģistrētas Latvijas Republikā reģistrētās ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāli par nozīmīgu vai
arī, ja Komisija ir konsolidācijas grupas uzraudzības institūcija, ar lūgumu atzīt konsolidācijas grupā
iekļautās ieguldījumu brokeru sabiedrības citā dalībvalstī reģistrētu filiāli par nozīmīgu. Komisija
veic visas nepieciešamās darbības, lai divu mēnešu laikā no lūguma saņemšanas dienas pieņemtu
saskaņotu lēmumu par filiāles atzīšanu par nozīmīgu.
(7) Šā panta sestajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.
(8) Pieņemto lēmumu par filiāles atzīšanu par nozīmīgu Komisija dara zināmu attiecīgajām
dalībvalstu uzraudzības institūcijām.
(9) Komisija sadarbojas ar Latvijas Republikā reģistrēto ieguldījumu brokeru sabiedrību
nozīmīgu filiāļu uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības institūcijām, saņemot informāciju par
ieguldījumu brokeru sabiedrību negatīvām attīstības tendencēm, kas var būtiski ietekmēt
ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību, kā arī par sankcijām un uzraudzības pasākumiem, ko
uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības institūcijas veic attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām,
ieskaitot pienākuma noteikšanu uzturēt augstāku pašu kapitāla līmeni nekā minimālā kapitāla
prasību kopsumma un jebkādu ierobežojumu noteikšanu attīstītās operacionālā riska mērīšanas
pieejas izmantošanai. Komisija piedalās sagatavošanās ārkārtas situācijām pasākumos un to
pārvarēšanas pasākumos, ieskaitot tādas ārkārtas situācijas, kas var izveidoties ieguldījumu brokeru
sabiedrību finansiālā stāvokļa pasliktināšanās gadījumā vai finanšu tirgu nelabvēlīgas attīstības
ietekmē. Ārkārtas situācijās paredzētās uzraudzības darbības ietver kopīga situācijas novērtējuma
sagatavošanu, krīzes pārvarēšanas plāna ieviešanu un publiskas informācijas sniegšanu.
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Nepieciešamās informācijas apmaiņas procesā pēc iespējas izmanto jau izveidotus informācijas
apmaiņas veidus krīžu vadības nodrošināšanai.
(10) Ja Komisija konstatē ārkārtas situāciju, kā arī finanšu tirgu nelabvēlīgas attīstības
tendences, kas ietekmē situāciju ieguldījumu brokeru sabiedrībā, tā, ievērojot ierobežotas
pieejamības informācijas atklāšanas noteikumus un pēc iespējas izmantojot jau izveidotus
informācijas apmaiņas veidus, nekavējoties brīdina par ārkārtas situāciju uzņēmēju dalībvalstu
centrālās bankas vai citas par monetāro sistēmu atbildīgās kompetentās iestādes un uzņēmēju
dalībvalstu uzraudzības institūcijas un paziņo visu ar to uzdevumu izpildi saistīto būtisko
informāciju.
(11) Ja Latvijas Republikā reģistrētai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir nozīmīgas filiāles
citās dalībvalstīs, bet pati ieguldījumu brokeru sabiedrība nav iekļauta konsolidācijas grupā,
Komisija izveido un vada uzraugu kolēģiju ar to uzņēmēju dalībvalstu uzraudzības institūcijām,
kurās ir reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības nozīmīgas filiāles, lai nodrošinātu sadarbību
ar attiecīgo dalībvalstu uzraudzības institūcijām, veicot šā panta devītajā un desmitajā daļā minētās
darbības. Komisija veido uzraugu kolēģiju, noslēdzot sadarbības līgumu ar uzņēmēju dalībvalstu
uzraudzības institūcijām.
(12) Komisija, ņemot vērā plānoto vai koordinēto uzraudzības darbību nozīmīgumu uzņēmēju
dalībvalstu uzraudzības institūcijām un iespējamo ietekmi uz finanšu sistēmas stabilitāti attiecīgajās
dalībvalstīs, īpaši ārkārtas situācijās, nosaka tās uzraudzības institūcijas, kurām ir pienākums
piedalīties uzraugu kolēģiju sanāksmēs.
(13) Komisija laikus informē visus uzraugu kolēģijas dalībniekus par kolēģijas sanāksmju
organizēšanu, galvenajiem izskatāmajiem jautājumiem un plānotajām darbībām, kā arī par
sanāksmēs pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajiem pasākumiem.”
16. Izteikt 142.pantu šādā redakcijā:
“142.pants. Konsolidētā uzraudzība
Komisija veic Latvijas Republikas mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības un Latvijas
Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības konsolidēto
uzraudzību, pēc analoģijas ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētajai uzraudzībai piemērojot
Kredītiestāžu likuma VII1 nodaļas noteikumus par Latvijas Republikas mātes kredītiestādes un
Latvijas Republikā reģistrētas Eiropas Savienības mātes kredītiestādes konsolidēto uzraudzību.”
17. Papildināt likumu ar G1 sadaļu šādā redakcijā:
“G1 sadaļa
Ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) reģistrācija un uzraudzība
147.1 pants. Komisijas tiesības un pienākumi
(1) Ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) reģistrāciju un uzraudzību veic
Komisija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr.1060/2009 par kredītreitingu
aģentūrām (turpmāk — Regula Nr.1060/2009), šim likumam un Komisijas izdotajiem normatīvajiem
noteikumiem.  
(2) Komisija veic Regulas Nr.1060/2009 4.panta pirmajā daļā minēto subjektu, kas izmanto
kredītreitingus regulatīviem nolūkiem, kredītreitingu izmantošanas uzraudzību saskaņā ar šo
regulu, kā arī atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.
(3) Ārējo kredītu novērtējuma institūcija (reitingu aģentūra) uzskatāma par finanšu un
kapitāla tirgus dalībnieku Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma izpratnē, un uz to attiecas
finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
likuma normas. Ārējo kredītu novērtējuma institūcijai (reitingu aģentūrai) ir saistoši saskaņā ar šo
likumu un Regulu Nr.1060/2009 izdotie Komisijas normatīvie noteikumi.
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147.2 pants. Komisijas administratīvo aktu izdošana un pārsūdzēšana
(1) Komisija saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmo daļu izdod administratīvos aktus likumā un
Regulā Nr.1060/2009 noteiktajos gadījumos.
(2) Administratīvo aktu, kas izdots saskaņā ar šā panta pirmo daļu, var pārsūdzēt šā likuma
4.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
147.3 pants. Komisijas darbības finansēšana
Par ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) reģistrāciju un uzraudzību
Komisija tiek finansēta atbilstoši Regulā Nr.1060/2009 noteiktajam apmēram un kārtībai.”
18. Papildināt 148.pantu ar desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Par šā likuma G1 sadaļas prasību neievērošanu, kā arī par Regulas Nr.1060/2009
pārkāpumiem Komisijai ir tiesības izteikt normatīvos aktus pārkāpušajai personai brīdinājumu vai
uzlikt soda naudu no 1000 līdz 100 000 latiem.
(11) Ja persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību regulētā tirgus organizētājā,
Latvijas Centrālajā depozitārijā vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā pirms šā likuma 9.panta
pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanas Komisijai vai tā izskatīšanas laikā, Komisija
ir tiesīga uzlikt personai soda naudu no 1000 līdz 10 000 latiem.
(12) Par darbībām, kuru rezultātā ir pārkāptas normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, Komisija ieguldījumu brokeru
sabiedrībai uzliek soda naudu no 5000 līdz 100 000 latiem.”
19. Papildināt pārejas noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā:
“46. Līdz 2011.gada 31.decembrim tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir saņēmusi
Komisijas atļauju riska svērto vērtību aprēķinam piemērot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju
vai atļauju operacionālā riska kapitāla prasību aprēķinam piemērot attīstīto mērīšanas pieeju,
pašu kapitāls ir vismaz 80 procentu no minimālā pašu kapitāla, kas aprēķināts, lietojot piemērotas
vienkāršākas pieejas kredītriska un operacionālā riska kapitāla prasību noteikšanai saskaņā ar
Komisijas noteikto minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas kārtību.”
20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 26. un 27.punktu šādā
redakcijā:
“26) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra direktīvas 2009/111/EK,
ar ko groza direktīvu 2006/48/EK, direktīvu 2006/49/EK un direktīvu 2007/64/
EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu
kapitāla posteņiem, lielajiem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes
pārvaldību;
27) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvas 2010/76/ES,
ar ko groza direktīvu 2006/48/EK un direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla
prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai,
un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 28.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.01.2011., Nr.16.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

126. 110L/10

Par likuma “Par īpašuma privatizāciju agroservisa
uzņēmumos” un Augstākās padomes lēmuma
“Par Latvijas Republikas likuma “Par īpašuma
privatizāciju agroservisa uzņēmumos” spēkā
stāšanās kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

1. Atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos”
(Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Augstākās padomes lēmumu “Par Latvijas Republikas likuma
“Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos” spēkā stāšanās kārtību” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 66.nr.).
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 28.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.01.2011., Nr.16.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

127. 111L/10

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:
Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Naudas sodus, kurus par šā kodeksa sevišķajā daļā paredzētajiem administratīvajiem
pārkāpumiem pašvaldības institūcija uzlikusi līdz 2011.gada 31.decembrim, ieskaita pašvaldības
budžetā.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 28.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.01.2011., Nr.16.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

128. 112L/10

Grozījums Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006,
1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.;
2010, 166., 183., 206.nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 584.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kustamās mantas izsoli, izņemot kuģa izsoli, tiesu izpildītājs izziņo vismaz septiņas
dienas iepriekš. Paziņojumā norāda pārdodamos priekšmetus un to novērtējumu, nodrošinājuma
summu, kas iemaksājama tiesu izpildītāja depozīta kontā, pārdošanas vietu un laiku, parādnieka
vārdu un uzvārdu, kā arī tiesu izpildītāja vārdu, uzvārdu un amata vietu. Paziņojumā papildus
norāda informāciju, vai izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli un kāda ir šīs cenas
apliekamā vērtība.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 28.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 28.01.2011., Nr.16.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

129. 113L/10

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:
1. Izteikt 202.pantu šādā redakcijā:
“202.pants. Apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana
Par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citu
speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet
juridiskajām personām — no simt līdz tūkstoš latiem.
Par apzinātu informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai apzinātu nepatiesa notikuma
inscenēšanu, kā rezultātā ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās
palīdzības vai citi speciālie dienesti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tiek
iesaistīti reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem,
bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.”
2. Izteikt 215.pantu šādā redakcijā:
“215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 179.pantā (izņemot tā ceturtajā
daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu) un 179.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas
un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi valsts
ugunsdrošības uzraudzības inspektori.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolus par
administratīvajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
kompetencē, kā arī par šā kodeksa 179.panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 3. februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.02.2011., Nr.19.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

130. 114L/10

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2002, 16.nr.; 2003, 9.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 20.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009,
182., 196.nr.) šādus grozījumus:
1. 13.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde un iestāde, kuras administratīvajā
teritorijā personas dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta, sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām
personām par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai
viņa pilnvarotas personas pieprasījuma bez maksas sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai viņa
pilnvarotai personai ziņas par personām, kuru dzīvesvieta deklarēta vai reģistrēta viņa īpašumā, un
sniedzamo ziņu apjomu.”
2. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:
“15.pants. Uzraudzība, lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
(1) Uzraudzību pār deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, kā arī iestāžu metodisko vadību
nodrošina Pārvalde.
(2) Iestādes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai
pašvaldības iestādei (amatpersonai), bet, ja tādas nav, — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Augstākas iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(3) Pārvaldes amatpersonas lēmumu var apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam, bet Pārvaldes
priekšnieka lēmumu — pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”
3. Izslēgt pārejas noteikumu 10.punktu.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 3. janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.02.2011., Nr.19.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

131. 115L/10

Grozījums Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,
24.nr.; 2003, 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 1., 5., 9.nr.; 2007, 5., 15.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009,
8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74.nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 23.panta pirmās daļas 20.punktu šādā redakcijā:
“20) uz laiku līdz dienai, kad stājies spēkā tiesas spriedums par laulības šķiršanu un
bērna dzīvesvietas noteikšanu, vai līdz dienai, kad zvērināts notārs taisījis laulības
šķiršanas apliecību, bet ne ilgāk par gadu, ja laulību šķir un laulībā ir bērns, kas ir
Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;”.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 3.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.02.2011., Nr.19.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

132. 116L/10

Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību
un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm
ar Imperial Tobacco Limited un Savstarpējo
pārtraukšanas līgumu starp Eiropas Savienību un
iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar
Imperial Tobacco Limited

1.pants. 2010.gada 27.septembrī parakstītais Sadarbības līgums starp Eiropas Savienību un
iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited (turpmāk — Sadarbības
līgums) un Savstarpējais pārtraukšanas līgums starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas
Savienības dalībvalstīm ar Imperial Tobacco Limited (turpmāk — Saistītais līgums) ar šo likumu
tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Sadarbības līgumā un Saistītajā līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu
ministrija.
3.pants. Sadarbības līgums un Saistītais līgums attiecībā uz Latvijas Republiku stājas spēkā
to parakstīšanas dienā.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 8.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 8.02.2011., Nr.21.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

133. 117L/10

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums

1.pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) ciltsdarbs — zootehnisko pasākumu komplekss mērķtiecīgai dzīvnieku audzēšanai
un to ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā ietilpst pareiza
uzskaite, izlase, atlase, ēdināšana, turēšana un kopšana;
2) ciltsgrāmata:
a) informācijas krājums par lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanos, produktivitāti
un ciltsvērtību,
b) informācijas krājums par mājas (istabas) dzīvnieku izcelšanos;
3) ciltsraksti — mājas (istabas) dzīvnieka izcelšanos raksturojošs dokuments;
4) ciltsvērtība — atsevišķa dzīvnieka un attiecīgās populācijas izkopjamās pazīmes
vidējo rādītāju ģenētiski noteiktā starpība;
5) ģenētiskie resursi — skaitliski nelielas lauksaimniecības dzīvnieku sugas, šķirnes un
populācijas, kurām ir kultūrvēsturiska, zinātniska vai saimnieciska vērtība;
6) izcelsmes sertifikāts — lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas vai embrija
izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;
7) lauksaimniecības dzīvnieki — liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, kažokzvēri, truši,
mājputni, medus bites (Apis mellifera L.) un savvaļas sugu dzīvnieki, kas ierobežotās
platībās tiek turēti produkcijas ieguvei;
8) mājas (istabas) dzīvnieki — suņi, kaķi, mājas (istabas) seski;
9) pārraudzība — process, kas nodrošina kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par
lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti un eksterjeru un šo datu reģistrēšanu;
10) sertificēts vaislas materiāls — lauksaimniecības dzīvnieka sperma, olšūna vai
embrijs, kurš atbilst ciltsdarba programmā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz
kuru ir saņemts vaislas materiāla sertifikāts;
11) sertificēts vaislinieks — vīriešu kārtas lauksaimniecības dzīvnieks, kurš atbilst
ciltsdarba programmā noteiktajiem kritērijiem un attiecībā uz kuru ir saņemts
vaislinieka sertifikāts;
12) šķirne — vienas sugas dzīvnieku populācija, kurai ir ģenētiski noteiktas līdzīgas
īpašības;
13) šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecība — saimniecība,
kura pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, kas nodarbojas ar noteiktas šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu saskaņā ar ciltsdarba programmu, un kurai
ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss;
14) šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija — komersants,
kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai nodibinājums, kas nodarbojas ar noteiktas
lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju;
15) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija — komersants,
kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai nodibinājums, kas nodarbojas ar noteiktas
mājas (istabas) dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju;
16) vaislas lauksaimniecības dzīvnieks — lauksaimniecības dzīvnieks, no kura iegūst
vai paredzēts iegūt pēcnācējus;
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17) virspārraudzība — individuālās lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības sistēmas
sastāvdaļa, kuras ietvaros pārbauda piena ražības un kvalitātes datu ticamību.
2.pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir nodrošināt ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas attīstību valstī, lai:
1) veicinātu lopkopības nozaru ilgtspējīgu attīstību, sekmētu kvalitatīvu ganāmpulku
izaudzēšanu un ekonomisku lopkopības produkcijas ražošanu;
2) saglabātu un uzlabotu lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāti un konkurētspēju,
sekmējot augstražīgu ganāmpulku veidošanu;
3) saglabātu un aizsargātu ģenētisko resursu daudzveidību kā nacionālo vērtību;
4) veicinātu augstvērtīgu mājas (istabas) dzīvnieku iegūšanu.
3.pants. Likuma darbības joma
Likums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic ciltsdarbu un nodarbojas
ar lauksaimniecības dzīvnieku un mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanu, kā arī uz valsts pārvaldes
iestādēm un citām institūcijām, kas pilda ar ciltsdarbu saistītus valsts pārvaldes uzdevumus.
4.pants. Zemkopības ministrijas kompetence
Zemkopības ministrija koordinē:
1) vienotu ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas stratēģiju;
2) finansējuma piesaisti ar lauksaimniecības dzīvniekiem saistītajam ciltsdarbam;
3) ģenētisko resursu saglabāšanu.
5.pants. Valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” kompetence
Valsts aģentūra “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk — datu centrs):
1) uztur un kārto vienotu lauksaimniecības dzīvnieku, to īpašnieku, ganāmpulku un
novietņu reģistru;
2) uztur un kārto ciltsdarbā iesaistīto personu reģistru normatīvajos aktos par ciltsdarbu
noteiktajā kārtībā;
3) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem lauksaimniecības dzīvniekiem;
4) uztur un kārto ar lauksaimniecības dzīvniekiem saistītā ciltsdarba informācijas
datubāzi;
5) uztur un kārto ar lauksaimniecības dzīvniekiem saistītā ciltsdarba arhīvu;
6) atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajai daļai izvērtē komersantus, kooperatīvās
sabiedrības, biedrības un nodibinājumus un piešķir šķirnes lauksaimniecības
dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu;
7) reģistrē komersantus, kooperatīvās sabiedrības, biedrības un nodibinājumus šķirnes
mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā;
8) izsniedz fiziskajām personām šā likuma 13.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā
daļā minētos sertifikātus un apliecības. Datu centrs var sertifikātu un apliecību
izsniegšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt ar līgumu
privātpersonai vai citai publiskai personai;
9) apstiprina un reģistrē jaunas lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes. Lauksaimniecības
dzīvnieku šķirnes apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;
10) veic slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību. Datu centrs var slaucamo
govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajā kārtībā deleģēt ar līgumu privātpersonai vai citai publiskai personai;
11) anulē pārraudzības datus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par pārraudzību;
12) uz laiku aptur šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju un to fizisko
personu darbību, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo
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apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, vai anulē minētajām organizācijām
un personām izsniegtos dokumentus, kas ļauj tām darboties attiecīgajā jomā, ja šo
organizāciju un personu darbība neatbilst normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu;
13) uz laiku aptur šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas darbību
vai izslēdz šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju no šķirnes
mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistra, ja tā gada laikā atkārtoti
pārkāpusi normatīvos aktus par ciltsdarbu.
6.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence
(1) Šā likuma un normatīvo aktu par ciltsdarbu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārtikas un
veterinārais dienests.
(2) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir pienākums:
1) apmeklēt un kontrolēt šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas,
pieprasīt no tām dokumentus un informāciju;
2) kontrolēt to fizisko personu darbību, kuras veic lauksaimniecības dzīvnieku
vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju,
kā arī kontrolēt, kā ganāmpulku īpašnieki ievēro šā likuma 10. un 11.panta prasības,
un pieprasīt no šīm personām dokumentus un informāciju;
3) kontrolēt šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas, pieprasīt no
tām dokumentus un informāciju, ja ir saņemta sūdzība par iespējamu organizācijas
darbības neatbilstību normatīvajiem aktiem par ciltsdarbu.
(3) Pārtikas un veterinārais dienests informē datu centru par šā panta otrajā daļā minēto
organizāciju un personu darbībā konstatētajiem pārkāpumiem.
7.pants. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas kompetence
(1) Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijus un
šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.
(2) Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija pilda šādus ar ciltsdarbu
saistītus valsts pārvaldes uzdevumus:
1) izstrādā, apstiprina un īsteno lauksaimniecības dzīvnieku sugām un šķirnēm
paredzētas ciltsdarba programmas, kā arī ģenētisko resursu saglabāšanas
programmas;
2) kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu. Kārtību, kādā šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija kārto liellopu, cūku, aitu, kazu
un zirgu ciltsgrāmatu, nosaka Ministru kabinets;
3) izsniedz izcelsmes sertifikātu attiecībā uz pārdošanai paredzētiem vaislas
dzīvniekiem, to spermu, olšūnām un embrijiem;
4) izvērtē saimniecības, kas nodarbojas ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku
audzēšanu, un piešķir tām šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas
saimniecības statusu. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības
atbilstības kritērijus un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecības
statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;
5) sertificē liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaisliniekus, to spermu, olšūnas un
embrijus. Minēto sugu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas
kārtību nosaka Ministru kabinets;
6) organizē ciltsvērtības noteikšanas pasākumus, izsoles un līdzdalību lauksaimniecības
dzīvnieku izstādēs;
7) pārstāv šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju intereses ciltsdarba jomā
Latvijā un ārvalstīs.
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(3) Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas, pildot šā panta otrajā daļā
minētos uzdevumus, ir funkcionāli pakļautas datu centram.
8.pants. Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas kārtība
un kompetence
(1) Lai izsniegtu ciltsrakstus un reģistrētu mājas (istabas) dzīvniekus ciltsgrāmatā, komersants,
kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai nodibinājums reģistrējas datu centra šķirnes mājas (istabas)
dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā. Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas
reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(2) Kārtību, kādā šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija kārto mājas
(istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatu un izsniedz šo dzīvnieku ciltsrakstus, nosaka Ministru kabinets.
(3) Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija ir atbildīga par mājas (istabas)
dzīvnieku ciltsrakstos un ciltsgrāmatā norādīto informāciju.
9.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku
apzīmēšana
(1) Visi lauksaimniecības dzīvnieki, to ganāmpulki un novietnes ir reģistrējamas un visi
lauksaimniecības dzīvnieki apzīmējami. Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu  
reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību nosaka Ministru
kabinets.
(2) Par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanu maksājama valsts
nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(3) Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieki ir apzīmējami un reģistrējami saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu.
10.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku pēcnācēju ieguve
(1) Liellopu un zirgu pēcnācējus iegūst no sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas
materiāla.
(2) Aitu un kazu ganāmpulkos, kuros veic pārraudzību, pēcnācējus iegūst no sertificētiem
vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla.
(3) Cūku ganāmpulkos, kuros veic pārraudzību, pēcnācējus iegūst no:
1) sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla, ja iegūtos pēcnācējus
atstāj vaislai;
2) vaisliniekiem un vaislas materiāla, kam zināma izcelsme vismaz divās paaudzēs, ja
iegūtos pēcnācējus nobaro gaļas iegūšanai.
11.pants. Vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju
nodrošināšana ar izcelsmes sertifikātu
(1) Vaislas lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks nodrošina ar izcelsmes sertifikātu:
1) pārdošanai paredzētu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un
embriju;
2) Latvijā ievestu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju.
(2) Pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas,
olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā norādāmos datus un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes
sertifikātu attiecībā uz pārdošanai paredzētu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu
un embriju, nosaka Ministru kabinets.
12.pants. Pārraudzība, zirgu darbspēju novērtēšana un dalība sacensībās
(1) Pārraudzība ir brīvprātīgs pasākums, ko ganāmpulkā nodrošina tā īpašnieks.
Lauksaimniecības dzīvnieku sugu pārraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.
(2) Zirgu darbspēju novērtēšanas noteikumus un kārtību, kādā zirgi piedalās sacensībās,
nosaka Ministru kabinets.
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13.pants. Prasības personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību,
mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju
(1) Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu veic fiziskā persona, kas ir saņēmusi attiecīgu
sertifikātu un noslēgusi līgumu ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju par
informācijas apmaiņu un vienotu datu ieguves metodiku.
(2) Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību veic:
1) fiziskā persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu, atbilstoši normatīvajiem aktiem
par pārraudzību apmainās ar informāciju ar šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku
audzētāju organizāciju un ievēro vienotu datu ieguves metodiku;
2) vienā ganāmpulkā — fiziskā persona, kas ir saņēmusi attiecīgu apliecību, atbilstoši
normatīvajiem aktiem par pārraudzību apmainās ar informāciju ar šķirnes
lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju un ievēro vienotu datu ieguves
metodiku.
(3) Lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu veic:
1) fiziskā persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu;
2) vienā ganāmpulkā — fiziskā persona, kas ir saņēmusi attiecīgu apliecību.
(4) Lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantāciju veic fiziskā persona, kas
ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu.
(5) Fiziskajām personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību,
mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, paredzētās apmācības kārtību, kā arī
kārtību, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības, nosaka Ministru
kabinets.
(6) Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētā sertifikāta izsniegšanu
maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.
14.pants. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
(1) Pārtikas un veterinārā dienesta un datu centra lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas lēmumus, kas pieņemti
saistībā ar tai deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem, var apstrīdēt datu centrā. Attiecīgo datu
centra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Pārejas noteikums
Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ciltsdarba likums (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007,
3., 15.nr.; 2008, 21.nr.; 2009, 14.nr.).
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 1988.gada 19.decembra direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem,
kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;
2) Padomes 1989.gada 30.maija direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;
3) Padomes 1990.gada 26.jūnija direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un
ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas
dzīvniekiem;
4) Padomes 1991.gada 25.marta direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un
ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus direktīvās
77/504/EEK un 90/425/EEK;
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5) Padomes 1994.gada 23.jūnija direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka principus, kas attiecas
uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešajām valstīm
importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza direktīvu
77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem;
6) Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 2009/157/EK par liellopu sugu tīršķirnes
vaisliniekiem (Dokuments attiecas uz EEZ).
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 8.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 8.02.2011., Nr.21.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

134. 118L/10

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.; 2005, 22.nr.; 2007, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 78.nr.)
šādus grozījumus:
1. 10.panta pirmajā daļā:
izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20) ziņas par dokumentu, kas apliecina laulības reģistrāciju, šķiršanu vai atzīšanu par
neesošu:
a) laulības apliecības vai dzimtsarakstu iestādes izdotas laulības šķiršanas apliecības
numurs un sērija vai zvērināta notāra taisītas laulības šķiršanas apliecības reģistra
numurs, vai civillietas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu numurs,
b) vieta un datums, kur un kad izdota laulības apliecība vai dzimtsarakstu iestāde
izdevusi laulības šķiršanas apliecību, vai zvērināts notārs taisījis laulības
šķiršanas apliecību, vai pieņemts tiesas nolēmums par laulības šķiršanu vai
atzīšanu par neesošu,
c) laulības apliecības vai laulības šķiršanas apliecības, tiesas nolēmuma par laulības
šķiršanu vai atzīšanu par neesošu izdevējvalsts un izdevējiestāde vai zvērināts
notārs, pie kura šķirta laulība;”;
izslēgt 25.punktu.
2. Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ministru kabinets nosaka Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai iesniedzamo ziņu apjomu
un kārtību, kādā tās Pārvaldei sniedz:
1) valsts varas institūcijas;
2) valsts pārvaldes iestādes;
3) pašvaldības un to iestādes;
4) tiesas;
5) zvērināti notāri;
6) šā likuma 3.pantā minētās personas.”
3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:
“17.pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde, attiecīgās pašvaldības un Latvijas
diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs savas kompetences ietvaros izsniedz Reģistrā
iekļautās ziņas.”
4. Papildināt 20.panta otro teikumu pēc vārda “atrodas” ar vārdu “bērnu”.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 8.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 8.02.2011., Nr.21.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

135. 119L/10

Grozījumi likumā “Par norēķiniem ar
nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas
ražotājiem”

Izdarīt likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1998, 4.nr.; 1999, 22.nr.;
2000, 6.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdu “uzņēmums” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “komersants”
(attiecīgā skaitlī un locījumā).
2. Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:
“2) nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāji (piegādātāji) — fiziskās vai
juridiskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un realizē pašu izaudzēto
augu vai dzīvnieku valsts sākotnējo produkciju nepārstrādātā veidā, kā arī atbilstošas
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.”
3. Izteikt 2., 3. un 4.pantu šādā redakcijā:
“2.pants. (1) Likums nosaka kārtību, kādā tiek veikti norēķini starp nepārstrādātās
lauksaimniecības produkcijas (turpmāk — produkcija) ražotājiem (piegādātājiem) un
komersantiem, kas nodarbojas ar produkcijas pārstrādi, tirdzniecību vai izmanto produkciju savas
saimnieciskās darbības veikšanai (turpmāk — komersants).
(2) Noslēgtajos līgumos paredzamais samaksas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas no
produkcijas piegādes dienas. Šis samaksas termiņš neattiecas uz graudu piegādes līgumiem.
3.pants. Norēķini starp produkcijas ražotājiem (piegādātājiem) un komersantiem tiek veikti
10 dienu laikā no produkcijas piegādes dienas. Šajā pantā minētais norēķinu termiņš neattiecas uz
līgumiem, kuros samaksas termiņš noteikts saskaņā ar šā likuma 2.panta otro daļu.
4.pants. Ja norēķini par produkcijas piegādi nav veikti 10 dienu laikā no produkcijas piegādes
dienas vai noslēgtajā līgumā paredzētajā termiņā, komersants par nokavējumu maksā likumiskos
procentus saskaņā ar Civillikumu.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 20.janvārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 8.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 8.02.2011., Nr.21.
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136. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27.janvāra sēdē nolēmusi piekrist deputāta Vitauta Staņas
saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto
pārkāpumu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 27.janvārī

137. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27.janvāra sēdē apstiprinājusi Vidusjūras Savienības
Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā:
Ojārs Ēriks Kalniņš (Vienotība);
Kārlis Seržants (ZZS).
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 27.janvārī

138. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 27.janvāra sēdē apstiprinājusi Dzintru Ameriku par
apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 27.janvārī
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