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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

493. 1408L/9

Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm”

Izdarīt likumā “Par zemes dzīlēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 22.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 106.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:
“(1) Zemes dzīles izmanto:
1) zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
2) zemes īpašnieka pilnvarotā persona;
3) persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā
norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids. Šis līgums ir obligāts priekšnoteikums
zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļaujas saņemšanai. Ja Ministru kabineta noteiktajos gadījumos zemes dzīļu
izmantošanas licenci izsniedz zemes dzīļu izmantošanai visā Latvijas Republikas
teritorijā, līgumu ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēdz pirms zemes
dzīļu izmantošanas uzsākšanas;
4) iekšzemes publiskajos ūdeņos — persona, kurai izsniegta zemes dzīļu izmantošanas
licence vai dabas resursu lietošanas atļauja;
5) Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā
ekonomiskajā zonā Ministru kabineta noteiktajos licenču laukumos — persona,
kurai izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence vai dabas resursu lietošanas atļauja.
(2) Ministru kabinets nosaka:
1) zemes dzīļu izmantošanas kārtību publiskajos ūdeņos;
2) zemes dzīļu izmantošanas kārtību Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un
ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.”
2. 10.pantā:
papildināt 2.2 daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Ja zemes dzīļu izmantošanas licence nepieciešama ar būvju būvniecību, ierīkošanu vai
ekspluatāciju jūrā saistītai ģeoloģiskajai izpētei, konkursu nerīko un minēto licenci izsniedz vienai
no šādām personām:
1) personai, kura saskaņā ar jūras vides aizsardzības un pārvaldības normatīvajiem
aktiem ir saņēmusi atļauju vai licenci attiecīgā licences laukuma jūrā izmantošanai
būvju būvniecībai, ierīkošanai, tai skaitā ar to saistītajai izpētei, un ekspluatācijai;
2) personai, kura noslēgusi rakstveida līgumu par ģeoloģiskās izpētes veikšanu ar šīs
daļas 1.punktā minēto personu.”;
izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Zemes dzīļu izmantotājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā
ikgadēju valsts nodevu valsts pamatbudžetā par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos,
Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, izņemot ogļūdeņražu
meklēšanu, izpēti un ieguvi, kā arī ģeoloģisko izpēti, kas saistīta ar būvju būvniecību, ierīkošanu un
ekspluatāciju jūrā un kas notiek saskaņā ar jūras vides aizsardzības un pārvaldības normatīvajiem
aktiem.”
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3. Pārejas noteikumos:
izslēgt 16.punktā vārdus “un trešajā”;
papildināt pārejas noteikumus ar 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Grozījumi šā likuma 10.panta 2.2 daļā stājas spēkā vienlaikus ar Jūras vides aizsardzības
un pārvaldības likumu.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

494. 1409L/9

Par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās
dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku,
no otras puses

1.pants. 2010.gada 10.maijā Briselē parakstītais Pamatnolīgums starp Eiropas Savienību un
tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (turpmāk — Nolīgums), ar
šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.
3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 49.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms
Nolīgums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10.novembrī
Publikācija un pielikumi “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

495. 1410L/9

Grozījumi Ķīmisko vielu likumā

Izdarīt Ķīmisko vielu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 10.nr.; 2000, 3.nr.; 2001, 22.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.; 2007, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 182., 194.nr.) šādus grozījumus:
1. 4.pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Vides ministrija un tās padotībā esošās uzraudzības un kontroles iestādes kontrolē
darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem, ķīmiskajām vielām izstrādājumos un biocīdiem
ražošanā un profesionālā lietošanā, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus, un
uzrauga šo darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā.
Vides ministrija deleģē valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” (turpmāk — centrs) valsts pārvaldes uzdevumu izdot ar ķīmisko vielu
vai maisījumu, arī biocīdu, reģistrāciju, pagaidu reģistrāciju vai lietošanas atļauju izsniegšanu
saistītus administratīvos aktus. Centra izdotos lēmumus var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts
birojā, bet Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā. Centrs ražotāja vai importētāja iesniegumu biocīda reģistrācijai, pagaidu
reģistrācijai, lietošanas atļaujas vai inventarizācijas numura saņemšanai izvērtē par maksu saskaņā
ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi.”;
aizstāt 3.1 daļā vārdus “Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”” ar vārdu “Centrs”;
papildināt 3.1 daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4) ir kompetentā iestāde attiecībā uz darbībām ar biocīdiem.”
2. Izslēgt 10.panta ceturto daļu.
3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:
“7) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 16.februāra direktīvas 98/8/EK par
biocīdo produktu laišanu tirgū.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

496. 1411L/9

Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā

Izdarīt Personu speciālās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2005, 12.nr.; 2007, 20.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 13.panta otrās daļas 5.punktu ar vārdiem “un nodot tai visus ar iepriekšējo
identitāti saistītos dokumentus”.
2. 16.pantā:
papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10) aizsargājamās personas identitātes maiņa.”;
papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Speciālās aizsardzības pasākumu — aizsargājamās personas identitātes maiņa — piemēro,
pamatojoties uz speciālās aizsardzības iestādes lēmumu, kas saskaņots ar ģenerālprokuroru,
ja personas drošību nav iespējams garantēt, izmantojot citus šajā pantā paredzētos aizsardzības
pasākumus.
(3) Pēc šā panta otrajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas veic pasākumus, lai nodrošinātu
personas identitātes maiņu: personai izsniedz nepieciešamos dokumentus ar citiem personas
datiem un izdara atbilstošas izmaiņas informācijas sistēmās, kā arī, ja nepieciešams, veic citus
pasākumus.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
3. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:
“18.1 pants. Speciālās aizsardzības iestādes amatpersonu lēmumu un rīcības apstrīdēšana
(1) Speciālās aizsardzības iestādes amatpersonu lēmumus un rīcību, veicot speciālo
aizsardzību, aizsargājamā persona var apstrīdēt aizsardzības iestādes vadītājam. Speciālās
aizsardzības iestādes vadītājs iesniegto sūdzību izskata mēneša laikā.
(2) Speciālās aizsardzības iestādes vadītāja lēmumu aizsargājamā persona var apstrīdēt
ģenerālprokuroram. Ģenerālprokurors iesniegto sūdzību izskata mēneša laikā. Ģenerālprokurora
lēmums ir galīgs.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī’’ 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

497. 1412L/9

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000,
11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.;
2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2., 11., 13., 15.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 200., 205.nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157.nr.) šādus grozījumus:
1. 11.panta otrajā daļā:
izslēgt 54.punktu;
papildināt pantu ar 112.punktu šādā redakcijā:
“112) par Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu
sarakstā minētu, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli
radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu.”
2. Papildināt 30.pantu ar 1.4 un 1.5 daļu šādā redakcijā:
“(14) Nodokļu maksātāji vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus (to
skaitā ar maksājumu kartēm).
(15) Šā panta 1.4 daļā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad
vairumtirgotājs (preču pārdevējs) ir:
1) paziņojis rakstveidā Valsts ieņēmumu dienestam par to, ka vairumtirdzniecībā veiks
darījumus, par kuriem pircējs varēs norēķināties skaidrā naudā;
2) nodrošinājis preču pircēju reģistru, kas ļauj identificēt konkrēto preču pircējus, kuri
veikuši norēķinus skaidrā naudā, un skaidrā naudā veiktā darījuma summu.”
3. Papildināt pārejas noteikumus ar 127.punktu šādā redakcijā:
“127. Šā likuma 30.panta 1.4 un 1.5 daļa stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

498. 1413L/9

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2.,
14., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 51.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) paplašinātā pirmā palīdzība — palīdzība, ko karavīrs, pildot dienesta pienākumus,
sniedz dzīvībai kritiskā stāvoklī esošiem cietušajiem karavīriem, izmantojot dzīvībai
svarīgu funkciju stabilizācijai nepieciešamo aprīkojumu, medicīniskos materiālus
un medikamentus, kuru pielietošanā ir apguvis attiecīgas zināšanas un prasmes.”
2. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Militārajā dienestā nevar iesaukt un nevar pieņemt Latvijas pilsoni:
1) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas
vai noņemšanas;
2) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto;
3) pret kuru uzsāktais kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata;
4) kas ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots;
5) kas neatbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ;
6) kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta
vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai
konspiratīvā dzīvokļa turētājs.”
3. Izteikt 17.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Bērni un jaunieši vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam var darboties brīvprātīgā kustībā
“Jaunsardze”, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā un pilsoniskās apziņas
un patriotisma veicināšana. Jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā kā jaunsargu interešu
izglītības programmu organizē un īsteno aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde — Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs vai tās pilnvarotas personas. Jaunsargu interešu
izglītības paraugprogrammu apstiprina aizsardzības ministrs.”
4. Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdu “reglamentā” ar vārdiem “aizsardzības ministra”.
5. Papildināt 26.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ārvalstu militārajās mācību iestādēs apmācāmo karavīru grupā neieskaita karavīrus, kurus
ieceļ (apstiprina) amatā Ministru kabinets vai Saeima.”
6. Aizstāt 29.panta pirmajā daļā vārdus “ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais
krimināllietā” ar vārdiem “ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā”.
7. Izteikt 33.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja karavīrs ir pabeidzis militārās izglītības kursu, kas nav norādīts šajā likumā, viņa
vienības komandieris (priekšnieks) pieprasa, lai īpaša komisija aizsardzības ministra noteiktajā
kārtībā izvērtē karavīra militārās izglītības atbilstību piešķiramai dienesta pakāpei.”
8. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:
“34.pants. Dienesta pakāpes atņemšana un atjaunošana
Karavīram dienesta pakāpi atņem, ja viņš ir sodīts par smaga vai sevišķi smaga nozieguma
izdarīšanu vai ja pret viņu uzsāktais kriminālprocess ir izbeigts, nosacīti atbrīvojot šo karavīru no
kriminālatbildības par smagu noziegumu. Šādā gadījumā virsnieka dienesta pakāpi atņem Valsts
prezidents, augstākā instruktora dienesta pakāpi — Nacionālo bruņoto spēku komandieris, kareivja
10
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un pārējo instruktoru dienesta pakāpi — vienības komandieris (priekšnieks), un to var atjaunot
tikai saskaņā ar karavīru reabilitējošu lēmumu vai spriedumu.”
9. Papildināt V nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:
“35.1 pants. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesības
(1) Nacionālo bruņoto spēku komandieris virsniekam dienesta laikā starptautiskajā operācijā,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības militārajā un šo organizāciju dalībvalstu
daudznacionālajā štābā var piešķirt tiesības lietot pagaidu dienesta pakāpi, kas ir vienu dienesta
pakāpi augstāka par virsniekam piešķirto dienesta pakāpi, lai nodrošinātu virsnieka dienesta
pakāpes atbilstību starptautisko operāciju un štābu štatu amatam noteiktajai dienesta pakāpei.
Pagaidu dienesta pakāpe nedrīkst būt augstāka par tam amatam atbilstošo dienesta pakāpi, kurā
paredzēts iecelt virsnieku šajā pantā noteikto dienesta uzdevumu izpildei.
(2) Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas laikā virsnieks likumā noteiktās sociālās un citas
garantijas saņem atbilstoši tai dienesta pakāpei, kuru likumā noteiktajā kārtībā viņam piešķīris
Valsts prezidents.
(3) Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību piešķiršanas kārtību, kā arī pagaidu dienesta
pakāpes lietošanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs.”
10. 43.pantā:
izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:
“9) karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;”;
papildināt otro daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:
“10) pret karavīru uzsāktais kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata;
11) karavīrs ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja karavīrs ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības ar sodu,
kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu aiz neuzmanības, bet
no soda atbrīvots vai uz nereabilitējoša pamata ir izbeigts pret karavīru uzsāktais kriminālprocess
par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, aizsardzības ministrs, ņemot vērā karavīra
specialitāti vai dienesta nepieciešamību, ir tiesīgs profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa
neizbeigt.”
11. Izteikt 44.panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Karavīru, kurš ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai pret kuru uzsāktais
kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata, vai kurš ir sodīts par noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu, bet no soda atbrīvots, atvaļina no aktīvā dienesta ar dienu, kad tiesas spriedums vai
lēmums stājas likumīgā spēkā. Ja karavīrs, kurš ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,
sprieduma vai lēmuma spēkā stāšanās dienā atrodas apcietinājumā, viņu atvaļina no aktīvā dienesta
ar dienu, kas spriedumā vai lēmumā noteikta par soda izciešanas sākumu.”
12. Izteikt 66.panta astotās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) ja rezerves karavīrs ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, ir izdarījis tīšu noziedzīgu
nodarījumu, bet no soda atbrīvots vai pret karavīru uzsāktais kriminālprocess par
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata;”.
13. 69.pantā:
izslēgt pirmās daļas 5.punktu;
papildināt pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:
“11) papildatvaļinājums līdz 10 dienām.”
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14. Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:
“19. Šā likuma 43.panta otrās daļas 10. un 11.punktā minētie atvaļināšanas nosacījumi nav
attiecināmi uz karavīriem, kuri uzsākuši dienestu līdz 2010.gada 31.decembrim.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

499. 1414L/9

Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās”

Izdarīt likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 49./50.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 4., 19.nr.; 1997, 12.nr.;
1999, 11.nr.; 2001, 23.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 22.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 14.nr.;
2008, 1., 16.nr.; 2009, 22.nr.) šādu grozījumu:
Izslēgt 31.panta otro, piekto un sesto daļu.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī”10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

500. 1415L/9

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.;
2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12.,
24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2., 15., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 2010, 82., 131.nr.) šādus
grozījumus:
1. 9.pantā:
papildināt pirmās daļas 16.1 punktu pēc vārda “komandējuma” ar vārdiem “un darba
brauciena”;
papildināt pirmo daļu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
“351) ienākums, kas gūts laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim
aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, ja izpildās visi
turpmāk šai punktā minētie nosacījumi:
a) saistību atmaksa ir (vai saistību rašanās brīdī bija) nodrošināta ar nekustamā
īpašuma hipotēku,
b) ienākuma guvējs līdz 2009.gada 1.janvārim saistības ir uzņēmies nolūkā
nodrošināt sevi (vai savu ģimeni) ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu
un izmantojis šo aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai,
rekonstrukcijai vai uzlabošanai,
c) uz saistību samazināšanas vai dzēšanas dienu ienākuma guvēja īpašumā ir ne
vairāk kā viens nekustamais īpašums, kura lietošanas veids vai funkcionālā
izmantošana ir paredzēta dzīvošanai,
d) ienākuma guvējs (attiecībā uz aizdevēju) nav un nav bijis ar uzņēmumu saistīta
persona likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē,
e) aizdevēju un ienākuma guvēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai
pakāpei Civillikuma izpratnē.”;
papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“10. Ja maksātāja saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā gūtajam ienākumam tiek
piemērots šā panta pirmās daļas 35.punktā noteiktais atbrīvojums, šā panta pirmās daļas 35.1 punktā
paredzētais atbrīvojums netiek piemērots.”
2. Papildināt 16.1 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:  
“10. Par tāda ienākuma gūšanas dienu, kas radies aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas
vai dzēšanas rezultātā, uzskata dienu, kad stājas spēkā vienošanās, ar kuru tiek samazinātas vai
dzēstas aizdevuma (kredīta) saistības.”
3. 17.pantā:
izteikt desmitās daļas 8.punktu šādā redakcijā:
“8) dāvinājumi naudā un citās lietās, izņemot dāvinājumu (ienākumu), kas gūts
aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā;”;
papildināt vienpadsmito daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:
“3) par taksācijas gadā fiziskajai personai samazinātajām vai dzēstajām aizdevuma
(kredīta) saistībām.”;
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papildināt pantu ar 11.6 un 11.7 daļu šādā redakcijā:
“11.6 Fiziskā persona līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim izsniedz fiziskajai
personai — ienākuma guvējam un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par fiziskajai
personai izmaksātajām summām par taksācijas gadā fiziskajai personai (ja dāvinātāju ar maksātāju
nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē) samazinātajām vai
dzēstajām aizdevuma (kredīta) saistībām, kuras nodrošinātas ar nekustamā īpašuma hipotēku.
11.7 Piemērojot šā panta vienpadsmitās daļas 3.punkta noteikumus par paziņojuma par
fiziskajai personai izmaksātajām summām izsniegšanu fiziskajām personām un nosūtīšanu Valsts
ieņēmumu dienestam, paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām atsevišķi tiek
norādītas saistības, kuras nodrošinātas ar nekustamā īpašuma hipotēku, par šā likuma 9.panta
pirmās daļas 35.1 punktā minēto periodu.”
4. Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdu “maijā” ar vārdu “jūnijā”.
5. 19.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“1. Nodokli rezumējošā kārtībā, ja šajā pantā nav noteikts citādi, aprēķina un budžetā iemaksā
maksātājs.”;
aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “16.aprīlim, 16.maijam un 16.jūnijam” ar skaitļiem un
vārdiem “16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“5. Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama Valsts ieņēmumu dienestam
taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Deklarācijā uzrādāma tikai tā
informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. Valsts ieņēmumu dienests aizpilda tās
deklarācijas sadaļas, par kurām informācija ir pieejama valsts informācijas sistēmās.”;
papildināt pantu ar 5.4 un 5.5 daļu šādā redakcijā:
“5.4 Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka maksātājam
ir pieejama deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā valsts informācijas sistēmās esošā informācija.
Maksātājs pārbauda, ja nepieciešams, arī precizē un papildina šo informāciju un apstiprina
deklarācijā norādītās informācijas patiesumu.
5.5 Maksātājs, kurš deklarāciju aizpilda papīra formātā, deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo
valsts informācijas sistēmās esošo informāciju saņem no Valsts ieņēmumu dienesta. Minēto
informāciju Valsts ieņēmumu dienests norāda maksātāja deklarācijā Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.”
6. Papildināt 29.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“2. Valsts ieņēmumu dienests, saņemot šā likuma 30.panta 7.punktā minēto iesniegumu,
pagarina nodokļa samaksas termiņu par ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību
samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, un vienojas ar maksātāju par nodokļa nomaksas grafiku,
kādā tiks iemaksāta budžetā aprēķinātā nodokļa summa par minēto ienākumu. Valsts ieņēmumu
dienests neaprēķina nokavējuma naudu, ja nodokļa maksājumi par ienākumu, kas gūts aizdevuma
(kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, tiek veikti saskaņā ar nodokļa nomaksas
grafiku. Valsts ieņēmumu dienests aprēķina nokavējuma naudu vienas ceturtās daļas apmērā
no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas
par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kurā nodoklis nav nomaksāts saskaņā ar minēto
nodokļa nomaksas grafiku. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, maksātājs nokavētos nodokļa
maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis, parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
7. Papildināt 30.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:
“7) iesniegt kopā ar deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par nodokļa
samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz pieciem gadiem par
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ienākumu, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas
rezultātā.”
8. Papildināt pārejas noteikumus ar 63. un 64.punktu šādā redakcijā:
“63. Grozījumi šā likuma 18.panta trešajā daļā stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
64. Grozījumi šā likuma 19.panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā, kā arī 19.panta 5.4 un
5
5. daļa stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī un ir piemērojami ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011. gada
1.janvāri.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

501. 1416L/9

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,
15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11.,
12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15., 24.nr.; 2008, 3., 24.nr.;
2009, 13., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “izdarītu noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā
saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu” ar vārdiem “izdarītu nodarījumu neatkarīgi no tā,
vai tas izdarīšanas vietā atzīts par noziedzīgu un sodāmu, saucami pie atbildības Latvijas teritorijā
saskaņā ar šo likumu”.
2. Papildināt 48.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:
“15) noziedzīgs nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu,
izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai
otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar
kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās,
vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta)
saimniecība.”
3. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:
“49.1 pants. Soda noteikšana, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu
saprātīgā termiņā
(1) Ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu
saprātīgā termiņā, tā var:
1) šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt;
2) noteikt sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo
nodarījumu paredzēta likumā;
3) noteikt citu, vieglāku soda veidu, nekā par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēts
likumā.
(2) Ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu
saprātīgā termiņā un persona izdarījusi noziegumu, par kuru Krimināllikuma Sevišķās daļas panta
sankcijā paredzēts nāves sods vai mūža ieslodzījums, tiesa nāves soda vai mūža ieslodzījuma vietā
var noteikt brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem.”
4. 50.pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “nodarījumus” ar vārdiem “prokurors, sastādot priekšrakstu
par sodu, vai”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Tādā pašā kārtībā tiesa nosaka sodu, ja pēc sprieduma taisīšanas vai prokurora
priekšraksta par sodu sastādīšanas konstatēts, ka persona vainīga vēl citā noziedzīgā nodarījumā,
ko tā izdarījusi pirms sprieduma taisīšanas vai prokurora priekšraksta par sodu sastādīšanas
pirmajā lietā. Šajā gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā
sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu.”
5. Izslēgt 51.panta ceturtajā daļā skaitli “50.,”.
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6. 56.panta pirmajā daļā:
izslēgt 1.punktu;
izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2) divi gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas;”.
7. Papildināt 58.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) No kriminālatbildības personu var atbrīvot, ja konstatē, ka nav ievērotas tās tiesības uz
kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā.”
8. 63.pantā:
izslēgt otrās daļas otro teikumu;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Par nesodītām atzīstamas:
1) personas, kas atbrīvotas no soda ar tiesas spriedumu vai attaisnotas;
2) personas, kurām iestājies likumā paredzētais notiesājoša sprieduma izpildīšanas
noilgums;
3) nosacīti notiesātas personas — gadu pēc pārbaudes laika beigām, bet papildsoda
piemērošanas gadījumā — gadu pēc papildsoda izciešanas laika beigām, ja
pārbaudes laikā vai papildsoda izciešanas laikā iestādes, kuras izpilda nolēmumu,
nav konstatējušas pārkāpumu;
4) pēc viena gada — personas, kas notiesātas ar arestu, mantas konfiskāciju, piespiedu
darbu vai naudas sodu;
5) pēc diviem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ne ilgāku
par trim gadiem;
6) pēc pieciem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par
trim gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;
7) pēc astoņiem gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku
par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem;
8) pēc desmit gadiem — personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par
desmit gadiem.”;
papildināt ceturto daļu pēc vārda “persona” ar vārdu “pilnībā”.
9. Izteikt 94. un 95.pantu šādā redakcijā:
“94.pants. Valsts noslēpuma apzināta izpaušana
Par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par
valsts noslēpuma neizpaušanu, turklāt šim nodarījumam nav spiegošanas pazīmju, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
95.pants. Valsts noslēpuma izpaušana aiz neuzmanības
Par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, ja to izdarījusi persona, kura bijusi
brīdināta par valsts noslēpuma neizpaušanu, vai par valsts noslēpuma objekta nozaudēšanu,
ja to izdarījusi persona, kurai valsts noslēpuma objekts bija uzticēts, un ja ar to radīts būtisks
kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu
nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.”
10. Izteikt 96.panta sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
18

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2010. gada 25. novembrī

vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”
11. 97.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par dabas resursu izpētes vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu Latvijas Republikas
teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ja ar to radīts būtisks
kaitējums jūrai, piekrastei vai citāds būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
12. 98.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Par radioaktīvo vielu vai citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko,
bakterioloģisko, toksisko, ozona slāni noārdošo, ķīmisko vielu vai maisījumu vai citu bīstamu vielu
vai materiālu, preparātu vai vīrusu ražošanas, iegādes, pārvietošanas, uzglabāšanas, apstrādes vai
lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai,
mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.
(3) Par šā panta otrajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas vai
ja to izdarījusi organizēta grupa, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem un ar policijas kontroli uz laiku
līdz trim gadiem vai bez tās.”
13. 99.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“99.pants. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana”;
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par bīstamo atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, pārkraušanas, pārvadāšanas, pārstrādes,
reģenerācijas vai apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi,
cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”;
aizstāt ceturtās daļas dispozīcijā vārdu “pirmajā” ar vārdu “otrajā”;
izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar policijas kontroli uz laiku
līdz trim gadiem.”
14. 101.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
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“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.”
15. 102.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.”
16. 103.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
17. Izteikt 104.pantu šādā redakcijā:
“104.pants. Objektu ekspluatācija bez attīrīšanas būvēm
Par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu ekspluatāciju, ja
tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, kaitīgu vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises
vai arī tās atrodas tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai, un ja ar to radīts būtisks kaitējums
dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”
18. Aizstāt 105.panta sankcijā vārdus “ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai
ar arestu, vai” ar vārdiem “ar arestu vai”.
19. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:
“106.pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu
(1) Par neziņošanu par jūras ūdeņu piesārņošanu vai citādu kaitīgu iedarbību no
transportlīdzekļiem vai būvēm jūrā, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums ziņot, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām
mēnešalgām.
(2) Par dabas vides piesārņojuma apjoma datu tīšu slēpšanu vai sagrozīšanu, ja to izdarījusi
persona, kurai bija pienākums šos datus sniegt, un ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums dabas
videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
20. 107.pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”;
aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu “piecpadsmit” ar vārdu “astoņiem”.
21. 108.pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
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22. 109.pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
mikroliegumā, parkā, skvērā, alejā vai vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai
ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
23. 110.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“(2) Par zivju ķeršanu vai citādu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu bez attiecīgas atļaujas
vai saudzēšanas laikā, vai neatļautās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga
iegūšana), ja tā izdarīta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai ar to radīts būtisks kaitējums, — ”;
aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu “četrdesmit” ar vārdu “simt”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
24. Izteikt 111.panta sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.”
25. 112.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdu “valsts”;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
26. Izteikt 113.panta sankciju šādā redakcijā:
“soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām
mēnešalgām.”
27. Izteikt 114. un 115.pantu šādā redakcijā:
“114.pants. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana
Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks
kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.
115.pants.
Īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana
Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku, augu, sēņu vai ķērpju vai to dzīvotnes vai īpaši aizsargājamo
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biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.”
28. Papildināt XI nodaļu ar 115.1 pantu šādā redakcijā:
“115.1 pants. Apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu tirdzniecības noteikumu
pārkāpšana
Par apdraudēto savvaļas dzīvnieku vai augu sugu īpatņu vai to daļu vai izstrādājumu
tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”
29. 130.pantā:
izslēgt pirmo daļu;
izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus “kas izraisījis īslaicīgu veselības traucējumu vai vispārējo
darbspēju nenozīmīgu paliekošu zaudēšanu”.
30. Izteikt 148.pantu šādā redakcijā:
“148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana
(1) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu
aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz
laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(3) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi
organizēta grupa, vai par piespiešanu ar vardarbību, draudiem vai šantāžu atteikties no autorības,
vai par līdzautorības uzspiešanu, ja tā izdarīta ar vardarbību, draudiem vai šantāžu, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu
nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai
bez tās.”
31. Izslēgt 149.pantu.
32. Izteikt 168.pantu šādā redakcijā:
“168.pants. Nolēmumu par aizgādības, aprūpes un saskarsmes tiesībām ar bērnu
nepildīšana
Par ļaunprātīgu izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības,
aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, izpildes vai ļaunprātīgu šā nolēmuma nepildīšanu, vai
ļaunprātīgu tā izpildes  kavēšanu — soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz
astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.”
33. Izteikt 182.1 pantu šādā redakcijā:
“182.1 pants. Nelikumīgas darbības ar patērētās elektroenerģijas, siltumenerģijas un
gāzes komercuzskaiti
(1) Par iejaukšanos elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes komercuzskaites mēraparātu
darbībā vai par tās traucēšanu, vai par iekārtu, ierīču vai programmatūras izgatavošanu, pielāgošanu,
izplatīšanu vai uzstādīšanu, ja tas rada iespēju personām patvaļīgi patērēt elektroenerģiju,
siltumenerģiju vai gāzi, — soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt
minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa
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pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas smagas sekas, — soda ar brīvības atņemšanu uz
laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt
minimālajām mēnešalgām.”
34. 187.pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “un maģistrālo”;
izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus “augsta spiediena maģistrālā”.
35. 188.pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdus “Maģistrālo gāzes” ar vārdu “Gāzes”;
izslēgt pirmajā daļā vārdus “augsta spiediena maģistrālo”.
36. Izteikt 206.pantu šādā redakcijā:
“206.pants. Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana
(1) Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga
nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu,
ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,
vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar
naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz
laiku līdz trim gadiem vai bez tā.
(3) Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga
nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu,
ja to izdarījusi organizēta grupa vai tas izdarīts lielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku
līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar
policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.”
37. 214.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“214.pants. Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana”;
izslēgt pirmo daļu.
38. 215.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“215.pants. Maksātnespējas procesa kavēšana”;
izslēgt pirmo daļu.
39. Izteikt 225.panta tekstu šādā redakcijā:
“Par tādu masu nekārtību organizēšanu, kuras saistītas ar grautiņiem, postījumiem,
dedzināšanu, mantas iznīcināšanu vai ar vardarbību pret personu, vai ar pretošanos varas
pārstāvjiem, vai par aktīvu piedalīšanos tajās, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz
divpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”
40. 257.panta otrajā daļā:
izteikt dispozīciju šādā redakcijā:
“(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja ar to radītas smagas sekas, —”;
aizstāt sankcijā vārdu “piecpadsmit” ar vārdu “desmit”.
41. Izteikt 258.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radītas smagas sekas, —
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem.”
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42. 260.pantā:
izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus “ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas
bojājums”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu
pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam
nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem
gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām,
atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.”;
aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdus “šā panta pirmajā daļā norādīto” ar vārdiem “ceļu
satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas”;
papildināt trešās daļas dispozīciju pēc vārda “pirmajā” ar skaitli “1.1”.
43. Aizstāt 300.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus “Par liecinieka vai cietušā” ar vārdiem
“Par liecinieka, cietušā vai citas par apzināti nepatiesas liecības došanu brīdinātas personas”.
44. Aizstāt 302.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus “Par liecinieka vai cietušā” ar vārdiem
“Par liecinieka, cietušā vai citas par atteikšanos liecināt brīdinātas personas”.
45. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;
2) Padomes 1991.gada 10.jūnija direktīvas 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas
izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai);
3) Padomes 1991.gada 18.jūnija direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas
kontroli;
4) Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas
faunas un floras aizsardzību;
5) Padomes 1993.gada 5.aprīļa direktīvas 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu
attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību;
6) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvas 95/46/EK par
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;
7) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes
principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;
8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 27.novembra direktīvas 2000/59/EK par
ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai;
9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.decembra direktīvas 2001/97/EK,
ar ko groza Padomes direktīvu 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas
izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai);
10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/35/EK par
kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem;
11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta direktīvas 2006/24/EK par tādu
datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko
komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu
nodrošināšanu, un par grozījumiem direktīvā 2002/58/EK;
12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/99/EK par
vides krimināltiesisko aizsardzību;
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13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/123/EK, ar ko
groza direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu
par pārkāpumiem.”
Pārejas noteikumi
1. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošos kriminālprocesus
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 97.panta pirmās daļas,
98.panta pirmās daļas, 99.panta pirmās daļas, 101.panta pirmās daļas, 102.panta pirmās daļas,
103.panta pirmās daļas, 106.panta pirmās daļas, 110.panta pirmās daļas, 112.panta pirmās daļas,
130.panta pirmās daļas, 149.panta, 214.panta pirmās daļas un 215.panta pirmās daļas, izbeigt
saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.
2. Tiesas, prokuratūra un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, kuru lietvedībā ir kriminālprocesi
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc
Krimināllikuma 97.panta pirmās daļas, 98.panta pirmās daļas, 99.panta pirmās daļas, 101.panta
pirmās daļas, 102.panta pirmās daļas, 103.panta pirmās daļas, 106.panta pirmās daļas, 110.panta
pirmās daļas, 112.panta pirmās daļas, 130.panta pirmās daļas (izņemot par tīšu sišanu), 149.panta,
214.panta pirmās daļas un 215.panta pirmās daļas, ja attiecīgie kriminālprocesi izbeigti saskaņā ar
šā likuma pārejas noteikumu 1.punktu, nepieciešamos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai
vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
3. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti
pēc Krimināllikuma 94., 95., 104.panta, 110.panta otrās daļas, 148., 206. un 260.panta, nodarījuma
kvalifikācija atstājama negrozīta.
4. No soda izciešanas netiek atbrīvotas personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim
ir notiesātas par šā likuma pārejas noteikumu 1. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu
izdarīšanu.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

502. 1417L/9

Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
likumā

Izdarīt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 9.panta 2.punktu.
2. Izslēgt 18.panta 1.punktu.
3. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:
“20.pants. Pārstāvības nodrošinājums
(1) Valsts nodrošinātu advokātu par personas pārstāvi kriminālprocesā uzaicina
Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.
(2) Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts šajā likumā noteiktais iesniegums par juridisko
palīdzību un pieņemts lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt,
neattiecas uz pārstāvības nodrošināšanu kriminālprocesā.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:
“13. Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas
kvalificēti pēc Krimināllikuma 130.panta otrās daļas, 157. un 158.panta saistībā ar neslavas celšanu
masu saziņas līdzeklī, cietušajam valsts nodrošinātu advokātu par pārstāvi Juridiskās palīdzības
administrācija piešķir un nodrošina tādā kārtībā un apjomā, kādu noteica tiesiskais regulējums,
kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim. Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās par
noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 130.panta pirmās daļas, kurās
tiesvedība pēc 2010.gada 31.decembra Krimināllikumā noteiktajā kārtībā ir izbeidzama, Juridiskās
palīdzības administrācija juridisko palīdzību nepiešķir, pieņemtā lēmuma par juridisko palīdzību
izpildi nenodrošina un pārtrauc juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu, paziņojot par to
personai.
14. Ja iesniegums par juridiskās palīdzības pieprasīšanu privātās apsūdzības kriminālprocesa
uzsākšanai saņemts vai lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu privātās apsūdzības
kriminālprocesa uzsākšanai pieņemts līdz 2010.gada 31.decembrim un privātās apsūdzības
kriminālprocess līdz 2010.gada 31.decembrim nav uzsākts, Juridiskās palīdzības administrācija
juridisko palīdzību nepiešķir, pieņemtā lēmuma par juridisko palīdzību izpildi nenodrošina
un pārtrauc juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanu, paziņojot par to personai, kā arī
informējot to par tiesībām uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja turpmāk juridiskā palīdzība
nodrošināma Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

503. 1418L/9

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās un piemērošanas kārtību”

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002,
12., 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2007, 6., 12.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.)
šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.pielikuma 8.1 punktu ar 18., 19. un 20.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18) augu maisījums, kas satur minētās vielas jebkurā daudzumā:
CP 47,497 (5-(1,1-dimetilheptil)-2-[(1R,3S)-3-hidroksicikloheksil]-fenols) un tā
homologi C6, C8, C9;
HU-210 (1,1-dimetilheptil-11-hidroksitetra hidrokanabinols);
JWH-018 (naftalēn-1-il-(pentilindol-3-il)metanons);
JWH-073 (1-butil-3-(1-naftil)indols);
JWH-250 (2-(2-metoksifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanons);
JWH-398 (1-pentil-3-(4-hloro-1-naftil)indols);
a) izžāvēts
1g
100g
b) nežāvēts
5g
1kg
19) leonotis leonurus:
a) izžāvēts
1g
100g
b) nežāvēts
5g
1kg
20) nymphaea caerulea:
a) izžāvēts
1g
100g
b) nežāvēts
5g
1kg”
2. 3.pielikumā:
papildināt III nodaļas nosaukumu pēc vārda “smaguma” ar vārdiem “un viegli”;
papildināt 21.punkta 4.apakšpunktu pēc vārda “izņemot” ar vārdu “nekomplicētus”;
izslēgt skaitli un vārdus “IV. Viegli miesas bojājumi”;
izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Viegli miesas bojājumi ir miesas bojājumi, kas izraisījuši īslaicīgu veselības traucējumu no
7 dienām līdz 21 dienai vai vispārējo darbspēju nenozīmīgu paliekošu zaudējumu līdz 5 procentiem
(ieskaitot).”;
izslēgt 24. un 25.punktu.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

504. 1419L/9

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9., 14., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis,
2010, 19.nr.) šādus grozījumus:
1. 2.pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “Latvijas Republikas Satversme” ar vārdiem “(turpmāk —
Satversme)”;
izslēgt otrajā daļā vārdu “(Kopienu)”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “Eiropas Kopienu Tiesas” ar vārdiem “Eiropas Savienības Tiesas”.
2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:
“7.pants. Apsūdzība kriminālprocesā
(1) Ja šajā likumā nav noteikts citādi, kriminālprocesu veic sabiedrības interesēs neatkarīgi
no tās personas gribas, kurai nodarīts kaitējums. Apsūdzības funkciju kriminālprocesā valsts vārdā
īsteno prokurors.
(2) Par Krimināllikuma 90., 130., 131., 132., 136., 157.pantā, 159.panta pirmajā daļā, 160. panta
pirmajā daļā, 168., 169., 180.pantā, 185.panta pirmajā daļā, 197.pantā, 200.panta pirmajā daļā un
260.panta pirmajā daļā paredzēto nodarījumu kriminālprocesu uzsāk, ja saņemts pieteikums no
personas, kurai nodarīts kaitējums. Kriminālprocesu var uzsākt arī tad, ja nav saņemts pieteikums
no personas, kurai nodarīts kaitējums, ja šī persona sakarā ar fiziskiem vai psihiskiem trūkumiem
pati nespēj īstenot savas tiesības.”
3. Aizstāt 17.pantā vārdu “izmeklēšanā” ar vārdu “procesā”.
4. Izslēgt 26.panta ceturtajā daļā vārdu “(Kopienu)”.
5. 39.panta trešajā daļā:
aizstāt vārdus “Eiropas Kopienu Tiesas” ar vārdiem “Eiropas Savienības Tiesas”;
izslēgt vārdu “(Kopienu)”;
aizstāt vārdus “Eiropas Kopienas Tiesai” ar vārdiem “Eiropas Savienības Tiesai”.
6. Aizstāt 41.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību”
ar vārdiem “kriminālprocesā iesaistītās personas, kurai ir tiesības iepazīties ar krimināllietas
materiāliem”.
7. Izslēgt 43.panta otrajā daļā vārdus “izņemot privātās apsūdzības lietas”.
8. Izslēgt 44.pantu.
9. Izslēgt 50.panta otro daļu.
10. Izslēgt 66.panta trešajā daļā vārdu “izmeklēšanas”.
11. Aizstāt 70.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus “iesniegt pieteikumu izmeklēšanas
tiesnesim” ar vārdiem “pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas iesniegt pieteikumu
izmeklēšanas tiesnesim”.
12. Papildināt likumu ar 74.1, 74.2 un 74.3 pantu šādā redakcijā:
“74.1 pants. Notiesātais
No notiesājoša sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas
apsūdzētais iegūst notiesātā statusu.
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74.2 pants. Notiesātā tiesības
(1) Nolēmuma izpildes laikā notiesātajam ir tiesības uz savu ar nolēmuma nodošanu izpildei
saistīto likumisko interešu aizsardzību tiesā, proti, tiesības:
1) uzaicināt aizstāvi;
2) piedalīties tiesas sēdēs un sniegt liecības;
3) iesniegt materiālus, kas sagatavoti, lai izskatītu jautājumu par nolēmuma izpildi;
4) iesniegt sūdzības par tiesneša lēmumiem.
(2) Izskatot jautājumus, kas saistīti ar nolēmuma izpildi, šajā likumā noteiktajos gadījumos
aizstāvja piedalīšanās ir obligāta.
(3) Prokurora priekšraksta par sodu izpildes laikā notiesātajam ir tiesības uz likumisko interešu
aizsardzību prokuratūrā, ja tās saistītas ar priekšrakstā noteiktā soda izpildi, bet jautājumos par
priekšrakstā noteiktā soda aizstāšanu vai atbrīvošanu no soda likumos paredzētajā kārtībā — tiesā.
74.3 pants. Notiesātā pienākumi
Notiesātajam ir pienākums:
1) noteiktā laikā ierasties procesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas norādītajā vietā,
ja uzaicinājums izdarīts likumā noteiktajā kārtībā;
2) nekavēt un netraucēt nolēmuma izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšanas norisi;
3) ievērot noteikto kārtību procesuālo darbību veikšanas laikā.”
13. Papildināt 83.panta trešo daļu ar vārdiem “vai bez apsūdzētā piedalīšanās”.
14. Izslēgt 102.pantu.
15. 104.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Cietušo — pilngadīgu fizisko personu var pārstāvēt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga
fiziskā persona, pamatojoties uz cietušā pilnvarojumu, ko noformē kā notariāli apliecinātu
pilnvaru. Ja cietušais pilnvarojumu izteicis mutvārdos, procesa virzītājs to noformē rakstveidā.
Šo pilnvaru paraksta cietušais un pārstāvis, bet procesa virzītājs apliecina pušu parakstus. Tiesas
sēdē mutvārdos doto pilnvarojumu ieraksta tiesas sēdes protokolā. Advokāta kā pārstāvja tiesības
piedalīties kriminālprocesā apliecina orderis.”;
aizstāt piektās daļas otrajā teikumā vārdus “publiskās apsūdzības lietās” ar vārdu “kriminālprocesā”;
izslēgt septīto daļu.
16. Aizstāt 108.panta ceturtajā daļā vārdu “pārstāvja” ar vārdiem “juridiskās palīdzības
sniedzēja”.
17. Izslēgt 131.panta otrajā daļā vārdu “pirmstiesas”.
18. 140.pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā procesa virzītājs pilnvaro vai uzdod otrā
procesuālās darbības norises vietā esošās iestādes vadītājam pilnvarot personu, kura nodrošinās
procesuālās darbības norisi savā atrašanās vietā (turpmāk — pilnvarota persona).”;
izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus “procesa virzītāja”;
izslēgt piektajā daļā vārdus “procesa virzītāja”;
izslēgt piektās daļas otro teikumu;
aizstāt septītajā daļā vārdus “Procesa virzītāja pilnvarota” ar vārdu “Pilnvarota”.
19. Izteikt 151.panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pārstāvi un kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pratina, ievērojot liecinieka
pratināšanas noteikumus, taču šīs personas nezaudē pārstāvja vai kriminālprocesā aizskartā mantas
īpašnieka statusu.”
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20. Papildināt 188.panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Šī persona parakstās par to lēmumā. Tad izmeklēšanas darbības veicējs uzaicina personu
nekavējoties izsniegt izņemamo objektu.”
21. 231.pantā:
izslēgt otrajā daļā vārdus “prokuroram vai”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “Prokurors vai izmeklēšanas tiesnesis” ar vārdiem “Izmeklēšanas
tiesnesis”.
22. Izteikt 235.pantu šādā redakcijā:
“235.pants. Lietisko pierādījumu un dokumentu pievienošana lietai un glabāšana
(1) Izmeklēšanas darbību gaitā iegūtās lietas un dokumentus, ja ir pamats uzskatīt, ka
turpmākajā kriminālprocesā tiem varētu būt pierādījumu nozīme, procesa virzītājs reģistrē
krimināllietā esošajā lietisko pierādījumu un dokumentu sarakstā.
(2) Lietas un dokumentus, kuri iegūti izmeklēšanas darbību gaitā, pret parakstu atdod to
īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, izdarot par to atzīmi lietisko pierādījumu un dokumentu
sarakstā, ja pastāv viens no šādiem apstākļiem:
1) turpmākajā procesā konstatēts, ka attiecīgajām lietām un dokumentiem nav
pierādījumu nozīmes kriminālprocesā;
2) ar attiecīgajām lietām un dokumentiem veiktas nepieciešamās izmeklēšanas darbības
un to atdošana īpašniekam vai likumīgajam valdītājam nekaitē turpmākajam
kriminālprocesam.
(3) Atdodot izmeklēšanas darbību gaitā iegūtās lietas vai dokumentus īpašniekam vai
likumīgajam valdītājam pēc tam, kad veiktas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, krimināllietā,
ja nepieciešams, saglabā attiecīgo lietu paraugus vai dokumentu kopijas.
(4) Ja dokumentu oriģinālu atdošana to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam var kaitēt
turpmākajam kriminālprocesam vai ir pamatotas aizdomas, ka tie pēc atdošanas varētu tikt
izmantoti prettiesisku mērķu sasniegšanai, dokumentu īpašniekam vai likumīgajam valdītājam
nodod dokumentu kopijas, bet dokumentu oriģinālus pievieno lietas materiāliem un uzglabā kopā
ar lietu visu tās glabāšanas laiku.
(5) Valsts arhīvu fonda pastāvīgi glabājamo dokumentu oriģināli izmeklēšanas darbību gaitā
tiek izņemti tikai dokumentu tehniskās vai rokraksta ekspertīzes izdarīšanai, bet pārējos gadījumos
lietas materiāliem pievienojamas apliecinātas to kopijas.
(6) Ja izmeklēšanas darbību gaitā iegūtajām lietām un dokumentiem ir cita nozīme
kriminālprocesā, procesa virzītājs par rīcību ar attiecīgajām lietām un dokumentiem lemj, ievērojot
šā likuma prasības. Lietas, kuru apgrozība aizliegta ar likumu, atpakaļ neatdod.
(7) To lietisko pierādījumu glabāšanas vietu un kārtību, kurus nevar atdot īpašniekam vai
likumīgajam valdītājam un kurus nevar uzglabāt kopā ar pārējiem krimināllietas materiāliem,
nosaka Ministru kabinets.
(8) Nododot krimināllietas materiālus citam procesa virzītājam, lietiskos pierādījumus var
atstāt glabāšanā pirmā procesa virzītāja lietisko pierādījumu glabāšanai noteiktajā vietā.”
23. Izslēgt 237. un 238.pantu.
24. Izteikt 239. un 240.pantu šādā redakcijā:
“239.pants. Lietisko pierādījumu un dokumentu glabāšanas termiņi
(1) Lietiskos pierādījumus un dokumentus glabā, līdz tiesas spriedums stājas spēkā vai beidzas
termiņš, līdz kuram var pārsūdzēt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, ja vien nav konstatēts
kāds no šā likuma 235.panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem.
(2) Ja par tiesībām uz izņemto lietu ir civilprocesa kārtībā izskatāms strīds, lietiskos pierādījumus
un dokumentus glabā, līdz stājas spēkā tiesas spriedums civillietā vai iestājas prasības noilgums.
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(3) Lietiskos pierādījumus, kuru ilgstoša uzglabāšana nav iespējama vai kuru ilgstoša
uzglabāšana rada zaudējumus valstij, ja tos nevar atdot īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, ar
procesa virzītāja lēmumu:
1) realizē vai iznīcina;
2) iznīcina, ja tie atzīti par lietošanai vai izplatīšanai nederīgiem.
(4) Lietiskos pierādījumus, kuru apgrozība aizliegta ar likumu vai kuri ir bīstami videi, ar
procesa virzītāja lēmumu nodod attiecīgajām iestādēm vai iznīcina.
(5) Lēmuma par lietiskā pierādījuma realizāciju vai iznīcināšanu kopiju procesa virzītājs
nosūta lietiskā pierādījuma īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, informējot viņu par tiesībām šo
lēmumu pirmstiesas kriminālprocesā pārsūdzēt izmeklēšanas tiesnesim. Līdz sūdzības izskatīšanai
lēmuma izpilde tiek apturēta. Lēmuma izpildes apturēšana neattiecas uz lietām, kuru ilgstoša
uzglabāšana nav iespējama. Izmeklēšanas tiesneša lēmums nav pārsūdzams.
(6) Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minēto lietisko pierādījumu realizācijas un iznīcināšanas
kārtību nosaka Ministru kabinets. Pirms lietiskā pierādījuma realizācijas vai iznīcināšanas, ja
nepieciešams, saglabā attiecīgo lietu paraugus.
240.pants.
Galīgā rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem
(1) Spriedumā vai lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu norāda, kas darāms ar lietiskajiem
pierādījumiem un dokumentiem, proti:
1) mantu un dokumentus atdod to īpašniekiem vai likumīgajiem valdītājiem;
2) aizdomās turētajam vai apsūdzētajam piederošos noziedzīga nodarījuma rīkus
konfiscē, bet, ja tiem nav vērtības, — iznīcina;
3) noziedzīgi iegūtu mantu un dokumentus konfiscē;
4) apgrozībā aizliegtās lietas nodod attiecīgajām iestādēm vai iznīcina;
5) lietas, kurām nav vērtības, pēc ieinteresēto personu lūguma izsniedz tām vai iznīcina;
6) lietas, kuras bija paredzētas vai tika izmantotas noziedzīga nodarījuma izdarīšanai,
konfiscē, bet, ja tām nav vērtības, — iznīcina.
(2) Izlemjot par lietiskā pierādījuma atdošanu tā īpašniekam vai likumīgajam valdītājam,
vienlaikus tiek noteikta rīcība ar lietisko pierādījumu, ja īpašnieks vai likumīgais valdītājs divu
mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas attiecīgo pierādījumu nebūs izņēmis.
(3) Ja lietiskais pierādījums ir jāatdod tā īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, procesa
virzītājs ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc sprieduma vai lēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu
stāšanās spēkā par to paziņo lietiskā pierādījuma īpašniekam vai likumīgajam valdītājam un
iestādei, kas nodrošina lietiskā pierādījuma glabāšanu.
(4) Ja divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas lietiskā pierādījuma īpašnieks
vai likumīgais valdītājs nav izņēmis attiecīgo lietisko pierādījumu, šo lietisko pierādījumu atbilstoši
spriedumā vai lēmumā norādītajam iznīcina vai realizē.
(5) Ja lietiskais pierādījums ir jāatdod tā īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, taču to
izdarīt nav iespējams, īpašniekam atlīdzina ar tās pašas sugas un tādas pašas kvalitātes priekšmetu
vai arī samaksā tā vērtību, kāda pastāv atlīdzināšanas dienā. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad
lietiskais pierādījums ir iznīcināts vai realizēts atbilstoši šā panta ceturtās daļas nosacījumiem.
(6) Šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos lietisko pierādījumu realizācijas
vai iznīcināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(7) Ja noziedzīgs nodarījums izdarīts ar rīku, kas pieder citai personai, konfiskācijai var pakļaut
citu aizdomās turētā vai apsūdzētā mantu vai piedzīt finanšu līdzekļus noziedzīgā nodarījuma rīka
vērtībā.”
25. Aizstāt 297.panta otrajā daļā vārdu “pušu” ar vārdu “tiesas”.
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26. 320.pantā:
izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Nolēmumā neietver informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts. Ja informācija, kas ir
valsts noslēpuma objekts, ir pierādījums kriminālprocesā, nolēmumā norāda, ka šī informācija ir
izvērtēta.”
27. 339.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “izmeklēšanā” ar vārdu “procesā”;
papildināt otro daļu pēc vārdiem “lēmuma kopijas” ar vārdiem “vai paziņojuma par pieņemto
lēmumu”.
28. Aizstāt 356.panta otrās daļas 1.punktā vārdus “(mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu)”
ar vārdiem “vai mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu”.
29. Papildināt 366.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja mēneša laikā no dienas, kad nosūtīts paziņojums par mantas aresta atcelšanu, persona,
kuras mantai bija uzlikts arests un kuras manta bija nodota glabāšanā saskaņā ar šā likuma 365.panta
2.1 daļu, nav izņēmusi tai piederošo mantu, procesa virzītājs vai — pēc gala nolēmuma kriminālprocesā
stāšanās spēkā — paziņojumu nosūtījušās iestādes tiesnesis, prokurors vai izmeklēšanas iestādes vai
tās struktūrvienības vadītājs pieņem lēmumu par šīs mantas realizāciju vai iznīcināšanu. Lēmums
nav pārsūdzams. Mantas realizācijas un iznīcināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
30. 368.pantā:
papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Ja pēc kriminālprocesa pabeigšanas ir saņemta informācija par procesuālajiem
izdevumiem, kas radušies līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās dienai un kas nebija zināmi galīgā
nolēmuma pieņemšanas dienā, pirmās instances tiesas tiesnesis rakstveida procesā izlemj jautājumu
par šiem procesuālajiem izdevumiem. Ja procesuālie izdevumi tiek piedzīti, lēmumā nosaka
30 dienu termiņu tā labprātīgai izpildei. Lēmuma kopiju nosūta personai, pret kuru kriminālprocess
pabeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, un prokuroram. Persona vai prokurors lēmumu var
pārsūdzēt 10 dienu laikā no tā kopijas saņemšanas dienas. Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis sūdzību
izskata rakstveida procesā, un viņa lēmums nav pārsūdzams.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Šajā pantā paredzētajā kārtībā procesuālo izdevumu piedziņu nosaka arī prokurors, ja
kriminālprocesu pabeidz, sastādot priekšrakstu par sodu, vai kriminālprocesu izbeidz, nosacīti
atbrīvojot no kriminālatbildības vai pamatojoties uz citiem apsūdzēto nereabilitējošiem apstākļiem.
Ja prokurors lēmumu par procesuālo izdevumu piedziņu pieņem pēc galīgā nolēmuma stāšanās
spēkā, lēmuma kopiju nosūta personai, pret kuru kriminālprocess izbeigts. Persona šo lēmumu
10 dienu laikā no tā kopijas saņemšanas dienas var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram, kura
lēmums nav pārsūdzams.”;
papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Piedzenot procesuālos izdevumus, prokurors lēmumā nosaka 30 dienu termiņu tā
labprātīgai izpildei. Prokurors lēmuma kopiju daļā par procesuālo izdevumu piedziņu nosūta
izpildei pēc šā lēmuma labprātīgas izpildes termiņa beigām.”
31. 371.pantā:
izslēgt pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus “publiskās apsūdzības lietā”;
izslēgt ceturto daļu;
aizstāt piektajā daļā vārdus “Pārējos gadījumos tiesnesis vai tiesa” ar vārdiem “Tiesnesis vai tiesa”.
32. Izteikt 372.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Šādā lēmumā var norādīt arī iestādi vai personu, kurai uzdots procesu vadīt.”
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33. 373.pantā:
izslēgt piektajā daļā vārdus “bet privātās apsūdzības lietās — augstāka līmeņa tiesai”;
izslēgt sestajā daļā vārdus “vai tiesai”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Apmierinot sūdzību par lēmumu atteikties uzsākt kriminālprocesu, prokurors var
pilnīgi vai daļēji atcelt vai grozīt pārsūdzēto lēmumu. Prokurora nolēmums, ar kuru noraidīta vai
apmierināta sūdzība, nav pārsūdzams.”
34. Izteikt 377.panta 9.punktu šādā redakcijā:
“9) noticis cietušā un aizdomās turētā vai apsūdzētā izlīgums tādā kriminālprocesā,
kuru var uzsākt tikai uz cietušās personas pieteikuma pamata;”.
35. Izslēgt 383.panta pirmajā daļā vārdu “pirmstiesas”.
36. Aizstāt 386.panta nosaukumā un tekstā vārdus “Pirmstiesas izmeklēšana”(attiecīgā
locījumā) ar vārdu “Izmeklēšana”(attiecīgā locījumā).
37. 392.pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai ja par noziedzīgu nodarījumu iespējams tikai privātās
apsūdzības kriminālprocess”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “procesa virzītājs pieņem lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu
pret šo personu, bet izmeklēšanu turpina” ar vārdiem “izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu
vai prokurors pieņem lēmumu par kriminālprocesa vai tā daļas izbeigšanu pret šo personu”;
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja kriminālprocesu izbeidz daļā pret personu, pirmstiesas procesu turpina.”;
izslēgt piekto daļu.
38. Aizstāt 392.1 panta pirmajā daļā vārdu “apsūdzība” ar vārdiem “aizdomās turētā vai
apsūdzētā vaina”.
39. Papildināt 31.nodaļu ar 396.1 pantu šādā redakcijā:
“396.1 pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana
(1) Procesa virzītājs var nolēmumā izlabot pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas.
Pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas izlabo, pieņemot lēmumu, ko paziņo procesā
iesaistītajām personām, uz kurām tas attiecas.
(2) Lēmumu par pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdu labojumu procesā iesaistītās
personas 10 dienu laikā pēc tā kopijas saņemšanas var pārsūdzēt uzraugošajam prokuroram, ja
lēmumu pieņēmis izmeklētājs, vai amatā augstākam prokuroram, ja lēmumu pieņēmis prokurors.
Uzraugošā prokurora un amatā augstāka prokurora lēmums, izskatot sūdzību, nav pārsūdzams.”
40. Izteikt 398.1 panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja izmeklēšanas laikā iegūti papildu pierādījumi vai mainījušies noziedzīga nodarījuma
faktiskie apstākļi, pamatojoties uz kuriem ir nepieciešams grozīt pieņemto lēmumu, procesa
virzītājs pieņem jaunu lēmumu par attiecīgās personas atzīšanu par aizdomās turēto un tā kopiju
izsniedz aizdomās turētajam.”
41. 401.pantā:
papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) procesuālos izdevumus.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā minētie lēmumi nav pārsūdzami.”
42. 402.pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “publiskās apsūdzības procesā”;
aizstāt panta tekstā vārdus “Publiskās apsūdzības procesā personu” ar vārdu “Personu”.
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43. Izteikt 408.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja prokuroram pēc lēmuma par personas saukšanu pie kriminālatbildības izsniegšanas
apsūdzētajam rodas pamats šo lēmumu papildināt vai viņš ir ieguvis papildu pierādījumus, vai
mainījušies noziedzīga nodarījuma faktiskie apstākļi un tā rezultātā nepieciešams grozīt lēmumu,
prokurors raksta jaunu lēmumu par attiecīgās personas saukšanu pie kriminālatbildības un tā
kopiju izsniedz apsūdzētajam.”
44. Izteikt 412.panta astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Ja apsūdzētais iepazīstas ar tiesai nododamās krimināllietas materiāliem vai saņem to
kopijas, kā arī tad, ja apsūdzētais atsakās no tiesībām iepazīties ar tiesai nododamās krimināllietas
materiāliem vai saņemt to kopijas, prokurors par to raksta protokolu.”
45. Papildināt 413.panta pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:
“12) procesuālos izdevumus.”
46. 426.panta otrajā daļā:
izslēgt pirmajā teikumā vārdus “vispārējā kārtībā”;
aizstāt otrajā teikumā vārdus “vispārējā kārtībā” ar vārdiem “izvēloties citu pirmstiesas
kriminālprocesa veidu”.
47. 429.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) 10 dienu laikā no izmeklēšanas uzsākšanas dienas procesa virzītājs lietas materiālus ar
pavadrakstu iesniedz prokuroram un izdara par to atzīmi kriminālprocesa reģistrā.”;
izslēgt trešo daļu.
48. 430.panta pirmajā daļā:
izslēgt pirmajā teikumā vārdus “vispārējā kārtībā”;
aizstāt otrajā teikumā vārdus “vispārējā kārtībā” ar vārdiem “izvēloties citu pirmstiesas
kriminālprocesa veidu”.
49. Izslēgt 442.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “253.1 pantā” un “348. un 349.pantā”.
50. Izslēgt 456.panta pirmajā daļā vārdus “publiskās apsūdzības”.
51. Izteikt 461.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja krimināllietas iztiesāšanas gaitā prokurors atzīst, ka celtā un izsniegtā apsūdzība ir
grozāma uz vieglāku vai smagāku vai arī apsūdzība grozāma sakarā ar noziedzīga nodarījuma
faktisko apstākļu maiņu, nemainoties šā nodarījuma kvalifikācijai, viņa pienākums ir grozīt
apsūdzību, motivējot to.”
52. Izteikt 462.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja prokurors groza apsūdzību uz vieglāku sakarā ar noziedzīga nodarījuma faktisko
apstākļu maiņu vai arī uz smagāku, ja nemainās šā nodarījuma faktiskie apstākļi, vai arī sakarā ar
noziedzīga nodarījuma faktisko apstākļu maiņu, ja nemainās šā nodarījuma kvalifikācija, jauno
apsūdzību var fiksēt tiesas sēdes protokolā. Pēc tiesas, apsūdzētā vai viņa aizstāvja pieprasījuma
jauno apsūdzību prokurors iesniedz rakstveidā. Ja nepieciešams laiks apsūdzības grozīšanai, tiesa
pēc prokurora lūguma pasludina tiesas sēdes pārtraukumu. Tiesa var pasludināt tiesas sēdes
pārtraukumu arī tad, ja aizstāvībai nepieciešams laiks sagatavoties jaunajai apsūdzībai.”
53. Izteikt 464.pantu šādā redakcijā:
“464.pants. Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās
Krimināllietu par kriminālpārkāpumu tiesa var iztiesāt bez apsūdzētā piedalīšanās, ja
apsūdzētais atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz tiesas sēdi vai ir iesniedzis tiesai lūgumu
par krimināllietas iztiesāšanu bez viņa piedalīšanās. Krimināllietu tiesa var iztiesāt, ja tiesas sēdē
piedalās aizstāvis.”
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54. Papildināt 474.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Lēmums nav pārsūdzams.”
55. Izslēgt 476.panta ceturtajā daļā vārdus “izmeklēšanas iestādei vai”.
56. 478.panta otrajā daļā:
aizstāt vārdus “Eiropas Kopienu Tiesas” ar vārdiem “Eiropas Savienības Tiesas”;
izslēgt vārdu “(Kopienas)”;
aizstāt vārdus “Eiropas Kopienu Tiesai” ar vārdiem “Eiropas Savienības Tiesai”.
57. Papildināt 480.panta trešo daļu pēc vārda “atrašanas” ar vārdiem “vai pēc tam, kad saņemta
informācija par apsūdzētā atrašanos ārvalstī,”.
58. 481.pantā:
papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda “kriminālprocesu” ar vārdiem “vai tā daļu”;
papildināt pantu ar ceturto  un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja kriminālprocess tiek izbeigts, bet krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, sakarā
ar kuriem personai būtu jāpiemēro disciplinārās ietekmēšanas līdzekļi vai administratīvais sods,
tiesa nosūta nepieciešamos materiālus kompetentajai institūcijai vai amatpersonai.
(5) Ja tiesa, izbeidzot kriminālprocesu vai tā daļu pret personu, konstatē, ka noziedzīgs
nodarījums ir noticis un nepieciešams noskaidrot šo nodarījumu izdarījušo personu, tā krimināllietu
vai šīs krimināllietas daļu nosūta prokuratūrai.”
59. 491.pantā:
izslēgt 3.punktu;
papildināt pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:
“9) par tehnisko līdzekļu izmantošanu tiesas sēdē.”
60. Papildināt 506.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Prokurors izsaka viedokli arī par citiem tiesas apspriedē izlemjamiem jautājumiem.”
61. Aizstāt 514.panta pirmās daļas 12.punktā vārdus “iegūto līdzekļu” ar vārdiem “iegūtās
mantas”.
62. Aizstāt 526.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “pirmstiesas izmeklēšanai” ar vārdu
“prokuratūrai”.
63. Aizstāt 528.panta pirmās daļas 11.punktā vārdus “iegūto līdzekļu” ar vārdiem “iegūtās mantas”.
64. Izteikt 529.panta 2.punktu šādā redakcijā:
“2) procesuālo izdevumu atlīdzību, nosakot termiņu sprieduma labprātīgai izpildei —
30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas;”.
65. 532.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja tiesa atbrīvo no apcietinājuma personu, kas ir ārzemnieks, kuram nav tiesību uzturēties
Latvijā, tiesa par to nekavējoties paziņo kompetentajai iestādei, kurai ir tiesības aizturēt ārzemnieku.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
66. Izslēgt 554.panta trešo daļu.
67. Aizstāt 558.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “550. un 551.pantā” ar skaitli un vārdu
“52.nodaļā”.
68. Izteikt 559.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Lietu var iztiesāt rakstveida procesā, ja:
1) apelācijas sūdzībā vai protestā ir izteikts lūgums tikai par piespriestā soda
mīkstināšanu un ja prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai
protests aizskar, pret to neiebilst;
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2)

apelācijas sūdzībā vai protestā ir norādīts uz apstākļiem, kuru dēļ pirmās instances
tiesas nolēmums katrā ziņā jāatceļ, un ja prokurors vai persona, kuras intereses un
tiesības sūdzība vai protests aizskar, pret to neiebilst;
3) apelācijas sūdzībā vai protestā ir izteikts lūgums tikai par piespriestā soda
mīkstināšanu un ja lieta pirmās instances tiesā izskatīta bez pierādījumu pārbaudes
un piespriestais sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu, kas ilgāka par pieciem
gadiem;
4) apelācijas sūdzībā vai protestā ir norādīts uz apstākļiem, kuru dēļ pirmās instances
tiesas nolēmums katrā ziņā jāatceļ, un ja lieta pirmās instances tiesā izskatīta bez
pierādījumu pārbaudes un piespriestais sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu, kas
ilgāka par pieciem gadiem.
(5) Lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida procesā norāda:
1) tiesas sastāvu, kādā lieta tiks iztiesāta;
2) tiesības prokuroram, aizstāvim un personai, kuras intereses izskatāmā sūdzība vai
protests aizskar, 10 dienu laikā pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam vai atsevišķam
tiesnesim, iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, iesniegt
viedokli par apelācijas sūdzību vai protestu;
3) nolēmuma pieejamības dienu.”
69. Izslēgt 560.panta pirmajā daļā vārdus “(izņemot privātās apsūdzības lietās)”.
70. 561.1 pantā:
aizstāt otrajā daļā vārdu “referents” ar vārdiem “tiesnesis, kuram uzdots referēt”;
aizstāt trešajā daļā vārdu “pieņem” ar vārdiem “var pieņemt”.
71. 562.pantā:
izslēgt otrajā daļā vārdus “privātās apsūdzības lietā, vai cietušais savā sūdzībā publiskās
apsūdzības lietā”;
izslēgt ceturtajā daļā vārdus “privātās apsūdzības lietā, vai cietušā sūdzība publiskās apsūdzības
lietā”.
72. Izslēgt 565.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus “privātās apsūdzības lietā, vai cietušā
sūdzību publiskās apsūdzības lietā”.
73. 578.pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “aizskar” ar vārdiem “kā arī informē apsūdzēto, kas
atrodas apcietinājumā, par viņa tiesībām lūgt, lai viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties lietas
izskatīšanā”;
papildināt otro daļu pēc vārda “paskaidrojumus” ar vārdiem “kā arī rakstveida lūgumu
nodrošināt tām iespēju piedalīties lietas iztiesāšanā”.
74. Papildināt 605.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja persona, pret kuru notiek process medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai,
savas slimības rakstura dēļ nav piedalījusies tiesas sēdē, tiesa nosūta šai personai tiesas lēmuma
kopiju.”
75. Aizstāt 607.panta ceturtajā daļā vārdus “Tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par medicīniska
rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu, vai pirmās” ar vārdu “Pirmās”.
76. Aizstāt 608.panta pirmajā daļā vārdus “tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par tā noteikšanu,
vai” ar vārdiem “pirmās instances tiesa, kuras kontrolē ir lēmuma izpilde, vai pirmās instances”.
77. Izslēgt 58.nodaļu.
78. Aizstāt 626.panta 1.punktā vārdus “(ar noziedzīgu nodarījumu saistīta) izcelsme” ar
vārdiem “izcelsme vai saistība ar noziedzīgu nodarījumu”.
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79. Papildināt 629.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Tiesas sēdē tiesas procesā iesaistītajām personām ir vienādas tiesības pieteikt noraidījumus
vai lūgumus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudē, iesniegt tiesai rakstveida
paskaidrojumus, kā arī piedalīties citu jautājumu izskatīšanā, kuri radušies tiesas procesa gaitā.”
80. 630.pantā:
papildināt pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem “vai mantas izcelsme ir noziedzīga”;
papildināt otro daļu pēc vārda “pierādīta” ar vārdiem “vai mantas izcelsme nav noziedzīga”.
81. 634.pantā:
papildināt ceturto daļu pēc vārda “spriedumu” ar vārdiem “un lēmumu”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Tiesa izpildrakstu par procesuālo izdevumu piedziņu nosūta izpildei pēc tam, kad
beidzies sprieduma un lēmuma labprātīgas izpildes termiņš.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja notiesātais slēpjas un nav zināma viņa atrašanās vieta, tās tiesas tiesnesis, kas kontrolē
sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības
atņemšanu, pieņem lēmumu par notiesātā meklēšanu. Šis lēmums nav pārsūdzams.”
82. Aizstāt 636.panta otrajā daļā vārdus “nosūta prokurora priekšraksta par sodu” ar vārdiem
“septiņu dienu laikā pēc prokurora priekšraksta par sodu stāšanās spēkā nosūta tā”.
83. Izslēgt 639.pantu.
84. Aizstāt 641.panta otrajā daļā vārdu “tiesnesis” ar vārdiem “rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis
pēc notiesātā dzīvesvietas”.
85. Aizstāt 643.panta piektajā daļā vārdu “tiesnesis” ar vārdiem “rajona (pilsētas) tiesas
tiesnesis pēc notiesātā dzīvesvietas”.
86. Papildināt 651.panta pirmo daļu pēc vārdiem “saistītos jautājumus” ar vārdiem “cik drīz
vien iespējams”.
87. Aizstāt 652.panta pirmajā daļā vārdu “tiesnesis” ar vārdiem “rajona (pilsētas) tiesas
tiesnesis pēc notiesātā dzīvesvietas”.
88. Aizstāt 655.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “lieta bijusi izbeigta” ar vārdiem
“kriminālprocess bijis izbeigts”.
89. Izteikt 659.panta 1.punktu šādā redakcijā:
“1) par lietu, kurā nolēmumu pieņēmusi pirmās instances vai apelācijas instances
tiesa, — Augstākās tiesas Senāts;”.
90. Izteikt 660.pantu šādā redakcijā:
“660.pants. Kārtība, kādā tiesa izskata lietas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem
(1) Saņēmis prokurora atzinumu kopā ar krimināllietu un izmeklēšanas materiāliem, referents
nosaka lietas izskatīšanas laiku un vietu. Par to tiek paziņots personām, kuru tiesības vai likumiskās
intereses prokurora atzinums aizskar, izskaidrojot to tiesības piedalīties tiesas sēdē. Notiesātajam,
kas atrodas brīvības atņemšanas vietā, tiek nosūtīta prokurora atzinuma kopija, informējot viņu
par tiesībām lūgt, lai viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties tiesas sēdē.
(2) Prokurora piedalīšanās tiesas sēdē ir obligāta.
(3) Personas, kuras tiesības vai likumiskās intereses aizskar prokurora atzinums, neierašanās
uz tiesas sēdi nav šķērslis lietas izskatīšanai.
(4) Lietas izskatīšana notiek kārtībā, kāda noteikta to izskatīšanai kasācijas instances tiesas
sēdē mutvārdu procesā, izņemot šajā daļā noteikto:
1) referents ziņojumā izklāsta lietas apstākļus, kas attiecas uz prokurora atzinumu;
2) pēc referenta ziņojuma prokurors pamato atzinumu.
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(5) Tiesa pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) atceļ tiesas nolēmumu pilnībā vai tā daļā, atceltajā apjomā atjauno kriminālprocesu
un lietu nosūta prokuratūrai;
2) atceļ tiesas nolēmumu pilnībā vai tā daļā, atceltajā apjomā atjauno kriminālprocesu
un lietu nosūta jaunai izskatīšanai attiecīgās instances tiesai;
3) noraida prokurora atzinumu;
4) izbeidz tiesvedību.”
91. 661.panta pirmajā daļā:
aizstāt vārdu “izmeklēšana” ar vārdu “process”;
aizstāt vārdu “iztiesāšana” ar vārdu “izskatīšana”.
92. Aizstāt 663.panta otrajā daļā vārdu “un” ar vārdu “vai”.
93. Aizstāt 668.panta otrajā daļā vārdu “un” ar vārdu “vai”.
94. 670.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pirms lietas izskatīšanas uzsākšanas tiesā iesniegtā pieteikuma vai protesta kopiju nosūta
personām, kuru tiesības vai likumiskās intereses aizskartas ar iesniegto pieteikumu vai protestu.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
95. Aizstāt 691.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas tiesas” ar vārdu “Ģenerālprokuratūras”.
96. 692.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja ir konstatēti šā likuma 682.pantā minētie nosacījumi, procesa virzītājs vai tiesa, kas
kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu
vai brīvības atņemšanu, vēršas Ģenerālprokuratūrā ar rakstveida ierosinājumu pieņemt Eiropas
apcietinājuma lēmumu.”;
aizstāt trešajā daļā vārdu “Tiesa” ar vārdu “Ģenerālprokuratūra” un vārdus “procesa
virzītāju” — ar vārdiem “ierosinājuma iesniedzēju”;
izslēgt ceturto, piekto un 5.1 daļu;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja ir konstatēts pamats Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanai, Ģenerālprokuratūra
pieņem Eiropas apcietinājuma lēmumu, kas nav pārsūdzams.”
97. 785.1 pantā:
izteikt 2.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu
latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma par
mantas konfiskāciju pasludināšanas dienā), Tieslietu ministrija, konsultējoties ar ārvalsti, pieņem
lēmumu pārskaitīt ārvalstij ne vairāk kā pusi no naudas līdzekļiem vai ārvalsts lūgumā noteikto
summu.”;
papildināt pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(22) Tieslietu ministrija, konsultējoties ar ārvalsti, var pieņemt lēmumu par citādu naudas
līdzekļu sadali, kas nav minēta šā panta 2.1 daļā un kas nekaitē Latvijas finansiālajām interesēm.
Konsultācijās ņem vērā šā panta otrās daļas nosacījumus.”;
papildināt piekto daļu pēc vārda “pārskaita” ar vārdiem “kā arī naudas līdzekļu vai mantas
sadales kritērijus”.
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98. 801.16 pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi nav lielāki par 10 000 eiro
ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā
nolēmuma par mantas konfiskāciju pasludināšanas dienā), Tieslietu ministrija pieņem lēmumu
par atteikumu pārskaitīt naudas līdzekļus Eiropas Savienības dalībvalstij. Ja mantas konfiskācijas
rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos, Tieslietu ministrija
pieņem lēmumu pārskaitīt attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij pusi no naudas līdzekļiem.”;
izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Tieslietu ministrija, konsultējoties ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti, var pieņemt
lēmumu par citādu naudas līdzekļu sadali, kas nav minēta šā panta otrajā daļā un kas nekaitē
Latvijas finansiālajām interesēm.”;
papildināt sesto daļu pēc vārda “pārskaita” ar vārdiem “kā arī naudas līdzekļu vai mantas
sadales kritērijus”.
99. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30. un 31.punktu šādā redakcijā:
“27. Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas
kvalificēti pēc Krimināllikuma 130.panta otrās daļas, 157. un 158.panta saistībā ar neslavas celšanu
plašsaziņas līdzeklī, kriminālprocess tiek pabeigts privātās apsūdzības kriminālprocesa izskatīšanas
kārtībā, kāda bija noteikta līdz 2010.gada 31.decembrim.
28. Tiesnesis privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai iesniegto sūdzību, par kuru
līdz 2010.gada 31.decembrim nav pieņemts lēmums, bez izlemšanas nosūta izmeklēšanas iestādei.
Augstāka līmeņa tiesas tiesnesis saņemtu, bet līdz 2010.gada 31.decembrim neizskatītu sūdzību
par tiesneša lēmumu atteikties uzsākt privātās apsūdzības kriminālprocesu, izskata šajā likumā
noteiktajā sūdzību izskatīšanas kārtībā.
29. Līdz šā likuma 235.panta septītajā daļā, 239.panta sestajā daļā, 240.panta sestajā daļā un
366.panta ceturtajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā
līdz 2011.gada 1.septembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.726
“Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”, ciktāl tie nav pretrunā ar
šo likumu.
30. Tās lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 253.1,
348. un 349.panta, kuras nodotas atbilstoši noteiktajai piekritībai izskatīšanai apgabaltiesā līdz
2010.gada 31.decembrim, izskatāmas tajā pašā tiesā, kurā tās iesniegtas.
31. Ierosinājumi par Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanu, kuri iesniegti tiesā līdz
2010.gada 31.decembrim, izskatāmi un Eiropas apcietinājuma lēmumi pieņemami kārtībā, kāda
bija spēkā līdz minētajam datumam.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

505. 1420L/9

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.;
2008, 24.nr.; 2009, 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 155., 193.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”.
2. 1.pantā:
aizstāt 1.punktā vārdus “valsts (pašvaldību)” ar vārdiem “publiskas personas”;
izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9) publiskas personas iestāde (turpmāk — iestāde) — šā likuma izpratnē arī tiesu un
prokuratūras iestādes;”;
izslēgt 10.punktu;
aizstāt 11.punkta ievaddaļā vārdus “valstij vai pašvaldībai” ar vārdiem “publiskai personai”;
izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12) atsavināšanas ierosinājums — šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās personas
iesniegums, kurš noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kuru
reģistrējusi attiecīgā publiskā persona vai kurš reģistrēts publiskas personas iestādē
un uz kuru pamatojoties publiska persona vai tās iestāde var uzsākt publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu.”
3. 2.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā
kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības
valdījumā vai turējumā.”;
aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus “valstij vai pašvaldībai” ar vārdiem “publiskai personai”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami Valsts meža dienesta apsaimniekotajos zinātniskās
izpētes mežos, valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes
un valsts izglītības iestādes, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mežsaimniecības
izglītības programmu grupā, apsaimniekotajos valsts mežos iegūtās produkcijas atsavināšanai.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Valsts meža dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un
valsts izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mežsaimniecības izglītības
programmu grupā, ar lietotāja tiesībām (Civillikuma 1195.—1200.pants) iegūst un par iespējami
augstāko cenu atsavina valsts mežu produkciju. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”
maksā valsts pamatbudžetā valstij piekritīgo peļņas daļu (dividendi) no valsts mežu produkcijas
atsavināšanas rezultātā iegūtās peļņas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Valsts meža dienesta,
Dabas aizsardzības pārvaldes un valsts izglītības iestādes, kura īsteno profesionālās izglītības
programmas mežsaimniecības izglītības programmu grupā, valsts mežu produkcijas atsavināšanas
rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti šo valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumos.”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Attiecībā uz publiskas personas ārvalstī esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas procesuālo
kārtību šo likumu piemēro tiktāl, ciktāl tā piemērošanu neierobežo attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.”
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4. Aizstāt 3.pantā vārdus “valsts vai pašvaldība” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem
“publiska persona” (attiecīgā locījumā).
5. 4.pantā:
aizstāt vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”;
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.”;
izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Publiskas personas kustamās mantas maiņu vai nodošanu piegādātājam, izdarot
ieskaitu, attiecībā uz valsts kustamo mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā
uz atvasinātas publiskas personas kustamo mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot publiskas personas vai tās
iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai
personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz
valsts mantu nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu —
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.”
6. 5.pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu
publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta
līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo īpašumu projekta
galasaņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija,
dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
(2) Attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumu
atļaut atsavināšanas ierosinājumā minētās publiskās personas mantas atsavināšanu vai pamatotu
atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas
ierosinājuma saņemšanas dienas. Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemes starpgabalu, kas
nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par atļauju atsavināt zemes starpgabalu attiecīgi Ministru
kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem sešu mēnešu laikā no dienas,
kad zemes starpgabals ierakstīts zemesgrāmatā.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija divu mēnešu laikā pēc tam, kad šā likuma
4.panta ceturtās daļas 3. un 4.punktā minētās personas noteiktā kārtībā ir iesniegušas atsavināšanas
ierosinājumu par atvasinātas publiskas personas īpašumā esošiem apbūvētiem zemesgabaliem,
pievienojot visus dokumentus, kas apliecina personas pirmpirkuma tiesības, pieņem lēmumu par
attiecīgā zemesgabala pārdošanu.”
7. 6.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “valsts vai pašvaldības iestādes” ar vārdiem “publiskas personas
vai tās iestādes”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.”
8. Aizstāt 7.pantā vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”.
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9. 8.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu
organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās
iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.”
10. Izteikt 9.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu,
nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija.
(3) Kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība,
kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.”
11. 10.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “pašvaldības domes” ar vārdiem “atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcijas”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “likumam “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”” ar
vārdiem “Publisko iepirkumu likumam”.
12. 11.pantā:
aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “valsts un pašvaldību” ar vārdiem “publiskas personas”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz
2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai atvasinātas publiskas personas revīzijas
komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz
1000 latus, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota.”
13. Aizstāt 14.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem
“publiskas personas”.
14. 36.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Publiskas personas mantas nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu valsts vārdā
paraksta finanšu ministrs vai viņa pilnvarota persona, atvasinātas publiskas personas vārdā —
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona,
bet kustamās mantas pirkuma līgumu — publiskas personas vai tās iestādes, kuras valdījumā vai
turējumā manta atrodas, vadītājs vai viņa pilnvarota persona vai kapitālsabiedrības, kuras valdījumā
vai turējumā manta atrodas, pārvaldes institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.”;
aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”.
15. 37.pantā:
aizstāt vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Sludinājums par valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav pašvaldība, mantas
pārdošanu publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bet par pašvaldības mantas pārdošanu —
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā.”
16. 38.pantā:
aizstāt vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”” ar
vārdiem “Publisko iepirkumu likumu”.
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17. 38.1 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Publiskas personas kustamo mantu var mainīt pret līdzvērtīgu citas personas kustamo
mantu, kas nepieciešama publiskas personas vai tās iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai.
Publiskas personas kustamās mantas maiņu pret līdzvērtīgu citas personas kustamo mantu var
piemērot, iepriekš neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “Valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “Publiskas personas”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Publiskas personas kustamās mantas maiņu izsludina publiskas personas vai tās iestādes
mājaslapā internetā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā publiska persona vai tās iestāde izvēlas
piedāvājumu publiskas personas kustamās mantas maiņai pret līdzvērtīgu citas personas kustamo
mantu.”
18. Aizstāt 39.panta pirmajā daļā vārdus “Valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “Publiskas
personas”.
19. Izteikt 40.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Lēmumu par publiskas personas mantas ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības
pamatkapitālā pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija,
bet esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā — attiecīgi šā likuma 5. vai 6.pantā noteiktā institūcija
(amatpersona).”
20. 41.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Nekustamā īpašuma pirkuma vai maiņas līgumu valsts vārdā paraksta finanšu ministrs
vai viņa pilnvarota persona, atvasinātas publiskas personas vārdā — attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona, bet kustamās mantas pirkuma vai
maiņas līgumu — publiskas personas vai tās iestādes, kuras valdījumā vai turējumā manta atrodas,
vadītājs vai viņa pilnvarota persona vai kapitālsabiedrības, kuras valdījumā vai turējumā manta
atrodas, pārvaldes institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.”;
aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”.
21. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“IV nodaļa. Publiskas personas mantas nodošana bez atlīdzības”.
22. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:
“42.pants. (1) Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas
personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez
atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādas atvasinātas publiskas personas
funkcijas veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, kā arī paredz nosacījumu, ka gadījumā,
ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas funkciju
veikšanai, atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij.
(2) Atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas
atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības var noteikt,
kādas valsts pārvaldes funkcijas vai atvasinātas publiskas personas funkcijas veikšanai nekustamais
īpašums tiek nodots, kā arī paredzēt nosacījumu, ka gadījumā, ja nodotais nekustamais īpašums
vairs netiek izmantots publiskas personas funkciju veikšanai, valsts vai atvasinātā publiskā persona,
kurai nekustamais īpašums bez atlīdzības nodots, šo īpašumu bez atlīdzības nodod atvasinātai
publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
(3) Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības valsts, atvasinātu publisku
personu, kā arī citu publisko tiesību subjektu īpašumā.
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(4) Publiskas personas kustamo mantu var dāvināt un ziedot citos likumos un Ministru
kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un gadījumos.”
23. Aizstāt 43.pantā vārdus “valsts vai pašvaldības” ar vārdiem “publiskas personas”.
24. Aizstāt 44.pantā vārdus “Valsts vai pašvaldība” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Publiska
persona” (attiecīgā locījumā).
25. Aizstāt 44.1 pantā vārdus “pašvaldības dome” ar vārdiem “atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija”.
26. 45.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Valsts dzīvojamo māju, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, kā arī dzīvokļa
īpašumu vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas
attiecīgā valsts dzīvojamā māja vai dzīvokļa īpašums. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par
valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod bez
atlīdzības pašvaldības īpašumā. Ja mēneša laikā attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu
vai atsakās pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, to atsavina šajā
likumā noteiktajā kārtībā.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “Pašvaldībai nepiedāvā nodot tās īpašumā valsts dzīvojamo māju vai
tās domājamo daļu” ar vārdiem “Pašvaldībai nepiedāvā nodot tās īpašumā valsts dzīvojamo māju”.
27. Izteikt 47.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Publiskas personas mantas atsavināšanā iegūtos līdzekļus pēc atsavināšanas izdevumu
segšanas ieskaita attiecīgās publiskās personas budžetā.”
28. Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

506. 1421L/9

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 20.nr.; 2006, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23.nr.) šādus grozījumus:
1. 6.pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“6.pants. Biedrības un nodibinājuma nosaukums un simbolika
(1) Biedrības un nodibinājuma nosaukums un simbolika nedrīkst būt pretrunā ar
normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem, piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma
vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai
antikonstitucionālu, nosaukums un simbolika nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Biedrība vai nodibinājums, kura tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tā nosaukumu
vai simboliku, var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot šo nosaukumu vai simboliku, kā arī
lai atlīdzina biedrībai vai nodibinājumam ar tā nosaukuma vai simbolikas prettiesīgu izmantošanu
nodarītos zaudējumus.”
2. 15.pantā:
papildināt 5.punktu pēc vārdiem “personas kodu” ar vārdiem “(ja tāda nav, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi)”;
izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
“8) ziņas par likvidatora iecelšanu, norādot viņa vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda
nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas
datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un tiesības pārstāvēt biedrību
vai nodibinājumu kopīgi vai atsevišķi;”;
papildināt 9.punktu pēc vārdiem “personas kodu” ar vārdiem “(ja tāda nav, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi)”.
3. Papildināt 24.panta otrās daļas 3.punktu pēc vārdiem “personas kodu” ar vārdiem “(ja tāda
nav, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti
un institūciju, kas dokumentu izdevusi)”.
4. Papildināt 28.panta otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “personas kods” ar vārdiem
“(ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums,
valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)”.
5. Izslēgt 32.panta trešo daļu.
6. Papildināt 45.panta sesto daļu pēc vārdiem “izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa
ievēlēšanu” ar vārdiem “pievienojot tam valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli”.
7. Papildināt 57.panta otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:
“3) apdraud valsts vai sabiedrisko drošību.”
8. Papildināt 60.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “(ja tāda nav, norāda dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi)”.
9. Izteikt 90.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:
“10) statūtu grozījumu izdarīšanas gadījumus un kārtību.”
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10. Papildināt 105.panta trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:
“3) apdraud valsts vai sabiedrisko drošību.”
11. Papildināt 107.panta trešās daļas otro teikumu ar vārdiem “(ja tāda nav, norāda dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi)”.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī’’ 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

507. 1422L/9

Informācijas tehnoloģiju drošības likums

1.pants. Likuma mērķis
(1) Likuma mērķis ir uzlabot informācijas tehnoloģiju drošību, nosakot svarīgākās prasības,
lai garantētu tādu būtisku pakalpojumu saņemšanu, kuru sniegšanai tiek izmantotas šīs tehnoloģijas.
(2) Informācijas tehnoloģiju drošība ir sargājama tā, lai varētu savlaicīgi prognozēt un novērst,
kā arī pārvarēt šīs drošības apdraudējumu un likvidēt tā sekas.
(3) Informācijas tehnoloģijas šā likuma izpratnē ir tehnoloģijas, kuras tām paredzēto
uzdevumu izpildei veic informācijas elektronisko apstrādi, tai skaitā izveidošanu, dzēšanu,
glabāšanu, attēlošanu vai pārsūtīšanu.
2.pants. Likuma darbība
(1) Likums attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī uz komersantiem un citām
privāto tiesību juridiskajām personām (turpmāk — privāto tiesību juridiskās personas).
(2) Likums neattiecas uz elektronisko sakaru tīklos pārraidāmās informācijas saturu
(piemēram, uz informācijas sabiedrības pakalpojumu saturu un audiovizuālajiem darbiem).
3.pants. Informācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra
(1) Informācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra ir infrastruktūra, kuru atbilstoši
Nacionālās drošības likumam apstiprina Ministru kabinets.
(2) Informācijas tehnoloģiju kritisko infrastruktūru aizsargā, lai nodrošinātu valstij un
sabiedrībai būtisku pamatfunkciju veikšanu. Turklāt tiek nodrošināta informācijas tehnoloģiju
kritiskās infrastruktūras integritāte, pieejamība un konfidencialitāte.
(3) Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un
īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
4.pants. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
(1) Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija (turpmāk — Drošības
incidentu novēršanas institūcija) veicina informācijas tehnoloģiju drošību Latvijas Republikā.
Drošības incidentu novēršanas institūcijas darbību nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde sakaru
nozarē. Tās darbības uzdevumi un tiesības tiek deleģētas Latvijas Universitātes aģentūrai “Latvijas
Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”, kas šos uzdevumus izpilda un tiesības īsteno
attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pakļautībā atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un
deleģēšanas līguma noteikumiem. Vadošā valsts pārvaldes iestāde sakaru nozarē pakļautību īsteno
atbilstoši normatīvajiem aktiem un deleģēšanas līguma noteikumiem, tai skaitā kontrolējot deleģēto
uzdevumu efektīvu pildīšanu, dodot rīkojumus par to izpildi un pieprasot nepieciešamo informāciju.
(2) Drošības incidentu novēršanas institūcijā personas tiek nodarbinātas dienesta vai darba
tiesisko attiecību ietvaros, ja tās ir tiesīgas saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam
un atbilst citām tiesību aktos izvirzītajām prasībām. Drošības incidentu novēršanas institūcijā
nodarbinātās personas, pildot deleģētos uzdevumus, ievēro tiesību principus un atbild par savas
darbības vai bezdarbības tiesiskumu.
(3) Drošības incidentu novēršanas institūcija nav tiesīga pieprasīt nekādu samaksu par
darbībām, kas saistītas ar šajā likumā noteikto funkciju izpildi.
(4) Valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām ir pienākums
sadarboties ar Drošības incidentu novēršanas institūciju, sniedzot tai nepieciešamo informāciju un
pildot tās likumīgās prasības.
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(5) Valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par Drošības incidentu
novēršanas institūcijas uzdevumu, tiesību un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
(6) Šajā likumā noteikto tiesību īstenošanai izdoto tiešu valsts drošības vai informācijas
tehnoloģiju drošības apdraudējumu novēršanai paredzēto administratīvo aktu apstrīdēšana
vai pārsūdzēšana neaptur šo aktu darbību. Tas neattiecas uz administratīvajiem aktiem par
administratīvo sodu uzlikšanu.
(7) Pieņemot pārvaldes lēmumus, Drošības incidentu novēršanas institūcija ievēro Valsts
pārvaldes iekārtas likuma prasības.
5.pants. Drošības incidentu novēršanas institūcijas uzdevumi un tiesības
(1) Drošības incidentu novēršanas institūcija:
1) uztur vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu;
2) sniedz atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidenta novēršanā vai koordinē
to novēršanu;
3) uztur sabiedrībai pieejamā veidā atbilstoši aktuālajiem apdraudējumiem izstrādātas
rekomendācijas par aktuālo informācijas tehnoloģiju risku novēršanu;
4) veic pētniecisko darbu, organizē izglītojošus pasākumus, apmācību un mācības
informācijas tehnoloģiju drošības jomā;
5) sniedz atbalstu valsts institūcijām valsts drošības sargāšanā, kā arī noziedzīgu
nodarījumu un citu likumpārkāpumu atklāšanā (izmeklēšanā) informācijas tehnoloģiju
jomā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos datu apstrādes ierobežojumus;
6) uzrauga, kā valsts un pašvaldību institūcijas un elektronisko sakaru komersanti
izpilda šajā likumā noteiktos pienākumus;
7) sadarbojas ar starptautiski atzītām informācijas tehnoloģiju drošības incidentu
novēršanas institūcijām (vienībām);
8) veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
(2) Drošības incidentu novēršanas institūcija ir tiesīga:
1) pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību
juridiskajām personām tehnisko informāciju par notikušu vai notiekošu informācijas
tehnoloģiju drošības incidentu (informācija par incidenta apjomu, incidentu
izraisījušu kaitniecisku programmatūru datnes, ievainojamību apraksts, incidenta
novēršanai veiktie tehniskie pasākumi, informācija par kaitnieku darbībām vai cita
tehniskā informācija, ieskaitot IP adreses);
2) iegūt no valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām
pēc abpusējas vienošanās tiešsaistes datu plūsmas tehniskos parametrus;
3) veikt informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras pārbaudes;
4) pieņemt lēmumus (arī izdot administratīvos aktus), lai nodrošinātu šajā likumā
valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privāto tiesību juridiskajām personām
noteikto pienākumu izpildi.
6.pants. Rīcība informācijas tehnoloģiju drošības incidenta gadījumā
(1) Informācijas tehnoloģiju drošības incidents (turpmāk — drošības incidents) ir kaitīgs
notikums vai nodarījums, kura rezultātā tiek apdraudēta informācijas tehnoloģiju integritāte,
pieejamība vai konfidencialitāte.
(2) Valsts vai pašvaldības institūcija, informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs drošības incidenta gadījumā veic visas tā novēršanai nepieciešamās
darbības (it īpaši izpilda Drošības incidentu novēršanas institūcijas rekomendācijas par vēlamo
sākotnējo rīcību drošības incidenta gadījumā), kā arī tūlīt informē par notikušo Drošības incidentu
novēršanas institūciju. Drošības incidentu novēršanas institūcija vienojas ar drošības incidenta
pieteicēju par atbalsta sniegšanu drošības incidenta novēršanā.
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(3) Privāto tiesību juridiskās personas, uz kurām neattiecas šā panta otrajā daļā noteiktie
pienākumi, drošības incidenta gadījumā veic visas tā novēršanai nepieciešamās darbības un var
pēc savas iniciatīvas informēt par notikušo Drošības incidentu novēršanas institūciju. Drošības
incidentu novēršanas institūcija vienojas ar drošības incidenta pieteicēju par atbalsta sniegšanu
drošības incidenta novēršanā.
(4) Drošības incidentu novēršanas institūcija, konstatējusi drošības incidentu, kas apdraud
nacionālo drošību, par to informē satiksmes ministru, par nozari atbildīgo ministru un kompetento
valsts drošības iestādi, kā arī iesniedz priekšlikumus par nepieciešamo rīcību, bet, konstatējusi tādu
drošības vai integritātes pārkāpumu, kas būtiski ietekmējis elektronisko sakaru tīklu darbību vai
pakalpojumu sniegšanu, var informēt par notikušo Eiropas Savienības dalībvalstu valsts pārvaldes
iestādes un Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru. Drošības incidentu novēršanas
institūcija var informēt sabiedrību vai arī prasīt, lai to dara attiecīgie elektronisko sakaru komersanti,
ja tā uzskata, ka pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības interesēs.
7.pants. Personas datu apstrāde
(1) Drošības incidentu novēršanas institūcija ir tiesīga saņemt un apstrādāt personas datus,
lai pamatotu vai izslēgtu aizdomas par drošības incidentu vai to novērstu, ja personas datus nav
iespējams anonimizēt un pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) kaitnieciska programmatūra varētu saturēt personas datus;
2) personas dati tiek pārraidīti, izmantojot kaitniecisku programmatūru;
3) personas dati var sniegt būtisku informāciju par kaitniecisku programmatūru.
(2) Ja tiek konstatēts drošības incidents, personas datu apstrāde ir atļauta, lai nodrošinātu
aizsardzību pret kaitniecisku programmatūru vai tās radītajām sekām, kā arī atklātu citu kaitniecisku
programmatūru un nodrošinātu aizsardzību pret to.
(3) Apstrādātos personas datus Drošības incidentu novēršanas institūcija drīkst nodot šā
likuma 5.panta pirmās daļas 5. un 7.punktā minētajām institūcijām (vienībām), lai atpazītu un
novērstu tādas kaitnieciskas programmatūras darbību, kas var radīt vai rada draudus nacionālajai
vai sabiedrības drošībai.
(4) Personas datu apstrādi, kas nav saistīta ar tāda incidenta novēršanu, sakarā ar kuru šie
dati iegūti, Drošības incidentu novēršanas institūcijai ir atļauts veikt vienīgi tad, ja tā sagatavo un
nosūta Datu valsts inspekcijai plānotās personas datu apstrādes un aizsardzības aprakstu. Drošības
incidentu novēršanas institūcija līdz nākamā gada 20.janvārim sagatavo un iesniedz Datu valsts
inspekcijai ziņojumu par iepriekšējā gadā veikto personas datu apstrādi.
8.pants. Valsts un pašvaldību institūciju informācijas tehnoloģiju drošība
(1) Valsts un pašvaldību institūciju informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību nodrošina
katras attiecīgās institūcijas vadītājs.
(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs nosaka atbildīgo personu, kura īsteno
informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību attiecīgajā institūcijā (turpmāk šajā pantā — atbildīgā
persona). Par atbildīgās personas noteikšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informējama
Drošības incidentu novēršanas institūcija.
(3) Atbildīgajai personai papildus citos tiesību aktos noteiktajam ir šādi pienākumi:
1) organizēt institūcijas informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību;
2) ne retāk kā reizi gadā veikt informācijas tehnoloģiju drošības pārbaudi un atbilstoši
tās rezultātiem organizēt atklāto trūkumu novēršanu;
3) vismaz reizi gadā apmeklēt Drošības incidentu novēršanas institūcijas organizētu
apmācību informācijas tehnoloģiju drošības jautājumos;
4) ne retāk kā reizi gadā veikt institūcijas darbinieku instruktāžu informācijas
tehnoloģiju drošības jautājumos.
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(4) Katra valsts vai pašvaldības institūcija, ņemot vērā šajā likumā un citos normatīvajos
aktos noteikto, nodrošina, ka šajā institūcijā ir reglamentēti informācijas tehnoloģiju
drošības noteikumi, kuros ietverti vismaz informācijas tehnoloģiju apraksti un
shēmas, informācijas tehnoloģiju risku analīze, informācijas tehnoloģiju risku un
drošības incidentu vadības plāns, noteikti informācijas tehnoloģiju uzturēšanā
iesaistīto personu pienākumi, kā arī gādā par to, ka pastāvīgi tiek uzraudzīta un
kontrolēta šo noteikumu izpilde.
9.pants. Publisko elektronisko sakaru tīklu drošība
(1) Elektronisko sakaru komersantiem ir šādi pienākumi:
1) ja attiecīgais komersants nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu, —
nodrošināt šā sakaru tīkla integritāti, tādējādi panākot pakalpojumu sniegšanas
nepārtrauktību, kā arī sastādīt rīcības plānu elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas
darbības nodrošināšanai, tajā norādot tehniskos un organizatoriskos pasākumus,
kuru mērķis ir pārvarēt tīkla un pakalpojumu sniegšanas drošības apdraudējumus;
2) ziņot Drošības incidentu novēršanas institūcijai par drošības vai integritātes
pārkāpumiem, kas būtiski ietekmējuši elektronisko sakaru tīkla darbību vai pakalpojumu
sniegšanu. Par būtisku drošības vai integritātes pārkāpumu uzskatāms incidents, kura
rezultātā elektronisko sakaru tīkls nedarbojas vismaz 24 stundas pēc kārtas;
3) pēc Drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījuma sniegt tai pakalpojumu
un tīkla drošības vai integritātes novērtēšanai nepieciešamo informāciju, tostarp
dokumentētu drošības politiku;
4) pēc Drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījuma, ja konstatēti būtiski
drošības vai integritātes pārkāpumi, organizēt drošības auditu, ko veic ar Drošības
incidentu novēršanas institūciju saskaņots kvalificēts un no iesaistītajām pusēm
neatkarīgs tiesību subjekts. Par audita rezultātiem tiek informēta Drošības incidentu
novēršanas institūcija. Auditā konstatētos pārkāpumus novērš un audita izmaksas
sedz elektronisko sakaru komersants;
5) pēc Drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījuma īslaicīgi, bet ne ilgāk kā
24 stundas, slēgt galalietotājam piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, ja galalietotājs
būtiski apdraud citu lietotāju tiesības vai informācijas sistēmu, vai elektronisko
sakaru tīklu drošību. Pieprasot šādas darbības veikšanu, Drošības incidentu
novēršanas institūcija norāda pieprasījuma iemeslu.
(2) Ministru kabinets nosaka rīcības plānā elektronisko sakaru tīkla nepārtrauktas darbības
nodrošināšanai ietveramo informāciju, šā plāna izpildes kontroles kārtību un kārtību, kādā
galalietotājiem tiek īslaicīgi slēgta piekļuve elektronisko sakaru tīklam.
10.pants. Nacionālā informācijas tehnoloģiju drošības padome
Lai koordinētu ar informācijas tehnoloģiju drošību saistīto uzdevumu un pasākumu
plānošanu un veikšanu, Ministru prezidents izveido Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības
padomi, kuras darbību nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde sakaru nozarē.
Pārejas noteikumi
1. Šā likuma 9.pants stājas spēkā 2011.gada 1.maijā.
2. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.februārim izdod šā likuma 3.panta trešajā daļā
paredzētos noteikumus.
3. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.maijam izdod šā likuma 9.panta otrajā daļā paredzētos
noteikumus.
4. Ministru prezidents līdz 2011.gada 1.februārim izveido šā likuma 10.pantā noteikto
Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi.
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Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada
25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem
reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem,
direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām
un to savstarpēju savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un
pakalpojumu atļaušanu.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

508. 1423L/9

Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002,
23.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2007, 3.nr.; 2008, 1., 24.nr.; 2009, 13., 15., 20.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 200.nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 35.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(21) Aizņēmumu, kura apjoms saimnieciskā gada laikā pārsniedz 20 procentus no
gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā iekšzemes kopprodukta apjoma saimnieciskajā gadā,
kā arī aizņēmumu, kura saņemšana un nosacījumi atzīstami par svarīgu un nozīmīgu valsts un
sabiedrības dzīves jautājumu un skar nodokļu politikas īstenošanu, sociālās aizsardzības sistēmu
vai citu likumdošanas ceļā izšķiramu jautājumu, finanšu ministrs valsts vārdā var ņemt tikai pēc
tam, kad:
1) Ministru prezidents vai finanšu ministrs par attiecīgo aizņēmumu ir sniedzis
ziņojumu Saeimas sēdē;
2) ir pieņemts un stājies spēkā likums par attiecīgo aizņēmumu.
2
(2 ) Šā panta 2.1 daļā minētajā Ministru prezidenta vai finanšu ministra ziņojumā par attiecīgo
aizņēmumu it īpaši pamatojama aizņēmuma nepieciešamība, norādāms tā apmērs, izmantošanas
mērķis, termiņš, atmaksas grafiks, kā arī valdības iecerētā rīcība aizņēmuma nosacījumu un tā
atmaksas izpildei.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

509. 1424L/9

Grozījums Dokumentu legalizācijas likumā

Izdarīt Dokumentu legalizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2007, 9.nr.) šādu grozījumu:
3.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šo likumu nepiemēro, ja publisks dokuments ir izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā. Ja iestādei, kas pieņem šādu publisku
dokumentu, radušās šaubas par tā autentiskumu, iestāde rakstveidā sazinās ar ārvalsts iestādi, kas
publisko dokumentu ir izsniegusi vai ir atbildīga par publiskā dokumenta autentiskumu, ja Saeimas
apstiprinātajos starptautiskajos līgumos vai Eiropas Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī”’ 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

510. 1425L/9

Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.;
2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3.,
12., 24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2., 15., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 82., 131.nr.)
šādu grozījumu:
Izteikt 9.panta pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:
“12) summas, kas uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu
vienošanos par laulāto kopīgās mantas sadali saņemtas laulības šķiršanas sakarā;”.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

511. 1426L/9

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001,
5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6.,
12., 15., 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 13.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja deputātam atbilstoši šā panta otrajai daļai jau izmaksāts pabalsts, tad attiecīgus ieturējumus
veic no šā panta pirmajā daļā noteiktās deputāta algas.”
2. Papildināt V nodaļas 3.1 apakšnodaļu ar 118.3 pantu šādā redakcijā:
“118.3 (1) Ārlietu ministrs ne vēlāk kā 16.janvārī iesniedz Saeimai ar Ministru prezidentu
saskaņotu ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā, ietverot šajā
ziņojumā arī informāciju par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos.
Šā ziņojuma kopijas nekavējoties izsniedz deputātiem.
(2) Ja nav priekšlikuma vai prasības par Saeimas ārkārtas sesijas vai ārkārtas sēdes sasaukšanu,
Prezidijs ikgadējo ārlietu ministra ziņojumu iekļauj izskatīšanai Latvijas Republikas starptautiskās
(de jure) atzīšanas dienai tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē.
(3) Saeimas sēdē, kurā tiek izskatīts minētais ziņojums, ārlietu ministrs ziņo par to, pēc tam
tiek atklātas debates. Pēc debatēm runā, ja to vēlas, vienīgi ārlietu ministrs.”
3. Papildināt 163.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā noteikto komisiju sēdes ieraksta
audioformātā.”
4. Izslēgt 185.5 pantu.
5. Izslēgt 188.panta otro teikumu.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī”’ 10.11.2010., Nr.178.

55

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2010. gada 25. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

512. 1427L/9

Grozījums Attīstības plānošanas sistēmas likumā

Izdarīt Attīstības plānošanas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51.nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 12.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Pirmajā un trešajā gadā pēc Saeimas vēlēšanām Ministru prezidents ziņo Saeimai
par valsts ilgtspējīgu attīstību un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu attiecīgajā
laikposmā.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

513. 1428L/9

Grozījums likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa
aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu
medicīnā”

Izdarīt likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu
izmantošanu medicīnā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992,
1./2. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2004,
13.nr.; 2009, 1.nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā persona var iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.februārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

514. 1429L/9

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas
Republikas valdības vienošanos par Latvijas
Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas
teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu
vienkāršošanu

1.pants. 2010.gada 23.augustā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas
Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas
teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu
tiek pieņemta un apstiprināta.
2.pants. Vienošanās nosacījumos paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.
3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma
Vienošanās latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija un pielikumi “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.

58

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2010. gada 25. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

515. 1430L/9

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 14., 23.nr.; 2006, 1.nr.;
2007, 3., 21.nr.; 2008, 3., 5.nr.; 2009, 14., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 91.nr.) šādus
grozījumus:
1. 1.pantā:
izslēgt 14.punktu;
papildināt pantu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:
“22) materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku — materiāli un
izstrādājumi, kas ir nonākuši saskarē ar pārtiku un paredzēti saskarei ar pārtiku,
turklāt ir pamats uzskatīt, ka tie nonāks saskarē ar pārtiku vai pārnesīs savas
sastāvdaļas uz pārtiku normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos;
23) jaunā pārtika — pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas atbilst
Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 27.janvāra regulas (EEK) Nr.258/97, kas
attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām,
1.panta 2.punktā noteiktajām kategorijām.”
2. Izslēgt 4.panta desmito daļu.
3. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ministru kabinets attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar
pārtiku, nosaka:
1) obligātās nekaitīguma prasības;
2) kārtību, kādā apturama to izplatīšana un izmantošana, kā arī turpmākās izmantošanas
un iznīcināšanas kārtību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā;
3) ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas, darbības apturēšanas
un atjaunošanas, kā arī reģistrācijas anulēšanas kārtību.”
4. Papildināt 19.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ministru kabinets apstiprina uztura normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo
izglītības iestāžu izglītojamiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.”
5. Papildināt 20.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ministru kabinets nosaka maksu par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma
sagatavošanu un tās maksāšanas kārtību.”
6. Papildināt 21.panta otro daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:
“18) uzraudzīt un kontrolēt saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu
ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas procesu.”
7. Izteikt 21.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pārtikas un veterinārajā dienestā ietilpst centrālā pārvalde un teritoriālās
struktūrvienības.”
8. 22.pantā:
papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda “uzņēmumu” ar vārdiem “un saskarei ar pārtiku
paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu”;
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papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:
“8) apturēt saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu izplatīšanu, to
ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu darbību, atzīt saskarei ar pārtiku
paredzētos materiālus un izstrādājumus par izplatīšanai nederīgiem un izņemt
tos no apgrozības, ja radušās pamatotas aizdomas vai ir konstatēts šo materiālu
un izstrādājumu kaitīgums cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi. Lēmums izpildāms
nekavējoties.”
9. 23.pantā:
aizstāt 2.punktā vārdus “priekšmeti, kas nonāk saskarē” ar vārdiem “izstrādājumi, kas
paredzēti saskarei”;
papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:
“8) saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un
izplatīšanas procesi.”
10. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:
“16. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 19.panta 3.1 daļā minētos
noteikumus.
17. Šā likuma 20.panta trešā daļa un grozījumi 21.1 panta pirmajā daļā attiecībā uz Pārtikas
un veterinārā dienesta sastāvu stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
18. Šā likuma 1.panta 22.punkts, 21.panta otrās daļas 18.punkts, 22.panta otrās daļas
8.punkts, 23.panta 8.punkts, grozījumi 10.panta pirmajā daļā attiecībā uz Ministru kabineta
noteikumiem par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, 22.panta otrās
daļas 1.punktā attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta kompetenci, veicot kontroli saskarei
ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumā,
un 23.panta 2.punktā attiecībā uz vārdu “priekšmeti, kas nonāk saskarē” aizstāšanu ar vārdiem
“izstrādājumi, kas paredzēti saskarei” stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
19. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.martam saskaņā ar šā likuma 4.panta trešo daļu izdod
noteikumus, kas paredz īpašās prasības diētiskajai pārtikai. Līdz Ministru kabineta noteikumu
spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.martam piemērojami Ministru kabineta
2005.gada 10.maija noteikumi Nr.323 “Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas
nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un
tās izmaksu segšanas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 10. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.11.2010., Nr.178.
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516. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Laumu Volbergu par
apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas
tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

517. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Ilzi Ošiņu par apgabaltiesas
tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

518. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Ilzi Celmiņu par apgabaltiesas
tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

519. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Valdu Zommeri par
apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī
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520. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē iecēlusi Ievu Višķeri par rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

521. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Ivetu Risbergu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

522. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Annu Mihailovu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

523. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Tatjanu Bormani par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī
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524. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē iecēlusi Lauru Konošonoku par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

525. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē iecēlusi Agnesi Juškeviču par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

526. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Edgaru Mukānu par
zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī

527. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 28.oktobra sēdē apstiprinājusi Anželiku Dreksleri par
zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 28.oktobrī
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528. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Didža Zemmera deputāta
pilnvaras.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

529. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Lindas Mūrnieces deputātes
pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Rīgas
vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

530. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Gunta Rozīša deputāta
pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

531. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Laimja Šāvēja deputāta
pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī
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532. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Māra Dzelzskalna deputāta
pilnvaras uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

533. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Aivara Volfa deputāta
pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales
vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

534. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Anša Saliņa deputāta
pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales
vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

535. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Lienes Liepiņas deputātes
pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes
vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī
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536. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Anda Caunīša deputāta
pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes
vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

537. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Jāņa Reira deputāta pilnvaras
uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu
apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

538. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Ilzes Verginas deputātes
pilnvaras uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības “Vienotība” kandidātu saraksta Vidzemes
vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

539. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē nolēmusi pieņemt šādus Saeimas pastāvīgo
komisiju izveidošanas noteikumus:
1. Veidojot Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmajā daļā minētās komisijas, tiek ievēroti
Kārtības ruļļa un šā lēmuma noteikumi.
2. Katrs Saeimas deputāts var būt tikai vienā komisijā, kura minēta Saeimas kārtības ruļļa
149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā, kā arī vienā komisijā, kura minēta šā panta pirmās daļas
10.—16.punktā.
3. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, divus
deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt
tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāts ir katrā no šīm komisijām.
No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, trīs deputātus
Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai
tad, ja vismaz divi attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāti ir katrā no šīm komisijām. No
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vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, četrus deputātus
Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 1.—9.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad,
ja vismaz trīs attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāti ir katrā no šīm komisijām.
4. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti,
divus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās
komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz viens attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāts ir
katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām
nepiederoši deputāti, trīs deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13., 15. un
16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz divi attiecīgās frakcijas vai politiskā
bloka deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie
frakcijām nepiederoši deputāti, četrus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas
11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz trīs attiecīgās frakcijas
vai politiskā bloka deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai politiskā bloka, kurā
ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, piecus deputātus Saeimas kārtības ruļļa 149.panta
pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja vismaz četri
attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas frakcijas vai
politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, sešus deputātus Saeimas kārtības
ruļļa 149. panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās var ievēlēt tikai tad, ja
vismaz pieci attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāti ir katrā no šīm komisijām. No vienas
frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām nepiederoši deputāti, septiņus deputātus
Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 11.—13., 15. un 16.punktā minētajās komisijās
var ievēlēt tikai tad, ja vismaz seši attiecīgās frakcijas vai politiskā bloka deputāti ir katrā no šīm
komisijām.
5. Saeimas kārtības ruļļa 149.panta pirmās daļas 10. un 14.punktā minētajās komisijās var
ievēlēt pa vienam deputātam no katras frakcijas vai politiskā bloka, kurā ietilpst pie frakcijām
nepiederoši deputāti.
6. Deputātu var ievēlēt komisijā tikai tad, ja viņš Saeimas Prezidijam rakstveidā ir apliecinājis,
ka vēlas kļūt par attiecīgās komisijas locekli.
7. Ja, veidojot komisiju, ir ievēroti šā lēmuma 2.—6.punkta noteikumi, balsošana notiek par
visiem izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem kopumā.
8. Izņēmuma gadījumā, ja Saeima tā ir nolēmusi, deputātu var ievēlēt komisijā, neievērojot šā
lēmuma 2.—5.punkta noteikumus.
9. Par to deputātu ievēlēšanu komisijās, kuri nepieder pie frakcijām vai politiskajiem blokiem,
lemj Saeima.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

67

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2010. gada 25. novembrī

540. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē ievēlējusi Saeimas komisijas šādā sastāvā:

Jānis Dombrava

—

Valentīns Grigorjevs
Iveta Grigule
Ojārs Ēriks Kalniņš
Atis Lejiņš
Imants Viesturs Lieģis
Sergejs Mirskis
Linda Mūrniece
Raimonds Rubiks
Staņislavs Šķesters
Guntis Ulmanis

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Andris Buiķis
Aivars Dronka
Guntars Galvanovskis
Valērijs Kravcovs
Ņikita Ņikiforovs
Imants Parādnieks
Igors Pimenovs
Jānis Reirs
Ivans Ribakovs
Kārlis Šadurskis
Andris Šķēle
Jānis Vucāns
Didzis Zemmers

2. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

Solvita Āboltiņa
Valērijs Agešins
Gaidis Bērziņš

—
—
—

Andis Caunītis
Ingmārs Čaklais
Ilma Čepāne
Gundars Daudze
Aleksandrs Jakimovs

—
—
—
—
—
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1. Ārlietu komisija
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija.

3. Juridiskā komisija
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
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Dana Reizniece
Laimis Šāvējs
Inese Šlesere
Jānis Urbanovičs

Augusts Brigmanis
Boriss Cilevičs
Ingrīda Circene
Dzintra Hirša
Aleksejs Holostovs
Vladimirs Nikonovs
Dzintars Rasnačs
Dace Reinika
Ansis Saliņš

Aleksejs Burunovs
Ints Dālderis
Ina Druviete
Raivis Dzintars
Sergejs Fjodorovs
Nikolajs Kabanovs
Māris Kučinskis
Janīna Kursīte-Pakule
Inguna Rībena
Jānis Strazdiņš
Oskars Zīds

—
—
—
—

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.

4. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija.
5. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

6. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Jānis Ādamsons
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Imants Jānis Bekešs
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
Ivans Klementjevs
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Visvaldis Lācis
— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
Ainars Latkovskis
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Aleksejs Loskutovs
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Guntis Rozītis
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Kārlis Seržants
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Aivars Volfs
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Mihails Zemļinskis
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
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Dzintars Ābiķis
Lolita Čigāne
Sergejs Dolgopolovs
Rihards Eigims
Rasma Kārkliņa
Igors Meļņikovs
Juris Silovs
Vitauts Staņa
Edgars Zalāns

7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija.

8. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Arvils Ašeradens
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Andris Bērziņš
(Vidzemes v/a)
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Einārs Cilinskis
— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
Jānis Klaužs
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Ingmārs Līdaka
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Klāvs Olšteins
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Dmitrijs Rodionovs
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Artūrs Rubiks
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Aleksandrs Sakovskis — politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Edvards Smiltēns
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Ainārs Šlesers
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
Jānis Tutins
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Dzintars Zaķis
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija.

Aija Barča
Silva Bendrāte
Andris Bērziņš
(Zemgales v/a)
Māris Dzelzskalns
Andrejs Klementjevs
Inese Laizāne
Liene Liepiņa
Vitālijs Orlovs
Rita Strode
Ilze Vergina
Ilze Viņķele
Igors Zujevs
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9. Sociālo un darba lietu komisija
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
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Imants Jānis Bekešs
Raivis Dzintars
Jānis Klaužs
Janīna Kursīte-Pakule
Vitālijs Orlovs

Jānis Ādamsons
Arvils Ašeradens
Silva Bendrāte
Andris Bērziņš
(Vidzemes v/a)
Augusts Brigmanis
Ingmārs Čaklais
Ilma Čepāne
Ina Druviete
Rihards Eigims
Valentīns Grigorjevs
Aleksejs Holostovs
Inese Laizāne
Igors Meļņikovs
Dace Reinika
Jānis Reirs
Inguna Rībena
Ainārs Šlesers
Mihails Zemļinskis

10. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
11. Pieprasījumu komisija
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.

12. Publisko izdevumu un revīzijas komisija
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;

Dzintars Ābiķis
Aija Barča
Andris Bērziņš
(Zemgales v/a)
Andris Buiķis
Aleksejs Burunovs
Einārs Cilinskis

—
—
—
—

Lolita Čigāne
Ainars Latkovskis
Ingmārs Līdaka
Aleksejs Loskutovs
Ņikita Ņikiforovs

—
—
—
—
—

Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
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Raimonds Rubiks
Aleksandrs Sakovskis
Rita Strode
Kārlis Šadurskis
Jānis Tutins
Edgars Zalāns
Didzis Zemmers

—
—
—
—
—
—
—

Andis Caunītis
Ingrīda Circene
Aivars Dronka
Sergejs Fjodorovs
Guntars Galvanovskis
Andrejs Klementjevs
Māris Kučinskis
Sergejs Mirskis
Linda Mūrniece
Klāvs Olšteins
Imants Parādnieks

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dmitrijs Rodionovs
Kārlis Seržants
Juris Silovs
Vitauts Staņa
Jānis Strazdiņš
Ilze Viņķele
Igors Zujevs

—
—
—
—
—
—
—

Gaidis Bērziņš

—

Gundars Daudze
Andris Šķēle
Jānis Urbanovičs
Dzintars Zaķis

—
—
—
—

Ints Dālderis
Māris Dzelzskalns
Dzintra Hirša
Aleksandrs Jakimovs
Valērijs Kravcovs
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—
—
—
—
—

politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.
13. Saimnieciskā komisija
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija.
14. Nacionālās drošības komisija
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija.
15. Pilsonības likuma izpildes komisija
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
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Visvaldis Lācis
Liene Liepiņa
Vladimirs Nikonovs
Ivans Ribakovs
Guntis Rozītis
Artūrs Rubiks
Ansis Saliņš
Laimis Šāvējs
Inese Šlesere
Ilze Vergina
Aivars Volfs
Oskars Zīds

— nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
— partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
— Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.

Solvita Āboltiņa
Valērijs Agešins
Boriss Cilevičs
Sergejs Dolgopolovs
Jānis Dombrava

—
—
—
—
—

Iveta Grigule
Nikolajs Kabanovs
Ojārs Ēriks Kalniņš
Rasma Kārkliņa
Ivans Klementjevs
Atis Lejiņš
Imants Viesturs Lieģis
Igors Pimenovs
Dzintars Rasnačs

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dana Reizniece
Edvards Smiltēns
Staņislavs Šķesters
Guntis Ulmanis
Jānis Vucāns

—
—
—
—
—

16. Eiropas lietu komisija
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs” frakcija;
nacionālās apvienības “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
politisko partiju apvienības “Vienotība” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija;
partiju apvienības “Par Labu Latviju” frakcija;
Zaļo un Zemnieku savienības frakcija.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2010.gada 4.novembrī
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