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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

290. 196L/10

Grozījumi likumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika
periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”

Izdarīt likumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 200.nr.; 2010, 16.nr.) šādus grozījumus:
Aizstāt likuma nosaukumā, 1.pantā, 5.panta trešajā daļā, 12.pantā un 13.pantā skaitli “2012.”
ar skaitli “2014.”.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

291. 197L/10

Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam”

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.;
2009, 2., 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 8.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Mikrouzņēmuma darbiniekam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka
pabalsta aprēķināšanai nosaka no attiecīgo mēnešu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
objekta, kas aprēķināts atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.panta otrajai daļai.”
2. Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu piešķirtā bezdarbnieka pabalsta
apmēru ierobežo atbilstoši likumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz
2014.gadam” noteiktajam.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.

5

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2011. gada 28. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

292. 198L/10

Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu”

Izdarīt likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.;
2004, 5.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 201.nr.)
šādu grozījumu:
Izteikt pārejas noteikumu 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:
“18. Līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu noteikto slimības pabalstu izmaksā
likumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam” noteiktajā apmērā.
19. Līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu noteikto maternitātes pabalstu un
paternitātes pabalstu izmaksā likumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz
2014.gadam” noteiktajā apmērā.
20. Līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu noteikto vecāku pabalstu, kas piešķirts
par bērnu, kurš dzimis pēc 2010.gada 2.novembra, izmaksā likumā “Par valsts pabalstu izmaksu
laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam” noteiktajā apmērā.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

293. 199L/10

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.; 2010, 178., 206.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 23.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10) nosaka kārtību, kādā tiek veikta Saeimas objektu aizsardzība (apsardze).”
2. Papildināt 118.pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajos gadījumos Saeimā izskatāmie
lēmuma projekti nav uzskatāmi par patstāvīgajiem priekšlikumiem un ir izskatāmi vienā lasījumā.”
3. Papildināt likumu ar 5.2 nodaļu šādā redakcijā:
“5.2 Deputāta nosūtīšana uz valsts valodas prasmes pārbaudi
131.2 (1) Ja ne mazāk kā 20 deputāti apšauba, vai kāds deputāts prot valsts valodu tādā
apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai, viņiem ir tiesības iesniegt lēmuma
projektu par attiecīgā deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Lēmuma projektam
pievienojams faktisko apstākļu izklāsts.
(2) Prezidijs Saeimas sēdē ziņo par saņemto lēmuma projektu, un Saeima to bez debatēm
nodod Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.
(3) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija mēneša laikā slēgtā sēdē izvērtē lēmumu projektu
par deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi un sniedz Saeimai atzinumu par to. Uz
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdi uzaicina attiecīgo deputātu un Valsts valodas centra
pārstāvi.
(4) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija atzinumā norāda, vai attiecīgais deputāts ir
piedalījies komisijas sēdēs, kā arī sniedz citu nepieciešamo informāciju.
(5) Lēmuma projektu par attiecīgā deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi
iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā ne vēlāk kā 10 dienas pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu
komisijas atzinuma iesniegšanas Saeimai. Ja atzinums iesniegts Saeimas sesiju starplaikā, lēmuma
projektu iekļauj nākamās kārtējās sesijas darba kārtībā, ja Saeima nav lēmusi citādi.
(6) Saeimas sēdē par attiecīgo lēmuma projektu ziņo Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas
ievēlēts referents. Ja Saeima pieņem lēmumu par deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes
pārbaudi, šo pārbaudi ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas deputāts veic Valsts
izglītības satura centrā. Pārbaudi šajā termiņā drīkst veikt ne vairāk kā divas reizes. Ne mazāk kā
10 deputāti var iesniegt lēmuma projektu par valsts valodas pārbaudes termiņa pagarināšanu.
(7) Ja attiecīgais deputāts nepiekrīt pārbaudes rezultātam, viņš to var apstrīdēt 10 dienu
laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdēto pārbaudes rezultātu pieņem
15 dienu laikā. Valsts izglītības satura centra lēmumu par apstrīdēto pārbaudes rezultātu deputāts
10 dienu laikā var pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, kas šo
lietu kā pirmās instances tiesa triju tiesnešu sastāvā izskata 30 dienu laikā.
(8) Ja Saeima ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgā deputāta nosūtīšanu uz valsts valodas
prasmes pārbaudi un, veicot šo pārbaudi, ir konstatēts, ka deputāta valsts valodas zināšanas neatbilst
normatīvajos aktos noteiktajam līmenim vai deputāts noteiktajā termiņā nav ieradies uz pārbaudi,
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija 15 dienu laikā iesniedz Saeimai lēmuma projektu
par deputāta izslēgšanu no Saeimas sastāva.
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(9) Ja Valsts izglītības satura centrs, veicot šajā pantā noteikto pārbaudi, atzīst, ka deputāta
valsts valodas prasme atbilst normatīvajos aktos noteiktajam līmenim, tas nosūta attiecīgo atzinumu
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Komisija šo atzinumu nosūta Prezidijam, kas
par to ziņo Saeimai.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

294. 200L/10

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7., 21.nr.;
2008, 13.nr.; 2009, 1., 7., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151.nr.; 2011., 46.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.pantu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:
“241) transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis — transportlīdzekļa (kopumā) un
atsevišķu tā sistēmu, sastāvdaļu un parametru tehniskais stāvoklis un ekspluatācijas
īpašības, kā arī transportlīdzekļa nodrošinājums ar normatīvajos aktos paredzēto
transportlīdzekļa aprīkojumu;”.
2. Izteikt 4.panta piektās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets izdod noteikumus par normatīvajos aktos noteikto Ceļu satiksmes
drošības direkcijas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kā arī nosaka to personu loku, kuras ir
atbrīvojamas no samaksas par minētajiem pakalpojumiem.”
3. Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā ceļu satiksmes ierobežojumus var
noteikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli.”
4. Papildināt 9.panta piekto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:
“8) gadījumā, kas nav minēts šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā, bet ne ilgāk par
piecām dienām, skaitot no dienas, kad persona atbilstoši šā panta sestajā daļā
minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir saņēmusi atļauju piedalīties ceļu
satiksmē un ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā.”
5. Izteikt 10.1 pantu šādā redakcijā:
“10.1 pants. Valsts nodeva par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamo
transportlīdzekļu reģistrāciju
Pirms transportlīdzekļu reģistrācijas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā samaksājama
transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamo
transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevas likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka
Ministru kabinets.”
6. Izslēgt 16.panta pirmās daļas pirmajā un otrajā teikumā un septītās daļas otrajā teikumā
vārdus “un aprīkojumu”.
7. Papildināt 16.pantu ar 6.1 un 6.2 daļu šādā redakcijā:
“(61) Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētas A, B un D traktortehnikas vadītāja
apliecību kategorijai atbilstošas jaunas traktortehnikas (motora darba ilgums nepārsniedz
20 motorstundas) — izņemot komunālo pašgājēja traktortehniku, universālās pašgājējmašīnas
un buldozerus — pirmreizējo valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc tam, kad
attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Reģistrējot šādus transportlīdzekļus,
vienlaikus tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē uz 24 mēnešiem. Turpmākās valsts tehniskās
apskates veic un atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod, ievērojot šā panta piektās daļas otrā
teikuma un sestās daļas noteikumus. Ja, veicot transportlīdzekļa tehnisko kontroli uz ceļiem, tiek
konstatēta šādas traktortehnikas tehniskā stāvokļa neatbilstība normatīvo aktu prasībām, attiecīgā
atļauja piedalīties ceļu satiksmē šā panta septītajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos
paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā tiek anulēta.
(62) Šā likuma noteikumi par atļaujas piedalīties ceļu satiksmē izsniegšanu un valsts tehnisko
apskati neattiecas uz:
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1)

tramvaju, trolejbusu un specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa
kontroli, ko nodrošina pašvaldības. Pašvaldības dome izdod noteikumus, kuros
nosaka attiecīgās kontroles institūcijas, to kompetenci un tehniskā stāvokļa kontroles
īstenošanas kārtību;
2) mopēdiem un bezceļu transportlīdzekļiem, kas īslaicīgi piedalās ceļu satiksmē;
3) transportlīdzekļiem, kas reģistrēti ārvalstīs un kas ceļu satiksmē piedalās ar tranzīta
numura zīmēm.”
8. Papildināt 23.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja transportlīdzekļa vadītājs citas kategorijas transportlīdzekli, tai skaitā traktortehniku,
vada tikai ar M, A1 vai TRAM kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām, uzskatāms, ka
šim transportlīdzekļa vadītājam, vadot attiecīgo transportlīdzekli, vispār nav transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību. Šis nosacījums attiecībā uz A1 un TRAM kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas
tiesībām neattiecas uz šā panta trešajā daļā minēto nosacījumu.”
9. 25.pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas
autopārvadājumu kontroles laikā)”;
papildināt otro daļu pēc vārdiem “un nokomplektēts” ar vārdiem “tai skaitā ar pirmās
palīdzības aptieciņu, kuras saturs atbilst normatīvajiem aktiem par pirmās palīdzības sniegšanai
nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Gadījumus, kad vadītāja apliecību iznīcina, un kārtību, kādā vadītāja apliecība tiek iznīcināta,
nosaka Ministru kabinets.”
10. Izteikt 28.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
a) transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas
stāžs ir lielāks par diviem gadiem, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz
0,5 promiles,
b) transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas
stāžs nepārsniedz divus gadus, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz
0,2 promiles,
c) transportlīdzekļa vadītājam, kas vada D1, D, D1E, DE, TRAM un TROL
kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, alkohola koncentrācija asinīs
pārsniedz 0,2 promiles,
d) mopēda vai velosipēda vadītājam alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz
0,5 promiles;”.
11. Papildināt 29.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz gadu vai ilgāk vai
transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko
dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī ja personai
pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību
izmantošanas aizliegums, persona, lai atjaunotu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, normatīvajos
aktos par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu un atjaunošanu noteiktajā kārtībā nokārto
teorētisko un vadīšanas eksāmenu.”
12. Izteikt 30.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) personu apliecinošajā dokumentā norādītais vārds, uzvārds vai personas kods neatbilst
transportlīdzekļa vadītāja apliecībā esošajam un 30 dienu laikā transportlīdzekļa
vadītāja apliecība nav apmainīta, — līdz jaunas apliecības saņemšanai;”.
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13. 30.1 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “medicīniskā uzziņa vai atzinums par medicīniskajām
pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai” ar vārdiem “informācija, ko ārstniecības iestāde
ievadījusi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā”;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Pirmstermiņa veselības pārbaudi veic transportlīdzekļa vadītājam, kas sodīts par
transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
ietekmē. Lai transportlīdzekļa vadītājs atgūtu vadīšanas tiesības, viņš šā panta septītajā daļā
noteiktajā kārtībā veic pirmstermiņa veselības pārbaudi, par kuras rezultātiem ārstniecības iestāde
informāciju ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.”
14. Papildināt 38.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Saskaņojums par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un
noņemšanu attiecas uz atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.”
15. Izslēgt 40.panta trešo daļu.
16. Aizstāt 45.panta otrajā daļā vārdus “Valsts kancelejas transportlīdzekļiem, ar kuriem
nodrošina valdības pasta sūtījumu nogādāšanu” ar vārdiem “tādiem Saeimas transportlīdzekļiem,
Valsts prezidenta kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un
ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus”.
17. Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:
“21. Grozījums šā likuma 25.panta pirmajā daļā par vārdu “Autotransporta inspekcijas
amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā)” izslēgšanu stājas spēkā
2011.gada 1.aprīlī.
22. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.septembrim izdod šā likuma 10.1 pantā minētos
noteikumus par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamo transportlīdzekļu reģistrācijas
valsts nodevas likmēm, maksāšanas kārtību un atvieglojumiem. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.septembrim piemērojami Ministru kabineta
2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.845 “Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts
nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
23. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 4.panta piektajā daļā
minētos noteikumus par normatīvajos aktos noteikto Ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu, kā arī nosaka to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par
minētajiem pakalpojumiem. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2011.gada 30.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.879
“Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valsts pārvaldes funkciju
ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
24. Šā likuma grozījums par 9.panta piektās daļas papildināšanu ar 8.punktu stājas spēkā
2011.gada 1.augustā.
25. Šā likuma grozījums par 16.panta papildināšanu ar 6.1 daļu stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
26. Grozījums šā likuma 28.panta pirmās daļas 1.punktā par tā izteikšanu jaunā redakcijā
stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

295. 201L/10

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 14.nr.; 2009, 1., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.)
šādus grozījumus:
1. Izslēgt 1.panta 10.punktu.
2. Izteikt 2.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) noteikt prasības, kas ievērojamas valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā
valsts informācijas sistēmā ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzībai.”
3. Izteikt 14.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Valsts informācijas sistēmas pārzinis valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldībai
nosaka valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieku.
(3) Ja valsts institūcijas pārziņā ir vairākas valsts informācijas sistēmas, visu šo sistēmu
drošības pārvaldībai drīkst noteikt vienu valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieku.”
4. Izteikt 15. un 16.pantu šādā redakcijā:
“15.pants. Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks
(1) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks ir persona, kura īsteno valsts
informācijas sistēmas drošības pārvaldību.
(2) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka — fiziskās personas — darbība
atbilst normatīvajos aktos par profesiju klasifikatoru minētajai profesijai — informācijas sistēmas
drošības pārvaldnieks — noteiktajiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām. Ja
valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks ir juridiskā persona, tā nodrošina, ka attiecīgo
pienākumu izpildi veic šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajām prasībām atbilstoša fiziskā persona.
16.pants. Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmā
ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības
Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmā ietilpstošo
valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības nosaka Ministru kabinets.”
5. Pārejas noteikumos:
izslēgt 6.punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 16.pantā minētos
noteikumus par prasībām, kas ievērojamas valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā
valsts informācijas sistēmā ietilpstošo valsts informācijas sistēmu aizsardzībai.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

296. 202L/10

Grozījumi likumā “Par nacionālās sporta bāzes
statusu”

Izdarīt likumā “Par nacionālās sporta bāzes statusu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2009, 9.nr.) šādus grozījumus:
1. 5.pantā:
aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus “Nacionālo sporta bāzu reģistrā” ar vārdiem “Sporta
bāzu reģistrā”;
izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) tā ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un
kvalifikācijas sacensību rīkošanai;”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Sporta bāzes atbilstību šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajam nosacījumam apliecina
vismaz viena attiecīgā starptautiskā sporta federācija vai šīs federācijas vārdā tam pilnvarota Sporta
likumā noteiktajā kārtībā atzīta attiecīgā sporta federācija.”
2. 6.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Izglītības un zinātnes ministrija sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata četru mēnešu
laikā pēc tā saņemšanas. Ja pastāv objektīvi iemesli, iesnieguma izskatīšanu var pagarināt uz laiku,
ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, paziņojot par to sporta bāzes
īpašniekam.”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “šā panta otrajā daļā minētās darbības” ar vārdiem un skaitli “šā
panta 3.1 daļā minētās darbības”;
papildināt pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:
“(31) Izglītības un zinātnes ministrija, izskatot iesniegumu, pārbauda sporta bāzes atbilstību
šā likuma 5.panta nosacījumiem (turpmāk — sporta bāzes sākotnējā pārbaude) un pieprasa
Latvijas Nacionālajai sporta padomei (turpmāk — padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību
nacionālās sporta bāzes statusam (atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem).
(32) Veicot sporta bāzes sākotnējo pārbaudi, Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga
pieprasīt sporta bāzes īpašniekam dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt sporta bāzes apskati
tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par paredzēto sporta bāzes sākotnējo pārbaudi Izglītības un
zinātnes ministrija vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.
Kārtību, kādā tiek veikta sporta bāzes sākotnējā pārbaude, nosaka Ministru kabinets.
(33) Izglītības un zinātnes ministrija mēneša laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas
iesniedz Ministru kabinetam sporta bāzes īpašnieka iesniegumu, padomes atzinumu un citus šajā
pantā minētos dokumentus.”
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3. 10.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “divos” ar vārdu “četros”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “Piecu darbdienu” ar vārdu “Mēneša”.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

297. 203L/10

Grozījumi likumā “Par aviāciju”

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10.,
13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 12., 24.nr.; 2007, 10., 14.nr.; 2008, 9.nr.; 2009, 6., 17.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 166.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt sadaļas “Likumā lietotie termini” termina “Izmeklēšana” skaidrojumā un 76.panta
pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdu “rekomendācijas” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “drošuma
rekomendācijas” (attiecīgā locījumā).
2. Papildināt 5.panta otro daļu ar vārdiem “kā arī no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu
drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem par valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu”.
3. 6.pantā:
izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) izstrādā pasākumus gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības
nodrošināšanai, kā arī uzrauga Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas
centra darbību;”;
papildināt otro daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:
“12) nodrošina lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas
uzraudzību atbilstoši šā likuma 28.panta sestajā daļā paredzētajai kārtībai.”;
izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) izstrādā drošuma rekomendācijas civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu
cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un kontrolē šo lidojumu
drošuma rekomendāciju ievērošanu”.
1
4. 23. pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Ja īpašnieks atsavina nekustamo īpašumu, kas iekļauts šā panta otrajā daļā minētā valsts
nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijas (arī turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas)
robežās, un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauks pieder:
1) kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķiroša ietekme, — valstij ir pirmpirkuma tiesības;
2) kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, — šai pašvaldībai ir
pirmpirkuma tiesības.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Kārtību, kādā valsts un pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās
aviācijas lidlauka teritorijā (arī turpmākajai lidlauka attīstībai nepieciešamajā teritorijā), nosaka
Ministru kabinets.”
5. Papildināt likumu ar 27.2 pantu šādā redakcijā:
“27.2 pants. Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana lidostai
Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības ir tieši saistītas ar lidlauka
pamatdarbību un ietver:
1) infrastruktūras būvju (skrejceļa, termināļa, skrejceļa pievadceļu, perona, gaisa
satiksmes vadības torņa u.c.) būvniecību, tai skaitā nepieciešamās zemes iegādi
un lidlauka aprīkojuma nodrošināšanu, kas ietver arī tiešās palīdzības sniegšanai
nepieciešamo aprīkojumu;
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2)
3)

infrastruktūras ekspluatāciju, kas ietver lidlauka pārvaldību un uzturēšanu;
lidlauka papildu pakalpojumu (lidlauka infrastruktūras izmantošanas,
ugunsdzēsības, ātrās palīdzības, drošības un citu lidlauka papildu pakalpojumu)
sniegšanu.
Lai nodrošinātu noteiktu regulāro gaisa pārvadājumu apjomu un lidojumu regularitāti, valsts
vai pašvaldība var uzlikt par pienākumu lidostām izpildīt šā panta pirmajā daļā minētās sabiedriskas
nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības un ir tiesīgas kompensēt lidostai izmaksas, kas tai rodas,
izpildot uzliktās sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības. Nosakot kompensācijas
apmēru, ņem vērā ienākumus, ko pakalpojuma sniedzējs saņēmis par pakalpojuma īstenošanu.
Kārtību, kādā lidostai uzliekamas sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības,
un kārtību, kādā nosakāma un sedzama kompensācija par izmaksām, kuras lidostai rodas, izpildot
uzliktās sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistības, nosaka Ministru kabinets.”
6. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:
“28.pants. Maksa par aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlaukā sniegto
pakalpojumu izmantošanu
Ministru kabinets nosaka valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” aeronavigācijas
pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no aeronavigācijas
pakalpojumu maksas. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā militārie gaisa kuģi atbrīvojami no
aeronavigācijas pakalpojumu maksas.
Ministru kabinets nosaka valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” iekasētās
aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtību.
Ministru kabinets nosaka maksu par šādiem valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī tās iekasēšanas un izlietošanas kārtību, norādot pakalpojumus,
kas ietverti attiecīgajā maksā, un atbrīvojumus no tās:
1) gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās maksa;
2) maksa par gaisa kuģu stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā uz laiku, kurā tiek
veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma;
3) pasažieru apkalpošanas maksa;
4) maksa par drošības un glābšanas pasākumiem, tai skaitā maksa par gaisa kuģu
lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu.
Maksu par pakalpojumiem, kas nav ietverti šā panta trešajā daļā, nosaka attiecīgā pakalpojuma
sniedzējs.
Maksu par pašvaldības īpašumā esošā valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā, kā arī civilās
aviācijas lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem un šīs maksas sadales kārtību nosaka attiecīgā
pašvaldība.
Attiecībā uz lidlaukiem, kuros gada laikā apkalpoto pasažieru skaits pārsniedz piecus
miljonus, vai, ja tādu nav, uz lidlauku ar lielāko pasažieru skaitu valstī Ministru kabinets nosaka
kārtību, kādā tiek noteikta un mainīta lidlaukā sniegto pakalpojumu maksa.”
7. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:
“41.1 pants. Informācijas sniegšana par zemo lidojumu veikšanai potenciāli bīstamiem
objektiem
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā būvvaldes informē Nacionālos bruņotos spēkus par
izdotajām būvatļaujām tādiem objektiem, kuru plānotais augstums virs to atrašanās vietas reljefa
pārsniedz 60 metrus, bet nepārsniedz 100 metrus.
Valsts akciju sabiedrība “Elektronisko sakaru direkcija” informāciju par augstas intensitātes
eletromagnētiskā starojuma zonām un to avotiem sniedz atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtībai.”
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8. Pārejas noteikumos:
izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības regula par gaisa kuģu ekspluatāciju
lidojumā un aviācijas personāla licencēšanu, piemēro Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju
izstrādātās Vienotās aviācijas prasības.”;
izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:
“16. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un
2
4. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.
17. Ministru kabinets līdz 2012.gada 20.februārim izdod šā likuma 23.1 panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26., 27. un 28.punktu šādā redakcijā:
“25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 27.2 panta trešajā daļā
minētos noteikumus.
26. Ministru kabinets līdz 2012.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 28.panta pirmajā, otrajā
un trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk
kā līdz 2012.gada 30.jūnijam piemēro Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumus
Nr.1661 “Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība” un Ministru kabineta 2009.gada
28.decembra noteikumus Nr.1662 “Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
27. Ministru kabinets līdz 2011.gada 20.jūnijam izdod šā likuma 28.panta sestajā daļā minētos
noteikumus.
28. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.decembrim izdod šā likuma 41.1 panta pirmajā daļā
minētos noteikumus.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

298. 204L/10

Grozījumi likumā “Par tiesu varu”

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10.,
22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003,
14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99., 206.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 28.1 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Lietu sadalē ņem vērā tiesneša slodzi, pildot pienākumus tiesnešu pašpārvaldes
institūcijās.”
2. Aizstāt 33.panta trešās daļas 3.punktā vārdus “atzinumu sniegšana Tiesnešu kvalifikācijas
kolēģijai” ar vārdiem “atsauksmju sniegšana Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai”.
3. Papildināt 41.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja apgabaltiesā ir vairāk nekā piecdesmit tiesnešu, apgabaltiesas priekšsēdētājam var būt
vietnieks, kurš vienlaikus nepilda tiesas kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus.”
4. 48.1 pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Disciplinārtiesa šajā likumā noteiktajā kārtībā pārbauda tiesnešu profesionālās darbības
novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskumu.”;
uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.
5. Papildināt 51.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tiesneša amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa
nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu
padome.”
6. 52.panta pirmajā daļā:
izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4) ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa
profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu;”;
izslēgt 5.punktā vārdus “valsts atzīta otrā līmeņa augstākās izglītības diploma tiesību zinātnēs un”.
7. 53.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Uz apgabaltiesas tiesneša amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai
zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis, kuram ir vismaz sešu gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā
un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu
kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Uz apgabaltiesas tiesneša amatu var pretendēt amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma
apstiprināts rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis, kuram ir maģistra
vai doktora grāds un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Uz apgabaltiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura ir bijusi Satversmes tiesas
tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.”
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8. 54.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai
apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā un kurš
tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas
kolēģijas atzinumu.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt amatā bez pilnvaru termiņa
ierobežojuma apstiprināts rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir
maģistra vai doktora grāds un kurš tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā saņēmis
pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu.”;
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu
kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai
prokurora amatā un kura ir nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu.
(3) Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kura ir bijusi Satversmes tiesas
tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.”
9. Aizstāt 55.panta 5.punktā vārdus “Krievijas un citu valstu” ar vārdu “ārvalstu”.
10. 60.pantā:
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Pēc trim amatā nostrādātiem gadiem rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu
ministra priekšlikuma, pamatojoties uz tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu
kvalifikācijas kolēģijas sniegto atzinumu, apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma vai
ieceļ amatā atkārtoti uz laiku līdz diviem gadiem. Minētajos termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad
tiesnesis attaisnojošu iemeslu dēļ atrodas nepārtrauktā prombūtnē, kas pārsniedz sešus mēnešus.
Pēc atkārtotā pilnvaru termiņa izbeigšanās rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi Saeima pēc tieslietu
ministra priekšlikuma apstiprina amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
(3) Ja tiesneša darbība ir neapmierinoša, tieslietu ministrs, pamatojoties uz tiesneša
profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto atzinumu, tiesneša
kandidatūru atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā neizvirza.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis netiek virzīts apstiprināšanai amatā, šā tiesneša
pilnvaras beidzas līdz ar termiņu, uz kādu viņš iecelts amatā.”
11. Aizstāt 67.pantā vārdus “tiesneša svinīgais solījums” ar vārdiem “tiesneša zvērests
(svinīgais solījums)”.
12. 68.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“Tiesneša zvērests (svinīgais solījums)”;
aizstāt panta tekstā vārdus “svinīgais solījums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zvērests
(svinīgais solījums)” (attiecīgā locījumā);
aizstāt pirmajā daļā vārdus “svinīgi solu” ar vārdiem “zvēru (svinīgi solu)”.
13. 70.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“Tiesneša zvēresta (svinīgā solījuma) došanas kārtība”;
aizstāt panta tekstā vārdus “svinīgais solījums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “zvērests
(svinīgais solījums)” (attiecīgā locījumā).
14. Izteikt 71.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
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“(4) Tieslietu padome apstiprina mantijas un amata zīmes paraugus un lietošanas kārtību.”
15. Aizstāt 73.1 panta pirmās daļas otrajā teikumā un otrās daļas otrajā teikumā vārdus “pieņem
tiesneša kvalifikācijas eksāmenu” ar vārdiem “veic tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas
novērtēšanu”.
16. Aizstāt 75.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus “pieņem tiesneša kvalifikācijas
eksāmenu” ar vārdiem “veic tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu”.
17. 81.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Šā likuma 82.panta pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā paredzētajos gadījumos rajona (pilsētas)
tiesas un apgabaltiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc tieslietu ministra priekšlikuma,
Augstākās tiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma,
bet Augstākās tiesas priekšsēdētāju atbrīvo no amata Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā likuma 82.panta pirmās daļas 3. un 5.punktā paredzētajos gadījumos rajona (pilsētas)
tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesnesi atbrīvo no amata Saeima pēc Tieslietu padomes
priekšlikuma.”
18. Papildināt 82.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) ja viņš atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu.”
19. Papildināt 89.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Tiesnesim ir pienākums pastāvīgi papildināt savas zināšanas visas tiesneša karjeras laikā.”
20. 89.11 pantā:
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Tieslietu padome nosaka tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību,
kā arī apstiprina tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus.”;
izslēgt 9.1 daļu.
21. Aizstāt 91.4 panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “Tiesnešu konference” ar vārdiem
“Tieslietu padome”.
22. Izteikt 15.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“Tiesnešu konference. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesnešu profesionālās darbības
novērtēšana”.
23. Izslēgt 92.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “un tās priekšsēdētāju”.
24. 93.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību”
ar vārdiem “kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu”;
izteikt otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(2) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā ir viens Augstākās tiesas Senāta Civillietu
departamenta vai Civillietu tiesu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu
departamenta vai Krimināllietu palātas tiesnesis, viens Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departamenta tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas
krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, divi rajonu (pilsētu)
tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, aizklāti
balsojot, ievēlē Tiesnešu konference. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli var izvirzīt un
ievēlēt tiesnesi, kura zināšanas un pieredzi augstu vērtē tieslietu nozares speciālisti un tiesneši.
(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Saeimas
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas
priekšsēdētājs vai viņu pilnvarotas personas, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu
ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.
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(4) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē Tiesnešu
kvalifikācijas kolēģija no sava vidus.
(5) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā septiņi
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi.”
25. Papildināt likumu ar 93.1 un 93.2 pantu šādā redakcijā:
“93.1 pants. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma pārsūdzēšana
(1) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesnesis var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.
(2) Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma noteikumi, kas attiecas uz sūdzību par tiesnešu
disciplinārkolēģijas lēmumu sagatavošanu un izskatīšanu, ir attiecināmi arī uz sūdzību par Tiesnešu
kvalifikācijas kolēģijas atzinumu sagatavošanu un izskatīšanu tiktāl, ciktāl šis likums nenosaka citādi.
(3) Izskatot sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, Disciplinārtiesa var:
1) atstāt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu negrozītu un sūdzību noraidīt;
2) atcelt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu un nosūtīt materiālus atkārtotai
izskatīšanai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.
2
93. pants. Atzinumu un novērtēšanas materiālu pieejamība
(1) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir ierobežotas
pieejamības informācija.
(2) Valsts institūcijām Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli
ir pieejami, ja tie šīm institūcijām nepieciešami savu funkciju veikšanai. Informācijas saņēmējs
nodrošina šiem atzinumiem un materiāliem likumā paredzēto aizsardzību.”
26. 94.pantā:
izslēgt trešo daļu;
aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdus “Tiesnešu konference” ar vārdiem “Tieslietu padome”.
27. Papildināt likumu ar 94.1, 94.2, 94.3, 94.4 un 94.5 pantu šādā redakcijā:
“94.1 pants. Tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas mērķis un biežums
(1) Tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas mērķis ir veicināt tiesneša nepārtrauktu
profesionālo izaugsmi visas viņa karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un tiesas darba kvalitāti.
(2) Tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veic
reizi piecos gados pēc tiesneša apstiprināšanas amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veic tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu
arī pirms rajona (pilsētas) tiesas tiesneša kandidatūras virzīšanas atkārtotai iecelšanai vai
apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
94.2 pants. Tiesneša profesionālās darbības novērtēšana
(1) Novērtējot tiesneša profesionālo darbību, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija analizē šādas
tiesneša profesionālās darbības un to rezultātus:
1) sagatavoto nolēmumu struktūru, tajos ietverto juridisko argumentāciju, materiālo
un procesuālo normu piemērošanu, kā arī tiesību palīgavotu izmantošanu;
2) tiesas procesu vadību;
3) darba organizāciju tiesas lietu izskatīšanas nodrošināšanai;
4) darba organizācijas noteikumu un tiesas priekšsēdētāja rīkojumu ievērošanu
tiesneša darbā;
5) dalību kvalifikācijas celšanas pasākumos (tostarp maģistra vai doktora grāda
iegūšanu), kā arī pedagoģisko un zinātnisko darbību;
6) sabiedrisko darbību (dalību tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, normatīvo aktu
projektu izstrādē un pilnveidošanā, viedokļu par tiesību jautājumiem sniegšanu
Saeimai, Satversmes tiesai un citām institūcijām);
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7) statistikas datus par tiesneša darbu.
(2) Pamatojoties uz tiesneša profesionālās darbības analīzi, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija
sniedz vērtējumu šādām tiesneša profesionālajām prasmēm:
1) iegūt un analizēt informāciju, lai izdarītu pamatotus secinājumus;
2) pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un izmantojot dažādas pieejas problēmas
risinājumam;
3) izskaidrot savu viedokli un pārliecināt par tā pareizību;
4) analizēt savu rīcību un uzklausīt kritiku;
5) rast kompromisu problēmsituācijās;
6) saglabāt emocionālo līdzsvaru stresa situācijās.
3
94. pants. Tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
(1) Rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un zemesgrāmatu nodaļas tiesneša profesionālās
darbības novērtēšanai attiecīgās tiesas priekšsēdētājs un augstākas instances tiesas priekšsēdētājs
sniedz atsauksmes par tiesneša darbu, iekļaujot informāciju par viņa pieņemto nolēmumu kvalitāti,
tiesas procesa vadīšanas kvalitāti, profesionālās un akadēmiskās kvalifikācijas celšanu un citām
profesionālajām aktivitātēm.
(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto atsauksmi par Augstākās tiesas tiesneša darbu sniedz
Augstākās tiesas priekšsēdētājs.
(3) Tiesu administrācija apkopo un iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai tiesas
priekšsēdētāja un augstākas instances tiesas priekšsēdētāja sniegtās atsauksmes par rajonu (pilsētu)
tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darbu.
(4) Augstākās tiesas administrācija apkopo un iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai
atsauksmes par Augstākās tiesas tiesnešu darbu.
(5) Tiesnesis iesniedz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai savas profesionālās darbības
pašnovērtējumu.
(6) Ja saņemtās atsauksmes nesniedz pietiekamu informāciju, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija
pirms tiesneša profesionālās darbības novērtēšanas var pieprasīt, lai Tiesu administrācija apkopo
attiecīgās tiesas tiesnešu un tiesas darbinieku atsauksmes par tiesneša darbu, kā arī veic citu procesa
dalībnieku aptauju.
(7) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs var uzdot kādam no kolēģijas locekļiem
izlases veidā iepazīties ar tiesneša taisītajiem nolēmumiem un vadītajiem procesiem (ar procesa
skaņu ierakstiem).
(8) Tiesneša profesionālo darbību novērtē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdē, piedaloties
tiesnesim, kura profesionālā darbība tiek novērtēta. Ja tiesnesis neierodas uz sēdi bez attaisnojoša
iemesla, šā tiesneša profesionālo darbību var novērtēt, viņam klāt neesot.
(9) Pirms sēdes Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija iepazīstas ar iesniegtajiem materiāliem par
tiesneša darbu un ar tiesneša profesionālās darbības pašnovērtējumu. Ar attiecīgajiem materiāliem
pirms Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdes Tiesu administrācija un Augstākās tiesas administrācija
savlaicīgi iepazīstina tiesnesi, kura profesionālā darbība tiek novērtēta.
(10) Par tiesneša profesionālo darbību Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija sniedz pozitīvu vai
negatīvu atzinumu.
94.4 pants. Tiesneša profesionālās darbības atkārtota novērtēšana
(1) Ja tiesnesis profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu, atkārtota
tiesneša profesionālās darbības novērtēšana tiek veikta Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas noteiktajā
termiņā, taču ne vēlāk kā divu gadu laikā no iepriekšējās novērtēšanas, piedaloties tiesnesim, kura
profesionālā darbība tiek novērtēta atkārtoti. Ja tiesnesis neierodas uz sēdi bez attaisnojoša iemesla,
šā tiesneša profesionālo darbību var novērtēt, viņam klāt neesot.
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(2) Ja tiesnesis atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu
atzinumu, viņu atbrīvo no amata.
94.5 pants. Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana
(1) Tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu veic šajā likumā noteiktajos
gadījumos, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu.
(2) Veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, Tiesnešu kvalifikācijas
kolēģija pārbauda tiesneša profesionālās zināšanas.
(3) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas
novērtēšanu, papildus profesionālo zināšanu pārbaudei veic arī tiesneša profesionālās darbības
kārtējo novērtēšanu, ja pēc pēdējās novērtēšanas pagājuši vairāk nekā trīs gadi.
(4) Veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, Tiesnešu kvalifikācijas
kolēģijas sēdē piedalās tiesnesis, kura profesionālā darbība tiek novērtēta.
(5) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, veicot tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas
novērtēšanu, sniedz pozitīvu vai negatīvu atzinumu.”
28. Izslēgt 98.pantu.
29. Papildināt pārejas noteikumus ar 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. un 48.punktu šādā
redakcijā:
“39. Tieslietu padome līdz 2012.gada 1.oktobrim sasauc Tiesnešu konferenci Tiesnešu
kvalifikācijas kolēģijas ievēlēšanai atbilstoši grozījumiem šā likuma 93.panta otrajā daļā attiecībā
uz Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvu. Līdz 2013.gada 1.janvārim darbu turpina līdzšinējā
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.
40. Tieslietu padome līdz 2012.gada 1.jūlijam nosaka šā likuma 89.11 panta devītajā daļā
paredzēto tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudes saturu un kārtību, kā arī apstiprina tiesneša
profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus.
41. Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu
profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirmo reizi veic no
2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra un Augstākās
tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina tiesnešu sarakstu, atbilstoši kuram secīgi tiek veikta
tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana.
42. Grozījumi šā likuma 52.pantā attiecībā uz rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata kandidāta
izglītībai izvirzāmajām prasībām stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
43. Likuma 52.panta pirmās daļas 4.punkta prasībām atbilst arī personas, kuras ieguvušas
augstāko juridisko izglītību, kas tiesību ziņā pielīdzināma maģistra grādam.
44. Grozījumi šā likuma 60.panta otrās daļas pirmajā teikumā un trešajā daļā, 73.1 panta
pirmās daļas otrajā teikumā un otrās daļas otrajā teikumā, 75.panta otrās daļas otrajā teikumā,
15.nodaļas nosaukumā, kas attiecas uz tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu, stājas spēkā
2013.gada 1.janvārī.
45. Šā likuma 82.panta pirmās daļas 5.punkts, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4 un 94.5 pants stājas spēkā
2013.gada 1.janvārī.
46. Grozījumi šā likuma 93.panta pirmajā un piektajā daļā, 94.panta trešajā daļā stājas spēkā
2013.gada 1.janvārī.
47. Grozījumi šā likuma 98.pantā stājas spēkā vienlaikus ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, kuri nosaka kārtību, kādā tiesnešiem
piešķirama atlīdzība par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu.
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48. Grozījums šā likuma 89.11 pantā, ar kuru izslēdz tā paša panta 9.1 daļu, stājas spēkā vienlaikus
ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumiem, ar
kuriem tiek izslēgts pārejas noteikumu 8.4 punkts.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

299. 205L/10

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes
un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.;
2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3.,
12., 24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2., 15., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 82., 131., 178.,
206.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 42.punktu šādā redakcijā:
“42) atbalsts izmaksu segšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta
īstenošanai.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 70.punktu šādā redakcijā:
“70. Šā likuma 9.panta pirmās daļas 42.punktu piemēro, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

300. 206L/10

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.; 2010, 178., 199.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 280.pantu šādā redakcijā:
“280.pants. Personas nodarbināšanas noteikumu pārkāpšana
(1) Par likumā paredzēto personas nodarbināšanas ierobežojumu vai noteikumu pārkāpšanu,
ja to izdarījis darba devējs un ja ar to radīts būtisks kaitējums, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
(2) Par tādas personas nodarbināšanu, kura nav tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, ja
to izdarījis darba devējs un ja nodarbināts nepilngadīgais vai ja nodarbinātas vairāk nekā piecas
personas, vai ja persona nodarbināta īpaši ekspluatējošos darba apstākļos, vai ja apzināti nodarbināts
cilvēku tirdzniecības upuris, —
soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām
mēnešalgām.”
2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 14.punktu šādā
redakcijā:
“14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko
nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

301. 207L/10

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000,
11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 3.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2010, 68.nr.) šādus grozījumus:
1. 8.pantā:
izslēgt pirmās daļas 2.punktā un otrās daļas 4. un 5.punktā vārdus “un dzīvesvieta” (attiecīgā
locījumā);
izslēgt trešās daļas 3.punktā un piektās daļas 2., 5. un 7.punktā vārdu “dzīvesvieta” (attiecīgā
locījumā).
2. Papildināt 9.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Persona pieteikumā komercreģistra iestādei var norādīt adresi, kurā tā ir sasniedzama.
Ja personai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai
norādītās adreses ārvalstī, persona pieteikumā komercreģistra iestādei norāda adresi, kurā tā ir
sasniedzama. Ziņas par pieteikumā norādīto personas adresi komercreģistra iestāde sniedz pēc
saņēmēja pamatota pieprasījuma.”
3. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pieteikumam pievieno nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka
izsniegtu piekrišanu filiāles juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā.
Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas
kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder
juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.”
4. Papildināt 25.panta trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu
ārvalsts komersanta filiāles juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa
īpašumā. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu,
uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja
pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais
īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.”
5. 75.pantā:
izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus “un dzīvesvietu”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Pieteikumam pievieno nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka
izsniegtu piekrišanu individuālā komersanta juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai
dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu,
uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja pieteikumu paraksta
persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.”
6. Papildināt 78.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Pieteikumam pievieno nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka
izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā.
Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas
kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder
juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.”
7. Izslēgt 119.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “un dzīvesvietu”.
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8. Papildināt 139.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pieteikumam pievieno nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka
izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā.
Piekrišanā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas
kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder
juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
9. Izteikt 149.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:
“7) valdes paziņojumu par sabiedrības juridisko adresi, pievienojot nekustamā īpašuma
(ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka izsniegtu piekrišanu sabiedrības juridiskās
adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norāda
nekustamā īpašuma kadastra numuru, īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu
vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru. Ja valdes paziņojumu paraksta
persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana
nav jāiesniedz;”.
10. Papildināt 213.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Dalībnieku sapulci sasauc administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta sabiedrības
juridiskā adrese, ja statūtos nav noteikts citādi.”
11. Papildināt 267.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
(3) Akcionāru sapulci sasauc administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta sabiedrības juridiskā
adrese, ja statūtos nav noteikts citādi.”
12. Aizstāt 269.panta ceturtajā daļā vārdus “ja to nav izdarījusi sabiedrības valde un padome”
ar vārdiem “ja sapulce nav notikusi likumā paredzētajā termiņā”.
13. 270.pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas dienas.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja valde šā panta trešajā daļā minētajā termiņā neizsludina ārkārtas akcionāru sapulci,
to sasauc padome.”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “ja to pieprasa” ar vārdiem un skaitli “ja sapulce nav notikusi šā
panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā un to pieprasa”.
14. Aizstāt 276.panta otrajā daļā vārdus “laika un veida” ar vārdiem “laika, veida un norises vietas”.
15. 278.pantā:
izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus “un viņa pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots)”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pirms akcionāru sapulces atklāšanas valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuri piedalās
sapulcē, norādot šā panta otrajā daļā minētās ziņas. Sarakstā papildus norāda akcionāra pārstāvja
(ja tāds ir pilnvarots) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas
datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas
dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām — nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un tās
pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu
apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi).”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Ziņas par akcionāriem, kuriem pieder uzrādītāja akcijas vai publiskā apgrozībā esošas
akcijas, šā panta pirmajā un trešajā daļā minētajā sarakstā norāda saskaņā ar Latvijas Centrālā
depozitārija sniegto informāciju par sabiedrības akcionāriem.”
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16. Izteikt 282.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Šā likuma 269.panta trešās daļas 2.punktā un 270.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā
akcionāru sapulci atklāj komercreģistra iestādes amatpersona.
(2) Akcionāru sapulce ievēlē balsu skaitītājus.”
17. Papildināt 339.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Sabiedrībai prospekts nav jāsagatavo, ja tam piekrīt visi dalībnieki. Pievienojamai vai
sadalāmai sabiedrībai prospekts nav jāsagatavo, ja visas pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības
kapitāla daļas (akcijas) pieder iegūstošajai sabiedrībai.”
18. 343.pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “dalībnieku sapulce” ar vārdiem un skaitli “kuru notur
ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad saskaņā ar šā likuma 338.panta piekto daļu izsludinātas ziņas par
līguma projektu”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Sabiedrībai saimnieciskās darbības pārskats nav jāsagatavo, ja tam piekrīt visi dalībnieki
vai ja sabiedrība saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem ir publicējusi
starpperioda pārskatu par sešu mēnešu periodu.”
19. Papildināt likumu ar 343.1 pantu šādā redakcijā:
“343.1 pants. Dalībnieku tiesības uz dokumentu elektronisku pieejamību
(1) Ja sabiedrība nodrošina šā likuma 343.panta trešajā daļā noteikto dokumentu pieejamību
savā mājaslapā internetā, sabiedrībai nav jānodrošina dalībniekiem iespēja iepazīties ar attiecīgajiem
dokumentiem sabiedrības juridiskajā adresē.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā sabiedrība nodrošina dokumentu nepārtrauktu
pieejamību savā mājaslapā internetā ne mazāk kā mēnesi līdz dienai, kad paredzēta dalībnieku
sapulce par līguma apstiprināšanu, un ne mazāk kā vienu gadu pēc dienas, kad dalībnieku sapulcē
pieņemts lēmums par reorganizācijas līguma apstiprināšanu.
(3) Ja sabiedrība tehnisku vai citu iemeslu dēļ nevar savā mājaslapā internetā nodrošināt
dalībniekam nepārtrauktu pieeju dokumentiem šā panta otrajā daļā noteiktajā laikposmā,
dalībniekam ir tiesības iepazīties ar minētajiem dokumentiem sabiedrības juridiskajā adresē.
(4) Sabiedrībai nav pienākuma nodrošināt dalībniekiem iespēju saņemt bez maksas šā
likuma 343.panta trešajā daļā noteikto dokumentu kopijas, ja attiecīgos dokumentus var lejuplādēt
un izdrukāt no sabiedrības mājaslapas internetā ne mazāk kā mēnesi līdz dienai, kad paredzēta
dalībnieku sapulce par līguma apstiprināšanu.
(5) Sabiedrības valde ir atbildīga par sabiedrības mājaslapā internetā ievietoto dokumentu
atbilstību šā likuma 343.panta trešajā daļā noteikto dokumentu oriģināliem.”
20. Papildināt 346.panta trešo daļu pēc vārdiem “dalībnieku sapulces” ar vārdiem “vai valdes”.
21. Izteikt 347.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pieteikumā sabiedrība apliecina, ka:
1) ir nodrošināti vai apmierināti to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus
noteiktajā termiņā;
2) lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta;
3) šā likuma 339.panta trešajā daļā minētajā gadījumā visi dalībnieki ir piekrituši, ka
reorganizācijas prospekts netiek sagatavots;
4) šā likuma 340.panta trešajā daļā minētajā gadījumā visi dalībnieki ir piekrituši, ka
revidents nepārbauda reorganizācijas līgumu;
5) šā likuma 343.panta 4.1 daļā minētajā gadījumā visi dalībnieki ir piekrituši, ka
saimnieciskās darbības pārskats netiek sagatavots.”
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22. Papildināt XVII sadaļu ar 1.1 nodaļu šādā redakcijā:
“1.1 nodaļa
Pievienošanas īpašie noteikumi, ja iegūstošajai sabiedrībai pieder
vismaz 90 procentu pievienojamās sabiedrības daļu (akciju)
1
354. pants. Paziņojums iegūstošās sabiedrības dalībniekiem par reorganizāciju
(1) Iegūstošās sabiedrības valde 15 dienu laikā no dienas, kad ziņas par reorganizācijas līguma
projektu ir izsludinātas saskaņā ar šā likuma 338.panta piekto daļu, visiem dalībniekiem nosūta
paziņojumu par valdes nodomu slēgt reorganizācijas līgumu un valdes lēmuma projektu par
reorganizāciju.
(2) Ja sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, akcionāriem adresēto paziņojumu publicē laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis” un vēl vismaz vienā laikrakstā.
(3) Paziņojumā dalībniekiem norāda:
1) sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās
adreses;
3) reorganizācijas veidu, norādot iegūstošo un pievienojamo sabiedrību;
4) vietu un laiku, kur un kad dalībnieki var iepazīties ar reorganizācijas līguma projektu
un visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatiem par pēdējiem trim
pārskata gadiem;
5) termiņu, kurā iegūstošās sabiedrības dalībnieki var pieprasīt dalībnieku sapulces
sasaukšanu lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai. Šāds termiņš nevar būt īsāks par
vienu mēnesi no paziņojuma nosūtīšanas dienas vai — uzrādītāja akciju gadījumā —
no paziņojuma publicēšanas dienas.
(4) Ja reorganizācijas rezultātā iegūstošajai sabiedrībai ir jāpalielina pamatkapitāls,
dalībniekiem nosūtāmajam paziņojumam pievieno lēmuma projektu par statūtu grozījumiem,
īpaši norādot statūtu noteikumus, kurus paredzēts grozīt.
354.2 pants. Iegūstošās sabiedrības dalībnieka tiesības sasaukt dalībnieku sapulci
(1) Iegūstošās sabiedrības dalībniekiem, kuri pārstāv ne mazāk par vienu divdesmitdaļu no
sabiedrības pamatkapitāla, šā likuma 354.1 panta trešās daļas 5.punktā norādītajā termiņā ir tiesības
pieprasīt dalībnieku sapulces sasaukšanu saskaņā ar šā likuma 213. vai 273.panta noteikumiem, lai
izskatītu reorganizācijas līguma projektu un pieņemtu lēmumu par reorganizāciju.
(2) Ja iegūstošās sabiedrības dalībnieki, kuri pārstāv ne mazāk par vienu divdesmitdaļu
sabiedrības pamatkapitāla, pieprasa sasaukt dalībnieku sapulci, šā likuma 354.3 panta noteikumus
nepiemēro.
354.3 pants. Iegūstošās sabiedrības lēmums par reorganizāciju
(1) Lēmumu par reorganizāciju pieņem iegūstošās sabiedrības valde.
(2) Valde pieņem lēmumu par reorganizāciju viena mēneša laikā pēc šā likuma 354.1 panta
trešās daļas 5.punktā norādītā termiņa notecējuma, ja iegūstošās sabiedrības dalībnieki nepieprasa
dalībnieku sapulces sasaukšanu reorganizācijas līguma apstiprināšanai.
(3) Lēmumu par reorganizāciju drīkst pieņemt pirms šā likuma 354.1 panta trešās daļas
5.punktā norādītā termiņa notecējuma, ja tam piekrīt visi iegūstošās sabiedrības dalībnieki.
(4) Ja reorganizācijas rezultātā iegūstošajai sabiedrībai ir jāpalielina pamatkapitāls, lai
nodrošinātu sabiedrības kapitāla daļu (akciju) apmaiņas koeficientu un piemaksas (ja tādas
paredzētas), valde lēmumu par statūtu grozījumiem pieņem vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju.
Ja reorganizācijā iesaistīta akciju sabiedrība, grozījumus tās statūtos izdara padome.
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(5) Iegūstošās sabiedrības valde 15 dienu laikā pēc lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas
informē par to sabiedrības dalībniekus.
354.4 pants. Pievienojamās sabiedrības lēmums par reorganizāciju
(1) Lēmumu par reorganizāciju pieņem pievienojamās sabiedrības valde.
(2) Valde pieņem lēmumu par reorganizāciju ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc tam, kad
saskaņā ar šā likuma 338.panta piekto daļu izsludinātas ziņas par reorganizācijas līguma projektu.
354.5 pants. Pievienojamās sabiedrības dalībnieku tiesības uz atlīdzību
(1) Ja pievienojamās sabiedrības dalībniekam pieder ne vairāk kā 10 procenti no pievienojamās
sabiedrības daļām (akcijām), pievienojamās sabiedrības dalībnieks ir tiesīgs divu mēnešu laikā no
reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pieprasīt, lai iegūstošā sabiedrība atpērk viņa daļas (akcijas).
(2) Atlīdzības apmēram jābūt vienādam ar summu, kuru dalībnieks iegūtu, sadalot
pievienojamās sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, ja tāda notiktu brīdī, kad tika pieņemts
lēmums par reorganizāciju.”
23. Papildināt XVII sadaļas 2.nodaļu ar 356.1 pantu šādā redakcijā:
“356.1 pants. Sadalāmās sabiedrības lēmums par reorganizāciju
Ja iegūstošajai sabiedrībai pieder visas sadalāmās sabiedrības daļas (akcijas), lēmumu par
reorganizāciju pieņem sadalāmās sabiedrības valde.”
24. Izslēgt 362. un 367.pantu.
25. Papildināt pārejas noteikumus ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:
“23. Sākot ar 2011.gada 1.jūliju, kad spēkā stājas likuma grozījumi, kas nosaka, ka ziņas par
personas dzīvesvietu nav komercreģistrā ierakstāmās ziņas, komercreģistra iestādes amatpersona,
nepieņemot atsevišķu lēmumu un nepiemērojot šā likuma 11.panta noteikumus, izdara
komercreģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no komercreģistra, kuras satur informāciju par
personas dzīvesvietu.
24. Šā likuma 9.panta ceturtajā daļā noteiktais, ka ziņas par personas adresi, kurā tā ir
sasniedzama, komercreģistra iestāde sniedz pēc pamatota pieprasījuma, neattiecas uz tām ziņām
par personas dzīvesvietu, kuras komercreģistrā ierakstītas līdz 2011.gada 1.jūlijam.”
26. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 5.aprīļa direktīvas 2011/35/ES par akciju
sabiedrību apvienošanos;”;
papildināt informatīvo atsauci ar 12.punktu šādā redakcijā:
“12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra direktīvas 2009/109/EK, ar
ko groza Padomes direktīvas 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un direktīvu
2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju
apvienošanās un sadalīšanas gadījumos.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

302. 208L/10

Grozījums Valsts kontroles likumā

Izdarīt Valsts kontroles likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2002, 12.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2009, 2., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 18.nr.) šādu
grozījumu:
Izslēgt 44.panta otro daļu.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

303. 209L/10

Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likumā

Izdarīt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 6.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010,
34., 135.nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Līdz kārtējā gada 1.martam revīzijas iestāde ar finanšu ministra starpniecību informē
Ministru kabinetu par pārskata gada revīzijas rezultātiem. Ja revīzijas iestādes rīcībā ir ziņas, ka
Eiropas Savienības fondu ieviešana var tikt būtiski ietekmēta, revīzijas iestāde Ministru kabinetu
informē nekavējoties.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr. 99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

304. 210L/10

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā
Protokolu

1.pants. 2010.gada 20.decembrī Maskavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un
Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk — Līgums) un tā Protokols ar
šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Līgumā un tā Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.
3.pants. Līgums un tā Protokols stājas spēkā Līguma 30.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
Līgums un tā Protokols latviešu un angļu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija un līgums “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.

34

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2011. gada 28. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

305. 211L/10

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret
noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās

1.pants. 2010.gada 20.decembrī Maskavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un
Krievijas Federācijas valdības līgums par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās
formās (turpmāk — Līgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.
3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.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
Līgums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija un līgums “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

306. 212L/10

Par Mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību
un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes
biroju

1.pants. 2011.gada 24.februārī Rīgā parakstītais Mītnes līgums starp Latvijas Republikas
valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju (turpmāk — Līgums) ar šo
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija. Līguma 8., 9. un
10.pantā, 11.panta 1., 2., 3. un 5.punktā, 12.panta 1., 2., 3. un 4.punktā un 17.pantā minēto saistību
izpildi nodrošina Ārlietu ministrija un Finanšu ministrija, 13. un 16.pantā minēto saistību izpildi
nodrošina Ārlietu ministrija, un 18.pantā minēto saistību izpildi nodrošina Izglītības un zinātnes
ministrija.
3.pants. Līgums stājas spēkā tā 20.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
Līgums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 9.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 29.jūnijā
Publikācija un līgums “Latvijas Vēstnesī” 29.06.2011., Nr.99.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

307. 213L/10

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju)
finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 9.nr.; 2006, 12.nr.; 2008,
16., 21.nr., Latvijas Vēstnesis, 2010, 102.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 8.2 pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja Saeima tiek atsaukta vai atlaista, šā panta otrajā daļā minētajā vēlēšanu ieņēmumu un
izdevumu deklarācijā norādāmi šā panta otrajā daļā minētie izdevumi, kas radušies laika posmā no
nākamās dienas pēc Saeimas atsaukšanas vai atlaišanas līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma,
kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments) vai saņemts vai
veikts maksājums.”
2. 8.4 pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja Saeimas vēlēšanas notiek Satversmes 14. vai 48.pantā paredzētajā gadījumā, politiskā
organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas iesniegusi savu deputātu
kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanām piecos vēlēšanu apgabalos, priekšvēlēšanu izdevumiem
drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada
mēneša vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0004
uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Ja politiskā organizācija (partija) vai politisko
organizāciju (partiju) apvienība iesniedz savu kandidātu sarakstu tikai atsevišķos vēlēšanu
apgabalos, tā priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz Centrālās
statistikas pārvaldes publiskoto aizpagājušā gada mēneša vidējo bruto darba samaksu, kas noapaļota
pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,0004 uz katru attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju iepriekšējās
Saeimas vēlēšanās.”;
papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Gadījumā, kad Saeima tiek atsaukta vai atlaista, par priekšvēlēšanu izdevumiem šā panta
izpratnē uzskatāmi visi šā likuma 8.2 panta otrajā daļā noteiktie politiskās organizācijas (partijas) vai
politisko organizāciju (partiju) apvienības izdevumi laika posmā no nākamās dienas pēc Saeimas
atsaukšanas vai atlaišanas līdz vēlēšanu dienai, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu
apliecinošs dokuments (rēķins, līgums vai cits dokuments) vai saņemts vai veikts maksājums.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

308. 214L/10

Grozījumi 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.; 2010, 178., 206.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt I nodaļā termina “Speciālais budžets” skaidrojumā vārdus “vai cita speciālā budžeta”.
2. 8.pantā:
izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) aizņēmumus no valsts pamatbudžeta un atmaksu valsts pamatbudžetam;”;
izslēgt pirmās daļas 3.1 punktu.
3. 9.pantā:
izslēgt trešajā daļā vārdus “vai cita speciālā budžeta”;
izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(15) Finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām
centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir
pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei.”
4. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Par likumprojektiem, kuri paredz budžetā papildu izdevumus vai izmaiņas ieņēmumos
un kurus nav iesniedzis Ministru kabinets, finanšu ministrs sniedz atsauksmi ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā no attiecīgā likumprojekta saņemšanas.”
5. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Slepeno izdevumu izklāstu valsts budžetā finanšu ministrs iesniedz speciālai Saeimas
komisijai, kas par to sniedz atsevišķu ziņojumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai pirms
valsts budžeta apstiprināšanas, ja vien Saeima nav lēmusi citādi.”
6. Izslēgt 25.panta ceturtajā daļā vārdus “vai cita speciālā budžeta”.
7. Papildināt 27.panta piekto daļu pēc vārdiem “budžeta nefinansētās iestādes” ar vārdiem
“zvērināti tiesu izpildītāji”.
8. Papildināt 34.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Speciālā budžeta līdzekļu noguldījumiem Valsts kase piemēro procentu likmi atbilstoši
finanšu tirgus resursu izmaksām.”
9. Papildināt VI nodaļu ar 34.1 pantu šādā redakcijā:
“34.1 pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu ieguldīšana finanšu sektorā
(1) Finanšu ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, šā likuma 8.1 panta pirmajā
daļā noteikto mērķu realizācijai ir tiesīgs veikt ieguldījumus finanšu sektorā. Šīs tiesības finanšu
ministrs drīkst izmantot, ja ir ievēroti abi šādi nosacījumi:
1) ieguldījumu kopējais apjoms saimnieciskā gada laikā nepārsniedz divus procentus
no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā iekšzemes kopprodukta apjoma
saimnieciskajā gadā;
2) Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādiem ieguldījumiem.
(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punkta nosacījumus nepiemēro, ja šādus ieguldījumus veic
saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu.”
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10. Papildināt pārejas noteikumus ar 56.punktu šādā redakcijā:
“56. Grozījums šā likuma I nodaļā attiecībā uz termina “Speciālais budžets” skaidrojumu,
grozījums 8.panta pirmās daļas 3.punktā attiecībā uz tā izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījums
9. un 25.pantā par cita speciālā budžeta izslēgšanu un grozījums par šā likuma 8.panta pirmās daļas
3.1 punkta izslēgšanu stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

309. 215L/10

Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā

Izdarīt Attīstības plānošanas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51., 178., 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 5.panta otro daļu ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:
“11) aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši
situācijai;
12) dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai
izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos
dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu.”
2. Izslēgt 9.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus “ilgtermiņa un”.
3. 11.pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Nacionālā attīstības plāna izstrādi nodrošina Ministru kabinets un šo plānu apstiprina
Saeima. Nacionālais attīstības plāns nosaka valsts attīstības mērķus, prioritātes (arī teritoriju
attīstības prioritātes) un sasniedzamos rezultātus (arī makrolīmenī), kā arī rīcības virzienus katrā
prioritātē, sasniedzamos politikas rezultātus un atbildīgās institūcijas.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzību regulējošos
attīstības plānošanas dokumentos iekļaujamo saturu prioritāri balsta uz Nacionālajā attīstības
plānā noteikto.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ievēro attiecīgā pārvaldes līmeņa politisko
vadlīniju dokumentus (piemēram, Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību), kuri
izvirza uzdevumus valsts un pašvaldību institūcijām. Izstrādājot politisko vadlīniju dokumentus,
nodrošina to saskaņotību ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu
vai piedāvā pārskatīt tos.”
4. 12.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ministru prezidents nodrošina Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā
attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu plānošanas dokumentu
īstenošanas uzraudzību un koordināciju, izņemot vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā panta pirmajā daļā minēto uzdevumu izpildei izveido Pārresoru koordinācijas centru,
kas ir Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Šā centra kompetenci un iesaisti
lēmumu pieņemšanā nosaka Ministru kabinets. Pārresoru koordinācijas centra atzinumi ir obligāti
izskatāmi, ņemot vērā attiecīgajā institūcijā noteikto lietu izskatīšanas kārtību.”;
aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus “Valsts kanceleja” ar vārdiem “Pārresoru koordinācijas
centrs”;
izslēgt piekto daļu.
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5. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Grozījumi šā likuma 12.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, kā arī grozījums par piektās
daļas izslēgšanu saistībā ar attīstības plānošanas sistēmas uzraudzību un Pārresoru koordinācijas
centra izveidošanu stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par valsts budžetu 2012.gadam”. Ministru
kabinets nodrošina, ka līdz ar attiecīgā likuma spēkā stāšanos darbu uzsāk Pārresoru koordinācijas
centrs.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī”6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

310. 216L/10

Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Izdarīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 118.nr.) šādu
grozījumu:
Izslēgt 57.panta trešās daļas otro teikumu.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

311. 217L/10

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:
1. Izslēgt astoto nodaļu.
2. Papildināt kodeksu ar astoto “A”, “B” un “C” nodaļu šādā redakcijā:
“Astotā “A” nodaļa
Ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbināšanas vispārīgie noteikumi
1
56. pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbināšanas veidi
Lai nodrošinātu resocializācijas mērķu sasniegšanu, notiesātos, kas sodu izcieš izmeklēšanas
cietumā, brīvības atņemšanas iestādē vai audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, nodarbina par
samaksu vai bez atlīdzības.
56.2 pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbināšana par samaksu
Notiesāto nodarbina par samaksu, ja viņš ir vērsies ar rakstveida iesniegumu pie brīvības
atņemšanas iestādes priekšnieka un šo notiesāto ir iespējams nodrošināt ar darbu brīvības
atņemšanas iestādē vai ārpus tās.
Notiesātos par samaksu nodarbina:
1) brīvības atņemšanas iestādes saimnieciskajā apkalpē;
2) brīvības atņemšanas iestādē izvietotajās komersantu izveidotajās darba vietās;
3) ārpus brīvības atņemšanas iestādes, ja to atļauj notiesātajam noteiktais soda
izciešanas režīms.
Ja uz vienu darba vietu pretendē vairāki notiesātie, priekšroka dodama pretendentam ar
atbilstošu izglītību, darba pieredzi vai prasmēm.
Ja uz vienu darba vietu pretendē vairāki notiesātie, kuru izglītība, darba pieredze vai prasmes
ir vienādas, priekšroka dodama pretendentam, kura iesniegums par nodarbinātību brīvības
atņemšanas iestādē ir reģistrēts pirmais.
56.3 pants. Pamats ar brīvības atņemšanu notiesātā nodarbināšanai par samaksu
Ja komersants, kas noslēdzis sadarbības līgumu ar brīvības atņemšanas iestādi par notiesāto
nodarbinātības organizēšanu, vēlas nodarbināt notiesāto, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā
cietumā, komersants un notiesātais pirms darba uzsākšanas noslēdz vienošanos par darba
veikšanu (turpmāk — vienošanās). Ja notiesāto, kas sodu izcieš atklātajā cietumā, komersants vēlas
nodarbināt ārpus cietuma teritorijas esošā uzņēmumā, komersants un notiesātais pirms darba
uzsākšanas noslēdz darba līgumu.
Ja notiesāto ir iespējams nodarbināt brīvības atņemšanas iestādes saimnieciskajā apkalpē,
tad pirms darba uzsākšanas ar notiesāto, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā, tiek
noslēgta vienošanās, bet ar notiesāto, kas sodu izcieš atklātajā cietumā, — darba līgums.
Lai notiesāto varētu nodarbināt, brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks izdod attiecīgu
rīkojumu, kas vienlaikus ir atļauja notiesātajam darba laikā atrasties noteiktā darba vietā. Rīkojums
ir neatņemama šajā pantā minētās vienošanās vai darba līguma sastāvdaļa. Izdodot rīkojumu,
brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ņem vērā notiesātajam noteikto soda izciešanas režīmu.
Atteikumam izdot rīkojumu par notiesātā nodarbināšanu ir jābūt pamatotam. Rīkojumu par
atteikumu nodarbināt notiesāto var apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ieslodzījuma vietu
pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.
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Vienošanās vai darba līgums ir tiesisks pamats, lai komersants vai brīvības atņemšanas iestāde
kā notiesātā darba devējs par notiesāto veiktu normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus
(tai skaitā darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un izdarītu no notiesātā ienākumiem
ieturējumus saskaņā ar izpildu dokumentiem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
56.4 pants. Par samaksu nodarbinātā ar brīvības atņemšanu notiesātā tiesiskais statuss
Uz notiesāto, kas sodu izcieš izmeklēšanas cietumā, slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā vai
audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un tiek nodarbināts uz vienošanās pamata, attiecas šā
kodeksa normas, kā arī Darba likuma 4., 22., 23., 30., 32. un 33.nodaļa, 9., 29., 31., 67., 68., 75.,
132., 142. un 156.pants un 154.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa.
Uz notiesāto, kas izcieš sodu atklātajā cietumā un ir nodarbināts uz darba līguma pamata,
Darba likuma normas attiecas tiktāl, ciktāl šajā kodeksā nav noteikts citādi.
Notiesātajam nodrošināmi darba apstākļi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām darba
aizsardzības prasībām.
56.5 pants. Vispārīgie noteikumi ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbināšanai par
samaksu
Notiesātie, kuri sodu izcieš soda izciešanas režīma zemākajā vai vidējā pakāpē, strādā
brīvības atņemšanas iestādes teritorijā. Šo notiesāto darbu organizē, ievērojot viņiem noteiktā soda
izciešanas režīma noteikumus un nodrošinot viņu savstarpēju izolāciju.
Notiesātos, kas sodu izcieš slēgtā un daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā
pakāpē, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rakstveida atļauju, kas saskaņota ar Ieslodzījuma
vietu pārvaldi, var nodarbināt ārpus cietuma teritorijas bez apsardzes, nodrošinot viņu uzraudzību.
Notiesātos, kas sodu izcieš atklātajā cietumā, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka
rakstveida atļauju, kas saskaņota ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, var nodarbināt ārpus tās pašvaldības
administratīvās teritorijas, kurā atrodas brīvības atņemšanas iestāde. Brīvības atņemšanas iestāde
nodrošina notiesāto pārbaudi darba vietā un kontrolē viņu atgriešanos iestādē pēc darba laika
beigām.
Darbus un amatus, kuros aizliegts nodarbināt notiesātos, reglamentē Brīvības atņemšanas
iestāžu iekšējās kārtības noteikumi.
56.6 pants. Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu
Kārtību, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu, nosaka Ministru
kabinets.
56.7 pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto darba laika vispārīgie noteikumi
Notiesātajiem ir noteikts normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas un astoņu stundu darba
diena piecu dienu darba nedēļā. Ja darba rakstura dēļ nav iespējams noteikt piecu dienu darba nedēļu,
nosaka sešu dienu darba nedēļu, bet šādā gadījumā dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas
stundas un nedēļas darba laiks — 40 stundas. Darba (maiņas) sākumu un beigas nosaka brīvības
atņemšanas iestādes dienas kārtībā. Notiesātie netiek nodarbināti svētku dienās un brīvdienās.
Vispārējā nedēļas atpūtas diena ir svētdiena. Ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba
gaitu, atļauts notiesāto nodarbināt svētdienā, piešķirot viņam atpūtas laiku citā nedēļas dienā.
Darba veidos, kuros ražošanas apstākļu dēļ nav iespējams ievērot notiesātajiem noteikto
normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, var noteikt summēto darba laiku, ievērojot
nosacījumu, ka darba laiks pārskata periodā nepārsniedz attiecīgajam darbiniekam noteikto
normālo darba laiku.
Ja vienošanās nosacījumos vai darba līgumā nav noteikts ilgāks pārskata periods, summētā
darba laika pārskata periods ir viens mēnesis. Notiesātais un darba devējs rakstveidā var vienoties
par citu pārskata perioda ilgumu, taču tas nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem.
Notiesātajiem, kas sodu izcieš audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem, darba dienas ilgumu,
kā arī nedēļas atpūtas laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu.
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56.8 pants. Par samaksu nodarbināto ar brīvības atņemšanu notiesāto atvaļinājums
Par samaksu nodarbinātiem notiesātajiem piešķir sešas darba dienas ilgu ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, bet nodarbinātiem nepilngadīgajiem notiesātajiem — 12 darba dienu ilgu ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu.
Notiesātais var lūgt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja
viņš pie darba devēja ir bijis nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus.
Nodarbinātai notiesātajai sievietei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
piešķir pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no laika, kurā
sieviete bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja.
Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina notiesātā pārejošas darbnespējas gadījumā.
Notiesātā atvaļinājumu nedrīkst pārcelt uz nākamo gadu.
Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, ieskaita laiku, kad notiesātais
bijis faktiski nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un laiku, kad notiesātais nav veicis darbu
attaisnojošu iemeslu dēļ, ieskaitot:
1) pārejošas darbnespējas laiku;
2) grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku;
3) darba piespiedu kavējuma laiku, ja notiesātais prettiesiski atlaists no darba un
atjaunots iepriekšējā darbā.
Šā panta sestajā daļā minētajā laikā neieskaita bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.
Izņēmuma gadījumos, savstarpēji vienojoties, notiesātajam var piešķirt 20 darba dienas ilgu
neapmaksātu mācību atvaļinājumu, ja notiesātais iesaistīts vispārējās, profesionālās vai akadēmiskās
izglītības apguvē un mācību atvaļinājums nepieciešams valsts pārbaudījumu kārtošanai vai
diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
56.9 pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātāja tiesības un pienākumi
Komersantam vai brīvības atņemšanas iestādei, kas nodarbina notiesātos, ir visas Darba
likumā noteiktās darba devēja tiesības un pienākumi tiktāl, ciktāl šajā kodeksā nav noteikts citādi.
Komersantam un brīvības atņemšanas iestādei, kas nodarbina notiesātos, ir visi likumā “Par
nodokļiem un nodevām”, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu” darba devējam noteiktie pienākumi.
Komersantam ir pienākums papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajam nekavējoties
rakstveidā informēt brīvības atņemšanas iestādes administrāciju:
1) par notiesātā neierašanos darbā, par izmaiņām notiesātā darba laikā, darba samaksas
nosacījumos un par notiesātā norīkošanu darbā citā darba izpildes vietā;
2) par vienošanās vai darba līguma uzteikšanu, grozīšanu vai izbeigšanos.
10
56. pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbināšana bez atlīdzības
Ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina bez atlīdzības vienīgi brīvības atņemšanas
vietu un apkārtējās teritorijas uzturēšanas, uzkopšanas un labiekārtošanas darbos, kā arī notiesāto
kultūras un sadzīves apstākļu uzlabošanas darbos.
Ar brīvības atņemšanu notiesātos, izņemot nepilngadīgos, grūtnieces, sievietes pēcdzemdību
periodā līdz vienam gadam, sievietes, kas baro bērnu ar krūti, pensijas vecumu sasniegušos
notiesātos, kā arī notiesātos, kas ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, nodarbina bez atlīdzības bez
viņu piekrišanas.
Darbus bez atlīdzības notiesātie veic rindas kārtībā ārpus darba laika ne ilgāk kā četras
stundas dienā.
Darbos bez atlīdzības drīkst nodarbināt ilgāk, ja notiesātais izteicis šādu lūgumu.
Darbos bez atlīdzības neiesaista notiesātos, kas nodarbināti par samaksu ilgāk nekā četras
stundas dienā.
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56.11 pants. Ar brīvības atņemšanu notiesāto īslaicīga atbrīvošana no nodarbināšanas
Pamatojoties uz brīvības atņemšanas iestādes ārstniecības personas atzinumu, notiesāto
atbrīvo no nodarbināšanas uz pārejošas darbnespējas laiku.
Ar brīvības atņemšanu notiesāto atbrīvo no nodarbināšanas uz laiku, kas nepieciešams sakarā
ar izmeklēšanas darbībām vai lietas izskatīšanu tiesā, tikšanos ar aizstāvi, zvērinātu notāru vai
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju, kā arī šajā kodeksā paredzēto notiesātā tiesību
īstenošanai atbilstoši soda izciešanas režīmam.
56.12 pants. Ar brīvības atņemšanu notiesātā un nodarbinātāja strīdu izskatīšanas kārtība
Strīdi starp notiesāto un komersantu vai notiesāto un brīvības atņemšanas iestādi par
notiesātā nodarbināšanas jautājumiem izskatāmi, savstarpēji vienojoties.
Strīdus par tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz vienošanās pamata, izskata Civilprocesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Strīdus par tiesiskajām attiecībām, kas nodibinātas uz darba līguma pamata, ja vienošanās
netiek panākta, izskata Darba strīdu likumā noteiktajā kārtībā.
Strīdus, kas izriet no notiesātā nodarbināšanas bez atlīdzības, izskata brīvības atņemšanas
iestādes priekšnieks. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu var apstrīdēt Ieslodzījuma
vietu pārvaldē. Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.
Astotā “B” nodaļa
Komersantu iesaistīšana ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbināšanā
13
56. pants. Kārtība, kādā komersantus iesaista ar brīvības atņemšanu notiesāto
nodarbināšanā
Komersantu iesaistīšanai notiesāto nodarbināšanā brīvības atņemšanas iestāde Ieslodzījuma
vietu pārvaldes mājaslapā internetā izsludina konkursu par tiesībām nodarbināt notiesātos šajā
kodeksā noteiktajā kārtībā.
Izsludinot konkursu, norāda šādu informāciju:
1) to notiesāto skaitu, kurus iespējams nodarbināt, notiesāto soda izciešanas režīmu,
izglītību, darba pieredzi un prasmes, normatīvajos aktos noteikto darba samaksas
apmēru notiesātajiem;
2) informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem.
56.14 pants. Komersantu piedāvājumu izvērtēšana
Komersantu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai brīvības atņemšanas iestāde izveido komisiju.
Komisija izvērtē piedāvājumus, lemj par notiesāto resocializācijas vajadzībām atbilstošāko
piedāvājumu un nosaka uzvarējušo komersantu.
Ar komersantu, kurš uzvarējis konkursā, brīvības atņemšanas iestāde slēdz sadarbības līgumu
par notiesāto nodarbinātības organizēšanu, kā arī citus nepieciešamos līgumus par brīvības atņemšanas
iestādes resursu (piemēram, komunālie pakalpojumi, telpu, ēku un zemes noma) izmantošanu.
Komersantu, kurš netiek atzīts par uzvarētāju, brīvības atņemšanas iestāde 10 darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informē par komisijas lēmumu un tiesībām mēneša
laikā šo lēmumu apstrīdēt Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Komisijas lēmumam, ar kuru komersants
netiek atzīts par uzvarētāju, jābūt pamatotam.
Ministru kabinets nosaka procedūru, kādā komersanti piesakās notiesāto nodarbināšanai,
komersantu atlases kārtību, komersantu izvērtēšanas komisijas sastāvu, komersantu atlases
kritērijus, lēmumu pieņemšanas kārtību un kārtību, kādā slēdzami sadarbības līgumi par notiesāto
nodarbinātības organizēšanu.
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Astotā “C” nodaļa
Ar brīvības atņemšanu notiesātā darba samaksa
56.15 pants. Ar brīvības atņemšanu notiesātā darba samaksas noteikšanas vispārīgie
noteikumi
Darba samaksa nodarbinātam notiesātajam ir regulāri izmaksājama atlīdzība par darbu.
Darba samaksa ietver darba algu un normatīvajos aktos, darba līgumā vai vienošanās nosacījumos
noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu.
Darba samaksu notiesātajam nosaka, piemērojot:
1) laika algas sistēmu — atbilstoši šajā kodeksā noteiktajai mēneša samaksai (stundas
tarifa likmei) un faktiski nostrādātajam darba laikam (stundās);
2) akorda algas sistēmu — atbilstoši padarītā darba apjomam (pēc darba operācijas vai
pakalpojuma izcenojuma) kalendāra mēnesī.
Darba samaksu notiesātajam, kas nodarbināts komersanta izveidotā darba vietā, nosaka,
komersantam un notiesātajam savstarpēji vienojoties un ievērojot notiesātajiem noteikto minimālo
stundas tarifa likmi un minimālo mēneša darba samaksu.
Notiesātajam, kas tiek nodarbināts saimnieciskajā apkalpē, darba samaksas organizāciju
(laika algas sistēma vai akorda algas sistēma), darba samaksas apjomu, kā arī dienas darba laiku
nosaka brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ar rīkojumu atbilstoši šajā kodeksā minētajiem
nosacījumiem.
Notiesātajam, kuram noteikts nepilns darba laiks, kas īsāks par normālo dienas vai nedēļas
darba laiku, darba samaksu aprēķina proporcionāli nodarbināšanas laikam.
Darba samaksa notiesātajam normāla darba laika ietvaros nedrīkst būt mazāka par šajā
kodeksā noteikto minimālo darba samaksas apmēru.
56.16 pants. Minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa ar brīvības
atņemšanu notiesātajam
Minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši
viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķiem ir:
1) 50 procentu no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa
likmes un minimālās mēneša darba samaksas — notiesātajam, kas sodu izcieš
slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
2) ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei — notiesātajam, kas
sodu izcieš atklātajā cietumā;
3) 50 procentu no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes —
nepilngadīgam notiesātajam.
17
56. pants. Ieturējumi no darba samaksas
Brīvības atņemšanas iestāde vai komersants, kas nodarbina notiesāto par samaksu, veic valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru nodarbinātu notiesāto, kā arī iemaksā valsts
budžetā no notiesātā darba samaksas ieturētās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
daļu un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Notiesātajam no aprēķinātās darba samaksas izdara ieturējumus saskaņā ar izpildu
dokumentiem Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā tādā apmērā, lai pēc visu ieturējumu
izdarīšanas notiesātā personiskajā kontā varētu ieskaitīt vismaz 20 procentus no aprēķinātās darba
samaksas, bet pensijas vecumu sasniegušo notiesāto, notiesāto pirmās un otrās grupas invalīdu,
nepilngadīgo, grūtnieču, kā arī to notiesāto sieviešu personiskajā kontā, kurām ir bērni cietuma
bērnunamā, — vismaz 40 procentus no aprēķinātās darba samaksas.
Ja notiesātajam noteikts papildsods — naudas sods, tad brīvības atņemšanas iestādes
administrācija pēc notiesātā lūguma katru mēnesi no viņa darba samaksas pārskaita līdzekļus šā
soda samaksai paredzētajā Valsts kases kontā.”
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3. Papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:
“14. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija nodrošina, lai atbilstoši šajā kodeksā
noteiktajām prasībām:
1) līdz 2011.gada 1.decembrim tiktu grozītas ar notiesātajiem noslēgtās vienošanās un
darba līgumi;
2) līdz 2012.gada 1.maijam tiktu grozīti ar komersantiem noslēgtie sadarbības līgumi
par notiesāto nodarbināšanas organizēšanu.
15. Šā kodeksa astotajā “B” nodaļā minētā kārtība komersantu iesaistīšanai notiesāto
nodarbināšanā piemērojama ar 2012.gada 1.janvāri.
16. Līdz šā kodeksa 56.6 pantā un 56.14 panta piektajā daļā minēto noteikumu pieņemšanai,
bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa
noteikumi Nr.292 “Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto
nodarbinātības organizēšanā, un kārtība, kādā slēdzami līgumi ar brīvības atņemšanu notiesāto
nodarbinātības organizēšanai” un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.780
“Notiesāto personu iesaistīšana darbā un darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs”,
ciktāl tie nav pretrunā ar šo kodeksu.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

312. 218L/10

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:
1. Izteikt 41.3 panta otrās daļas dispozīcijas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga
komercsabiedrību grupas struktūru, darbiniekiem, to skaitu un izvietojumu
dalībvalstīs Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības
mēroga komercsabiedrību grupā, kā arī par darbinieku skaitu Eiropas
komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātajās sabiedrībās un tās
atkarīgajās sabiedrībās vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajās kapitālsabiedrībās;”.
4
2. 41. pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt
piecdesmit latiem, juridiskajai personai — no piecdesmit līdz piecsimt latiem.”;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt
piecdesmit latiem, juridiskajai personai — no simt līdz septiņsimt piecdesmit latiem.”;
izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:
“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt
piecdesmit latiem, juridiskajai personai — no simt līdz piecsimt latiem.”;
izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:
“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai
amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai — no simt līdz
piecsimt latiem.”;
papildināt piektās un sestās daļas sankciju pēc vārdiem “darba devējam” ar vārdiem “vai
darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam”;
izteikt septītās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu
saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem,
juridiskajai personai — no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem.”;
papildināt astotās daļas sankciju pēc vārdiem “darba devējam” ar vārdiem “vai darbaspēka
nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam”.
3. Papildināt 41.5 panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas sankciju pēc vārdiem
“darba devējam” ar vārdiem “vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam”.
4. Papildināt kodeksu ar 152.6 pantu šādā redakcijā:
“152.6 pants. Būvju un telpu grupu nereģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā
Par normatīvajos aktos noteikto dokumentu neiesniegšanu būves vai telpu grupas reģistrēšanai
vai kadastra datu aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā —
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uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet
juridiskajām personām — no simt līdz tūkstoš latiem.”
5. Izteikt 166.13 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz
simt latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.”
6. Papildināt 166.33 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“Par likumā noteiktā aizlieguma izpaust informāciju attiecībā uz personu, kura informējusi
par citas valsts amatpersonas interešu konfliktu, pārkāpšanu vai par nelabvēlīgu seku radīšanu šai
personai bez objektīva iemesla —
uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz piecsimt latiem, atņemot tiesības
ieņemt valsts amatpersonas amatu vai bez tā.”
7. Izteikt 175.2 panta sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt
piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz piecsimt latiem.”
8. Izteikt 187.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.”
9. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:
“189.pants. Nodarbināšana bez derīga personu apliecinoša dokumenta
Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīga personu apliecinoša dokumenta (ja persona
ir jaunāka par 15 gadiem), —
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”
10. Papildināt kodeksu ar 189.2 pantu šādā redakcijā:
“189.2 pants. Ārzemnieka nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana
Par vienas personas vai vairāku personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, ja attiecīgā
persona ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, bet tai nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību
nosaka normatīvie akti, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām
personām — no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem.
Par vairāk nekā piecu personu nodarbināšanu, ja tām nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību
nosaka normatīvie akti, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām
personām — no divtūkstoš piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.
Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav
tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem,
bet juridiskajām personām — no septiņsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.”
11. 201.5 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “raidorganizācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “elektroniskais
plašsaziņas līdzeklis” (attiecīgā locījumā);
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības neatbilstību darbības pamatnosacījumiem, par
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu
sniegšanu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, par programmu veidošanas un
uzskaites noteikumu pārkāpumiem —
uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš piecsimt latiem.”
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12. 201.26 pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt latiem.”;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.”
13. 201.32 pantā:
izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz divtūkstoš piecsimt latiem.”;
izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.”
14. 201.35 pantā:
izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:
“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem
līdz simt latiem, bet juridiskajām personām — no simt līdz tūkstoš latiem.”;
izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet
juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”
15. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa “152.” ar skaitli “152.6”.
16. Papildināt 213.pantu pēc skaitļiem “166.28—166.30” ar vārdiem un skaitli “pantā,
166.33 panta otrajā daļā”.
17. 214.2 pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitļus “166.28—166.31, 166.33” ar skaitļiem un vārdiem “166.28—
31
166. pantā, 166.33 panta pirmajā daļā”;
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “šā kodeksa” ar skaitli un vārdiem “166.33 panta otrajā daļā un”.
18. Aizstāt 215.9 panta nosaukumā un tekstā vārdus “Nacionālā radio un televīzijas padome” ar
vārdiem “Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome” un vārdus “elektronisko sabiedrības
saziņas” — ar vārdiem “elektronisko plašsaziņas”.
19. 226.1 pantā:
papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “189.1” ar skaitli “189.2”;
izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus un skaitli “un 189.panta otrajā un trešajā daļā”.
20. Papildināt 231.2 panta pirmo daļu pēc skaitļa “152.” ar vārdu un skaitli “un 152.6”.
21. 236.3 pantā:
izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus “— naudas sodu līdz piecsimt latiem”;
aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu “divsimt” ar vārdiem “divsimt piecdesmit”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolus par administratīvajiem
pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir Valsts valodas centra kompetencē, kā arī par šā kodeksa
175.2 pantā paredzētajiem pārkāpumiem.”
22. Izteikt 248.panta otro daļu šādā redakcijā:
“Par pārkāpēju protokolā norāda:
1) fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekam — dzimšanas
datumu), dzīvesvietu;
2) juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
3) citas ziņas, kurām var būt nozīme administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā.”
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23. Aizstāt 250.panta trešajā daļā vārdus “Nacionālā radio un televīzijas padome” ar vārdiem
“Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome”.
24. Izteikt 281.1 panta otro daļu šādā redakcijā:
“Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru pēc būtības
izlemts jautājums par personas saukšanu pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt desmit dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iesniedzot apelācijas sūdzību. Ja lietā tiesnesis pasludina saīsināto
lēmumu, pārsūdzēšanas termiņu skaita no pilna lēmuma sastādīšanas dienas.”
25. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 19., 20. un 21.punktu
šādā redakcijā:
“19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/104/EK
par pagaidu darba aģentūrām;
20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija direktīvas 2009/38/EK par to,
kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai
un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu
grupās (pārstrādāta versija);
21) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko
nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

313. 219L/10

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., 178.nr.)
šādus grozījumus:
1. 10.pantā:
papildināt trešo daļu ar vārdiem “vai ar tādu personu nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas
uzturēties Latvijas Republikā”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Biedrības vai nodibinājuma vēršanās iestādē vai tiesā, aizstāvot tādu personu tiesības vai
likumiskās intereses, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, nav uzskatāma par atbalstu
nodrošināšanai ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.”
2. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3., 4., 5. un 6.punktu
šādā redakcijā:
“3) Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu,
kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;
4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija direktīvas 2006/54/EK par tāda
principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un
sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos;
5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko
nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas
nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi;
6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 7.jūlija direktīvas 2010/41/ES par to,
kā piemērot vienlīdzīgas attieksmes principu vīriešiem un sievietēm, kas darbojas
pašnodarbinātas personas statusā, un ar kuru atceļ Padomes direktīvu 86/613/EEK.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

314. 220L/10

Grozījumi Darba likumā

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001,
15.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 10.nr.; 2005, 12., 22.nr.; 2006, 21.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis,
2009, 200.nr.; 2010, 47.nr.; 2011, 62.nr.) šādus grozījumus:
1. 4.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja darba līgumu ar darbinieku slēdz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, lai
uz noteiktu laiku norīkotu darbinieku veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja
labā un vadībā, par darba devēju uzskatāms darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
2. Papildināt 7.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja kā darba devēja pienākums ir
darbiniekam, kurš uz noteiktu laiku norīkots veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma
saņēmēja uzņēmumā, nodrošināt tādus pašus darba apstākļus un piemērot tādus pašus
nodarbinātības noteikumus, kādus nodrošinātu un piemērotu darbiniekam, ja darba tiesiskās
attiecības starp darbinieku un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēju būtu nodibinātas
tieši un darbinieks veiktu to pašu darbu.
(5) Šā panta ceturtajā daļā minētie darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi attiecas uz
darba un atpūtas laiku, darba samaksu, uz grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam
gadam, sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, uz bērniem un pusaudžiem noteikto aizsardzību, kā arī
uz vienlīdzīgu tiesību principu un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu.”
3. Papildināt 10.panta piekto daļu pēc vārdiem “noteiktu laiku” ar vārdiem “kā arī darbiniekus,
kuri darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma ietvaros noteiktu laiku veic darbu uzņēmumā”.
4. Izteikt 11.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) pieprasīt un saņemt no darba devēja informāciju par uzņēmuma pašreizējo
ekonomisko un sociālo stāvokli un iespējamām tā izmaiņām, kā arī attiecīgu
informāciju par darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja norīkoto
darbinieku nodarbināšanu uzņēmumā;”.
5. 14.pantā:
izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba devējs nosūta
darbinieku darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam, kura labā un
vadībā tiks veikts darbs, ja tā uzņēmums atrodas citā valstī vai arī tas veic savu
darbību citā valstī;”;
izteikt trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) noteikumus par darbaspēka nodrošināšanu, īpaši ar darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojuma sniedzēja starpniecību;”.
6. Papildināt 28.pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja darbinieks darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanas ietvaros ir norīkots
veikt darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā un vadībā, darbaspēka
nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja pienākums ir norīkojuma laikā nodrošināt darbiniekam
drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus atbilstoši darba aizsardzību reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām, izņemot obligātās veselības pārbaudes.
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(5) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja darbinieks norīkojuma laikā atbild
darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējam par tam nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši
šā likuma noteikumiem par darbinieka nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
(6) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējs norīkojuma laikā atbild darbaspēka
nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja darbiniekam par tam nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši
šā likuma noteikumiem par darba devēja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.”
7. Papildināt 35.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Sagatavojot darba līgumu, darba devējam ir pienākums pieprasīt, lai ārzemnieks uzrāda
vīzu vai uzturēšanās atļauju, kā arī darba atļauju, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem šāda atļauja ir
nepieciešama. Šis noteikums neattiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem un personām, kurām ir
brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas Savienībā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.
gada 15.marta regulas Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2.panta 5.punktam.”
8. 37.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“37.pants. Nodarbināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atbildība”;
izslēgt astotajā daļā vārdus “(personu, kas nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis)”;
papildināt pantu ar devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(9) Aizliegts nodarbināt personu, kura nav tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.
(10) Darba devējs nav saucams pie atbildības par tādas personas nodarbināšanu, kura nav
tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, ja darba devējs ir izpildījis šā likuma 35.panta trešajā daļā un
38.panta otrajā daļā minētos pienākumus, izņemot gadījumu, kad darba devējs zināja, ka uzrādītais
dokuments, kas apliecina personas tiesības uzturēties Latvijas Republikā, ir viltots.
(11) Pie administratīvās atbildības par tādas personas nodarbināšanu, kura nav tiesīga
uzturēties Latvijas Republikā, ir saucama arī persona, kura darba devējam kā apakšuzņēmējam ir
tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju līgumsaistību izpildi, kā arī persona, kura ir sākotnējo līgumsaistību
izpildītājs, un jebkurš cits iesaistītais apakšuzņēmējs, ja viņi par šādu prettiesisku nodarbināšanu
zināja, izņemot gadījumu, kad viņi veikuši nepieciešamos pasākumus, lai novērstu šādu prettiesisku
nodarbināšanu.”
9. 38.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Darba devējam ir pienākums nodrošināt šā likuma 35.panta trešajā daļā minēto
dokumentu kopiju vai atbilstošas informācijas uzglabāšanu visā ārzemnieka nodarbināšanas laikā
un to uzrādīšanu pēc uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
10. Papildināt 40.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Darba līgumā, kuru slēdz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs kā darba
devējs un darbinieks, kas veiks darbu darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja labā
un vadībā, papildus šā panta otrajā daļā minētajām ziņām norāda, ka darba devējs ir darbaspēka
nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, kā arī to, ka darbiniekam, veicot darbu, ir pienākums
pakļauties arī darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja noteiktajai darba kārtībai un
rīkojumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar darba devēja rīkojumiem.”
11. Papildināt 74.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja darbiniekam laikposmā starp
norīkojumiem neatkarīgi no nolīgtā darba laika izmaksā atlīdzību, kas nav mazāka par valstī
noteikto minimālo mēneša darba algu, proporcionāli laikposmam starp norīkojumiem.”
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12. Papildināt 19.nodaļu ar 75.1 pantu šādā redakcijā:
“75.1 pants. Darba samaksas izmaksa, ja nodarbināta persona, kura nav tiesīga uzturēties
Latvijas Republikā
(1) Ja darba devējs nodarbinājis personu, kura nav tiesīga uzturēties Latvijas Republikā,
viņam ir pienākums izmaksāt šai personai visu neizmaksāto darba samaksu.
(2) Ja personu, kura nav tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, ir nodarbinājis darba devējs,
kuram kā apakšuzņēmējam ir nodota pilnīga vai daļēja līgumsaistību izpilde, tad par šā panta
pirmajā daļā minētās neizmaksātās darba samaksas izmaksu solidāri atbild darba devējs un persona,
kura darba devējam ir tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju līgumsaistību izpildi.
(3) Ja darba devējs, kuram kā apakšuzņēmējam ir nodota pilnīga vai daļēja līgumsaistību
izpilde, ir nodarbinājis personu, kura nav tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, tad par šā panta
pirmajā daļā minētās neizmaksātās darba samaksas izmaksu solidāri ar darba devēju atbild persona,
kura ir sākotnējo līgumsaistību izpildītājs, un jebkurš cits iesaistītais apakšuzņēmējs, ja viņi par
šādu prettiesisku nodarbināšanu zināja.
(4) Ja persona, kura darba devējam kā apakšuzņēmējam ir tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju
līgumsaistību izpildi, kā arī persona, kura ir sākotnējo līgumsaistību izpildītājs, un jebkurš cits
iesaistītais apakšuzņēmējs ir veikuši nepieciešamos pasākumus, lai novērstu tādu personu
nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, tie nav solidāri atbildīgi par šā
panta pirmajā daļā minētās neizmaksātās darba samaksas izmaksu.”
13. Papildināt 90.panta ceturto daļu pēc vārdiem “šādas piezīmes vai rājiena atcelšanu” ar
vārdiem “gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas”.
14. Papildināt 24.nodaļu ar 96.1 pantu šādā redakcijā:
“96.1 pants. Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja norīkotā darbinieka
īpašās tiesības
(1) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmējs informē darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojuma sniedzēja norīkoto darbinieku par brīvajām darba vietām uzņēmumā.
(2) Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja norīkotajam darbiniekam ir tiesības
izmantot darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja uzņēmuma ērtības, koplietošanas
telpas vai citas iespējas, kā arī transporta pakalpojumus ar tādiem pašiem noteikumiem kā
darbiniekiem, ar kuriem darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs nodibinājis darba
tiesiskās attiecības tieši, izņemot gadījumu, kad atšķirīgu attieksmi var pamatot ar objektīviem
iemesliem.
(3) Vienošanās, kas aizliedz vai ierobežo darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja
norīkotā darbinieka tiesības nodibināt darba tiesiskās attiecības tieši ar darbaspēka nodrošināšanas
pakalpojuma saņēmēju, nav spēkā.”
15. Izslēgt 104.panta otro daļu.
16. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Šā likuma informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 8.punkts zaudē spēku
2012.gada 8.martā.”
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17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 23. un 24.punktu šādā
redakcijā:
“23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/104/EK
par pagaidu darba aģentūrām;
24) Padomes 2010.gada 8.marta direktīvas 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku
atvaļinājumu un atceļ direktīvu 96/34/EK.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī”’ 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

315. 221L/10

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības
likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 12.nr.;
2008, 3., 15.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 178.nr.; 2010, 101.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā:
vārdus “Starptautiskā jūras organizācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Starptautiskā
Jūrniecības organizācija” (attiecīgā locījumā);
vārdus “Starptautiskā darba organizācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Starptautiskā
Darba organizācija” (attiecīgā locījumā);
vārdus “Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Starptautiskā
Hidrogrāfijas organizācija” (attiecīgā locījumā).
2. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:
“1.pants. Likuma mērķis
Likuma mērķis ir noteikt valsts pārvaldes institucionālo sistēmu jūrlietās un nodrošināt
jūras drošības un aizsardzības jomā pieņemto Latvijai saistošo starptautisko līgumu prasību un
standartu īstenošanu un ievērošanu, lai nodrošinātu kuģošanas drošību, kuģu, ostu un ostas iekārtu
aizsardzību, novērstu vides piesārņošanu no kuģiem un padarītu efektīvāku jūras satiksmi.”
3. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Likums neattiecas uz Nacionālo bruņoto spēku kuģiem un to personālu, ja likumā nav
noteikts citādi, kā arī uz citu valstu karakuģiem un to personālu.”
4. Papildināt 4.panta otro daļu pēc vārdiem “Jūras spēku” ar vārdu “flotiles”.
5. 5.pantā:
izslēgt 2.punktā vārdu “reglamentējošu”;
papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) ne retāk kā reizi septiņos gados nodrošina tāda Starptautiskās Jūrniecības organizācijas
audita norisi Latvijā, kura veikšanai Starptautiskā Jūrniecības organizācija ir piekritusi,
kā arī nodrošina audita rezultātu vispārpieejamās informācijas publicēšanu;”;
izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6) šajā likumā paredzētajos gadījumos nosaka Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību;”;
izslēgt 8. un 12.punktu;
izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:
“121) apstiprina jūrnieku profesionālās kompetences vērtētāju sarakstu un ostu vērtēšanas
komisijas;”;
izslēgt 12.2 punktu.
6. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Latvijas Jūras administrācija:
1) veic kuģu un kuģu hipotēku reģistrāciju un izsniedz ar to saistītos dokumentus;
2) uztur Kuģu reģistra datu bāzes;
3) uzrauga Kuģu reģistrā iekļauto kuģu atbilstību drošības un vides aizsardzības
prasībām, tai skaitā:
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a)
b)
c)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

veic kuģu pārbaudes,
izsniedz kuģu sertifikātus,
apstiprina kuģa būves un modernizācijas projektus, dokumentāciju par kuģa
stabilitāti, rīcības plānu piesārņojuma likvidācijai avārijas gadījumā, kuģa
rokasgrāmatas un citu kuģa dokumentāciju,
d) uzrauga Starptautiskā drošības vadības kodeksa (turpmāk — ISM kodekss)
izpildi attiecībā uz Kuģu reģistrā iekļautajiem kuģiem,
e) izsniedz emisijas samazināšanas tehnoloģiju izmēģinājumu atļauju Kuģu
reģistrā iekļautajiem kuģiem;
veic Kuģu reģistrā iekļauto kuģu tilpības mērīšanu un izsniedz tilpību apliecinošus
dokumentus;
uzrauga klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) darbību;
izsniedz atbilstības apliecību (sertifikātu) komersantiem, kas veic kuģa drošības
aprīkojuma pārbaudes;
izsniedz atbilstības apliecību (sertifikātu) komersantiem, kas veic kuģu būvi,
projektēšanu, modernizāciju vai remontu;
veic ostas valsts kontroli;
uzrauga beramkravu kuģu drošas kraušanas prasību ievērošanu uz kuģiem un
termināļos, kā arī veic beramkravu termināļu atbilstības pārbaudes;
kontrolē bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās kuģa un krasta mijiedarbības
ietvaros;
kontrolē, kā Latvijas ūdeņos tiek ievērota kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par
bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām;
kontrolē, kā Latvijas ūdeņos tiek ievērota kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par
pasažieriem uz kuģa;
sadarbībā ar Krasta apsardzi koordinē Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas
datu apmaiņas sistēmas attīstību un lietošanu;
uzrauga bāku, boju, citu navigācijas līdzekļu un sistēmu izveidošanu un darbību
Latvijas ūdeņos;
kontrolē un veic dziļuma mērījumus, kā arī hidrogrāfiskos mērījumus un pētījumus
Latvijas ūdeņos;
organizē navigācijas publikāciju sagatavošanu, iespiešanu un izplatīšanu;
publicē un izplata navigācijas brīdinājumus un paziņojumus, kā arī veic kuģošanas
drošības informācijas analīzes un izziņošanas nacionālā koordinatora pienākumus;
no kuģošanas drošības viedokļa saskaņo kravu operācijas no kuģa uz kuģi Latvijas
ūdeņos;
no kuģošanas drošības viedokļa saskaņo Latvijas ūdeņos nogrimušas mantas izcelšanu;
no kuģošanas drošības viedokļa saskaņo ostu hidrotehnisko būvju un kuģu ceļu
projektus un piedalās projektu pieņemšanas komisijas darbā;
no kuģošanas drošības un kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības viedokļa saskaņo
ostu noteikumus un kontrolē to ievērošanu;
koordinē un sadarbībā ar citām kompetentajām iestādēm veic kuģu, kuģošanas
kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību ieviešanu un uzraudzību;
sertificē atzītās aizsardzības organizācijas un uzrauga to darbību;
apstiprina kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības personāla
apmācības programmu atbilstību kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu
aizsardzības prasībām;
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25) saskaņo jūrnieku profesionālās izglītības programmu un mācību kursu programmu
atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem un uzrauga šo programmu īstenošanu;
26) organizē jūrnieku kvalifikācijas pārbaudes un izsniedz profesionālo kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus darbam uz kuģiem;
27) izsniedz sertifikātus ločiem, kā arī uzrauga loču apmācības un kvalifikācijas
pārbaudes;
28) izsniedz sertifikātus kuģu satiksmes vadības (VTS) operatoriem, kā arī uzrauga
kuģu satiksmes vadības (VTS) operatoru apmācības un kvalifikācijas pārbaudes;
29) uztur jūrnieku sertificēšanas datu bāzi;
30) noformē, izsniedz, apmaina, aiztur, anulē, atzīst par nederīgām jūrnieku grāmatiņas
un veic to uzskaiti;
31) izvērtē jūrnieku profesionālās kvalifikācijas atbilstību, ja saņemts ziņojums par to,
ka Latvijā sertificēts jūrnieks neizpilda profesionālos pienākumus;
32) izsniedz jūrnieku profesionālās apmācības instruktoriem un jūrnieku profesionālās
kvalifikācijas vērtētājiem sertifikātus, kuri apliecina viņu atbilstību prasībām, kas
noteiktas 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un
diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos;
33) izsniedz speciālo atļauju (licenci) komersantiem, kas sniedz darbiekārtošanas
pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, un uzrauga šo komersantu atbilstību
1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu,
kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos, un Starptautiskās Darba organizācijas
konvencijās noteiktajām prasībām;
34) atzīst ārstus, kuri ir tiesīgi sniegt atzinumu par jūrnieku veselības stāvokļa atbilstību
darbam uz kuģa atbilstoši 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku
sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos noteiktajām
prasībām (turpmāk — jūrnieku ārsts);
35) piedalās Starptautiskās Jūrniecības organizācijas, Helsinku komisijas, Starptautiskās
Hidrogrāfijas organizācijas, Starptautiskās Darba organizācijas un citu starptautisko
organizāciju darbā;
36) sagatavo priekšlikumus normatīvo aktu projektu izstrādei.”
7. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “Ministru kabineta apstiprinātajam
nacionālajam gatavības plānam naftas piesārņojuma gadījumiem jūrā” ar vārdiem “Ministru
kabineta apstiprinātajam Nacionālajam gatavības plānam naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu
piesārņojuma gadījumiem jūrā”.
8. Izteikt 8.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) koordinē Nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma
gadījumiem jūrā ieviešanu;”.
9. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kompetence
(1) Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veic jūras negadījumu
un jūras incidentu izmeklēšanu kuģošanas drošības aspektā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas
biroja darbību finansē no Latvijas Jūras administrācijas līdzekļiem, kuri saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajiem izcenojumiem gūti par valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, un citiem pašu ieņēmumiem. Latvijas Jūras administrācija katra mēneša
pirmajā darbdienā pārskaita Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja kontā
Valsts kasē vienu divpadsmito daļu no finansējuma, kas jūras negadījumu izmeklēšanai paredzēts
Ministru kabineta kārtējam gadam apstiprinātajā budžetā.”
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10. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Kuģu karoga valsts uzraudzību un ostas valsts kontroli veic Latvijas Jūras administrācijas
inspektori.”
11. 18.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Klasifikācijas sabiedrības (atzītās organizācijas) ir komercsabiedrības, kas veic kuģu
tehnisko uzraudzību atbilstoši ar Latvijas Jūras administrāciju noslēgtajam pilnvarojuma līgumam.
Latvijas Jūras administrācija pilnvarojuma līgumus slēdz tikai ar Eiropas Savienībā atzītajām
klasifikācijas sabiedrībām atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem par klasifikācijas
sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtību. Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju)
sarakstu publicē Latvijas Jūras administrācijas tīmekļa vietnē (www.lja.lv).”;
izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Atzītā aizsardzības organizācija ir definēta SOLAS konvencijas XI-2 nodaļā.”
12. Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) ISM kodeksā noteikto atbilstības dokumentu kuģošanas sabiedrībām, kas pārvalda
Latvijas kuģi, un drošības vadības sertifikātu Latvijas kuģim izdod Latvijas Jūras administrācija vai
tās pilnvarota klasifikācijas sabiedrība (atzītā organizācija) pēc attiecīgās kuģošanas sabiedrības un
kuģa audita veikšanas.”
13. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Komplektējot kuģa apkalpi, ievēro prasības, kas nav zemākas par prasībām, kuras
noteiktas apliecībā par kuģa apkalpes minimālo sastāvu. Šo apliecību Latvijas kuģiem izdod Latvijas
Jūras administrācija.”
14. 26.pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Atpūtas kuģu vadītāju apmācības, sertificēšanas un reģistrācijas kārtību nosaka Ministru
kabinets.”;
izslēgt piekto, sesto un septīto daļu.
15. Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Jūrnieka grāmatiņa ir jūrnieka identifikācijas un ceļošanas dokuments atbilstoši prasībām,
kas noteiktas Starptautiskās Darba organizācijas 1958.gada Konvencijā par jūrnieku nacionālajām
personas apliecībām.”
16. Papildināt 29.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ministru kabinets nosaka jūrnieku ārstu atzīšanas kritērijus un kārtību, kā arī jūrnieku
ārstu pienākumus.”
17. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:
“41.pants. Kuģu satiksmes vadības sistēmas
(1) Lai sekmētu kuģošanas drošību, cilvēku dzīvības un jūras vides aizsardzību, kā arī
kuģu satiksmes efektivitāti ostu pieejās un ostu akvatorijās, ostu pārvaldes izveido un uztur kuģu
satiksmes vadības sistēmas saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 12.noteikumu.
(2) Kuģu satiksmes vadības sistēmu darbības zonas un izmantošanas kārtību nosaka attiecīgo
ostu noteikumos un izziņo navigācijas izdevumā “Paziņojumi Jūrniekiem”.
(3) Kuģu satiksmes vadības sistēmas darbības zonā kuģi ievēro:
1) attiecīgās ostas noteikumos paredzēto kuģošanas un ziņošanas kārtību;
2) kuģu satiksmes vadības operatoru ieteikumus.”
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18. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:
“V nodaļa. Jūras negadījumi un jūras incidenti
49.pants. Jūras negadījuma un jūras incidenta jēdziens
Jūras negadījums un jūras incidents ir definēti Starptautiskās Jūrniecības organizācijas
Kodeksā par starptautiskajiem standartiem un rekomendēto praksi jūras negadījumu un jūras
incidentu izmeklēšanai kuģošanas drošības aspektā (Negadījumu izmeklēšanas kodekss).
50.pants. Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšana kuģošanas drošības aspektā
(1) Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšana kuģošanas drošības aspektā ir
definēta Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Kodeksā par starptautiskajiem standartiem un
rekomendēto praksi jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanai kuģošanas drošības aspektā
(Negadījumu izmeklēšanas kodekss). Šāda izmeklēšana nav saistīta ar jūras negadījumā vai jūras
incidentā iesaistīto pušu vainas vai atbildības noteikšanu.
(2) Kārtību, kādā jūras negadījumi un jūras incidenti izmeklējami kuģošanas drošības
aspektā, nosaka Ministru kabinets.
50.1 pants. Ziņošana par jūras negadījumu un jūras incidentu
(1) Kuģa kapteinis, kuģa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, jebkura institūcija, kā arī
jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona, kas uzzinājusi par jūras negadījumu vai jūras incidentu,
nekavējoties par to ziņo Krasta apsardzei. Krasta apsardze saņemto informāciju nekavējoties paziņo
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam, Latvijas Jūras administrācijai,
Valsts policijai, kā arī, ja iespējams vides piesārņojums, — Valsts vides dienestam, bet, ja iespējams
vides piesārņojums jūras krastā, — Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
(2) Ja jūras negadījums vai jūras incidents, kurā ir iesaistīts Latvijas kuģis, noticis citas
valsts teritoriālajos vai iekšējos ūdeņos, kuģa kapteinis, kuģa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona
papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām nekavējoties par to ziņo piekrastes valsts
kompetentajai iestādei.
(3) Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs par ikvienu jūras
negadījumu un jūras incidentu, kurā ir iesaistīts Latvijas kuģis vai kurš noticis Latvijas teritoriālajos
vai iekšējos ūdeņos, nekavējoties ziņo citu pamatoti ieinteresēto valstu kompetentajām iestādēm.
(4) Ziņojumā par jūras negadījumu vai jūras incidentu norāda šādu informāciju, ciktāl tā ir
pieejama ziņošanas brīdī:
1) kuģa vārds un karoga valsts;
2) IMO numurs;
3) negadījuma vai incidenta veids;
4) negadījuma vai incidenta vieta;
5) negadījuma vai incidenta datums un laiks;
6) smagi ievainoto vai bojā gājušo cilvēku skaits;
7) negadījuma vai incidenta sekas attiecībā uz atsevišķām personām, īpašumu un
apkārtējo vidi;
8) dati par citiem negadījumā vai incidentā iesaistītajiem kuģiem.”
19. Aizstāt 53.panta pirmajā daļā vārdu “nacionālo” ar vārdu “Nacionālo”.
20. Papildināt 57.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Izgatavojot jūras navigācijas kartes un iegūstot hidrogrāfisko mērījumu datus,
sagatavojot navigācijas publikācijas, normatīvos aktus un citus dokumentus, kas attiecas uz Latvijas
ostu ūdeņiem, teritoriālajiem ūdeņiem un ekskluzīvo ekonomisko zonu ūdeņiem, ģeotelpisko
informāciju norāda 1984.gada pasaules ģeodēziskajā koordinātu sistēmā WGS84 (World Geodetic
System 1984), izmantojot ģeodēziskās (eliptiskās) koordinātas.
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(7) Hidrogrāfisko mērījumu dziļumus, tas ir, jūras virsmas augstumu metros virs jūras
gultnes, Latvijas ūdeņos pielīdzina vidējam ilggadējam jūras līmenim, kas piesaistīts Baltijas
1977.gada normālajai augstumu sistēmai.”
21. Pārejas noteikumos:
izteikt 22.punktu šādā redakcijā:
“22. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.martam izdod šā likuma 26.panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai:
1) piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumi Nr.753 “Noteikumi
par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu;
2) buru jahtu vadītājus apmāca un sertificē normatīvajos aktos par sporta federāciju
atzīšanu noteiktajā kārtībā atzīta burāšanas sporta federācija;
3) motorjahtu, kuteru un motorlaivu (ja to garums ir no 2,5 līdz 24 metriem) vadītājus
kuģošanai ārpus Latvijas ūdeņiem apmāca normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
licencēti mācību centri. Pēc apmācības pabeigšanas minēto atpūtas kuģu vadītājiem
starptautiskās vadītāja apliecības, kas dod tiesības vadīt atpūtas kuģi Latvijas ūdeņos
un ārpus tiem, izdod normatīvajos aktos par sporta federāciju atzīšanu noteiktajā
kārtībā atzīta burāšanas sporta federācija.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:
“23. Nosacījums par šā likuma 5.panta 8.punkta izslēgšanu un 18.panta pirmās daļas jaunā
redakcija stājas spēkā 2011.gada 15.jūlijā.
24. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.martam izdod šā likuma 29.panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus.
25. Ministru kabinets līdz 2011.gada 15.jūlijam izdod šā likuma 50.panta otrajā daļā minētos
noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumi Nr.1612 “Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā
ar šo likumu.”
22. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4., 5. un 6.punktu šādā
redakcijā:
“4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/15/EK par
kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas
veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts
administrācijas jūras lietu jomā;
5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/18/EK, ar ko nosaka
pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Padomes
direktīvu 1999/35/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2002/59/EK;
6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/21/EK par
karoga valstij noteikto prasību ievērošanu.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

316. 222L/10

Grozījums Tiesībsarga likumā

Izdarīt Tiesībsarga likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006,
10.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.) šādu grozījumu:
Izslēgt 19.panta otro daļu.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6.jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.

64

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 14 • 2011. gada 28. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

317. 223L/10

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas
Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206.nr.) šādus grozījumus:
1. 2.pantā:
aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus “valsts budžeta” ar vārdiem “valsts vai pašvaldības budžeta”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Uz Valsts prezidentu attiecas tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa, kā arī 19.panta
ceturtā daļa un 22.pants. Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu
akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas
tikai šā likuma 3.panta astotā un devītā daļa. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām
(darbiniekiem) piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.”;
papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja šādai amatpersonai (darbiniekam) ir tiesības uz atšķirīga ilguma ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu, tiek nodrošināta iespēja izmantot ilgāko atvaļinājumu, taču
par ilgākā atvaļinājuma daļu izmaksā tikai to vidējo izpeļņu, kas nopelnīta amatā (darbā), kurš dod
tiesības uz ilgāku atvaļinājumu, nekā noteikts šajā likumā.”
2. 3.pantā:
izslēgt ceturtās daļas 6.punktu;
papildināt ceturto daļu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:
“7) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā amatpersonai
(darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam;
8) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot
ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai
pašvaldības institūcijā, darba izpildes rezultātus un citus valsts vai pašvaldības
institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz
nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas netiek
atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots;
9) atlīdzību par laiku, kuru amatpersona (darbinieks) nepavada darba vietā vai citā
institūcijas norādītajā vietā un kuru amatpersona (darbinieks) izmanto pēc saviem
ieskatiem, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties
uzsāk pienākumu pildīšanu.”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Tiesnešiem ir tiesības uz šā panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētajām papildu
brīvdienām. Šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētajā gadījumā piešķiramas trīs brīvdienas.
Brīvdienas uz iesnieguma pamata piešķir kompetentā valsts institūcijas amatpersona. Šā likuma
3.panta ceturtās daļas 7. un 8.punktā minētos pabalstus attiecīgā tiesu līmeņa tiesnešiem izmaksā
vienādā (fiksētā) apmērā, kuru kompetentā valsts institūcijas amatpersona nosaka (aprēķina),
ņemot vērā pabalstu izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus un tiesnešu skaitu.”;
aizstāt piektās daļas 2.punktā vārdus “valsts budžeta” ar vārdiem “valsts vai pašvaldības
budžeta”;
izteikt piektās daļas 7.2 punktu šādā redakcijā:
“72) valsts vai pašvaldības institūcija no līdzekļiem, kas iegūti no starptautiskās sadarbības
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līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību
subjekta noslēgts līgums), maksā par to amatpersonu (darbinieku) paveikto darbu,
kuras ir tieši iesaistītas attiecīgo sadarbības līgumu izpildē, nosakot piemaksu par
papildu darbu (šajā gadījumā var neievērot šā likuma 14.panta pirmajā daļā noteikto
piemaksas apmēru), sadalot amata (dienesta, darba) pienākumu veikšanu saskaņā
ar šā likuma 4.1 pantu un nosakot atbilstošu atlīdzību vai saskaņā ar publiskos
iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem slēdzot uzņēmuma līgumu ar
personu, kas nav amata (dienesta, darba) attiecībās attiecīgajā institūcijā;”;
papildināt piekto daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:
“9) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nosaka atlīdzību pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas locekļiem.”;
1
aizstāt 6. daļā skaitli “29.” ar skaitļiem “27., 29.” un skaitli “38.” — ar skaitļiem “37., 38.”;
izslēgt 6.6 daļā skaitli “18.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Valsts un pašvaldību institūcijas pārskata amatpersonām (darbiniekiem) noteikto
atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko
situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un
citus pamatotus kritērijus.”
3. 3.1 pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdus “astoņi (normālais dienas darba laiks stundās)” ar vārdiem “vidējo
nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu nostrādāto stundu skaitu
dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā”;
septītajā daļā:
papildināt pirmo un otro teikumu pēc vārdiem “3.panta ceturtajā daļā” ar vārdiem un
skaitļiem “piektās daļas 6., 7., 7.1 un 7.2 punktā”;
aizstāt pirmajā un otrajā teikumā vārdus “Darba likuma 74.panta pirmajā un otrajā daļā” ar
vārdiem “Darba likuma 74.panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā”.
4. Papildināt likumu ar 3.2 pantu šādā redakcijā:
“3.2 pants. Papildu brīvdienu apmaksas kārtība
Ja saskaņā ar Darba likuma 74.pantu vai šā likuma 3.panta ceturto daļu amatpersonai
(darbiniekam) piešķir apmaksātu papildu brīvdienu (atpūtas dienu), amatpersonai (darbiniekam)
saglabā mēnešalgu un uzturdevas kompensāciju, kā arī piemaksas, izņemot šā likuma 14.panta
trešajā daļā minētās piemaksas. Darbiniekam, kuram noteikta akorda alga, izmaksā vidējo izpeļņu.”
5. Aizstāt 4.panta sestajā daļā vārdus “valsts budžeta” ar vārdiem “valsts vai pašvaldības
budžeta”.
6. Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:
“4.2 pants. Mēnešalgas pārskatīšana
Amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgu pārskata saskaņā ar šo likumu un citiem
normatīvajiem aktiem, ņemot vērā arī izmaiņas normatīvajos aktos, atalgojumam apstiprināto
finanšu līdzekļu apmērā, amatu klasificēšanas rezultātos un individuālās kvalifikācijas un prasmju
novērtējumā.”
7. 6.1 pantā:
izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietniekam un rajona (pilsētas) tiesas tiesu
nama priekšsēdētājam — 1,1;”;
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izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:
“7) apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniekam un kolēģijas priekšsēdētājam, kā arī
apgabaltiesas tiesu nama priekšsēdētājam — 1,28;”.
8. 7.panta trešās daļas 2.punktā:
izslēgt otrajā teikumā vārdus “vai pašvaldības”;
papildināt punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Pašvaldībā par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgo institūciju un
tās pilnvaras nosaka pašvaldības nolikums.”
9. Izslēgt 8.panta pirmajā daļā vārdus “kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu
ar speciālajām dienesta pakāpēm — profesionālu sportistu — mēnešalgas apmēru un noteikšanas
kārtību”.
10. 9.pantā:
izslēgt panta nosaukumā vārdus “un militāro darbinieku”;
izslēgt sesto daļu.
11. Aizstāt 11.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitli “noteiktās mēnešalgas (šā
likuma 2.pielikums)” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 2. un 3.pielikumā noteiktās maksimālās
mēnešalgas”.
12. Aizstāt 12.pantā vārdus “valsts budžeta” ar vārdiem “valsts vai pašvaldības budžeta”.
13. 14.pantā:
papildināt pirmās daļas trešo teikumu ar vārdiem un skaitli “ievērojot to, ka pedagoģiskā
darba apjoms gadā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no normatīvajos aktos par pedagogu darba
samaksu attiecīgajam pedagoga amatam noteiktās vienai darba likmei atbilstošās darba slodzes
(stundās)”;
aizstāt pirmās daļas piektajā teikumā vārdus “Tiesnesis un prokurors” ar vārdu “Prokurors”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Tiesnesis, kurš ievēlēts Tieslietu padomē, Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Tiesnešu
ētikas komisijā vai Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā, saņem piemaksu trīs procentu apmērā
no rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim bez kvalifikācijas klases noteiktās mēnešalgas par katru
apmeklēto attiecīgās tiesnešu pašpārvaldes institūcijas sēdi. Tieslietu padomes priekšsēdētājs,
Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājs un Tiesnešu
kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs saņem piemaksu piecu procentu apmērā no rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesim bez kvalifikācijas klases noteiktās mēnešalgas par katru apmeklēto attiecīgās
tiesnešu pašpārvaldes institūcijas sēdi.”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Tiesnesis saņem piemaksu mēnešalgas starpības apmērā par tiesas priekšsēdētāja vai
zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka aizstāšanu, ja tiesas priekšsēdētāja vietnieks vai zemesgrāmatu
nodaļas priekšnieka vietnieks nav iecelts vai arī ir iecelts, bet atrodas pagaidu prombūtnē. Tiesnesis
saņem piemaksu mēnešalgas starpības apmērā par tiesu nama priekšsēdētāja, apgabaltiesas
priekšsēdētāja vietnieka, Augstākās tiesas Senāta departamenta priekšsēdētāja vai Augstākās tiesas
tiesu palātas priekšsēdētāja aizstāšanu pagaidu prombūtnes laikā.”;
papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Šā panta ceturtajā, piektajā, sestajā un desmitajā daļā minēto stundas algas likmi
aprēķina, dalot attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam) noteikto mēnešalgas apmēru ar attiecīgā
kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.
(12) Valsts un pašvaldību institūciju vadītāji nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu
(darbinieku), izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1 pantā, 6.2 panta pirmās daļas 10.punktā un 13.pantā
minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus,   motivēšanu un ņemot vērā
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konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā var
šai amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba
kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 20 procentus no amatpersonai (darbiniekam)
noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu,
bet ne retāk kā reizi gadā.”
14. 15.pantā:
izslēgt septīto daļu;
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Tiesnesis par darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā saskaņā ar izmeklēšanas
tiesnešu darba grafiku saņem piemaksu triju procentu apmērā no šā likuma 6.1 panta pirmajā daļā
noteiktās tiesneša mēnešalgas vai arī viņam tiek piešķirts apmaksāts atpūtas laiks citā nedēļas dienā.”
15. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:
“16.pants. Prēmijas
(1) Amatpersonas (darbiniekus) var prēmēt šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktajos
gadījumos un kārtībā. Šā panta otrajā daļā paredzētā prēmija neattiecas uz šā likuma 5., 6., 6.1, 6.2,
8., 9. un 13.pantā minētajām amatpersonām. Prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot
ne vairāk kā desmit procentus no atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.
(2) Amatpersonai (darbiniekam) saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu
reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75 procentus no mēnešalgas.
Valsts tiešās pārvaldes iestādēm prēmijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets,
bet citām valsts vai pašvaldības institūcijām — šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos
aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas).
(3) Amatpersonu (darbinieku) atbilstoši valsts vai pašvaldības institūcijām noteiktajai
prēmēšanas kārtībai un kritērijiem var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata
(darba, dienesta) pienākumus, kā arī par tāda nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai
varēja radīt būtisku kaitējumu. Prēmiju kopējais apmērs attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam)
kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas
apmērs — 60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas
prēmijas.”
16. 17.pantā:
aizstāt 1.1 daļā vārdus “tiek uzteikts, pamatojoties” ar vārdiem “tiek uzteikts šā panta pirmajā
daļā minētajos gadījumos vai pamatojoties”;
papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
“(12) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonām (darbiniekiem), izbeidzot darba
tiesiskās attiecības šā panta pirmajā un 1.1 daļā minētajos gadījumos, izmaksā atlaišanas pabalstu
šā panta pirmajā daļā minētajā apmērā, ņemot vērā to laiku, kuru amatpersona (darbinieks)
nepārtraukti ir nostrādājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “vienu mēnesi” ar vārdiem “diviem gadiem”;
papildināt trešo daļu pēc vārda “piedāvā” ar vārdiem “nodibināt vai”;
izslēgt astoto daļu.
17. Izslēgt 18.pantu.
18. 19.pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“Amatpersonu (darbinieku), izņemot karavīrus, ievainojuma, sakropļojuma vai citāda
veselības bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksājamais pabalsts”;
papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Šā panta ceturtajā daļā minētais attiecas arī uz amatpersonu (darbinieku), kas, pildot
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amata (dienesta, darba) pienākumus komandējumā starptautiskas operācijas rajonā, gājusi bojā vai
guvusi ievainojumu (sakropļojumu, kontūziju), kura rezultātā gada laikā mirusi. Šī daļa neattiecas
uz karavīriem. Šī daļa attiecībā uz pabalstu sakarā ar nāvi gada laikā pēc ievainojuma gūšanas
piemērojama arī pēc amata (dienesta, darba) attiecību izbeigšanās.”
19. Izteikt 21.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Bojā gājušo aktīvā dienesta karavīru neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā pabalstu
50 000 latu apmērā, ja:
1) rezerves karavīrs vai rezervists gājis bojā aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta
pienākumus;
2) karavīrs gājis bojā, Nacionālo bruņoto spēku kontingenta sastāvā saskaņā ar
starptautiskās organizācijas apstiprinātu mandātu piedaloties starptautiskajā
operācijā vai starptautiskajā operācijā, kurā dalība noteikta ar Saeimas lēmumu,
vai pildot ar komandiera (priekšnieka) pavēli noteiktus uzdevumus, kas saistīti ar
ieroču vai bruņojuma pielietošanu un paredz reālu karavīra veselības un dzīvības
apdraudējumu;
3) karavīrs gājis bojā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no
aktīvā dienesta miris ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai tādas slimības dēļ,
kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība).”
20. Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta otrā daļa piemērojama arī tad, ja invaliditāte tiek noteikta gada laikā no nelaimes
gadījuma un amata (dienesta, darba) attiecības jau ir izbeigušās.”
21. Papildināt 24.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šā pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
22. Papildināt 25.pantu pēc vārda “apmērā” ar vārdiem “kāds viņam bija noteikts pamatdienesta
vietā Latvijā”.
23. 27.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “saglabājot mēnešalgu un piemaksu par speciālo dienesta pakāpi,
diplomātisko rangu, piemaksu par izdienu un uzturdevas kompensāciju” ar vārdiem “saglabājot
mēnešalgu, uzturdevas kompensāciju un piemaksas, izņemot šā likuma 14.panta trešajā daļā
minēto piemaksu”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas celšanas izdevumus Valsts administrācijas
skolā sedz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apmērā. Uz amatpersonu (darbinieku),
kura nodrošina kvalifikācijas celšanas apmācības šajā skolā, attiecībā uz šo apmācību veikšanu nav
piemērojami amatu savienošanas ierobežojumi. Valsts vai pašvaldības institūcija, kurā amatpersona
(darbinieks) pilda amata (dienesta, darba) pienākumus, apmācību veikšanas laikā, kas sakrīt ar
darba laiku, saglabā šā panta pirmajā daļā minēto atlīdzību. Amatpersona (darbinieks), kura
nodrošina apmācību veikšanu darba laikā, to saskaņo ar tiešo vadītāju.”
24. Izslēgt 29.panta trešajā daļā vārdus “militārajam darbiniekam”.
25. Papildināt 31.1 panta nosaukumu un tekstu pēc vārda “īres” ar vārdu “(viesnīcas)”.
26. Papildināt 33.pantu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šo kompensāciju izmaksā, ja zaudējumi vai kaitējums radies citas personas rīcības rezultātā.”
27. 36.pantā:
izslēgt sestajā daļā vārdus “militārajiem darbiniekiem”, “militārā darbinieka” un “militārais
darbinieks”;
aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdu “vai” ar vārdu “un”.
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28. Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Amatpersonas (darbinieka) veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt
normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. Šā panta trešajā, ceturtajā,
piektajā vai sestajā daļā neminētas amatpersonas (darbinieka) veselības apdrošināšanas polises
cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā
apmēra. Ja apdrošināšanas polises cena pārsniedz minēto apmēru, amatpersona (darbinieks) sedz
cenu starpību.”
29. Izslēgt 39.pantā vārdus “un militārajiem darbiniekiem”.
30. Izslēgt 40.panta otro daļu.
31. 41.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Amatpersonām (darbiniekiem), izņemot šā panta turpmākajās daļās minētās
amatpersonas (darbiniekus), piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šā atvaļinājuma piešķiršanai
piemēro Darba likuma normas. Ja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmanto pa daļām, viena no
atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par Darba likumā noteikto, bet, atlikušo daļu piešķirot pa
daļām, ievēro šādus noteikumus:
1) aizliegts palielināt apmaksājamo darbdienu skaitu, izņemot likumā noteiktos
gadījumus, kad atvaļinājums ir pagarināms;
2) katra daļa nedrīkst būt īsāka par vienu kalendāra nedēļu, izņemot gadījumus, kad
institūcija vai amatpersona, kas piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atļāvusi
ikgadējā atvaļinājuma attiecīgo daļu izmantot pa dienām, nepalielinot saskaņā ar
likumu apmaksājamo darbdienu skaitu.”;
izslēgt 1.1 un 1.2 daļu;
izteikt astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Tiesnesim un prokuroram piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu — piecas kalendāra
nedēļas, neskaitot svētku dienas. Atvaļinājuma dalīšanai piemēro šā panta pirmajā daļā ietvertos
nosacījumus.”
32. Papildināt 42.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Piešķirtā papildatvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus,
kad amata (dienesta, darba) tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un amatpersona (darbinieks) piešķirto
papildatvaļinājumu nav izmantojis.”
33. Izslēgt 43.panta trešajā daļā vārdus “vai militārajam darbiniekam”.
34. 44.pantā:
aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “saglabājot mēnešalgu, piemaksu par speciālo dienesta
pakāpi, diplomātisko rangu, piemaksu par izdienu un uzturdevas kompensāciju” ar vārdiem un
skaitli “saglabājot mēnešalgu, uzturdevas kompensāciju un piemaksas, izņemot šā likuma 14.panta
trešajā daļā minēto piemaksu”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja amatpersonai (darbiniekam), kas, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi
mācās starptautiski atzītos profesionālās sertifikācijas kursos, kuru profesionālo kvalifikāciju
apliecinošie sertifikāti tiek atzīti arī Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta, darba) pienākumu izpildei
nepieciešamās zināšanas, tas ir nepieciešams un amata (dienesta, darba) apstākļi to pieļauj, tai var
piešķirt apmaksātu mācību atvaļinājumu līdz 10 darba dienām gadā kvalifikācijas līmeņa vai kursa
gala pārbaudījumu kārtošanai, saglabājot mēnešalgu, uzturdevas kompensāciju un piemaksas,
izņemot šā likuma 14.panta trešajā daļā minēto piemaksu. Darbiniekam, kuram noteikta akorda
alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu. Par vienu un to pašu kvalifikācijas
līmeņa vai kursa gala pārbaudījumu kārtošanu nav pieļaujama atkārtota mācību atvaļinājuma
piešķiršana.”
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35. Pārejas noteikumos:
izslēgt pārejas noteikumu 2.2 punktu;
izslēgt pārejas noteikumu 8.3 un 8.4 punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 8.6 punktu šādā redakcijā:
“8.6  2012.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus:
1) valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var noteikt
nepilnu darba laiku (vienoties par šādu darba laiku), ierosināt institūcijas funkciju
pārskatīšanu un citus optimizācijas pasākumus, kā arī šajā likumā paredzēto
materiālo stimulēšanu veic apstiprināto finanšu līdzekļu ietvaros;
2) neizmaksā šā likuma 16.panta otrajā daļā minēto prēmiju;
3) Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu (darbinieku) papildus šā likuma 16.panta
trešajā daļā noteiktajam var prēmēt par tās ieguldījumu nodokļu iekasēšanas un
darbības izpildes rādītāju uzlabošanā un muitas politikas īstenošanā, kas sekmējusi
ēnu ekonomikas mazināšanos un veicinājusi godīgu konkurenci, atbilstoši institūcijā
noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem. Lēmumu par Valsts ieņēmumu
dienesta amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu pieņem Ministru kabinets,
pamatojoties uz Finanšu ministrijas sniegto informāciju par nodokļu iekasēšanas
plāna izpildi;
4) šā likuma 19.panta pirmajā daļā minēto pabalstu amatpersonas (darbinieka) —
bet ne karavīra — nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona, kura uzņēmusies
apbedīšanu, var saņemt apmērā, kas nepārsniedz 50 procentus no amatpersonai
(darbiniekam) noteiktās mēnešalgas, bet ne mazāk kā minimālās mēneša darba
algas apmērā;
5) valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām (darbiniekiem), izņemot šā
likuma 17.panta piektajā, sestajā, septītajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un
divpadsmitajā daļā minētās amatpersonas (darbiniekus), atlaišanas vai atvaļināšanas
pabalsts izmaksājams šādā apmērā:
a) 95 procenti no mēneša vidējās izpeļņas, ja amatpersona (darbinieks) pie
attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus,
b) viena mēneša vidējā izpeļņa, ja amatpersona (darbinieks) pie attiecīgā darba
devēja bijusi nodarbināta vairāk nekā piecus gadus;
6) amatpersonu (darbinieku) skaita samazināšanas gadījumā vai amata likvidēšanas
gadījumā priekšrocības saglabāt amatu vai palikt darbā ir tām amatpersonām
(darbiniekiem), kurām ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija. Ja
amatpersonu (darbinieku) darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras,
priekšrocības saglabāt amatu vai palikt darbā ir tām amatpersonām (darbiniekiem),
kurām nav cita pastāvīga ienākuma avota. Ja amatpersonām (darbiniekiem) nav
cita pastāvīga ienākuma avota, priekšrocības saglabāt amatu vai palikt darbā nosaka
saskaņā ar Darba likumu. Par pastāvīgu ienākuma avotu tiek uzskatīta:
a) darba vai amata pienākumu pildīšana pie cita darba devēja, ja tā noteiktā
mēnešalga (mēneša amatalga, darba alga) ir vienāda ar minimālo mēneša darba
algu vai lielāka un rīkojumā vai līgumā noteiktais darba vai amata pienākumu
pildīšanas termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem,
b) vecuma pensija vai izdienas pensija, ja personai saskaņā ar likumu ir tiesības uz
šādu pensiju, neatkarīgi no tā, vai pensija tiek saņemta.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:
“16. Šā likuma 41.panta pirmajā daļā minētajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam,
kas ieplānots atvaļinājuma grafikā, par atvaļinājumu ir noslēgta vienošanās, atvaļinājums piešķirts
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vai sākts izmantot pirms 2011.gada 1.augusta, piemēro šā likuma 41.panta pirmo, 1.1 un 1.2 daļu,
kas bija spēkā 2011.gada 31.jūlijā, ja valsts vai pašvaldības institūcija un amatpersona (darbinieks)
nevienojas citādi.
17. Grozījumi šā likuma 9.pantā, 29.panta trešajā daļā, 36.panta sestajā daļā, 39.pantā,
43.panta trešajā daļā saistībā ar militārajiem darbiniekiem stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
18. Šā likuma 3.panta ceturtās daļas 7. un 8.punkts, grozījums par 37.panta otrās daļas
izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījums par šā likuma 18.panta izslēgšanu un ar to saistītais
grozījums 3.panta 6.6 daļā par skaitļa “18.” izslēgšanu stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.”
36. Izteikt 1.pielikuma 39.punktu šādā redakcijā:
“39. Sociālais darbs
Šajā saimē ietilpst amati, kas saistīti ar sociālo darbu ar indivīdiem, grupām, organizācijām
un kopienām un palīdz risināt sociālās problēmas, mazināt sociālo grupu izslēgtību un uzlabot
sociālo pakalpojumu kvalitāti sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes jomā.”
37. Izteikt 2.pielikuma tabulas ailes “Amatu saimes (apakšsaimes) numurs” 39.pozīciju šādā
redakcijā:
39
3
11
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.augustā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.07.2011., Nr.103.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

318. 224L/10

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

Izdarīt likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.;
2006, 1., 24.nr.; 2008, 3., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 99.nr.; 2011., 24., 62., 65.nr.) šādus
grozījumus:
1. 9.pantā:
izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) biomedicīnas laborants;”;
papildināt otro daļu ar 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:
“22) podologs;
23) radiogrāfers;
24) skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā.”
2. 12.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Personas tiesības veikt profesionālo darbību zobārsta profesijā apliecina augstākās
izglītības diploms par akreditētas pilna laika zobārstniecības studiju programmas apguvi un
personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību un prakses tiesības zobārsta
pamatspecialitātē apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas pilna laika zobārstniecības
studiju programmas apguvi, profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, kura iegūšanas noteikumus
reglamentē Ārstniecības likums, un personas iekļaušana ārstniecības personu reģistrā, bet kādā no
zobārsta profesijas apakšspecialitātēm — arī diploms par akreditētas zobārstniecības rezidentūras
izglītības programmas apguvi.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2011.gada 6. jūlijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī”6.07.2011., Nr.103.
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319. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē apstiprinājusi Rozi Paegli par apgabaltiesas
tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 16.jūnijā

320. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē ar šā gada 1.jūliju atbrīvojusi Rihardu
Hlevicki no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā tiesneša amata pildīšanas
maksimālā vecuma sasniegšanu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 16.jūnijā

321. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē apstiprinājusi Ilutu Kovaļovu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 16.jūnijā

322. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē atkārtoti iecēlusi Sigitu Ozolu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 16.jūnijā
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323. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē apstiprinājusi Jāni Stūrmani par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 16.jūnijā

324. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē iecēlusi Ingunu Helmani par zemesgrāmatu
nodaļas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 16.jūnijā

325. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1.jūlija sēdē apstiprinājusi Ineses Aizstrautas deputātes
pilnvaras.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 1.jūlijā

326. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1.jūlija sēdē apstiprinājusi Madara Lasmaņa 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 2011.gada 1.jūlijā
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