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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

42.	 262L/11	 Grozījumi	Šengenas	informācijas	sistēmas	
darbības	likumā	

Izdarīt	 Šengenas	 informācijas	 sistēmas	 darbības	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	
Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2007,	14.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	1.	pantā:
izteikt	1.	punktu	šādā	redakcijā:
“1) dalībvalsts	—	valsts,	kura	piemēro	Šengenas	acquis	noteikumus	attiecībā	uz	Šengenas	

informācijas	sistēmas	izmantošanu;”;
izteikt	5.	punktu	šādā	redakcijā:
“5) papildinformācija	—	informācija,	kas	ir	noteikta	kā	papildinformācija	saskaņā	ar	Eiropas	

Parlamenta	un	Padomes	2006.	gada	20.	decembra	regulu	(EK)	Nr.1987/2006	par	otrās	paaudzes	
Šengenas	 Informācijas	 sistēmas	 (SIS	 II)	 izveidi,	 darbību	 un	 izmantošanu	 (turpmāk  —	 Regula	
Nr.1987/2006),	kā	arī	saskaņā	ar	citiem	Sistēmas	darbību	regulējošiem	normatīvajiem	aktiem.”

2.	7.	pantā:
izteikt	trešās	daļas	1.	punktu	šādā	redakcijā:

“1)	 identificējamiem	 mehāniskiem	 transportlīdzekļiem,	 piekabēm,	 dzīvojamām	
kabīnēm,	kuģošanas	līdzekļiem,	gaisa	kuģiem,	rūpniecības	iekārtām,	piekaramajiem	
motoriem	un	konteineriem;”;

izslēgt	trešās	daļas	2.	punktā	vārdus	“noziedzīgā	ceļā	atsavinātiem	vai	pazudušiem”;
aizstāt	 trešās	 daļas	 3.	 punktā	 vārdus	 “atgriešanās	 apliecību,	 jūrnieka	 grāmatiņu,	

transportlīdzekļu	vadītāja	apliecību,	uzturēšanās	atļauju”	ar	vārdiem	“pagaidu	dokumentu,	jūrnieka	
grāmatiņu,	transportlīdzekļu	vadītāja	apliecību”;

aizstāt	 trešās	 daļas	 4.	 punktā	 vārdus	 “atgriešanās	 apliecībām,	 jūrnieka	 grāmatiņām,	
transportlīdzekļu	vadītāja	apliecībām,	uzturēšanās	atļaujām”	ar	vārdiem	“pagaidu	dokumentiem,	
jūrnieka	grāmatiņām,	transportlīdzekļu	vadītāja	apliecībām”;

izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	 Amatpersona	 —	 iekšlietu	 ministrs,	 Ārlietu	 ministrijas	 Konsulārā	 departamenta	

direktors	vai	Latvijas	Republikas	diplomātiskās	vai	konsulārās	pārstāvniecības	amatpersona,	kura	ir	
pilnvarota	veikt	konsulārās	funkcijas,	Pilsonības	un	migrācijas	lietu	pārvaldes	priekšnieks	vai	viņa	
pilnvarota	amatpersona,	Valsts	robežsardzes	priekšnieks	vai	viņa	pilnvarota	amatpersona —,	kas	
pieņem	Imigrācijas	likumā	paredzēto	lēmumu	par	ārzemnieka	iekļaušanu	to	ārzemnieku	sarakstā,	
kuriem	ieceļošana	Latvijas	Republikā	ir	aizliegta,	katrā	atsevišķā	gadījumā	var	pieņemt	lēmumu	par	
ziņojuma	iekļaušanu	Sistēmā,	lai	liegtu	attiecīgā	ārzemnieka	ieceļošanu	un	uzturēšanos	dalībvalstīs,	
kuras	piemēro	Šengenas	acquis	attiecībā	uz	robežkontroles	atcelšanu	pie	iekšējām	robežām.”;

izslēgt	sesto	daļu.

3.	Papildināt	likumu	ar	7.1 pantu	šādā	redakcijā:
“7.1 pants.	Lēmuma	par	ziņojuma	iekļaušanu	Sistēmā	pārsūdzēšana
(1)	 Ārzemniekam,	 attiecībā	 uz	 kuru	 lēmumu	 par	 ziņojuma	 iekļaušanu	 Sistēmā	 pieņēmis	

iekšlietu	 ministrs,	 ir	 tiesības	 to	 pārsūdzēt	 tādā	 pašā	 kārtībā,	 kāda	 Imigrācijas	 likumā	 noteikta	



4

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2013. gada 24. janvārī

iekšlietu	 ministra	 lēmuma	 par	 personas	 iekļaušanu	 to	 ārzemnieku	 sarakstā,	 kuriem	 ieceļošana	
Latvijas	Republikā	ir	aizliegta,	pārsūdzēšanai.	Citas	amatpersonas	pieņemtu	lēmumu	par	ziņojuma	
iekļaušanu	 Sistēmā	 ārzemnieks	 ir	 tiesīgs	 apstrīdēt	 un	 pārsūdzēt	 Administratīvā	 procesa	 likumā	
noteiktajā	kārtībā.

(2)	Lēmuma	par	ziņojuma	iekļaušanu	Sistēmā	apstrīdēšana	un	pārsūdzēšana	neaptur	tā	izpildi.
(3)	Tiesa	pieteikumu	par	 šā	panta	pirmajā	daļā	minēto	 iekšlietu	ministra	 lēmumu	 izskata	

tādā	pašā	kārtībā,	kāda	Imigrācijas	likumā	noteikta	pieteikuma	par	iekšlietu	ministra	lēmumu	par	
personas	 iekļaušanu	 to	 ārzemnieku	 sarakstā,	 kuriem	 ieceļošana	 Latvijas	 Republikā	 ir	 aizliegta,	
izskatīšanai.	Pieteikumu	par	citas	amatpersonas	 lēmumu	 izskata	Administratīvā	procesa	 likumā	
noteiktajā	kārtībā.”

4.	Izteikt	9.	panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Ziņojumu	Sistēmā	iekļauj,	labo	un	dzēš:

1)	 Valsts	policija,	Drošības	policija,	Valsts	ieņēmumu	dienests,	Korupcijas	novēršanas	
un	 apkarošanas	 birojs,	 Valsts	 robežsardze,	 Militārā	 policija,	 Ieslodzījuma	 vietu	
pārvalde	un	prokuratūras	iestādes	—	šā	likuma	7.	panta	pirmajā,	otrajā,	trešajā	un	
ceturtajā	daļā	minētajiem	mērķiem;

2)	 Satversmes	aizsardzības	birojs	—	šā	likuma	7.	panta	ceturtās	daļas	3.	un	4.	punktā	
minētajiem	mērķiem;

3)	 Pilsonības	un	migrācijas	lietu	pārvalde	—	šā	likuma	7.	panta	piektajā	daļā	minētajam	
mērķim.”

5. Aizstāt	10.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“atgriešanās	apliecībām,	uzturēšanās	atļaujām”	ar	
vārdiem	“pagaidu	dokumentiem”.

6.	Izteikt	14.	pantu	šādā	redakcijā:
“14.	pants.	Piekļuve	Sistēmā	iekļautajiem	ziņojumiem
(1)	Piekļuve	visiem	Sistēmā	iekļautajiem	ziņojumiem	atbilstoši	Sistēmas	darbību	regulējošos	

normatīvajos	aktos	noteiktajai	kompetencei	ir	šādām	institūcijām:
1)	 Valsts	policijai;
2)	 Drošības	policijai;
3)	 Valsts	robežsardzei;
4)	 pašvaldības	policijai;
5)	 Militārajai	policijai;
6)	 Valsts	ieņēmumu	dienestam;
7)	 Korupcijas	novēršanas	un	apkarošanas	birojam;
8)	 Ieslodzījuma	vietu	pārvaldei;
9)	 prokuratūras	iestādēm;
10)	 tiesām;
11)	 Satversmes	aizsardzības	birojam.

(2)  Ceļu	 satiksmes	 drošības	 direkcijai	 ir	 tiesības	 piekļūt	 Sistēmā	 iekļautajiem	 ziņojumiem	
saskaņā	 ar	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2006.	 gada	 20.	 decembra	 regulas	 Nr.1986/2006	 par	
dalībvalstu	 dienestu,	 kas	 ir	 atbildīgi	 par	 transportlīdzekļu	 reģistrācijas	 apliecību	 izsniegšanu,	
piekļuvi	otrās	paaudzes	Šengenas	Informācijas	sistēmai	(SIS	II),	1.	panta	1.	punktu.

(3) Pilsonības	un	migrācijas	lietu	pārvaldei,	Ārlietu	ministrijas	Konsulārajam	departamentam	
un	 Latvijas	 Republikas	 diplomātiskajām	 un	 konsulārajām	 pārstāvniecībām	 ir	 tiesības	 piekļūt	
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Sistēmā	iekļautajiem	ziņojumiem	saskaņā	ar	Regulas	Nr.1987/2006	27.	panta	3.	punktu.
(4)	 Centrs	 piešķir	 piekļuvi	 Sistēmā	 iekļautajiem	 ziņojumiem	 šā	 panta	 pirmajā,	 otrajā	 un	

trešajā	daļā	minēto	institūciju	un	iestāžu	amatpersonām,	pamatojoties	uz	institūcijas	vai	iestādes	
vadītāja	rakstveida	pieprasījumu.”

7.	16.	pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārda	“pirmajā”	ar	vārdiem	“otrajā	un	trešajā”;
papildināt	trešo	daļu	pēc	vārda	“pirmajā”	ar	vārdiem	“otrajā	un	trešajā”.

8.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	3.	un	4.	punktu	šādā	redakcijā:
“3.	Šā	likuma	1.	panta	5.	punktu,	7.	panta	trešās	daļas	1.	un	2.	punktu	un	14.	panta	otro	un	trešo	

daļu	piemēro	no	dienas,	kuru	Eiropas	Savienības	Padome	ir	noteikusi	par	Šengenas	Informācijas	
sistēmas	otrās	paaudzes	(SIS	II)	darbības	uzsākšanas	dienu.	

4.	 Līdz	 šā	 likuma	 pārejas	 noteikumu	 3.	 punktā	 minētajai	 Šengenas	 Informācijas	 sistēmas	
otrās	paaudzes	(SIS	II)	darbības	uzsākšanas	dienai:

1)	 šā	 likuma	 1.	 panta	 5.	 punktā	 minētā	 papildinformācija	 ir	 informācija,	 kas	
nepieciešama,	lai	noteiktu,	vai	ziņojums	iekļaujams	Sistēmā,	vai	lai	sasniegtu	mērķi,	
kura	 dēļ	 ziņojums	 iekļauts	 Sistēmā,	 vai	 lai	 konstatētu,	 ka	 mērķa	 sasniegšana	 nav	
iespējama,	kā	arī	lai	nodrošinātu	ziņojumu	atbilstību	Sistēmas	darbību	regulējošiem	
normatīvajiem	aktiem	un	personu	tiesības	saņemt	informāciju	par	sevi;

2)	 šā	likuma	7.	panta	trešās	daļas	1.	un	2.	punktu	piemēro	tikai	Sistēmā	iekļaujamiem	
ziņojumiem	 par	 noziedzīgā	 ceļā	 atsavinātiem	 vai	 pazudušiem	 mehāniskajiem	
transportlīdzekļiem,	piekabēm,	dzīvojamām	kabīnēm,	kuģošanas	līdzekļiem,	gaisa	
kuģiem,	rūpniecības	iekārtām,	piekaramajiem	motoriem	un	šaujamieročiem;	

3)	 Ceļu	 satiksmes	 drošības	 direkcijai	 ir	 tiesības	 piekļūt	 Sistēmā	 iekļautajiem	
ziņojumiem	 saskaņā	 ar	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2005.	 gada	 6.	 jūlija	
regulas	(EK)	Nr.1160/2005,	ar	kuru	Konvenciju,	ar	ko	īsteno	1985.	gada	14.	jūnija	
Šengenas	Līgumu	par	pakāpenisku	kontroles	atcelšanu	pie	kopīgām	robežām,	groza	
attiecībā	uz	to,	kā	par	transportlīdzekļu	reģistrācijas	dokumentu	izdošanu	atbildīgie	
dalībvalstu	dienesti	piekļūst	Šengenas	Informācijas	sistēmai,	1.	pantu;

4)	 Pilsonības	 un	 migrācijas	 lietu	 pārvaldei,	 Ārlietu	 ministrijas	 Konsulārajam	
departamentam	 un	 Latvijas	 Republikas	 diplomātiskajām	 un	 konsulārajām	
pārstāvniecībām	 ir	 tiesības	 piekļūt	 Sistēmā	 iekļautajiem	 ziņojumiem	 saskaņā	 ar	
Padomes	2004.	gada	29.	aprīļa	regulas	(EK)	Nr.871/2004	par	dažu	jaunu	Šengenas	
Informācijas	 sistēmas	 funkciju	 ieviešanu,	 tostarp	 terorisma	 apkarošanas	 jomā,	
1.	panta	4.	punktu.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

43.	 263L/11	 Grozījumi	Latvijas	Administratīvo	
pārkāpumu	kodeksā

Izdarīt	Latvijas	Administratīvo	pārkāpumu	kodeksā	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	46.	pantu	šādā	redakcijā:
“46.	 pants.	 Narkotisko	 un	 psihotropo	 vielu,	 kā	 arī	 vielu,	 kuras	 var	 tikt	 izmantotas	

narkotisko	un	psihotropo	vielu	nelikumīgai	izgatavošanai	(prekursoru),	neatļauta	iegādāšanās	
un	glabāšana	nelielā	apmērā	un	narkotisko	un	psihotropo	vielu	neatļauta	lietošana	

Par	narkotisko	vai	psihotropo	vielu	neatļautu	iegādāšanos	vai	glabāšanu	nelielā	apmērā	bez	
nolūka	tās	realizēt	vai	narkotisko	vai	psihotropo	vielu	neatļautu	lietošanu —

izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	divsimt	latiem.
Par	vielu,	kuras	var	tikt	izmantotas	narkotisko	vai	psihotropo	vielu	nelikumīgai	izgatavošanai	

(prekursoru),	neatļautu	iegādāšanos	vai	glabāšanu	nelielā	apmērā	bez	nolūka	tās	realizēt —	
izsaka	brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	līdz	divsimt	latiem.
Piemērojot	administratīvo	sodu	par	šā	panta	pirmajā	daļā	paredzēto	pārkāpumu,	personu	

vienlaikus	 rakstveidā	 brīdina	 par	 kriminālatbildību,	 ja	 tā	 gada	 laikā	 pēc	 administratīvā	 soda	
uzlikšanas	 neatļauti	 iegādāsies	 vai	 glabās	 narkotiskās	 vai	 psihotropās	 vielas	 nelielā	 apmērā	 vai	
neatļauti	lietos	narkotiskās	vai	psihotropās	vielas.

Persona,	kura	labprātīgi	nodevusi	tās	rīcībā	nelielā	apmērā	esošās	narkotiskās	un	psihotropās	
vielas	un	zāles,	kā	arī	vielas,	kuras	var	tikt	izmantotas	narkotisko	vai	psihotropo	vielu	nelikumīgai	
izgatavošanai	(prekursorus),	ko	tā	bija	iegādājusies	vai	glabājusi	bez	nolūka	realizēt,	vai	arī	labprātīgi	
vērsusies	 ārstniecības	 iestādē	 pēc	 medicīniskās	 palīdzības	 sakarā	 ar	 narkotisko	 un	 psihotropo	
vielu	neatļautu	lietošanu,	tiek	atbrīvota	no	administratīvās	atbildības	par	šajā	pantā	paredzētajām	
darbībām.	 Nelikumīgā	 apritē	 esošu	 narkotisko	 un	 psihotropo	 vielu,	 kā	 arī	 vielu,	 kuras	 var	 tikt	
izmantotas	narkotisko	un	psihotropo	vielu	nelikumīgai	 izgatavošanai	(prekursoru),	apmērs,	 līdz	
kuram	daudzumi	atzīstami	par	nelieliem,	noteikts	likuma	“Par	Krimināllikuma	spēkā	stāšanās	un	
piemērošanas	kārtību”	2.	pielikumā.”

2.	Izteikt	46.1 panta	pirmās	daļas	dispozīciju	šādā	redakcijā:
“Par	narkotisko	vai	psihotropo	vielu	vai	zāļu,	kā	arī	vielu,	kuras	var	tikt	izmantotas	narkotisko	

vai	psihotropo	vielu	nelikumīgai	izgatavošanai	(prekursoru),	ražošanas,	izgatavošanas,	izplatīšanas,	
iegādāšanās,	 glabāšanas,	 uzskaites,	 izsniegšanas,	 pārvadāšanas	 vai	 pārsūtīšanas	 noteikumu	
pārkāpšanu	—”.

3.	Izslēgt	103.2 pantu.

4.	Izteikt	167.	panta	dispozīciju	šādā	redakcijā:
“Par	sabiedriskā	miera	traucēšanu,	kas	izpaužas	kā	necieņa	pret	sabiedrību	vai	bezkaunīga	

rīcība,	ignorējot	vispārpieņemtās	uzvedības	normas	un	traucējot	cilvēku	mieru,	iestāžu,	uzņēmumu	
(uzņēmējsabiedrību)	vai	organizāciju	darbu	(sīkais	huligānisms),	—”.
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5.	Papildināt	kodeksu	ar	175.11 pantu	šādā	redakcijā:
“175.11 pants.	Personas	identitātes	slēpšana
Par	savas	personas	identitātes	slēpšanu,	sniedzot	valsts	institūcijai	nepatiesas	ziņas	par	saviem	

personas	datiem,	—
uzliek	naudas	sodu	līdz	divsimt	piecdesmit	latiem.”

6.	Izslēgt	194.1 panta	otro	daļu.

7.	Izslēgt	210.	panta	pirmajā	daļā	skaitli	“103.2”.

8.	Izslēgt	213.	pantā	skaitli	“46.”.

9.	Papildināt	214.	panta	pirmo	daļu	pēc	skaitļa	“174.4”	ar	skaitli	“175.11”.

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	aprīlī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

44.	 264L/11	 Grozījums	Rajonu	pašvaldību	
reorganizācijas	likumā

Izdarīt	Rajonu	pašvaldību	reorganizācijas	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	
Kabineta	Ziņotājs,	2008,	15.	nr.;	2009,	14.	nr.)	šādu	grozījumu:

Pārejas	noteikumos:
izteikt	1.	punktu	šādā	redakcijā:
“1.  Ministru	 kabinets	 veic	 administratīvi	 teritoriālās	 reformas	 izvērtējumu	 un	 līdz	

2013.	gada	1.	oktobrim	iesniedz	Saeimai	atzinumu,	kurā	izvērtētas	tiešās	valsts	pārvaldes	funkciju	
decentralizācijas	iespējas	attiecībā	uz	vietējām	pašvaldībām.”;

izslēgt	pārejas	noteikumu	2.	punktu.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

45.	 265L/11	 Grozījumi	Iedzīvotāju	reģistra	likumā
Izdarīt	 Iedzīvotāju	 reģistra	 likumā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	

Ziņotājs,	1998,	19.	nr.;	2002,	7.,	21.	nr.;	2005,	22.	nr.;	2007,	15.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	78.	nr.;	
2011,	21.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	4.	panta	pirmo	daļu	šādā	redakcijā:
“(1)	Ziņu	iekļaušana	Reģistrā	ir:

1)	 pirmuzskaites	dokumenta	aizpildīšana;
2)	 ieraksta	izdarīšana	Civilstāvokļa	aktu	reģistrācijas	informācijas	sistēmā.”

2.	 Papildināt	 6.	 panta	 pirmo	 teikumu	 ar	 vārdiem	 “kā	 arī	 Civilstāvokļa	 aktu	 reģistrācijas	
informācijas	sistēmā	izdarīts	ieraksts	par	dzimšanu”.

3.	7.	pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	Latvijas	Republikas	diplomātiskā	vai	konsulārā	pārstāvniecība	ieraksta	ziņas	pirmuzskaites	

veidlapā	par	Latvijas	pilsoni	un	Latvijas	nepilsoni,	kas	uzturas	ārvalstī.”;
izteikt	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Pašvaldība	 iekļauj	 Reģistrā	 ziņas	 par	 bērnu	 līdz	 triju	 mēnešu	 vecumam,	 izņemot	

gadījumu,	kad	bērna	dzimšanas	brīdī	viens	no	vecākiem	 ir	Latvijas	nepilsonis,	bet	otrs	—	citas	
valsts	pilsonis	vai	abi	vecāki	ir	ārzemnieki,	kā	arī	aktualizē	Reģistrā	iekļautās	ziņas	par	personas	
deklarēto	vai	reģistrēto	dzīvesvietu.”;

papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Tieslietu	ministrija	iekļauj	Reģistrā	ziņas	par	adoptēto	bērnu.”

4.	Papildināt	10.	panta	pirmās	daļas	31.	punktu	ar	“c”	apakšpunktu	šādā	redakcijā:
“c)	 termiņš	 (ja	 tāds	 ir),	uz	kādu	 tiek	 iecelts	 aizbildnis	vai	 aizgādnis,	 vai	persona	 tiek	

ievietota	audžuģimenē.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

46.	 266L/11	 Grozījumi	Kriminālprocesa	likumā
Izdarīt	Kriminālprocesa	likumā	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	

2005,	11.,	20.	nr.;	2006,	4.	nr.;	2007,	3.,	13.	nr.;	2008,	1.,	15.	nr.;	2009,	9.,	14.,	15.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	
2010,	19.,	178.	nr.;	2011,	117.	nr.;	2012,	92.,	189.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	25.	pantā:
izslēgt	pirmajā	daļā	vārdu	“noziedzīgu”;
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“un	sodīt”	ar	vārdiem	“vai	sodīt”;
papildināt	otro	daļu	pēc	vārda	“tiesāšana”	ar	vārdiem	“vai	sodīšana”;
papildināt	otro	daļu	ar	3.	punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 krimināllietas	iztiesāšana	vai	atkārtota	soda	noteikšana	tādā	kriminālprocesā,	kurā	
atcelts	prokurora	priekšraksts	par	sodu	likumā	noteiktajos	gadījumos	un	kārtībā.”;

papildināt	pantu	ar	2.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(21)  Atkārtota	 tiesāšana	 vai	 sodīšana	 nav	 administratīvā	 pārkāpuma	 lietā	 pieņemtā	 soda	

atcelšana	un	kriminālprocesa	uzsākšana,	ja	ir	šādi	jaunatklāti	apstākļi:
1)	 ar	spēkā	stājušos	nolēmumu	atzītas	cietušā	vai	liecinieka	apzināti	nepatiesas	liecības,	

apzināti	 nepatiess	 eksperta	 atzinums,	 tulkojums,	 tiesas	 darbību	 protokolu	 vai	
lēmumu	viltojums,	kā	arī	citu	pierādījumu	viltojums,	kuri	bijuši	pamatā	nelikumīga	
nolēmuma	pieņemšanai;

2)	 ar	spēkā	stājušos	nolēmumu	atzīta	amatpersonas	noziedzīga	ļaunprātība,	kas	bijusi	
pamatā	nelikumīga	nolēmuma	pieņemšanai;

3)	 citi	 apstākļi,	kas,	pieņemot	nolēmumu,	nav	bijuši	 zināmi	nolēmuma	pieņēmējam	
un	kas	paši	par	sevi	vai	kopā	ar	agrāk	konstatētajiem	apstākļiem	norāda,	ka	persona	
izdarījusi	smagāku	nodarījumu	nekā	tas,	par	kuru	tā	sodīta	administratīvi.”;

izteikt	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	Ja,	sodot	personu,	konstatē,	ka	tai	par	to	pašu	nodarījumu	jau	bijis	piemērots	un	izpildīts	

sods,	 tad	 izciestais	kriminālsods	 ieskaitāms	 jaunajā	 sodā	atbilstoši	Krimināllikumā	noteiktajam,	
bet	administratīvais	sods	jāņem	vērā,	nosakot	jauno	sodu.”;

aizstāt	sestajā	daļā	vārdu	“un”	ar	vārdu	“vai”.

2.	Papildināt	152.	panta	ceturto	daļu	pēc	vārda	“atkarīgs”	ar	vārdiem	“cilvēku	tirdzniecības”.

3.	Papildināt	153.	panta	pirmo	daļu	pēc	vārda	“atkarīgs”	ar	vārdiem	“cilvēku	tirdzniecības”.

4.	Papildināt	240.	panta	pirmo	daļu	ar	7.	punktu	šādā	redakcijā:
“7)	 dzīvniekus,	 kas	 pieder	 personai,	 kuras	 vaina	 par	 cietsirdīgu	 izturēšanos	 pret	

dzīvniekiem	konstatēta	šajā	likumā	noteiktajā	kārtībā,	—	konfiscē.”

5.	 264.	pantā:
aizstāt	pirmajā	daļā	vārdus	“ar	brīvības	atņemšanu	saistītu”	ar	vārdiem	“brīvības	atņemšanas”;
aizstāt	otrajā	daļā	vārdus	“ar	brīvības	atņemšanu	saistītu”	ar	vārdiem	“brīvības	atņemšanas”.
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6.	Aizstāt	265.	panta	trešajā	daļā	vārdus	“ar	brīvības	atņemšanu	saistītu”	ar	vārdiem	“brīvības	
atņemšanas”.

7.	Aizstāt	270.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“ar	brīvības	atņemšanu	saistīts”	ar	vārdiem	“brīvības	
atņemšanas”.

8.	Izslēgt	272.	panta	ceturtajā	daļā	vārdus	“pirmās	instances”.

9.	Izteikt	273.	pantu	šādā	redakcijā:
“273.	 pants.	 Apcietinājuma	 piemērošanas	 pamati	 nepilngadīgajiem,	 grūtniecēm	 un	

sievietēm	pēcdzemdību	periodā
(1)	Uz	nepilngadīgajiem,	grūtniecēm	un	sievietēm	pēcdzemdību	periodā	līdz	vienam	gadam,	

bet,	ja	sieviete	baro	bērnu	ar	krūti,	—	visā	barošanas	laikā	attiecas	šā	likuma	272.	panta	noteikumi	
ar	izņēmumiem,	kas	noteikti	šajā	pantā.

(2)	 Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētajai	 personai,	 ja	 tā	 tiek	 turēta	 aizdomās	 vai	 apsūdzēta	
kriminālpārkāpuma	izdarīšanā,	apcietinājumu	nepiemēro.

(3)	 Šā	 panta	 pirmajā	 daļā	 minētajai	 personai,	 ja	 tā	 tiek	 turēta	 aizdomās	 vai	 apsūdzēta	
noziegumā,	 kas	 izdarīts	 aiz	 neuzmanības,	 apcietinājumu	 nepiemēro,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	 šī	
persona,	atrodoties	apreibinošu	vielu	ietekmē,	veikusi	darbības,	kuru	rezultātā	ir	iestājusies	citas	
personas	nāve.

(4)	Ja	šā	panta	pirmajā	daļā	minētā	persona	tiek	turēta	aizdomās	vai	apsūdzēta	tīša	mazāk	
smaga	 nozieguma	 izdarīšanā,	 apcietinājumu	 var	 piemērot	 vienīgi	 tad,	 ja	 ir	 viens	 no	 šādiem	
apstākļiem:

1)	 persona	 pārkāpusi	 cita	 drošības	 līdzekļa	 vai	 audzinoša	 rakstura	 piespiedu	
līdzekļa	—	ievietošana	sociālās	korekcijas	izglītības	iestādē	—	noteikumus;

2)	 persona	 noziegumu	 izdarījusi,	 būdama	 aizdomās	 turētā	 vai	 apsūdzētā	 smaga	 vai	
sevišķi	smaga	nozieguma	izdarīšanā.”

10. Izteikt	277.	panta	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4) Personai,	kuru	tur	aizdomās	vai	apsūdz	kriminālpārkāpuma	izdarīšanā,	apcietinājuma	

termiņš	 nedrīkst	 pārsniegt	 30	 dienas,	 no	 kurām	 pirmstiesas	 procesā	 personu	 atļauts	 turēt	
apcietinājumā	ne	ilgāk	par	20	dienām.”

11. Izteikt	278.	pantu	šādā	redakcijā:
“278.	pants.	Apcietinājuma	termiņi	nepilngadīgajiem
(1)	Nepilngadīgajam,	kuram	apcietinājums	piemērots,	ievērojot	šā	likuma	273.	panta	ceturtās	

daļas	 noteikumus,	 apcietinājuma	 termiņš	 nedrīkst	 pārsniegt	 30  dienas,	 no	 kurām	 pirmstiesas	
procesā	nepilngadīgo	atļauts	turēt	apcietinājumā	ne	ilgāk	par	20 dienām.

(2)	Nepilngadīgajam,	kuram	apcietinājums	piemērots,	ievērojot	šā	likuma	273.	panta	trešās	
daļas	noteikumus,	apcietinājuma	termiņš	nedrīkst	pārsniegt	trīs	mēnešus,	no	kuriem	pirmstiesas	
procesā	nepilngadīgo	atļauts	turēt	apcietinājumā	ne	ilgāk	par	diviem	mēnešiem.

(3)	 Nepilngadīgajam,	 kuru	 tur	 aizdomās	 vai	 apsūdz	 smaga	 nozieguma	 izdarīšanā,	
apcietinājuma	 termiņš	 nedrīkst	 pārsniegt	 sešus	 mēnešus,	 no	 kuriem	 pirmstiesas	 procesā	
nepilngadīgo	 atļauts	 turēt	 apcietinājumā	 ne	 ilgāk	 par	 trim	 mēnešiem.	 Izmeklēšanas	 tiesnesis	
pirmstiesas	 procesā	 un	 augstāka	 līmeņa	 tiesas	 tiesnesis	 iztiesāšanas	 laikā	 katrs	 var	 pagarināt	
termiņu	 vēl	 par	 vienu	 mēnesi,	 ja	 procesa	 virzītājs	 nav	 pieļāvis	 neattaisnotu	 vilcināšanos	 vai	
persona,	kura	īsteno	aizstāvību,	ir	tīši	vilcinājusi	procesa	norisi,	vai	procesa	ātrāka	pabeigšana	
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nav	bijusi	iespējama	tā	īpašas	sarežģītības	dēļ.
(4)	 Nepilngadīgajam,	 kuru	 tur	 aizdomās	 vai	 apsūdz	 sevišķi	 smaga	 nozieguma	 izdarīšanā,	

apcietinājuma	termiņš	nedrīkst	pārsniegt	12	mēnešus,	no	kuriem	pirmstiesas	procesā	nepilngadīgo	
atļauts	 turēt	 apcietinājumā	 ne	 ilgāk	 par	 astoņiem	 mēnešiem.	 Izmeklēšanas	 tiesnesis	 pirmstiesas	
procesā	un	augstāka	līmeņa	tiesas	tiesnesis	iztiesāšanas	laikā	katrs	var	pagarināt	termiņu	vēl	par	
trim	mēnešiem,	ja	procesa	virzītājs	nav	pieļāvis	neattaisnotu	vilcināšanos	vai	persona,	kura	īsteno	
aizstāvību,	ir	tīši	vilcinājusi	procesa	norisi,	vai	procesa	ātrāka	pabeigšana	nav	bijusi	iespējama	tā	
īpašas	sarežģītības	dēļ.”

12.  Aizstāt	 279.	 panta	 otrajā	 daļā	 skaitli	 un	 vārdu	 “277.	 pantā”	 ar	 skaitļiem	 un	 vārdiem	
“277.	un	278.	pantā”.

13. 379.	pantā:
papildināt	 pirmās	 daļas	 2.	 punktu	 pēc	 vārda	 “pārstāvi”	 ar	 vārdiem	 “Krimināllikumā	

noteiktajos	gadījumos”;
papildināt	pirmo	daļu	ar	5.	punktu	šādā	redakcijā:

“5)	 persona	 noziedzīgu	 nodarījumu	 izdarījusi	 laikā,	 kad	 tā	 bija	 pakļauta	 cilvēku	
tirdzniecībai	un	tika	piespiesta	to	izdarīt.”

14. Papildināt	381.	panta	otro	daļu	pēc	vārdiem	“Valsts	probācijas	dienestu”	ar	vārdiem	“bet,	
ja	 noziedzīgu	 nodarījumu	 izdarījis	 nepilngadīgais,	 tad	 Valsts	 probācijas	 dienestu	 informē	 visos	
gadījumos,	izņemot	gadījumu,	kad	izlīgums	jau	noslēgts”.

15.	Aizstāt	389.	panta	otrajā	daļā	vārdu	“Kriminālprocesā”	ar	vārdiem	“Kriminālprocesā	par	
vairākiem	mazāk	smagiem	noziegumiem,	kā	arī	kriminālprocesā”.

16. Izteikt	391.	panta	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	Kriminālprocesu	prokurors	var	sadalīt	arī:

1)	 tā	lielā	apjoma	dēļ;
2)	 ja	tas	ir	par	vairākiem	noziedzīgiem	nodarījumiem;
3)	 ja	tas	rada	šķēršļus	kriminālprocesa	attiecību	noregulēšanai	saprātīgos	termiņos.”

17.	Izslēgt	418.	panta	ceturtās	daļas	pirmo	teikumu.

18. Aizstāt	419.	panta	otrajā	daļā	vārdus	“vispārējā	kārtībā”	ar	vārdiem	“ievērojot	šā	likuma	
nosacījumus	par	pirmstiesas	kriminālprocesu”.

19.	 Aizstāt	 420.	 panta	 pirmajā	 daļā	 vārdus	 “ar	 brīvības	 atņemšanu	 saistītu”	 ar	 vārdiem	
“brīvības	atņemšanas”.

20. Izslēgt	499.	panta	pirmās	daļas	ievaddaļā	vārdu	“(epizodi)”.

21.  Aizstāt	 532.	 panta	 pirmās	 daļas	 4.	 punktā	 vārdus	 “ar	 brīvības	 atņemšanu	 saistīts”	 ar	
vārdiem	“brīvības	atņemšanas”.



13

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2013. gada 24. janvārī

22. 565.	pantā:
izteikt	pirmās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 izslēgt	 no	 apsūdzības	 atsevišķu	 tās	 patstāvīgu	 daļu,	 nosakot	 vieglāku	 sodu	 vai	
nemainot	noteikto	sodu;”;

izteikt	trešās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:
“3)	 atzīt	 apsūdzēto	 par	 vainīgu	 atsevišķu	 noziedzīgu	 nodarījumu	 izdarīšanā,	 kurus	

pirmās	instances	tiesa	izslēgusi	no	apsūdzības,	nosakot	smagāku	sodu	vai	nemainot	
sodu;”.

23.	Izslēgt	634.	panta	septītajā	daļā	vārdus	“arestu	vai”.

24.	Izslēgt	637.	pantā	vārdus	“vai	arests”.

25.	Izslēgt	638.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“vai	arests”.

26.	Izslēgt	643.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“vai	aresta”.

27.	645.	pantā:
izslēgt	otrajā	daļā	vārdus	“vai	arestu”;
izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“vai	arestu”	un	vārdus	“vai	aresta”.

28.	 Aizstāt	 646.	 panta	 nosaukumā	 un	 tekstā	 vārdu	 “arestu”	 ar	 vārdiem	 “īslaicīgu	 brīvības	
atņemšanu”.

29.	Izslēgt	648.	pantā	vārdus	“vai	arestu”.

30.	655.	pantā:
papildināt	pirmo	daļu	pēc	vārda	“lēmums”	ar	vārdiem	“vai	prokurora	priekšraksts	par	sodu”;
papildināt	 otrās	 daļas	 1.	 un	 2.	 punktu	 pēc	 vārda	 “spriedumu”	 ar	 vārdiem	 “vai	 prokurora	

priekšrakstu	par	sodu”;
aizstāt	 otrās	 daļas	 1.	 un	 2.	 punktā	 vārdus	 “nelikumīga	 tiesas	 nolēmuma”	 ar	 vārdiem	

“nelikumīga	nolēmuma”;
izteikt	otrās	daļas	3.	punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 citi	apstākļi,	kas,	pieņemot	nolēmumu,	nav	bijuši	zināmi	tiesai	vai	prokuroram	un	
kas	paši	par	sevi	vai	kopā	ar	agrāk	konstatētajiem	apstākļiem	norāda,	ka	persona	
nav	vainīga	vai	izdarījusi	vieglāku	vai	smagāku	noziedzīgu	nodarījumu	nekā	tas,	
par	kuru	tā	notiesāta	vai	tai	piemērots	prokurora	priekšraksts	par	sodu,	vai	arī	kas	
liecina	 par	 attaisnotā	 vai	 tās	 personas	 vainu,	 attiecībā	 uz	 kuru	 kriminālprocess	
bijis	izbeigts;”;

aizstāt	otrās	daļas	4.	un	5.	punktā	vārdus	“tiesas	nolēmums”	ar	vārdu	“nolēmums”.

31.	656.	pantā:
papildināt	 otro	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “notiesājošu	 spriedumu”	 ar	 vārdiem	 “vai	 prokurora	

priekšrakstu	 par	 sodu”	 un	 pēc	 vārda	 “notiesāta”—	 ar	 vārdiem	 “vai	 tai	 piemērots	 prokurora	
priekšraksts	par	sodu”;



14

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2013. gada 24. janvārī

papildināt	trešo	daļu	pēc	vārda	“sprieduma”	ar	vārdiem	“vai	prokurora	priekšraksta	par	sodu”;
aizstāt	piektās	daļas	1.	punktā	vārdu	“spriedums”	ar	vārdu	“nolēmums”.

32.	 Aizstāt	 658.	 panta	 otrajā	 daļā	 vārdus	 un	 skaitli	 “tiesai	 saskaņā	 ar	 šā	 likuma	
659.	 panta	 noteikumiem”	 ar	 vārdiem	 “tiesai,	 bet,	 ja	 personai	 tika	 piemērots	 prokurora	
priekšraksts	par	sodu,	—	Ģenerālprokuratūrai”.

33.	Papildināt	likumu	ar	658.1 pantu	šādā	redakcijā:
“658.1  pants.	 Kārtība,	 kādā	 Ģenerālprokuratūrā	 izskata	 lietas	 sakarā	 ar	 jaunatklātiem	

apstākļiem	
(1)	 Prokurora	 atzinumu	 un	 iesniegtos	 materiālus	 izskata	 Ģenerālprokuratūras	

Krimināltiesiskā	departamenta	virsprokurors	vai	ģenerālprokurors	un	pieņem	vienu	no	šādiem	
lēmumiem:

1)	 atceļ	 prokurora	 priekšrakstu	 par	 sodu	 un	 atjauno	 kriminālprocesu	 pilnībā	 vai	 tā	
daļā;

2)	 noraida	prokurora	atzinumu;
3)	 atceļ	prokurora	priekšrakstu	par	sodu	un	izbeidz	kriminālprocesu.

(2)	Ģenerālprokuratūras	Krimināltiesiskā	departamenta	virsprokurora	vai	ģenerālprokurora	
lēmums	nav	pārsūdzams.

(3)	Pēc	kriminālprocesa	atjaunošanas	tas	tiek	turpināts,	ievērojot	šā	likuma	nosacījumus	par	
pirmstiesas	kriminālprocesu.”

34.	Izslēgt	682.	panta	pirmās	daļas	2.	punktā	vārdus	“vai	arestu”.

35.	Izslēgt	683.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“arestu	vai”.

36.	Izslēgt	685.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“arestu	vai”.

37.	Izslēgt	692.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“arestu	vai”.

38.	Aizstāt	876.	panta	pirmajā	daļā	skaitli	“827.”	ar	skaitli	“877.”.

39.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	40.,	41.,	42.	un	43.	punktu	šādā	redakcijā:
“40.	Ja	sakarā	ar	grozījumiem	Krimināllikumā,	kuri	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	aprīlī,	noziedzīga	

nodarījuma	 klasifikācija	 mainās	 no	 smagāka	 uz	 vieglāku,	 izmeklēšanas	 iestāžu,	 prokuratūras	
un	tiesu	lietvedībā	esošajos	 līdz	2013.	gada	31.	martam	uzsāktajos	kriminālprocesos	par	šādiem	
noziedzīgiem	 nodarījumiem	 procesuālie	 termiņi	 nosakāmi	 atbilstoši	 tai	 noziedzīga	 nodarījuma	
klasifikācijai,	kāda	tā	bija	līdz	2013.	gada	31.	martam.

41.	 Soda	 izpildes	 iestādes	 vai	 prokurora	 iesniegumu	 par	 personas	 atbrīvošanu	 no	 soda	
izciešanas	vai	par	nolēmuma	grozīšanu,	kas	iesniegts	tiesā	sakarā	ar	grozījumiem	Krimināllikumā,	
kuri	 stājas	 spēkā	 2013.	 gada	 1.	 aprīlī,	 tiesnesis	 izskata	 rakstveida	 procesā	 triju	 mēnešu	 laikā.	
Iesniegumu	izskata	tās	tiesas	tiesnesis,	kura	taisījusi	pēdējo	nolēmumu	pirmajā	instancē	vai	kuras	
darbības	 teritorijā	 esošās	 prokuratūras	 iestādes	 prokurors	 sastādījis	 prokurora  	 priekšrakstu	
par	 sodu.	 Pieņemtā	 lēmuma	 kopiju	 tiesa	 nosūta	 nolēmuma	 izpildes	 iestādei,	 prokuroram	 un	
notiesātajam.	Prokurors	un	notiesātais	tiesas	lēmumu	var	pārsūdzēt	10	dienu	laikā	no	tā	kopijas	
saņemšanas	dienas.	Sūdzības	iesniegšana	neaptur	lēmuma	izpildi.	Augstāka	līmeņa	tiesas	tiesnesis	
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sūdzību	izskata	rakstveida	procesā,	un	viņa	lēmums	nav	pārsūdzams.
42.	 Tās	 tiesas	 tiesnesis,	 kura	 kontrolē	 nolēmuma	 par	 naudas	 soda	 piemērošanu	 izpildi,	

rakstveida	 procesā	 mēneša	 laikā	 izlemj	 jautājumu	 par	 personas	 atbrīvošanu	 no	 soda	 izciešanas	
vai	par	nolēmuma	grozīšanu	sakarā	ar	grozījumiem	Krimināllikumā,	kuri	stājas	spēkā	2013.	gada	
1.	 aprīlī.	 Pieņemtā	 lēmuma	 kopiju	 tiesa	 nosūta	 prokuroram	 un	 notiesātajam.	 Prokurors	 un	
notiesātais	tiesas	lēmumu	var	pārsūdzēt	10	dienu	laikā	no	tā	kopijas	saņemšanas	dienas.	Sūdzības	
iesniegšana	neaptur	 lēmuma	 izpildi.	Augstāka	 līmeņa	 tiesas	 tiesnesis	 sūdzību	 izskata	 rakstveida	
procesā,	un	viņa	lēmums	nav	pārsūdzams.

43.	 Ja	 sakarā	 ar	 grozījumiem	 Krimināllikumā,	 kuri	 stājas	 spēkā	 2013.	 gada	 1.	 aprīlī,	
nepieciešams	 grozīt	 apsūdzību,	 prokurors	 pirmstiesas	 procesā	 to	 groza	 šā	 likuma	 408.	 pantā	
noteiktajā	kārtībā,	bet	iztiesāšanas	gaitā	—	462.	panta	pirmajā	daļā	noteiktajā	kārtībā.”

40.	Papildināt	likumu	ar	informatīvu	atsauci	uz	Eiropas	Savienības	direktīvu	šādā	redakcijā:
“Informatīva	atsauce	uz	Eiropas	Savienības	direktīvu

Likumā	 iekļautas	 tiesību	 normas,	 kas	 izriet	 no	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	
2011.	gada	5.	aprīļa	direktīvas	2011/36/ES	par	cilvēku	tirdzniecības	novēršanu	un	apkarošanu	un	
cietušo	aizsardzību,	un	ar	kuru	aizstāj	Padomes	pamatlēmumu	2002/629/TI.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	aprīlī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents		A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

47.	 267L/11	 Grozījumi	likumā	“Par	interešu	konflikta	novēršanu	
valsts	amatpersonu	darbībā”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 interešu	 konflikta	 novēršanu	 valsts	 amatpersonu	 darbībā”	 (Latvijas	
Republikas	Saeimas	un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	2002,	11.	nr.;	2003,	12.	nr.;	2006,	2.,	20.	nr.;	
2007,	14.	nr.;	2008,	24.	nr.;	2009,	10.,	24.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	94.,	162.	nr.;	2011,	76.	nr.;	
2012,	104.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	7.	panta	trešās	daļas	1.	punktu	ar	vārdiem	“ja	tas	neapdraud	valsts	amatpersonas	
vai	 institūcijas,	 kurā	 attiecīgā	 valsts	 amatpersona	 ir	 nodarbināta,	 normatīvajos	 aktos	 noteikto	
patstāvību”.

2.	 Aizstāt	 31.	 panta	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “Augstākās	 tiesas	 tiesnešu	 disciplinārkolēģija”	 ar	
vārdiem	“Tiesnešu	disciplinārkolēģija	vai	Disciplinārtiesa”.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

48.	 268L/11	 Grozījumi	likumā	“Par	izdienas	pensijām	Iekšlietu	
ministrijas	sistēmas	darbiniekiem	ar	speciālajām	
dienesta	pakāpēm”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 izdienas	 pensijām	 Iekšlietu	 ministrijas	 sistēmas	 darbiniekiem	 ar	
speciālajām	 dienesta	 pakāpēm”	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	
1998,	9.	nr.;	2000,	9.	nr.;	2002,	15.	nr.;	2005,	24.	nr.;	2007,	24.	nr.;	2008,	3.,	6.	nr.;	2009,	15.,	22.	nr.;	
Latvijas	Vēstnesis,	2010,	82.,	153.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Izteikt	4.	panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Darba	 samaksā	 ietilpst	 mēnešalga,	 prēmija,	 naudas	 balva	 un	 atlīdzību	 regulējošos	

normatīvajos	aktos	noteiktās	piemaksas.”

2.	Papildināt	likumu	ar	15.	pantu	šādā	redakcijā:
“15.	pants.	Izdienas	pensionāra	apliecība
(1) Izdienas	pensijas	saņēmējam	izsniedz	izdienas	pensionāra	apliecību.
(2)  Izdienas	 pensionāra	 apliecības	 izsniegšanas	 un	 anulēšanas	 kārtību,	 kā	 arī	 izdienas	

pensionāra	apliecības	paraugu	nosaka	Ministru	kabinets.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

49.	 269L/11	 Grozījumi	likumā	“Par	valsts	sociālo	apdrošināšanu”
Izdarīt	likumā	“Par	valsts	sociālo	apdrošināšanu”	(Latvijas	Republikas	Saeimas	un	Ministru	

Kabineta	 Ziņotājs,	 1997,	 22.	 nr.;	 1998,	 15.	 nr.;	 1999,	 24.	 nr.;	 2001,	 15.,	 17.	 nr.;	 2002,	 14.	 nr.;	
2003,	9.	nr.;	2004,	5.	nr.;	2005,	8.,	24.	nr.;	2006,	14.	nr.;	2007,	3.,	12.,	24.	nr.;	2008,	15.	nr.;	2009,	3.,	
15.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2009,	199.,	200.	nr.;	2010,	94.,	131.,	205.	nr.;	2011,	117.,	202.	nr.)	šādus	
grozījumus:

1.	Papildināt	13.	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)  Valsts	 ieņēmumu	 dienestam	 ir	 tiesības	 reģistrēt	 sociāli	 apdrošinātās	 personas	 (darba	

ņēmēja)	statusa	zaudēšanu.	Kārtību,	kādā	Valsts	ieņēmumu	dienests	reģistrē	sociāli	apdrošinātās	
personas	statusa	zaudēšanu,	nosaka	Ministru	kabinets.”

2.	Izteikt	20.1 pantu	šādā	redakcijā:
“20.1 pants.	Darba	ienākumu	un	obligāto	iemaksu	apmēra	precizēšana
(1)	Darba	devējs	precizē	darba	ņēmēja	darba	ienākumus	un	obligātās	iemaksas	par	iepriekšējo	

mēnesi	pirms	pārskata	mēneša.	
(2)	Ja	darba	devējs	nav	precizējis	darba	ņēmēja	darba	ienākumus	un	obligātās	iemaksas	par	

iepriekšējo	mēnesi	pirms	pārskata	mēneša,	darba	devējam	ir	tiesības	tās	precizēt	triju	gadu	laikā.	
Precizēšanas	rezultātā	darba	ņēmēja	darba	ienākumi	un	obligātās	iemaksas	nedrīkst	samazināties.	
Darba	ņēmēja	darba	 ienākumu	un	obligāto	 iemaksu	precizēšana	nemaina	 jau	piešķirto	 sociālās	
apdrošināšanas	 pakalpojumu	 apmēru,	 izņemot	 valsts	 vecuma	 pensijas	 apmēru	 (tai	 skaitā	
priekšlaicīgi	piešķirtās	valsts	vecuma	pensijas	apmēru).	

(3)	Papildus	šā	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	noteiktajam	Ministru	kabinets	nosaka	gadījumus,	
kad	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests,	 darba	 devējs	 un	 maksātnespējas	 procesa	 administrators	 precizē	
darba	ņēmēja	darba	ienākumus	un	obligātās	iemaksas	par	iepriekšējiem	pārskata	mēnešiem.	Jau	
piešķirto	 sociālās	 apdrošināšanas	 pakalpojuma	 apmēru	 pēc	 darba	 ņēmēja	 darba	 ienākumu	 un	
obligāto	iemaksu	precizēšanas	maina,	pamatojoties	uz	personas	iesniegumu.

(4)	 Kārtību,	 kādā	 darba	 devējs,	 Valsts	 ieņēmumu	 dienests	 un	 maksātnespējas	 procesa	
administrators	 precizē	 darba	 ņēmēja	 darba	 ienākumus	 un	 obligātās	 iemaksas,	 un	 kārtību,	 kādā	
aprēķina	 un	 veic	 obligātās	 iemaksas	 par	 personām,	 kurām	 atbilstoši	 Valsts	 pārvaldes	 iestāžu	
nodarīto	zaudējumu	atlīdzināšanas	likumam	atlīdzināti	darba	ienākumi,	kā	arī	iesniedz	ziņojumus	
par	obligātajām	iemaksām,	nosaka	Ministru	kabinets.”

3.	Papildināt	likumu	ar	20.2 pantu	šādā	redakcijā:
“20.2  pants.	 Obligāto	 iemaksu	 apmēra	 noteikšana	 un	 veikšana	 no	 darba	 devēja	 vai	 ar	

darba	devēju	likuma	“Par	uzņēmumu	ienākuma	nodokli”	izpratnē	saistīta	uzņēmuma	piešķirto	
akciju	pirkuma	tiesību	 īstenošanas	 ienākuma	darba	ņēmējiem,	ar	kuriem	ir	 izbeigtas	darba	
attiecības

(1)	 Ienākums,	 kas	 gūts,	 īstenojot	 akciju	 pirkuma	 tiesības,	 kuras	 darba	 ņēmējam	 piešķīris	
darba	devējs	vai	ar	darba	devēju	saistīts	uzņēmums	likuma	“Par	uzņēmuma	ienākuma	nodokli”	
izpratnē,	ja	darba	ņēmējs	akciju	pirkuma	tiesību	īstenošanas	dienā	ir	izbeidzis	darba	attiecības	ar	
darba	devēju,	attiecināms	uz	taksācijas	periodu,	kurā	tika	izbeigtas	darba	attiecības.

(2) Darba	devējs	aprēķina	obligātās	 iemaksas	par	katru	darba	ņēmēju,	ar	kuru	ir	 izbeigtas	
darba	attiecības	un	kuram	sākotnēji	tika	piešķirtas	akciju	pirkuma	tiesības,	likuma	“Par	iedzīvotāju	
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ienākuma	nodokli”	8.	panta	2.5 daļā	noteikto	ar	iedzīvotāju	ienākuma	nodokli	apliekamo	ienākumu	
reizinot	ar	obligāto	iemaksu	likmi,	kāda	darba	ņēmējam,	ar	kuru	ir	izbeigtas	darba	attiecības,	bija	
piemērojama	darba	attiecību	pastāvēšanas	pēdējā	mēnesī.

(3)	Darba	devējs	obligātās	 iemaksas	(gan	darba	devēja,	gan	darba	ņēmēja	daļu)	veic	pilnā	
apmērā	no	saviem	līdzekļiem.

(4)	Darba	devējs	iemaksā	speciālā	budžeta	kontā	obligātās	iemaksas	par	katru	darba	ņēmēju,	
ar	 kuru	 ir	 izbeigtas	 darba	 attiecības	 un	 kuram	 sākotnēji	 tika	 piešķirtas	 akciju	 pirkuma	 tiesības,	
Valsts	ieņēmumu	dienesta	izsniegtajā	paziņojumā	norādītajā	nākamajā	termiņā	pēc	tam,	kad	gūts	
ienākums	no	akciju	pirkuma	tiesību	īstenošanas.	

(5)	 Darba	 devējam	 ir	 pienākums	 līdz	 obligāto	 iemaksu	 veikšanai	 noteiktajam	 termiņam	
atbilstoši	 šā	 likuma	 20.1  pantam	 precizēt	 darba	 ienākumu	 un	 obligāto	 iemaksu	 apmēru	 darba	
ņēmējiem,	ar	kuriem	ir	izbeigtas	darba	attiecības,	un	Ministru	kabineta	noteiktajā	kārtībā	iesniegt	
Valsts	ieņēmumu	dienestam	ziņojumu	par	obligāto	iemaksu	objektu	un	obligātajām	iemaksām	no	
šo	darba	ņēmēju	ienākumiem,	kas	gūti	pārskata	mēnesī,	īstenojot	piešķirtās	akciju	pirkuma	tiesības	
un	atsavinot	šīs	tiesības.”

4.	Izslēgt	22.	panta	otrās	daļas	otro	teikumu.

5.	Izteikt	23.	panta	1.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(11)	 Darba	 devējs,	 kurš	 precizē	 darba	 ņēmēja	 darba	 ienākumus	 un	 obligātās	 iemaksas	 šā	

likuma	20.1 panta	otrajā	daļā	noteiktajā	kārtībā,	katru	pārskata	mēnesi	var	precizēt	vienu	reizi.”

6.	Papildināt	24.	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	No	2013.	gada	15.	janvāra	Aģentūra	ir	labklājības	ministra	pārraudzībā	esoša	tiešās	valsts	

pārvaldes	iestāde,	kas	pilda	šā	panta	otrajā	un	trešajā	daļā	noteiktās	funkcijas.”

7.	Papildināt	27.1 pantu	ar	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	 Ja	 Aģentūra	 piešķir	 sociālās	 apdrošināšanas	 pakalpojumu,	 valsts	 sociālo	 pabalstu	 vai	

izdienas	pensiju	par	periodu,	kurā	jau	ir	izmaksāts	kāds	no	šiem	pakalpojumiem,	un	normatīvie	
akti	neparedz	minēto	pakalpojumu	vienlaicīgu	 saņemšanu,	 tad	piešķirtā	pakalpojuma	 izmaksas	
summu	samazina	par	iepriekš	izmaksātā	(piešķirtā)	pakalpojuma	summu.	Šajā	gadījumā	personai	
izmaksājamā	pakalpojuma	apmērs	pirmajā	mēnesī	nevar	būt	mazāks	par	piešķirtā	pakalpojuma	
mēneša	summu.”

8.	Pārejas	noteikumos:
aizstāt	50.	punktā	skaitļus	un	vārdus	“2013.	gada	31.	decembrim”	ar	skaitļiem	un	vārdiem	

“2014.	gada	30.	jūnijam”;
papildināt	pārejas	noteikumus	ar	51.	punktu	šādā	redakcijā:
“51.	 Grozījumi	 šā	 likuma	 13.	 panta	 piektajā	 daļā	 attiecībā	 uz	 Valsts	 ieņēmumu	 dienesta	

tiesībām	reģistrēt	personai	(darba	ņēmējam)	sociāli	apdrošinātās	personas	statusa	zaudēšanu,	kā	
arī	grozījumi	par	šā	likuma	20.1 panta	izteikšanu	jaunā	redakcijā	un	grozījumi	23.	panta	1.1 daļā	
attiecībā	 uz	 darba	 ienākumu	 un	 obligāto	 iemaksu	 apmēra	 precizēšanu	 stājas	 spēkā	 2013.	 gada	
1.	martā.”
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9.	Informatīvajā	atsaucē:
izslēgt	1.	punktu;
papildināt	informatīvo	atsauci	ar	3.	punktu	šādā	redakcijā:

“3)	 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	stājas	spēkā	nākamajā	dienā	pēc	tā	izsludināšanas.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

50.	 270L/11	 Grozījumi	likumā	“Par	kultūras	pieminekļu	
aizsardzību”

Izdarīt	 likumā	 “Par	 kultūras	 pieminekļu	 aizsardzību”	 (Latvijas	 Republikas	 Augstākās	
Padomes	 un	 Valdības	 Ziņotājs,	 1992,	 10.	 nr.;	 1993,	 24./25.,	 36.	 nr.;	 Latvijas	 Republikas	 Saeimas	
un	Ministru	Kabineta	Ziņotājs,	1995,	7.	nr.;	2001,	24.	nr.;	2003,	24.	nr.;	2005,	11.	nr.;	2008,	24.	nr.;	
Latvijas	Vēstnesis,	2009,	188.	nr.;	2010,	183.	nr.)	šādus	grozījumus:

1.	Papildināt	2.	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“Senlietas	 ir	 cilvēka	 apzinātas	 darbības	 rezultātā	 radīti	 priekšmeti	 —	 artefakti	 (piemēram,	

rotaslietas,	 ieroči,	 darbarīki,	 iedzīves	 priekšmeti,	 keramikas	 izstrādājumi,	 monētas	 veselā	 vai	
fragmentārā	veidā),	kas	atrasti	zemē,	virs	zemes	vai	ūdenī.”

2. Aizstāt	4.	pantā	vārdus	“Kultūras	pieminekļus”	ar	vārdiem	“Kultūras	pieminekļus,	tai	skaitā	
senlietas,	kuras	saskaņā	ar	šā	likuma	7.	panta	ceturtās	daļas	noteikumiem	pieder	Latvijas	valstij,”	
un	vārdus	“Kultūras	pieminekļu	pagaidu	izvešana”	—	ar	vārdiem	“Kultūras	pieminekļu,	tai	skaitā	
senlietu,	kuras	saskaņā	ar	 šā	 likuma	7.	panta	ceturtās	daļas	noteikumiem	pieder	Latvijas	valstij,	
pagaidu	izvešana”.

3.	Aizstāt	7.	panta	pirmajā	daļā	vārdus	“valsts,	pašvaldību,	kā	arī	fizisko	un	citu	 juridisko	
personu	 īpašumā”	 ar	 vārdiem	 “valsts,	 pašvaldību,	 citu	 publisku	 personu,	 kā	 arī	 privātpersonu	
īpašumā”.

4.	Papildināt	7.	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“Arheoloģiskās	 senvietās	 zemē,	 virs	 zemes	 vai	 ūdenī	 atrastas	 senlietas	 (ar	 datējumu	 līdz	

17.	gadsimtam	ieskaitot)	pieder	valstij,	un	tās	glabā	publiskie	muzeji.	Šis	noteikums	neattiecas	uz	
senlietām,	par	kurām	līdz	2013.	gada	30.	martam	persona	ir	paziņojusi	Valsts	kultūras	pieminekļu	
aizsardzības	inspekcijai.”

5.	 Aizstāt	 14.	 un	 15.	 pantā	 vārdus	 “laikrakstā	 “Latvijas	 Vēstnesis””	 ar	 vārdiem	 “oficiālajā	
izdevumā	“Latvijas	Vēstnesis””.

6.	Izteikt	17.	panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Par	objektiem,	kuri	atrasti	zemē,	virs	zemes,	ūdenī,	būvēs	vai	to	daļās	un	atliekās	un	kuriem	

varētu	būt	vēsturiska,	zinātniska,	mākslinieciska	vai	citāda	kultūras	vērtība,	kā	arī	par	to	atrašanas	
vietu	un	apstākļiem	atradējs	nekavējoties,	bet	ne	vēlāk	kā	piecu	dienu	laikā	rakstveidā	paziņo	Valsts	
kultūras	pieminekļu	aizsardzības	inspekcijai.”

7.	Aizstāt	18.	panta	otrajā	teikumā	vārdus	“Latvijas	Republikas	likums	“Par	Valsts	arhīviem””	
ar	vārdiem	“Arhīvu	likums”.

8.	Papildināt	21.	pantu	ar	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“Kultūras	 pieminekļu	 izpētē	 aizliegts	 izmantot	 ierīces	 metāla	 priekšmetu	 un	 materiāla	
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blīvuma	 noteikšanai	 (piemēram,	 metāla	 detektorus),	 izņemot	 gadījumus,	 kad	 to	 atļāvusi	 Valsts	
kultūras	pieminekļu	aizsardzības	inspekcija.

Bez	 nekustamā	 īpašuma	 īpašnieka	 (valdītāja)	 atļaujas	 kultūras	 piemineklī	 aizliegts	 veikt	
kultūras	pieminekli	pārveidojošas	darbības	un	 izmantot	 ierīces	metāla	priekšmetu	un	materiāla	
blīvuma	noteikšanai	(piemēram,	metāla	detektorus).”

9.	23.	pantā:
izteikt	pirmās	daļas	pēdējo	teikumu	šādā	redakcijā:
“Kultūras	 pieminekļu	 aizsardzības	 zonā	 darbības,	 kas	 ietekmē	 kultūrvēsturisko	 vidi	

(piemēram,	 būvniecība,	 zemes	 reljefa	 mākslīga	 pārveidošana,	 mežsaimnieciska	 darbība,	 tādu	
iepriekš	 neidentificētu	 priekšmetu	 izcelšana	 no	 zemes	 vai	 ūdens,	 kuriem	 varētu	 būt	 vēsturiska,	
zinātniska,	mākslinieciska	vai	citāda	kultūras	vērtība),	drīkst	veikt	tikai	ar	Valsts	kultūras	pieminekļu	
aizsardzības	inspekcijas	atļauju.”;

papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“Bez	nekustamā	īpašuma	īpašnieka	(valdītāja)	atļaujas	kultūras	pieminekļa	aizsardzības	zonā	

aizliegts	veikt	pārveidojošas	darbības	un	izmantot	ierīces	metāla	priekšmetu	un	materiāla	blīvuma	
noteikšanai	(piemēram,	metāla	detektorus).”

10.	Izteikt	24.	panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Pēc	 Valsts	 kultūras	 pieminekļu	 aizsardzības	 inspekcijas	 ierosinājuma	 no	 valsts	 budžeta	

iedala	līdzekļus	kultūras	pieminekļu	izpētei	un	to	valsts	nozīmes	kultūras	pieminekļu	konservācijai	
un	 restaurācijai,	 kuri	 īpašnieka	 (valdītāja)	 noteiktajā	 kārtībā	 ir	 pieejami	 sabiedrības	 apskatei,	
bet	no	pašvaldību	budžetiem —	līdzekļus	 to	vietējas	nozīmes	kultūras	pieminekļu	konservācijai	
un	 restaurācijai,	 kuri	 īpašnieka	 (valdītāja)	 noteiktajā	 kārtībā	 ir	 pieejami	 sabiedrības	 apskatei.	
Pašvaldībām	to	saistošajos	noteikumos	noteiktajā	kārtībā	ir	tiesības	no	pašvaldības	budžeta	piešķirt	
līdzekļus	 to	 valsts	 nozīmes	 kultūras	 pieminekļu	 konservācijai	 un	 restaurācijai,	 kuri	 īpašnieka	
(valdītāja)	noteiktajā	kārtībā	ir	pieejami	sabiedrības	apskatei.”

11.	Papildināt	26.	panta	otro	daļu	ar	1.1 punktu	šādā	redakcijā:
“11)	 likumā	noteiktajos	gadījumos	sniegt	institūcijām	atzinumus	par	kultūras	pieminekļa	

uzturēšanu	atbilstoši	kultūras	pieminekļu	aizsardzības	prasībām;”.

12.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	3.	punktu	šādā	redakcijā:
“3.	Persona,	kuras	 īpašumā	vai	valdījumā	šā	 likuma	7.	panta	ceturtās	daļas	spēkā	stāšanās	

dienā	ir	senlieta,	līdz	2013.	gada	30.	martam	rakstveidā	paziņo	par	to	Valsts	kultūras	pieminekļu	
aizsardzības	 inspekcijai,	 sniedzot	 senlietu	raksturojošu	 informāciju	 (piemēram,	krāsu	 fotoattēlu,	
senlietas	 materiālu,	 izmērus	 milimetros,	 iegūšanas	 veidu,	 iespējamo	 datējumu,	 atrašanas	
apstākļus,	vietu,	laiku	un	citu	informāciju).	Šie	noteikumi	neattiecas	uz	Nacionālā	muzeju	krājuma	
priekšmetiem.	Šajā	punktā	minētās	ziņas	ir	ierobežotas	pieejamības	informācija.”

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

51.	 271L/11	 Grozījumi	Latvijas	Sodu	izpildes	kodeksā
Izdarīt	Latvijas	Sodu	izpildes	kodeksā	šādus	grozījumus:

1.	5.	pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	2.	punktu;
izslēgt	trešajā	daļā	vārdus	“vai	aresta”.

2.	15.	pantā:
papildināt	pantu	ar	jaunu	otro	un	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“Ieslodzījuma	vietu	pārvalde	triju	darba	dienu	laikā	no	dienas,	kad	saņemts	tiesas	rīkojums	par	

sprieduma	izpildi	un	sprieduma	kopija,	nosūta	ierakstītu	vēstuli	personai,	kas	notiesāta	ar	īslaicīgu	
brīvības	 atņemšanu	 un	 kas	 brīdī,	 kad	 spriedums	 stājies	 spēkā	 vai	 nodots	 izpildīšanai,	 neatrodas	
apcietinājumā,	vēstulē	norādot	brīvības	atņemšanas	iestādi	un	laiku,	kad	personai	jāierodas	īslaicīgas	
brīvības	atņemšanas	soda	izciešanai,	kā	arī	informējot	personu	par	Krimināllikumā	noteikto	atbildību	
par	izvairīšanos	no	soda	izciešanas.	Laikposms	starp	vēstules	nosūtīšanas	dienu	un	soda	izciešanas	
uzsākšanas	dienu	nedrīkst	būt	mazāks	par	desmit	darba	dienām.

Ja	ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātais	noteiktajā	laikā	neierodas	brīvības	atņemšanas	
iestādē	 īslaicīgas	 brīvības	 atņemšanas	 soda	 izciešanai,	 brīvības	 atņemšanas	 iestādes	 priekšnieks	
nosūta	Valsts	policijai	iesniegumu,	lai	tiktu	izlemts	jautājums	par	kriminālprocesa	uzsākšanu.”;

uzskatīt	līdzšinējo	otro,	trešo,	ceturto,	piekto	un	sesto	daļu	attiecīgi	par	ceturto,	piekto,	sesto,	
septīto	un	astoto	daļu.

3.	Papildināt	18.	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:	
“Personas,	 kas	 notiesātas	 ar	 īslaicīgu	 brīvības	 atņemšanu,	 turamas	 atsevišķi	 no	 pārējiem	

notiesātajiem,	ievērojot	šā	panta	pirmās	daļas	pirmajā	teikumā	noteikto,	tomēr	ir	atļauts	tās	iesaistīt	
garīgās	aprūpes	un	resocializācijas	pasākumos	kopā	ar	pārējiem	notiesātajiem.”

4.	45.	pantā:
papildināt	 pirmo	 daļu	 pēc	 vārdiem	 “Ar	 brīvības	 atņemšanu	 notiesātajiem”	 ar	 vārdiem	

“izņemot	ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātos”;
papildināt	pantu	ar	jaunu	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātajiem	šajā	kodeksā	noteiktajā	kārtībā	un	apjomā	ir	

iespējas	 satikties	 ar	 radiniekiem	 un	 citām	 personām	 bez	 brīvības	 atņemšanas	 iestādes	 pārstāvja	
klātbūtnes	īslaicīgi —	uz	laiku	no	vienas	līdz	divām	stundām,	lai	veicinātu	sociāli	lietderīgu	saikņu	
saglabāšanu	un	atjaunošanu.”;

uzskatīt	līdzšinējo	otro,	trešo,	ceturto,	piekto,	sesto	un	septīto	daļu	attiecīgi	par	trešo,	ceturto,	
piekto,	sesto,	septīto	un	astoto	daļu.

5.	Papildināt	47.	panta	trešo	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātajiem	ir	atļauts	saņemt	vienu	sūtījumu	vai	pienesumu	

mēnesī	vai	vienu	sūtījumu	vai	pienesumu	soda	izpildes	laikā,	ja	tas	ir	īsāks	par	mēnesi.”
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6.	50.1 pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Soda	progresīvās	 izpildes	sistēmai	 ir	pakļauti	visi	notiesātie,	 izņemot	ar	 īslaicīgu	brīvības	

atņemšanu	notiesātos.”;
papildināt	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“Soda	izciešanu	notiesātie	uzsāk	soda	izciešanas	režīma	zemākajā	pakāpē,	izņemot	ar	īslaicīgu	

brīvības	atņemšanu	notiesātos	un	notiesātos,	kuriem	tiesa	neizciesto	sodu	—	piespiedu	darbu	vai	
naudas	 sodu	 —	 aizstājusi	 ar	 brīvības	 atņemšanu.	 Ar	 īslaicīgu	 brīvības	 atņemšanu	 notiesātie	 un	
notiesātie,	kuriem	tiesa	neizciesto	sodu	—	piespiedu	darbu	vai	naudas	sodu	—	aizstājusi	ar	brīvības	
atņemšanu,	sodu	izcieš	tikai	daļēji	slēgtā	cietuma	soda	izciešanas	režīma	augstākajā	pakāpē.”

7.	50.3 pantā:
izteikt	pirmās	daļas	otro	teikumu	šādā	redakcijā:
“Notiesātajiem	atklātajos	cietumos	un	nepilngadīgajiem	audzināšanas	iestādēs	soda	izpildes	

režīma	pakāpes	nenosaka.”;
papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“Šajā	pantā	noteiktais	par	soda	izciešanas	režīma	pakāpenisku	mīkstināšanu,	pastiprināšanu	

vai	notiesātā	pārvietošanu	neattiecas	uz	notiesātajiem	ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu.”

8.	Izteikt	50.4 panta	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“Notiesātie	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 visu	 mūžu	 (mūža	 ieslodzījums),	 izņemot	 sievietes,	

izvietojami	atsevišķā	brīvības	atņemšanas	iestādes	korpusā	ar	pastiprinātu	uzraudzību,	nepieļaujot	
kontaktus	 ar	 ieslodzītajiem,	 kas	 nav	 notiesāti	 uz	 visu	 mūžu.	 Turēšanas	 un	 uzraudzības	 kārtību	
notiesātajiem	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	ieslodzījums)	nosaka	brīvības	atņemšanas	
iestādes	iekšējās	kārtības	noteikumi.”

9. 50.5 pantā:
izslēgt	pirmās	daļas	3.	punktā	vārdus	“kriminālpārkāpuma	vai”;
aizstāt	pirmās	daļas	4.	punktā	vārdus	“ilgāku	par	pieciem	gadiem”	ar	vārdiem	“ilgāku	par	trim,	

bet	ne	ilgāku	par	astoņiem	gadiem”;
papildināt	pantu	ar	desmito	daļu	šādā	redakcijā:
“Ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātajiem	ir	tiesības:

1)	 izmantot	 vismaz	 stundu	 ilgu	 īslaicīgo	 satikšanos	 ne	 retāk	 kā	 reizi	 mēnesī,	 bet	 ne	
mazāk	kā	vienu	īslaicīgo	satikšanos	soda	izpildes	laikā,	ja	tas	ir	īsāks	par	mēnesi;

2)	 iepirkties	 cietuma	 veikalā	 par	 naudas	 summu	 vienas	 Ministru	 kabineta	 noteiktās	
minimālās	mēnešalgas	apmērā;

3)	 izmantot	sešas	telefonsarunas	mēnesī;
4)	 izmantot	 tiesības,	kas	paredzētas	šā	kodeksa	50.4 panta	septītās	daļas	5.,	6.,	7.,	8.,

9.	un	10.	punktā.”

10.	50.6 panta	pirmajā	daļā:
izslēgt	1.	punktu;
aizstāt	2.	punktā	vārdu	“pieciem”	ar	vārdu	“trim”;
izslēgt	3.	punktu.
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11.	 50.7 pantā:
papildināt	pantu	ar	jaunu	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Audzināšanas	iestādēs	nepilngadīgajiem	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	izcieš	vīriešu	dzimuma	

nepilngadīgie	notiesātie,	savukārt	sieviešu	dzimuma	nepilngadīgās	personas	šo	sodu	izcieš	sieviešu	
cietuma	 atsevišķās	 nodaļās,	 kas	 iekārtotas	 atbilstoši	 prasībām,	 kādas	 izvirzītas	 audzināšanas	
iestādēm	nepilngadīgajiem.	Uz	šīm	personām	attiecas	šā	panta	piektās,	sestās,	septītās	un	astotās	
daļas	noteikumi.”;

uzskatīt	līdzšinējo	otro,	trešo,	ceturto,	piekto,	sesto,	septīto	un	astoto	daļu	attiecīgi	par	trešo,	
ceturto,	piekto,	sesto,	septīto,	astoto	un	devīto	daļu.

12.	Papildināt	septīto	nodaļu	ar	50.8 pantu	šādā	redakcijā:
“50.8 pants.	Speciālo	līdzekļu	piemērošana	notiesātajiem	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	

mūžu	(mūža	ieslodzījums)	brīvības	atņemšanas	iestādes	teritorijā
Notiesātajiem	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	ieslodzījums)	pārvietošanas	laikā	

brīvības	atņemšanas	iestādes	teritorijā	var	piemērot	speciālo	līdzekli	—	roku	dzelžus,	ja	persona	
šajā	laikā	var	apdraudēt	to	pavadošos	darbiniekus	vai	pastāv	pamatotas	aizdomas	par	iespējamu	
notiesātā	bēgšanu.

Katra	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	ieslodzījums)	notiesātā	bīstamību	un	viņam	
pārvietošanas	laikā	brīvības	atņemšanas	iestādes	teritorijā	piemērojamā	speciālā	līdzekļa	—	roku	
dzelžu	—	nepieciešamību	izvērtē	brīvības	atņemšanas	iestādes	priekšnieka	izveidota	komisija.

Komisijas	 sastāvā	 iekļauj	 par	 notiesāto	 sociālo	 rehabilitāciju,	 uzraudzību,	 drošību	 un	
medicīnisko	 aprūpi	 atbildīgo	 daļu	 priekšniekus	 un	 cietuma	 psihologu,	 kas	 strādā	 ar	 personām,	
kuras	notiesātas	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	ieslodzījums).	

Komisija	katru	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	ieslodzījums)	notiesāto	vērtē	ne	
retāk	kā	vienu	reizi	sešos	mēnešos.	Komisijas	sēdes	laikā	klātienē	tiek	uzklausīts	notiesātā	viedoklis.

Komisijas	 lēmumu	 notiesātais	 var	 apstrīdēt	 Ieslodzījuma	 vietu	 pārvaldes	 priekšniekam.	
Ieslodzījuma	vietu	pārvaldes	priekšnieka	lēmums	nav	pārsūdzams.”

13.	Papildināt	56.5 panta	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātie	strādā	brīvības	atņemšanas	iestādes	teritorijā.”

14.	Papildināt	61.5 pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“Ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātā	riskus	un	vajadzības	apzina	divu	nedēļu	laikā	pēc	

viņa	ievietošanas	brīvības	atņemšanas	iestādē	soda	izciešanas	uzsākšanai.”

15.	61.6 pantā:
papildināt	pantu	ar	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“Šā	panta	pirmajā	daļā	noteiktais	neattiecas	uz	notiesāto	ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu,	bet	

informācija	par	viņa	līdzdalību	resocializācijas	pasākumos	ierakstāma	notiesātā	personas	lietā.”;
uzskatīt	līdzšinējo	panta	tekstu	par	pirmo	daļu.
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16.	Papildināt	devīto	“A”	nodaļu	ar	61.7 pantu	šādā	redakcijā:	
“61.7  pants.	 Notiesāto	 ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 visu	 mūžu	 (mūža	 ieslodzījums)	

resocializācijas	īpatnības
Notiesātajiem	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	ieslodzījums)	var	organizēt	kopīgus	

resocializācijas	pasākumus	vienas	soda	izciešanas	režīma	pakāpes	ietvaros	vai,	izvērtējot	drošības	
apsvērumus,	—	kopā	ar	personām,	kuras	notiesātas	ar	brīvības	atņemšanu	uz	visu	mūžu	(mūža	
ieslodzījums)	un	sodu	izcieš	citās	soda	izciešanas	režīma	pakāpēs.

Ar	 brīvības	 atņemšanu	 uz	 visu	 mūžu	 (mūža	 ieslodzījums)	 notiesātajām	 sievietēm	 tiek	
organizēti	ar	citām	notiesātajām,	kas	sodu	izcieš	attiecīgajā	soda	izciešanas	režīma	pakāpē,	kopīgi	
resocializācijas	pasākumi.”

17.	Papildināt	desmito	nodaļu	ar	67.1 pantu	šādā	redakcijā:
“67.1 pants.	Ar	īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesāto	iesaiste	izglītības	apguvē	un	sociālās	

uzvedības	korekcijas	pasākumos
Ar	 īslaicīgu	brīvības	atņemšanu	notiesātos	neiesaista	vispārējās	vai	profesionālās	 izglītības	

apguvē,	bet	viņiem	iespēju	robežās	organizē	interešu	izglītības	pasākumus	un	iesaistīšanu	sociālās	
uzvedības	korekcijas	programmās.	Nepilngadīgajiem	nodrošina	obligātās	izglītības	apguvi.”

18.	Izslēgt	sesto	sadaļu.

19.	Aizstāt	133.	panta	otrajā	daļā	vārdu	“arestu”	ar	vārdiem	“īslaicīgu	brīvības	atņemšanu”.

20.	134.	pantā:
aizstāt	otrās	daļas	8.	punktā	vārdu	“arestu”	ar	vārdiem	“īslaicīgu	brīvības	atņemšanu”;
aizstāt	trešajā	daļā	vārdu	“netiek”	ar	vārdu	“tiek”.

21.	Aizstāt	138.	panta	pirmajā	un	otrajā	daļā	vārdu	“arestu”	ar	vārdiem	“īslaicīgu	brīvības	
atņemšanu”.

22.	 147.	pantā:
papildināt	pantu	ar	jaunu	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“Ja	nosacītas	notiesāšanas	gadījumā	notiesātais	pēc	sprieduma	stāšanās	spēkā	ir	izraidāms	

no	 Latvijas	 Republikas,	 tiesa	 sprieduma	 norakstu	 nekavējoties	 nosūta	 Valsts	 robežsardzei	 un	
Pilsonības	un	migrācijas	lietu	pārvaldei.”;

uzskatīt	līdzšinējo	panta	ceturto	daļu	par	piekto	daļu.

23.	Pārejas	noteikumos:
izslēgt	2.	punktu;
izteikt	17.	punktu	šādā	redakcijā:
“17.	Personas,	kurām	tiesa	neizciesto	sodu	—	piespiedu	darbs	vai	naudas	sods —	aizstājusi	

ar	arestu,	pēc	2013.	gada	1.	aprīļa,	kad	stājas	spēkā	grozījumi	Krimināllikumā,	arestu	izcieš	daļēji	
slēgtā	cietuma	soda	izciešanas	režīma	augstākajā	pakāpē.”;
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papildināt	pārejas	noteikumus	ar	26.	punktu	šādā	redakcijā:
“26.	 Soda	 izpildes	 iestāde	 saskaņā	 ar	 grozījumiem	 Krimināllikumā,	 kuri	 stājas	 spēkā	

2013.	gada	1.	aprīlī,	mēneša	 laikā	 iesniedz	tiesai	 iesniegumu	par	personas	atbrīvošanu	no	soda	
izciešanas	vai	par	sprieduma	grozīšanu,	vai	par	nosacītas	notiesāšanas	pārbaudes	laika	atcelšanu.	
Kriminālsoda	—	piespiedu	darbs	—	izpilde	līdz	iesnieguma	izskatīšanai	tiesā	tiek	apturēta.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	aprīlī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2012.	gada	20.	decembrī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	9.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	09.01.2013.,	Nr.	6.
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Saeima		ir		pieņēmusi		un	Valsts
prezidents	izsludina	šādu	likumu:

52.	 272L/11	 Grozījumi	Jūras	kodeksā
Izdarīt	 Jūras	 kodeksā	 (Latvijas	 Republikas	 Saeimas	 un	 Ministru	 Kabineta	 Ziņotājs,	 2003,	

14.	nr.;	2006,	2.	nr.;	2007,	9.	nr.;	2008,	13.	nr.;	Latvijas	Vēstnesis,	2010,	174.	nr.;	2011,	204.	nr.)	šādus	
grozījumus:

1. Izteikt	1.1 pantu	šādā	redakcijā:
“1.1 pants.	Kuģis
Kuģis,	ja	šajā	kodeksā	nav	noteikts	citādi,	ir	kuģošanas	līdzeklis	—	inženiertehniska	ierīce,	

kas	konstruktīvi	paredzēta	kuģošanai.	Kuģa	tiesības	un	pienākumus	īsteno	kuģa	īpašnieks,	kuģa	
kapteinis,	kā	arī	operators	vai	fraktētājs.”

2.	4.	pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Latvijas	kuģu	valstiskās	piederības	pazīmes	ir:

1)	 Latvijas	valsts	karogs;
2)	 valsts	reģistrācijas	numurs;	
3)	 izsaukuma	signāls;
4)	 Starptautiskās	burāšanas	federācijas	piešķirtais	Latvijas	Republikas	jahtu	nacionālais	

simbols	 “LAT”	 un	 Latvijas	 Jūras	 administrācijas	 piešķirtais	 cipars	 vai	 ciparu	
kombinācija;

5)	 pieraksta	osta.”;
izslēgt	ceturto	daļu.

3.	Izteikt	5.,	6.	un	7.	pantu	šādā	redakcijā:
“5.	pants. Nosacījumi	kuģu	tehniskajai	vadībai
(1)  Latvijā	 reģistrētam	 tiesību	 subjektam	 (komersants,	 biedrība,	 kooperatīvā	 sabiedrība	

u.c.),	 kā	 arī	 Latvijas	 pilsonim,	 nepilsonim	 vai	 personai,	 kura	 Latvijā	 saņēmusi	 uzturēšanās	
atļauju,	 reģistrācijas	 apliecību	vai	pastāvīgās	uzturēšanās	apliecību,	piederošu	kuģi,	kas	pakļauts	
Starptautiskā	 drošas	 kuģu	 ekspluatācijas	 un	 piesārņošanas	 novēršanas	 vadības	 kodeksa	
(turpmāk	—	ISM	kodekss)	prasībām,	reģistrē	Kuģu	reģistrā	ar	nosacījumu,	ka	tā	tehnisko	vadību	
veic	kuģa	īpašnieks	vai	uz	šā	kodeksa	13.	pantā	minētā	kuģa	menedžmenta	līguma	pamata	īpašnieks	
uzdod	to	veikt	Latvijā	vai	citā	Eiropas	Savienības	dalībvalstī	reģistrētai	juridiskajai	personai.	

(2) Ārvalstniekam	piederošu	kuģi,	kas	pakļauts	ISM	kodeksa	prasībām,	reģistrē	Kuģu	reģistrā	
ar	nosacījumu,	ka	tā	tehnisko	vadību	uz	šā	kodeksa	13.	pantā	minētā	kuģa	menedžmenta	līguma	
pamata	veic	Latvijā	reģistrēta	juridiskā	persona.

Ja	 kuģa	 īpašnieks	 ir	 reģistrēts	 Eiropas	 Savienības	 dalībvalstī	 vai	 ir	 Eiropas	 Savienības	
dalībvalsts	pilsonis,	kuģa	tehnisko	vadību	uz	menedžmenta	līguma	pamata	var	veikt	arī	Eiropas	
Savienības	dalībvalstī	reģistrēta	juridiskā	persona.

(3)  Persona,	 kura	 veic	 šā	 panta	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 minēto	 kuģu	 tehnisko	 vadību,	 ir	
sertificēta	 atbilstoši	 ISM	 kodeksa	 prasībām,	 un	 to	 sertificējusi	 Latvijas	 Jūras	 administrācija	 vai	
Latvijas	Jūras	administrācijas	atzīta	organizācija	(klasifikācijas	sabiedrība).
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(4) Kuģi,	kurš	nav	pakļauts	ISM	kodeksa	prasībām,	reģistrē	Kuģu	reģistrā	bez	nosacījumiem	
par	tā	tehnisko	vadību.	Ceļu	satiksmes	drošības	direkcijas	reģistrā	kuģi	reģistrē	bez	nosacījumiem	
par	tā	tehnisko	vadību.

6.	pants.	Kuģa	vārds
(1)	Katram	Kuģu	reģistrā	reģistrētam	kuģim	ir	vārds,	kuru	izvēlas	tā	īpašnieks.	Kuģa	vārds	

var	sastāvēt	no	viena	vai	diviem	vārdiem	vai	vārda	un	ciparu	kombinācijas,	un	tam	jābūt	skaidri	
atšķiramam	no	pārējo	attiecīgajā	kuģu	reģistra	grāmatā	reģistrēto	kuģu	vārdiem.	Kuģa	vārda	rakstībā	
lietojami	vienīgi	latviešu	vai	latīņu	alfabēta	burti,	un	tas	nedrīkst	būt	pretrunā	ar	labiem	tikumiem.	
Kuģiem,	kas	pieder	vienam	un	tam	pašam	īpašniekam,	var	būt	vienāds	vārds	vienas	kuģu	reģistra	
grāmatas	 ietvaros,	 ja	 tas	 tiek	 papildināts	 ar	 atšķirīgu	 ciparu.	 Kuģu	 reģistrā	 reģistrētajām	 zvejas	
laivām	un	Ceļu	satiksmes	drošības	direkcijas	reģistrā	reģistrētajiem	kuģiem	vārds	nav	obligāts.

(2)  Kuģa	 īpašniekam	 ir	 tiesības	 lūgt	 reģistrēt	 Kuģu	 reģistrā	 kuģa	 vārda	 maiņu.	 Ja	 kuģim	
ir	 hipotekārie	 kreditori	 vai	 citi	 reģistrēto	 tiesību	 turētāji,	 kuģa	 vārdu	 var	 mainīt	 tikai	 ar	 minēto	
kreditoru	vai	tiesību	turētāju	piekrišanu.

(3)	Noslēdzot	kuģa	pirkšanas	vai	būvēšanas	līgumu,	kuģa	ieguvējs	vai	būvētājs	var	rezervēt	
kuģa	vārdu,	iesniedzot	Latvijas	Jūras	administrācijai	attiecīgu	iesniegumu.	Kuģa	vārdu	Kuģu	reģistrā	
pēc	 ieinteresētās	personas	 lūguma	uz	 laiku	 līdz	vienam	gadam	var	rezervēt	arī	citos	gadījumos.	
Vārdam,	kas	rezervēts	Kuģu	reģistrā	kā	kuģa	vārds,	ir	tāda	pati	tiesiskā	aizsardzība	kā	Kuģu	reģistrā	
jau	reģistrētam	kuģa	vārdam.	

7.	pants.	Pieraksta	osta
Pirms	 kuģa	 reģistrēšanas	 Kuģu	 reģistrā	 kuģa	 īpašnieks	 izvēlas	 kādu	 no	 Latvijas	 ostām	 kā	

pieraksta	ostu	savam	kuģim.”	

4.	8.	pantā:	
izteikt	pirmo	daļu,	otrās	daļas	ievaddaļu	un	1.	punktu	šādā	redakcijā:
“(1) Kuģu	reģistrācijas	mērķis	 ir	aizsargāt	ar	kuģiem	saistītās	tiesības	un	nodrošināt	valsts	

kontroli	pār	kuģu	atbilstību	kuģošanas	drošības	prasībām.
(2) Latvijā	kuģus	reģistrē:

1)	 Kuģu	reģistrā:	
a)	 kravas	kuģus,	pasažieru	kuģus,	izbraukuma	kuģus	(kuģi,	kas	pārvadā	mazāk	

par	 12	 pasažieriem),	 speciāliem	 nolūkiem	 paredzētus	 kuģus	 (velkoņi,	
ledlauži,	 loču	 kuģi,	 glābšanas	 kuģi,	 mācību	 un	 pētnieciskie	 kuģi,	 kabeļu	
licēji,	 gruntssmēlēji,	 liellaivas,	 palīgkuģi,	 peldošie	 celtņi	 u.c.)	 un	 kuģus,	
kuri	 paredzēti	 valsts	 dienestu	 funkciju	 (valsts	 robežas	 apsardzība,	 vides	
aizsardzība,	avāriju	novēršana	u.c.)	veikšanai,

b)	 būvniecības	stadijā	esošus	kuģus,
c)	 atpūtas	 kuģus	 —	 buru	 jahtas,	 kuru	 maksimālais	 garums	 ir	 lielāks	 par	

2,5 metriem,	motorjahtas,	kuru	maksimālais	garums	ir	12	metru	un	vairāk,	kā	
arī	motorjahtas,	kuru	garums	ir	mazāks	par	12	metriem,	ja	tās	tiek	izmantotas	
komercdarbībai	(pasažieru	pārvadāšanai	u.c.),

d)	 zvejas	 kuģus	 un	 zvejas	 laivas,	 kuras	 tiek	 izmantotas	 rūpnieciskajā	 zvejā	
teritoriālajos	ūdeņos	un	ekonomiskās	zonas	ūdeņos;”;

izteikt	sesto	daļu	šādā	redakcijā:
“(6)	Šā	panta	otrās	daļas	1.	punkta	“a”	apakšpunktā	minētos	kuģus	reģistrē,	ja	reģistrācijas	

brīdī	 tie	 nav	 vecāki	 par	 23	 gadiem.	 Šis	 ierobežojums	 neattiecas	 uz	 kuģiem,	 kuri	 tiek	 izmantoti	
tikai	kabotāžā	Latvijā,	pasažieru	kuģiem,	kuri	tiek	izmantoti	reisos	starp	Baltijas	jūras	ostām,	un	
kuģiem,	kuri	paredzēti	valsts	dienestu	funkciju	veikšanai.”
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5.	Papildināt	kodeksu	ar	8.1 pantu	šādā	redakcijā:
“8.1 pants.	Peldošās	konstrukcijas	
(1) Peldošā	konstrukcija	ir	inženiertehniska	ierīce,	kas	konstruktīvi	paredzēta	izmantošanai	

uz	ūdens,	bet	nav	uzskatāma	par	kuģi	šā	kodeksa	izpratnē.
(2)  Peldošās	 konstrukcijas	 (peldošie	 doki,	 peldošās	 darbnīcas,	 peldošās	 degvielas	 uzpildes	

stacijas,	debarkaderi,	kravas	pontoni)	reģistrē	Kuģu	reģistrā,	un	uz	tām	attiecināmas	normas,	kas	
piemērojamas	kuģiem	saskaņā	ar	Latvijas	normatīvajiem	aktiem.	

(3)	 Tādu	 peldošo	 konstrukciju	 reģistrācija,	 kuras	 paredzētas	 noteiktu	 darbu	 veikšanai	 uz	
ūdens,	bet	nav	šā	panta	otrajā	daļā	minētās	konstrukcijas,	nav	obligāta.	Šādas	peldošās	konstrukcijas,	
ja	 to	 ūdensizspaids	 bez	 kravas	 ir	 lielāks	 par	 10	 tonnām,	 pamatojoties	 uz	 īpašnieka	 iesniegumu,	
var	reģistrēt	Kuģu	reģistrā,	ja	tās	pilnīgi	izvietotas	Latvijas	teritorijā.	Šādas	reģistrācijas	vienīgais	
mērķis	 ir	 aizsargāt	ar	peldošajām	konstrukcijām	saistītās	 tiesības.	Reģistrācijas	gadījumā	šādām	
konstrukcijām	piemēro	šā	kodeksa	9.,	10.	(izņemot	10.	panta	trešās	daļas	pirmajā	teikumā	minētos	
nosacījumus),	11.,	12.,	15.,	16.,	17.,	18.,	19.,	20.,	21.,	22.,	23.,	24.,	25.,	26.,	27.,	28.,	30.,	31.,	32.,	33.,	
34.,	35.,	36.,	37.,	41.,	43.,	45.,	47.,	48.,	49.,	50.,	51.,	52.,	53.,	54.,	55.,	56.,	56.1,	56.2	un	57.	pantā	minētos	
nosacījumus.”

6.	9.	pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Kuģu	reģistrā	ir	iekļautas	sešas	kuģu	reģistra	grāmatas,	kurās	reģistrē:

1)	 pirmajā	 —	 šā	 kodeksa	 8.	 panta	 otrās	 daļas	 1.	 punkta	 “a”	 apakšpunktā	 minētos	
kuģus,	8.1 pantā	minētās	peldošās	konstrukcijas	un	29.	panta	otrajā	daļā	minētās	
nostiprinātās	iekārtas;

2)	 otrajā	—	kuģus,	pamatojoties	uz	noslēgtajiem	berbouta	līgumiem;
3)	 trešajā	—	kuģu	apgrūtinājumus;
4)	 ceturtajā	 —	 šā	 kodeksa	 8.	 panta	 otrās	 daļas	 1.	 punkta	 “b”	 apakšpunktā	 minētos	

kuģus	un	29.	panta	pirmajā	daļā	minētās	nostiprinātās	iekārtas;
5)	 piektajā	—	šā	kodeksa	8.	panta	otrās	daļas	1.	punkta	“c”	apakšpunktā	minētos	kuģus;
6)	 sestajā	—	šā	kodeksa	8.	panta	otrās	daļas	1.	punkta	“d”	apakšpunktā	minētos	kuģus.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)  Ikvienam	 ir	 tiesības	 iepazīties	 ar	 ierakstiem	 kuģu	 reģistru	 grāmatās.	 Pēc	 attiecīga	

rakstveida	iesnieguma	iesniegšanas	ikvienam	ir	tiesības	saņemt	izrakstu	no	Kuģu	reģistra.	Izraksta	
pareizība	 apliecināma	 ar	 Latvijas	 Jūras	 administrācijas	 struktūrvienības	 —	 Kuģu	 reģistra	 —	
amatpersonas	(turpmāk	—	kuģu	reģistrators)	parakstu	un	zīmogu	ar	Latvijas	valsts	mazā	ģerboņa	
attēlu	un	uzrakstu	“LATVIJAS	KUĢU	REĢISTRS”	latviešu	un	angļu	valodā.”;

izslēgt	piektajā	daļā	vārdus	“kā	arī”	un	papildināt	daļu	pēc	vārda	“informāciju”	ar	vārdiem	
“kā	arī	izrakstā	no	Kuģu	reģistra	iekļaujamās	informācijas	apjomu”.

7.	10.	pantā:
izteikt	otro	daļu	šādā	redakcijā:
“(2)	 Iesniegtie	 dokumenti	 glabājas	 attiecīgā	 kuģa	 lietā.	 Ja	 reģistrācija	 jāveic	 steidzami,	 var	

izmantot	 faksa	 vai	 elektroniskā	 pasta	 dokumentu	 kopijas,	 saņemot	 no	 iesniedzēja	 garantijas	
vēstuli,	ka	oriģināli	tiks	iesniegti	tūlīt	pēc	to	saņemšanas,	bet	ne	vēlāk	kā	10	dienu	laikā	no	kopijas	
nosūtīšanas	dienas.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Katru	kuģi,	kas	minēts	 šā	kodeksa	8.	panta	otrās	daļas	1.	punktā,	un	8.1 panta	otrajā	

daļā	minētās	peldošās	konstrukcijas	piesaka	reģistrēšanai	Kuģu	reģistrā	mēneša	 laikā	no	dienas,	
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kad	noslēgts	līgums	par	kuģa	atsavināšanu,	vai	no	dienas,	kad	kuģis	izslēgts	no	citas	valsts	kuģu	
reģistra,	 vai	 no	 berbouta	 līguma	 noslēgšanas	 dienas,	 vai	 no	 dienas,	 kad	 likumīgā	 spēkā	 stājies	
tiesas	spriedums,	ar	kuru	ieguvējam	atzītas	īpašuma	tiesības,	vai	no	dienas,	kad	izdots	dokuments,	
kas	apliecina	mantinieka	tiesības	iegūt	īpašumā	kuģi	mantošanas	ceļā,	vai	no	būvētāja	sertifikāta	
izdošanas	dienas.”

8.	Izteikt	11.	pantu	šādā	redakcijā:
“11.	pants.	Kārtība,	kādā	kuģi	reģistrē	Kuģu	reģistrā	un	izsniedz	kuģa	apliecības
(1) Kuģi	reģistrē	Kuģu	reģistrā,	pamatojoties	uz:

1)	 dokumentiem,	kas	ir	par	pamatu	īpašuma	tiesību	iegūšanai	uz	kuģi;
2)	 berbouta	līgumu;
3)	 valsts	iestādes	izsniegtu	izziņu,	kas	apliecina,	ka	kuģis	ir	attiecīgās	valsts	institūcijas	

bilancē.
(2) Ja	kuģis	ir	valsts	īpašums,	tas	reģistrējams	Kuģu	reģistrā	uz	valsts	vārda	attiecīgās	valsts	

institūcijas	personā.
(3)	Pēc	kuģa	reģistrēšanas	Kuģu	reģistrā	kuģa	īpašniekam	izsniedz	kuģa	īpašuma	apliecību	

un	reģistrācijas	apliecību,	kā	arī	citas	apliecības	saskaņā	ar	šā	kodeksa	noteikumiem.	Šā	kodeksa	
8.1 panta	 trešajā	daļā	minēto	peldošo	konstrukciju	un	29.	panta	otrajā	daļā	minēto	nostiprināto	
iekārtu	īpašniekiem	izsniedz	tikai	īpašuma	apliecību.

(4)	 Ja	 kuģis	 tiek	 reģistrēts	 Kuģu	 reģistrā	 uz	 berbouta	 līguma	 pamata,	 kuģa	 reģistrācijas	
apliecību	izsniedz	berbouta	fraktētājam,	bet	īpašuma	apliecību	neizsniedz.

(5)	Ja	kuģis	neatbilst	šā	kodeksa	10.	panta	trešās	daļas	prasībām,	to	nereģistrē	Kuģu	reģistrā,	
izņemot	kuģi,	kas	atrodas	Latvijas	Republikā	un	pieder	Eiropas	Savienībā	reģistrētai	 juridiskajai	
personai,	Eiropas	Savienības	dalībvalsts	pilsonim,	Latvijas	nepilsonim	vai	personai,	kura	Latvijā	
saņēmusi	 uzturēšanās	 atļauju,	 reģistrācijas	 apliecību	 vai	 pastāvīgās	 uzturēšanās	 apliecību.	 Šādā	
gadījumā	kuģa	īpašniekam	kuģa	reģistrācijas	apliecību	izsniedz,	kad	ir	novērstas	kuģa	neatbilstības	
izvirzītajām	prasībām.

(6) Lēmumu	par	kuģa	reģistrēšanu	Kuģu	reģistrā	vai	atteikumu	reģistrēt	kuģi	pieņem,	kā	arī	
kuģa	apliecības	un	citus	ar	kuģa	un	tam	piederīgo	tiesību	reģistrāciju	saistītos	dokumentus	paraksta	
kuģu	reģistrators.	Ja	nepieciešams,	kuģa	apliecību	kopijas	pēc	saskaņošanas	ar	kuģu	reģistratoru	
apstiprina	attiecīgā	Latvijas	konsulārā	amatpersona	ārzemēs.”

9.	12.	pantā:
izteikt	otro,	trešo	un	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(2) Kuģa	īpašniekam	ir	pienākums	dokumentus,	kas	ir	par	pamatu	kuģa	izslēgšanai	no	Kuģu	

reģistra,	 iesniegt	sešu	mēnešu	 laikā	no	dienas,	kad	 iestājušies	šā	panta	pirmās	daļas	1.,	2.,	3.	un	
4.	punktā	minētie	apstākļi.	Ja	kuģis	tiek	pārreģistrēts	citas	valsts	kuģu	reģistrā,	tad	pirms	tam	tas	
jāizslēdz	no	Kuģu	reģistra.	Kuģa	īpašniekam	ir	pienākums	pildīt	visas	saistības	pret	Latvijas	Jūras	
administrāciju	līdz	brīdim,	kad	kuģis	tiek	izslēgts	no	Kuģu	reģistra.	Izslēdzot	kuģi	no	Kuģu	reģistra,	
kuģa	īpašniekam	izsniedz	apliecību	par	kuģa	izslēgšanu	no	Kuģu	reģistra.

(3) Kuģu	 reģistrators	anulē	visas	kuģa	apliecības	un	 izslēdz	kuģi	no	Kuģu	reģistra,	 ja	 tiek	
konstatēts,	ka:	

1)	 kuģis	jau	ir	reģistrēts	citas	valsts	kuģu	reģistrā;
2)	 tiek	slēptas	kuģa	valstiskās	piederības	pazīmes;
3)	 attiecībā	uz	kuģi	netiek	 ievērotas	Latvijai	 saistošo	starptautisko	tiesību	normu	un	

Latvijas	normatīvo	tiesību	aktu	prasības.
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(4)  Kuģi,	 kas	 reģistrēts	 Kuģu	 reģistrā,	 pamatojoties	 uz	 berbouta	 līgumu,	 izslēdz	 no	 Kuģu	
reģistra	uz	berbouta	fraktētāja	iesnieguma	pamata.	Kuģi	var	izslēgt	arī	uz	kuģa	īpašnieka	iesnieguma	
pamata,	ja	ir	notecējis	berbouta	līguma	termiņš	vai	šādas	tiesības	kuģa	īpašniekam	ir	paredzētas	
berbouta	līgumā,	vai	berbouta	līgums	tiek	izbeigts	līgumā	noteiktajā	kārtībā.	Kuģu	reģistratoram	
ir	tiesības	izslēgt	no	Kuģu	reģistra	kuģi,	kas	tajā	reģistrēts,	pamatojoties	uz	berbouta	līgumu,	arī	
tad,	ja	iesniegums	nav	saņemts,	bet	ir	notecējis	berbouta	līguma	termiņš	un	uz	tā	pamata	izdoto	
reģistrācijas	apliecību	derīguma	termiņš.	Izslēdzot	kuģi	no	Kuģu	reģistra,	kuģa	berbouta	fraktētājam	
vai	kuģa	īpašniekam	izsniedz	apliecību	par	kuģa	izslēgšanu	no	Kuģu	reģistra.”;

izslēgt	4.1	un	piekto	daļu.

10.	Izteikt	13.	pantu	šādā	redakcijā:
“13.	pants.	Berbouta	līgums	un	kuģa	menedžmenta	līgums
(1) Berbouta	līgums	ir	kuģa	īpašnieka	un	berbouta	fraktētāja	vienošanās	par	kuģa	faktiskā	

valdījuma	 nodošanu	 berbouta	 fraktētājam	 uz	 līgumā	 noteikto	 termiņu,	 kurā	 kuģim	 ir	 paralēla	
reģistrācija	 Latvijā	 un	 ārvalstī.	 Lai	 Latvijā	 reģistrētu	 kuģi,	 pamatojoties	 uz	 berbouta	 līgumu,	
berbouta	fraktētājam	jābūt	Latvijā	reģistrētai	fiziskajai	vai	juridiskajai	personai.

(2) Latvijā	var	reģistrēt	ārvalstī	reģistrētu	kuģi	saskaņā	ar	berbouta	līgumu,	ja	kuģa	reģistrēšana	
Kuģu	 reģistrā	 paredzēta	 noslēgtajā	 berbouta	 līgumā.	 Šādas	 reģistrācijas	 laikā	 kā	 kuģa	 valstiskās	
piederības	pazīmes	drīkst	izmantot	tikai	šā	kodeksa	4.	panta	otrajā	daļā	noteiktās	pazīmes.

(3)	 Kuģa	 menedžmenta	 līgums	 ir	 kuģa	 īpašnieka	 un	 kuģa	 operatora	 vienošanās	 par	 kuģa	
tehnisko	vadību,	kurā	obligāti	iekļaujams	noteikums	par	kuģa	tehniskās	vadības	(tā	ietver	drošu	
kuģa	pārvaldi	atbilstoši	ISM	kodeksa	prasībām)	nodošanu	kuģa	operatoram	uz	laiku,	kamēr	kuģis	
ir	reģistrēts	Kuģu	reģistrā.

(4)	Kuģu	reģistrā	uz	berbouta	 līguma	pamata	reģistrētam	ārvalsts	kuģim	piemēro	Latvijas	
normatīvo	aktu	prasības	par	kuģa	karoga	valsts	uzraudzības	īstenošanu.”

11.	Izteikt	15.	pantu	šādā	redakcijā:
“15.	pants.	Kuģis	un	ar	to	saistītās	tiesības
(1) Kuģi	un	ar	to	saistītās	tiesības,	kā	arī	šo	tiesību	pārgrozījumus	un	dzēsumus	reģistrē	Kuģu	

reģistrā.	Ar	kuģi	saistītās	tiesības	ir	īpašuma	tiesības	uz	kuģi,	kā	arī	šo	tiesību	nodrošinājumi	un	
aprobežojumi.

(2)  Kuģu	 reģistrā	 obligāti	 reģistrē	 īpašuma	 tiesības	 uz	 kuģi,	 hipotēkas,	 šo	 tiesību	
nodrošinājumus	 un	 aizliegumus.	 Ja	 kuģis	 Kuģu	 reģistrā	 ir	 reģistrēts,	 	 pamatojoties	 uz	 berbouta	
līgumu,	 ar	 kuģi	 saistītās	 tiesības	 (izņemot	 berbouta	 līgumu),	 kā	 arī	 šo	 tiesību	 pārgrozījumus,	
dzēsumus,	nodrošinājumus,	aprobežojumus	un	aizliegumus	reģistrē	kuģa	pamatreģistrācijas	valsts	
reģistrā.

(3) Ar	kuģi	saistītās	tiesības	kā	lietu	tiesības	ir	nodibinātas	un	saistošas	trešajām	personām	
tikai	 pēc	 šo	 tiesību	 reģistrēšanas	 Kuģu	 reģistrā.	 Ja	 kuģa	 reģistrācija	 ir	 veikta	 steidzamā	 kārtā,	
izmantojot	faksa	vai	elektroniskā	pasta	dokumentu	kopijas,	jaunas	tiesības	netiek	reģistrētas	līdz	
dokumentu	oriģinālu	saņemšanai	un	to	atbilstības	pārbaudei.”

12.	16.	pantā:
aizstāt	otrās	daļas	3.	punktā	vārdus	“tiesas	spriedums”	ar	vārdiem	“tiesas	nolēmums”;
papildināt	otro	daļu	ar	4.	un	5.	punktu	šādā	redakcijā:

“4)	 ja	uzbūvēts	jauns	kuģis,	—	būvētāja	apliecinājums	(sertifikāts),	kurā	norādīts	kuģa	
ieguvējs;

	5)	 citas	valsts	kuģu	reģistra	vai	līdzvērtīgas	iestādes	izdota	kuģa	izslēgšanas	apliecība,	
kurā	norādītais	īpašnieks	ir	tiesīgs	reģistrēt	īpašuma	tiesības	Kuģu	reģistrā.”;



33

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 2 • 2013. gada 24. janvārī

papildināt	pantu	ar	3.1 daļu	šādā	redakcijā:
“(31)	 Ja	kuģis	 ir	kopīpašums,	kuģa	 īpašuma	apliecībā	norāda	visus	kopīpašniekus	un	 tiem	

piederošās	domājamās	daļas.	Kuģa	reģistrācijas	apliecībā	norāda	vienu	no	kopīpašniekiem,	kurš	
saskaņā	 ar	 visu	 kopīpašnieku	 rakstveida	 vienošanos	 vienīgais	 ir	 tiesīgs	 pārstāvēt	 kopīpašniekus	
attiecībās	ar	Latvijas	Jūras	administrāciju.”;

izteikt	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	Ja	kuģa	īpašnieka	reģistrētā	juridiskā	adrese	vai	deklarētās	dzīvesvietas	adrese	nav	Latvijas	

Republikā,	kuģa	īpašniekam	Latvijā	ir	pārstāvis	tam	adresēto	pretenziju	pieņemšanai,	izpildei	un	
saziņai	ar	Latvijas	Jūras	administrāciju.	Minētā	prasība	neattiecas	uz	kuģiem,	kas	tiek	reģistrēti	uz	
berbouta	līguma	pamata.”;

papildināt	pantu	ar	piekto	daļu	šādā	redakcijā:
“(5)	 Ministru	 kabinets	 nosaka	 šā	 panta	 ceturtajā	 daļā	 minētā	 kuģa	 īpašnieka	 pārstāvja	

pienākumus,	kā	arī	minimālo	pilnvaru	apjomu	un	tam	izvirzāmās	prasības.”

13.	Izteikt	28.	pantu	šādā	redakcijā:
“28.	pants.	Būvniecības	stadijā	esoša	kuģa	izslēgšana	no	Kuģu	reģistra	vai	attiecīgās	kuģu	

reģistra	grāmatas
(1)  Būvniecības	 stadijā	 esošu	 kuģi	 izslēdz	 no	 Kuģu	 reģistra,	 pamatojoties	 uz	 būvētāja	 vai	

ieguvēja	iesniegumu.	Lai	kuģi,	kas	reģistrēts	kā	būvniecības	stadijā	esošs	kuģis,	pārreģistrētu	citā	
kuģu	reģistra	grāmatā,	 tam	jābūt	gatavam	ekspluatācijai	un	 jāatbilst	 šā	kodeksa	10.	panta	 trešās	
daļas	prasībām.

(2) Lai	būvniecības	stadijā	esošu	kuģi,	kuram	ir	reģistrēti	apgrūtinājumi,	pārreģistrētu	citā	
kuģu	reģistra	grāmatā,	jāiesniedz	tiesību	turētāja	rakstveida	piekrišana	pārreģistrācijai.	Pēc	tam	kad	
būvniecības	stadijā	esošs	kuģis	pārreģistrēts	citā	kuģu	reģistra	grāmatā,	reģistrētie	apgrūtinājumi	
saglabā	savu	prioritāti.”

14.	29.	pantā:
papildināt	pirmās	daļas	pirmo	teikumu	un	otro	daļu	pēc	vārda	“pētīšanai”	ar	vārdu	“ieguvei”;
izslēgt	pirmās	daļas	pirmajā	teikumā	un	otrajā	daļā	vārdus	“vai	transportēšanai”;
izslēgt	ceturtās	daļas	trešo	teikumu.

15.	30.	pantā:	
aizstāt	 pirmajā	 un	 otrajā	 daļā	 vārdus	 “kuģu	 reģistra	 grāmatā”	 ar	 vārdiem	 “Kuģu	 reģistra	

apgrūtinājumu	reģistrācijas	grāmatā”;
papildināt	otro	daļu	ar	teikumu	šādā	redakcijā:
“Ja	 uz	 kuģi	 vai	 tā	 daļu	 ir	 reģistrēta	 hipotēka,	 īpašuma	 tiesību	 maiņu	 var	 reģistrēt	 tikai	 ar	

hipotekārā	kreditora	piekrišanu.”;
papildināt	pantu	ar	ceturto	daļu	šādā	redakcijā:
“(4)	 Būvniecības	 stadijā	 esošu	 kuģi	 var	 ieķīlāt	 būvētājs	 (ja	 kuģis	 tiek	 būvēts	 uz	 būvētāja	

rēķina),	 pasūtītājs	 (ja	 kuģis	 tiek	 būvēts	 par	 pasūtītāja	 līdzekļiem)	 vai	 būvētājam	 un	 pasūtītājam	
savstarpēji	vienojoties.	Būvētāja	un	pasūtītāja	kopīgi	noslēgta	kuģa	obligācija	uzskatāma	par	šādas	
vienošanās	apliecinājumu.”

16.	Papildināt	46.	pantu	pēc	vārdiem	“normatīvajiem	aktiem”	ar	vārdiem	“un	ārvalsts	tiesas	
nolēmums	atzīts	Latvijā”.
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17.	Papildināt	237.	pantu	ar	7.,	8.	un	9.	punktu	šādā	redakcijā:
“7)	 starptautiskais	 pārvadājums	 —	 pārvadājums,	 ko	 saskaņā	 ar	 pārvadājuma	 līgumu	

veic	 starp	 ostu	 Latvijas	 Republikas	 teritorijā	 un	 ostu	 ārpus	 Latvijas	 Republikas	
teritorijas;

	8)	 pasažieru	 kuģis	 —	 kuģis,	 kā	 tas	 definēts	 normatīvajos	 aktos	 par	 pasažieru	 kuģu	
drošības	prasībām;	

	9)	 A	klases	un	B	klases	kuģi	—	kuģi,	kā	tie	definēti	normatīvajos	aktos	par	pasažieru	
kuģu	drošības	prasībām.”

18.	Papildināt	239.	pantu	ar	trešo	daļu	šādā	redakcijā:
“(3)	 Starptautiskajiem	 pārvadājumiem	 un	 pārvadājumiem,	 kas	 tiek	 veikti	 ar	 A	 klases	 un	

B	 klases	 kuģiem,	 piemēro	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 2009.	 gada	 23.	 aprīļa	 regulas	
Nr.	 392/2009	 par	 pasažieru	 pārvadātāju	 atbildību	 nelaimes	 gadījumos	 uz	 jūras	 (turpmāk	 —	
Regula	Nr.	392/2009)	noteikumus.”

19.	Papildināt	kodeksu	ar	241.1 pantu	šādā	redakcijā:
“241.1 pants.	Obligātā	apdrošināšana
(1)	Pārvadātājam,	kas	faktiski	veic	visu	pārvadājumu	vai	tā	daļu	ar	Latvijas	pasažieru	kuģi,	

starptautisku	 pasažieru	 pārvadājumu	 vai	 pasažieru	 pārvadājumu	 ar	 Latvijā	 reģistrētu	 A	 klases	
vai	 B	 klases	 kuģi,	 ir	 pienākums	 obligāti	 apdrošināt	 savu	 atbildību	 vai	 saņemt	 citu	 finansiālās	
atbildības	nodrošinājumu	atbilstoši	Regulas	Nr.	392/2009	noteikumiem.	Šādu	apdrošināšanu	vai	
citu	finansiālās	atbildības	nodrošinājumu	apliecina	kuģu	reģistratora	 izsniegts	 sertifikāts.	Bez	šā	
sertifikāta	kuģis	nedrīkst	braukt	zem	Latvijas	karoga.	

(2)	 Šā	 panta	 pirmās	 daļas	 noteikumu	 piemēro	 arī	 ārvalstu	 pasažieru	 kuģiem,	 kuri	 ienāk	
Latvijas	ostā	vai	iziet	no	tās.”

20.	Izteikt	244.	panta	otro	daļu	šādā	redakcijā:	
“(2)	Pārvadātāja	atbildība	par	nozaudēto	vai	bojāto	pasažiera	bagāžu	nepārsniedz:

1)	 2250	norēķina	vienības	par	zaudējumiem,	kas	saistīti	ar	kajītes	bagāžu;
2)	 12 700	norēķina	vienības	par	 transportlīdzekli,	 ieskaitot	visu	bagāžu,	kas	atrodas	

transportlīdzeklī	vai	uz	tā;
3)	 3375	norēķina	vienības	par	zaudējumiem,	kas	saistīti	ar	tādu	bagāžu,	kas	nav	minēta	

šīs	daļas	1.	un	2.	punktā.”

21.	Izteikt	245.	pantu	šādā	redakcijā:
“245.	pants.	Pasažiera	līdzdalība
Zaudējumu	 gadījumā	 pārvadātājs	 un	 pasažieris	 var	 vienoties	 par	 pārvadātāja	 atbildības	

samazināšanu	šādā	apmērā:
1)	 330	norēķina	vienības,	ja	bojāts	transportlīdzeklis;
2)	 149	norēķina	vienības	uz	katru	pasažieri,	ja	nozaudēta	vai	bojāta	cita	bagāža,	minētās	

summas	atskaitot	no	atlīdzības	par	nozaudēšanu	vai	bojājumu.”

22.	Papildināt	kodeksu	ar	XXVI1 nodaļu	šādā	redakcijā:
“XXVI1 nodaļa.	Pasažieru	tiesību	aizsardzība

251.1 pants.	Pasažieru	tiesību	aizsardzība
(1)  Pasažieru	 tiesību	 aizsardzības	 īstenošanā	 ievēro	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	
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2010.	gada	24.	novembra	regulu	Nr.	1177/2010	par	pasažieru	tiesībām,	ceļojot	pa	jūru	un	iekšzemes	
ūdensceļiem,	un	ar	ko	groza	regulu	(EK)	Nr.	2006/2004	(turpmāk	—	Regula	Nr.	1177/2010).

(2)  Par	 pasažieru	 tiesību	 aizsardzību	 atbildīgā	 iestāde	 Regulas	 Nr.	 1177/2010	 izpratnē	 ir	
Patērētāju	tiesību	aizsardzības	centrs.	Par	kuģa	tehnisko	atbilstību	normatīvo	aktu	prasībām	atbild	
Latvijas	Jūras	administrācija.

(3)	Pārvadātājs	un	ostas	terminālis	nodrošina	Regulā	Nr.	1177/2010	pārvadātājiem	un	ostu	
termināļiem	izvirzīto	prasību	izpildi.

251.2 pants.	Pasažieru	sūdzību	iesniegšanas	un	izskatīšanas	kārtība
(1)	Pasažieris	sūdzību	Regulā	Nr.1177/2010	noteiktajā	termiņā	(divu	mēnešu	laikā)	sākotnēji	

iesniedz	tieši	pārvadātājam	vai	ostas	terminālim	(operatoram).	Atbilstoši	Regulai	Nr.	1177/2010	
pārvadātājs	 vai	 ostas	 terminālis	 (operators)	 mēneša	 laikā	 pēc	 sūdzības	 saņemšanas	 sniedz	 tās	
iesniedzējam	 atbildi	 pēc	 būtības	 vai	 informē	 tās	 iesniedzēju	 par	 sūdzības	 izskatīšanas	 procesu.	
Kopējais	 sūdzības	 izskatīšanas	 laiks	 nav	 ilgāks	 par	 diviem	 mēnešiem	 no	 sūdzības	 saņemšanas	
dienas.

(2)	Par	pārvadātāja	vai	ostas	termināļa	(operatora)	atbildi	vai	par	to,	ka	atbilde	nav	sniegta,	
pasažierim	 ir	 tiesības	mēneša	 laikā	 iesniegt	 sūdzību	Patērētāju	 tiesību	aizsardzības	centram,	kas	
atbilstoši	Patērētāju	tiesību	aizsardzības	likumam	izskata	sūdzību	vai	pārsūta	to	pēc	piekritības.

251.3 pants.	Pasažieru	ar	invaliditāti	un	pasažieru	ar	ierobežotām	pārvietošanās	spējām	
tiesību	aizsardzības	speciālie	nosacījumi

(1)	 Pārvadātājs	 un	 ostas	 terminālis	 veic	 attiecīgus	 pasākumus,	 lai	 nodrošinātu	 Regulā	
Nr.	 1177/2010	 noteikto	 palīdzību	 pasažieriem	 ar	 invaliditāti	 un	 pasažieriem	 ar	 ierobežotām	
pārvietošanās	spējām.

(2)	Atbilstoši	Regulā	Nr.1177/2010	norādītajam	pārvadātājs	un	ostas	terminālis	nodrošina	
attiecīgu	darbinieku	apmācību.	To	veic	persona,	kurai	ir	speciālās	zināšanas	par	vajadzībām,	kādas	
ir	cilvēkiem	ar	invaliditāti	un	cilvēkiem	ar	ierobežotām	pārvietošanās	spējām.”

23.	Papildināt	pārejas	noteikumus	ar	10.,	11.,	12.,	13.,	14.,	15.,	16.	un	17.	punktu	šādā	redakcijā:
“10.	Buru	 jahta,	kurai	valstiskās	piederības	pazīme	piešķirta	 līdz	2013.	gada	21.	 janvārim,	

saglabā	šo	valstiskās	piederības	pazīmi,	un	tai	nepiešķir	ciparu	vai	ciparu	kombināciju	atbilstoši	šā	
kodeksa	4.	panta	otrās	daļas	4.	punkta	nosacījumam.

11.	Kuģu	reģistrā	reģistrēts	kuģis,	kura	vārds	reģistrēts	līdz	2013.	gada	21.	janvārim,	saglabā	
savu	reģistrēto	vārdu.

12.	Ministru	kabinets	ne	vēlāk	kā	līdz	2013.	gada	31.	jūlijam	izdod	šā	kodeksa	9.	panta	piektajā	
daļā	 minētos	 noteikumus	 par	 izrakstā	 no	 Kuģu	 reģistra	 iekļaujamās	 informācijas	 apjomu	 un	 šā	
kodeksa	16.	panta	piektajā	daļā	minētos	noteikumus.		

13.	Šā	kodeksa	16.	panta	ceturtā	daļa	stājas	spēkā	2013.	gada	1.	augustā.		
14.	Līdz	dienai,	kad	stājas	spēkā	1974.	gada	Atēnu	konvencijas	par	pasažieru	un	to	bagāžas	

jūras	pārvadājumu	2002.	gada	protokols,	šā	kodeksa	244.	panta	otrajā	daļā	noteiktā	pārvadātāja	
atbildība	nepārsniedz:

1)	 833	norēķina	vienības	par	zaudējumiem,	kas	saistīti	ar	kajītes	bagāžu;
2)	 3333	 norēķina	 vienības	 par	 transportlīdzekli,	 ieskaitot	 visu	 bagāžu,	 kas	 atrodas	

transportlīdzeklī	vai	uz	tā;
3)	 1200	norēķina	vienības	par	zaudējumiem,	kas	saistīti	ar	tādu	bagāžu,	kas	nav	minēta	

šā	punkta	1.	un	2.	apakšpunktā.
15.	Līdz	dienai,	kad	stājas	spēkā	1974.	gada	Atēnu	konvencijas	par	pasažieru	un	to	bagāžas	

jūras	 pārvadājumu	 2002.	 gada	 protokols,	 šā	 kodeksa	 245.	 pantā	 noteiktā	 pārvadātāja	 atbildība	
samazināma	šādā	apmērā:

1)	 117	norēķina	vienības,	ja	bojāts	transportlīdzeklis;
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2)	 13	norēķina	vienības	uz	katru	pasažieri,	ja	nozaudēta	vai	bojāta	cita	bagāža,	minētās	
summas	atskaitot	no	atlīdzības	par	nozaudēšanu	vai	bojājumu.

16.	 Attiecībā	 uz	 pasažieru	 pārvadājumiem	 pa	 jūru,	 kas	 tiek	 veikti	 ar	 A  klases	 kuģiem,	 šā	
kodeksa	239.	panta	trešā	daļa	un	241.1 pants	piemērojams	ar	2016.	gada	31.	decembri.

17.	 Attiecībā	 uz	 pasažieru	 pārvadājumiem	 pa	 jūru,	 kas	 tiek	 veikti	 ar	 B  klases	 kuģiem,	 šā	
kodeksa	239.	panta	trešā	daļa	un	241.1 pants	piemērojams	ar	2018.	gada	31.	decembri.”

Likums	stājas	spēkā	2013.	gada	21.	janvārī.

Likums	Saeimā	pieņemts	2013.	gada	10.	janvārī.

Valsts	prezidents	A.Bērziņš

Rīgā	2013.	gada	18.	janvārī

Publikācija	“Latvijas	Vēstnesī”	18.01.2013.,	Nr.	13.
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53.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 20.	 decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Latvijas	 Nacionālo	

attīstības	plānu	2014.	—	2020.	gadam.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.	gada	20.	decembrī

54.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	20.	decembra	sēdē	atsaukusi	deputātu	Guntaru	Bilsēnu	

no	 Saeimas	 Pieprasījumu	 komisijas	 un	 ievēlējusi	 viņu	 Saeimas	 Publisko	 izdevumu	 un	 revīzijas	
komisijā.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.	gada	20.	decembrī

55.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 20.	 decembra	 sēdē	 atsaukusi	 deputātu	

Vjačeslavu	 Dombrovski	 no	 Saeimas	 Publisko	 izdevumu	 un	 revīzijas	 komisijas	 un
ievēlējusi	viņu	Saeimas	Pieprasījumu	komisijā.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.	gada	20.	decembrī

56.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 20.	 decembra	 sēdē	 apstiprinājusi	 Valdi	 Vazdiķi	 par	

apgabaltiesas	 tiesnesi,	 vienlaikus	 atbrīvojot	 viņu	 no	 Rīgas	 pilsētas	 Zemgales	 priekšpilsētas	
tiesas	tiesneša	amata.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2012.	gada	20.	decembrī
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57.	 Paziņojums
Daru	zināmu,	ka	Saeima	šā	gada	10.	janvāra	sēdē	apstiprinājusi	Ilonas	Jurševskas	deputātes	

pilnvaras	uz	laiku,	pamatojoties	uz	deputātes	Danas	Reiznieces-Ozolas	iesniegumu	un	Saeimas	
kārtības	ruļļa	5.	panta	pirmo	daļu.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	10.	janvārī

58.	 Paziņojums
Daru	 zināmu,	 ka	 Saeima	 šā	 gada	 10.	 janvāra	 sēdē	 ievēlējusi	 deputāti	 Ilonu	 Jurševsku	

Saeimas	Juridiskajā	komisijā	un	Saeimas	Eiropas	lietu	komisijā.

Saeimas	priekšsēdētāja	S.Āboltiņa

Rīgā	2013.	gada	10.	janvārī
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