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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

452. 572L/11 Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā
Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2008, 12. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 188. nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdus “neatraidāmajiem mantiniekiem” ar vārdiem “laulātajam 
un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem”.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 13. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 13.11.2013., Nr. 222.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

453. 573L/11 Grozījums likumā “Par Eiropas konvenciju par 
Starptautisko komercšķīrējtiesu”

Izdarīt likumā “Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu” (Latvijas 
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 5. nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 2. pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 13. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 13.11.2013., Nr. 222.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

454. 574L/11 Grozījumi Politisko partiju likumā
Izdarīt Politisko partiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2006, 15. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3)  Partijas veic politiskās aktivitātes un veido savu iekšējo organizāciju saskaņā ar 

demokrātijas, atklātības un biedru vienlīdzības principu.”

2.  13. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Dibinātāju sapulces norisi apliecina zvērināts notārs Notariāta likumā noteiktajā kārtībā. 

Apliecinot sapulces norisi, papildus Notariāta likumā noteiktajai informācijai zvērināts notārs 
protokolā norāda:

1) dibinātāju sapulcē piedalījušās personas un katras personas vārdu, uzvārdu, personas 
kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un vietu) un pilsonību atbilstoši 
personas uzrādītajai pasei vai personas apliecībai;

2) dibinātāju sapulces lēmumu par partijas dibināšanu;
3) par partijas dibināšanu nobalsojušo personu skaitu;
4) citus dibinātāju sapulcē pieņemtos lēmumus.”;

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem “Lēmumā par partijas dibināšanu” ar vārdiem 
“kas ietverts dibinātāju sapulces norises protokolā”;

izslēgt ceturto daļu.

3. 16. panta otrajā daļā:
izslēgt 1. punktu;
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ne mazāk kā 200 partijas dibinātāju sarakstu, kurā ir norādīts partijas nosaukums un 
pretī katra dibinātāja vārdam, uzvārdam, personas kodam un norādei par pilsonību 
ir Notariāta likumā noteiktajā kārtībā zvērināta notāra apliecināts attiecīgā dibinātāja 
paraksts. Apliecinot parakstu, zvērināts notārs pārbauda arī katra dibinātāja 
rīcībspēju;”;

papildināt daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:
“7) šā likuma 13. panta 1.1 daļā minēto partijas dibinātāju sapulces norises protokolu.”

4. Izslēgt 19. panta trešo daļu.

5. Papildināt 20. panta ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
“4) partijas dibinātāju sarakstā, kurā ir noteiktajā kārtībā apliecināts attiecīgā dibinātāja 

paraksts un kuru saskaņā ar šā likuma 16.  panta otrās daļas 3.  punktu pievieno 
pieteikumam par partijas ierakstīšanu reģistrā, norādītās personas nav tās pašas, 
kuras ir norādītas šā likuma 13. panta 1.1 daļā minētajā dibinātāju sapulces norises 
protokolā.”
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6. Papildināt 27. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Partijas, izņemot partiju apvienības, katru gadu līdz 1. martam iesniedz partiju reģistra 

iestādei partijas biedru reģistru.”

7. Izteikt 34. panta sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Par valdes locekli var būt pilngadīga fiziskā persona, kuras rīcībspēju nav ierobežojusi 

tiesa.”

8. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:
“37. pants. Partijas pārskata gada revīzija
Ja partijas līdzekļu apgrozījums pārskata gadā ir bijis lielāks par 10 minimālajām mēnešalgām, 

tās gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents. Zvērināta revidenta ziņojums par attiecīgās 
partijas gada pārskatu pievienojams gada pārskatam, kuru partija saskaņā ar partiju finansēšanu 
regulējošiem normatīvajiem aktiem iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. 
Minimālā mēnešalga šā panta izpratnē ir minimālās mēnešalgas apmērs, kāds bija noteikts attiecīgā 
pārskata gada pirmajā dienā.”

9. 49. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 
“Slēguma finanšu pārskats”;
aizstāt pirmajā daļā vārdus “finansiālās darbības deklarāciju” ar vārdiem “slēguma finanšu 

pārskatu” un vārdu “atzinumu” — ar vārdu “ziņojumu”.

10. Pārejas noteikumā:
aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;
uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Partijas, kuru dibinātāju sapulces lēmums par partijas dibināšanu pieņemts līdz attiecīgo 

šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai, ierakstāmas partiju reģistrā saskaņā ar tām normatīvo 
aktu prasībām, kuras bija spēkā dienā, kad tika pieņemts attiecīgās partijas dibinātāju sapulces 
lēmums par partijas dibināšanu.”

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 13. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 13.11.2013., Nr. 222.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

455. 575L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas 
Republikas valdības līgumu par Latvijas—
Baltkrievijas valsts robežas režīmu

1.pants. 2013.gada 10.aprīlī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas 
Republikas valdības līgums par Latvijas—Baltkrievijas valsts robežas režīmu (turpmāk — Līgums) 
ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 46.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par 
to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms 
Līgums latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 21. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.11.2013., Nr. 227.
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Latvijas Republikas valdības
un Baltkrievijas Republikas valdības

LĪGUMS
par Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas režīmu

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība (turpmāk – Puses), 
vadoties no valstu suverenitātes, teritoriālās integritātes un valsts robežas neaizskaramības 

un ar valsts robežu saistīto jautājumu risināšanas mierīgā ceļā principiem,
realizējot 1994.  gada 21.  februāra Līguma par valsts robežas noteikšanu starp Latvijas 

Republiku un Baltkrievijas Republiku principus un mērķus,
vēloties noteikt Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīma uzturēšanas un pierobežas 

jautājumu risināšanas pasākumus savstarpējas sadarbības un palīdzības garā,
 vienojās par turpmāko: 

I sadaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
Šajā līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:
1) Latvijas - Baltkrievijas valsts robeža (turpmāk – valsts robeža) – nepārtraukta līnija un 

ar šo līniju sakrītoša vertikāla virsma, kas sadala divu suverēnu valstu – Latvijas Republikas un 
Baltkrievijas Republikas sauszemi, ūdeņus, zemes dzīles un gaisa telpu;

2) demarkācijas dokumenti – valsts robežas demarkācijas karte, robežzīmju protokoli, valsts 
robežas apraksts, citi dokumenti, kurus noteiktajā kārtībā ir atzinušas abas Puses un kas nosaka 
valsts robežas atrašanos;

3) demarkācijas punkts – valsts robežas virziena maiņas vieta robežūdeņos, kuras koordinātas 
norādītas demarkācijas dokumentos;

4) kompetentās valsts pārvaldes iestādes – iestādes, kas saskaņā ar Pušu valstu normatīvajiem 
aktiem, ir tiesīgas izskatīt šī līguma piemērošanas jautājumus; 

5) valsts robežas pārkāpēji – personas, transportlīdzekļi, kuģi un gaisa kuģi, citi peldlīdzekļi 
un lidaparāti, citi tehniskie līdzekļi, kas šķērsojuši vai mēģinājuši šķērsot valsts robežu, pārkāpjot 
noteikto kārtību;

6) robežūdeņi – ūdensteču un ūdenstilpju posmi, pa kuriem noteikta valsts robeža;
7) robežincidents – ar valsts robežas režīma pārkāpšanu saistīts notikums uz valsts robežas, 

kas aizskar abu Pušu valstu intereses;
8)  valsts robežas nostiprinājuma josla – apvidus josla piecu metru platumā uz abām pusēm 

no valsts robežas, kas ir domāta tās apzīmēšanai un uzturēšanai;
9) robežcaurlaide – vienas Puses valsts robežas pilnvarotā pārstāvja izsniegta caurlaide, kas 

dod tiesības šķērsot valsts robežu un pārvietoties otras Puses teritorijā tik tālu, cik tas nepieciešams 
darbu vai kopīgu pasākumu veikšanai, izpildot šī līguma nosacījumus;

10) Pušu valstu robežsardzes dienesti (turpmāk – robežsardzes dienesti) – Latvijas Republikas 
Valsts robežsardze un Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta struktūras;

11) Pušu valstu robežas pilnvarotie pārstāvji (turpmāk – robežpilnvarotie) – amatpersonas, ko 
Puses ieceļ valsts robežas režīma nodrošināšanas jautājumu operatīvai risināšanai un robežincidentu 
noregulēšanai;
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12) pierobežas teritorija – Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikta Latvijas Republikas 
teritorija, kas pieguļ valsts robežai un ir ne platāka par diviem kilometriem, sākot no valsts robežas, 
kā arī Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Braslavas, Verhņedvinskas un Mioru rajona 
ciema padomes teritorija, kas pieguļ valsts robežai;

13) valsts robežšķērsošanas vieta – dzelzceļa stacijas, upes ostas ietvaros noteikta teritorija, 
cita speciāli iekārtota vieta autoceļu un ūdens ceļu posmos, kur tiek veiktas valsts robežu šķērsojošo 
personu, transportlīdzekļu un pāri valsts robežas pārvietojamo preču robežpārbaudes, muitas 
kontrole un citas nepieciešamās kontroles;

14) robežincidenta izmeklēšana – robežpilnvaroto veikta vispusīga to apstākļu izskatīšana, 
kas ir saistīti ar robežincidenta izcelšanos un tā raksturu, lai noskaidrotu personas, kas vainojamas 
tā izdarīšanā, kā arī, lai noregulētu attiecīgo robežincidentu;

15) gaišais diennakts laiks – diennakts laiks no saullēkta līdz saulrietam;
16) Kopējā komisija – Latvijas - Baltkrievijas kopēja komisija valsts robežas jautājumos, ko 

Puses izveido šī līguma II un VI sadaļu nosacījumu piemērošanai;
17) tumšais diennakts laiks – diennakts laiks no saulrieta līdz saullēktam;
18) ekspluatācija – izmantošana paredzētajam lietojumam, apkope un remonts.

2. pants
Valsts robežas režīms nosaka kārtību, kādā:
1) uztur valsts robežu;
2)  personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu un kravas, preces un dzīvniekus 

(turpmāk – preces) pārvieto pāri valsts robežai, kā arī atļauj to pārvietošanu pāri valsts robežai;
3)  kuģošanas līdzekļi ienāk Pušu valstu robežūdeņos un uzturas tajos;
4)  gaisa kuģi šķērso valsts robežu;
5) veic saimniecisko un cita veida darbību uz valsts robežas vai pierobežas teritorijā;
6) noregulē robežincidentus.

II sadaļa
VALSTS ROBEŽAS UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA

3. pants
Valsts robeža, kuru nosaka 1994.  gada 21.  februāra Līgums par valsts robežas noteikšanu 

starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, ir iezīmēta dabā saskaņā ar:
1) demarkācijas dokumentiem par robežzīmi “Ņeverica”, kas uzstādīta Latvijas Republikas, 

Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunktā un kas ir 
Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas izejas punkts;

2)   Jauktās demarkācijas komisijas, kas tika izveidota saskaņā ar 1994.  gada 21.  februāra 
Līgumu par valsts robežas noteikšanu starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, 
demarkācijas dokumentiem;

3)  demarkācijas dokumentiem par robežzīmi “Ļudvinova”, kas uzstādīta Latvijas 
Republikas, Baltkrievijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežu krustpunktā un kas ir 
Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas gala punkts;

4)  valsts robežas demarkācijas dokumentu pielikumiem un papildinājumiem, kas var tikt 
noslēgti šī līguma darbības laikā.
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4. pants
1. Valsts robeža sauszemes posmos, kā arī vietās, kur tā šķērso robežūdeņus, iet pa taisnu 

līniju no vienas robežzīmes līdz nākamai.
2. Uz robežūdeņiem valsts robeža iet pa taisnu, lauztu vai līku līniju no vienas robežzīmes 

līdz nākamajai vai no viena demarkācijas punkta līdz nākamajam pa robežūdeņu vidu (pa galvenās 
gultnes vidu).

3.  Ja valsts robeža iet pa robežūdeņu vidu, netiek ņemti vērā līči, kas atrodas tajos, par 
robežūdeņu vidu tādos gadījumos uzskata izlīdzinātu līniju, kura ir vienādi attālināta no abu krastu 
izlīdzinātām līnijām. Vietās, kur nevar precīzi noteikt krastu līnijas, par robežūdeņu vidu uzskata 
ūdens virsmas vidu pie vidēja ūdens līmeņa. 

4.  Valsts robežas, kur tā iet pa robežūdeņiem, atrašanās nemainās, mainoties robežūdeņu 
krastu konfigurācijai vai ūdens līmenim, kā arī robežūdeņu ūdensteces gultnei novirzoties uz vienu 
vai otru pusi. 

5. Robežūdeņos esošās salas teritoriāli pieder vienas vai otras Puses valstij atkarībā no salu 
atrašanās attiecībā pret valsts robežu un tiek numurētas attiecībā uz katru ūdens objektu atsevišķi.

6. Vietās, kur valsts robeža pāriet no sauszemes posma uz robežūdeņiem vai no viena ūdens 
objekta uz citu, tās virziens mainās demarkācijas punktā.

7. Uz tiltiem un citām būvēm, kas šķērso robežūdeņus, valsts robežu nosaka pa šo būvju vidu 
vai pa to tehnoloģisko asi neatkarīgi no tā, kā valsts robeža atrodas uz robežūdeņiem.

5. pants
1. Valsts robežu iezīmē dabā ar šāda tipa robežzīmēm:
1.1. pamatrobežzīme – uzstāda uz sauszemes, to veido divi vienāda augstuma Pušu valstu 

robežstabi, kas uzstādīti viens otram pretī parasti vienādā attālumā no valsts robežas, un viens 
centra (poligonometriskais) stabiņš, kas uzstādīts uz valsts robežas;

1.2.  upes robežzīme – uzstāda robežūdeņu krastos, to veido divi vienāda augstuma Pušu 
valstu robežstabi, kas uzstādīti viens otram pretī abos robežūdeņu krastos vai vienas Puses valstij 
piederošajā krastā un otras Puses valstij piederošajā salā, vai arī pretim esošās salās abās valsts 
robežas pusēs;

1.3. pārejas robežzīme – uzstāda vietās, kur valsts robežas pāriet:
1.3.1. no sauszemes uz ūdens objektu, to veido trīs robežstabi un centra (poligonometriskais) 

stabiņš, pie tam divus Pušu valstu robežstabus un centra (poligonometrisko) stabiņu starp tiem 
uzstāda analoģiski pamatrobežzīmei vienā ūdens objekta krastā, bet trešo robežstabu, ko sauc par 
tās Puses valsts vēruma stabu, kuras teritorijā to uzstāda, uzstāda ūdens objekta pretējā krastā uz 
nosacīta turpinājuma pēdējam taisnajam valsts robežas posmam pāri demarkācijas punktam; 

1.3.2.  no viena ūdens objekta uz otru, to veido trīs robežstabi, pie tam divus Pušu valstu 
robežstabus uzstāda vienu pretī otram abos viena ūdens objekta krastos, bet trešo robežstabu, ko 
sauc par tās Puses valsts vēruma stabu, kuras teritorijā to uzstāda, uzstāda cita ūdens objekta pretējā 
krastā uz nosacīta robežas turpinājuma pāri demarkācijas punktam; 

1.4. ezera robežzīme – uzstāda robežūdeņos un tā ir boja, bojas;
1.5. starprobežzīme – uzstāda uz valsts robežas starp pamatrobežzīmēm vietās, kur apgrūtināta 

tās atrašanās dabā vizuāla noteikšana, to veido viens robežstabs, kura sānu plaknes, tajā skaitā arī uz 
piramidālās virsotnes, ir nokrāsotas viena toņa dzeltenā krāsā, bet priekšējo plakņu noformējums 
atbilst Pušu valstu robežstabu priekšējām plaknēm. Pie tam priekšējā plakne ar Latvijas Republikas 
simboliku ir vērsta uz Baltkrievijas Republikas pusi, bet priekšējā plakne ar Baltkrievijas Republikas 
simboliku – uz Latvijas Republikas pusi;
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1.6. speciālā robežzīme – uzstāda uz valsts robežas vietās, kur dabas īpatnību dēļ tās apzīmēšana 
ar cita veida robežzīmēm nav iespējama, vai arī nolūkā saglabāt vēstures vai citus pieminekļus un 
sastāv no:

1.6.1. viens robežstabs, kura sānu plaknes, tajā skaitā uz piramidālās virsotnes, ir nokrāsotas 
viena toņa sarkanā krāsā, bet priekšējo plakņu noformējums atbilst Pušu valstu robežstabu 
priekšējām plaknēm. Pie tam priekšējā plakne ar Latvijas Republikas simboliku ir vērsta uz 
Baltkrievijas Republikas pusi, bet priekšējā plakne ar Baltkrievijas Republikas simboliku – uz 
Latvijas Republikas pusi;

1.6.2. dabas un citi objekti, kas atrodas uz valsts robežas.
2. Robežstabu krāsojumu, plāksnes ar valsts ģerboņa attēlu un robežstaba numuru formu un 

izmērus Puses nosaka patstāvīgi, par ko informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem.
3. Nepieciešamības gadījumā Kopējā komisija maina robežstabu formu un izmēru.
4. Uz autoceļiem un tiltiem valsts robeža tiek apzīmēta ar baltas krāsas 0,2 metru platu svītru.
5.  Pēc Kopējās komisijas lēmuma valsts robežas apzīmēšanai var izmantot cita veida 

robežzīmes vai to konstrukcijas.
6. Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas sadures 

vietā, kā arī Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas 
sadures vietā uzstāda sadures robežzīmes, kuru konstrukciju nosaka atsevišķi starptautiski līgumi.

6. pants
1. Puses apņemas uzturēt  robežzīmes tādā stāvoklī, lai to atrašanās vieta, izskats un forma 

atbilstu šī līguma prasībām un demarkācijas dokumentiem.
2. Atbildība par robežzīmju uzturēšanu sadalās šādi:
2.1.   par robežstabiem, kas atrodas Baltkrievijas Republikas teritorijā, ezeru robežzīmēm, 

speciālajām robežzīmēm (izņemot par Latvijas Republikas simboliku un robežzīmi Nr. 295/1) un 
starprobežzīmju priekšējām plaknēm ar Baltkrievijas Republikas valsts simboliku – Baltkrievijas 
Republika;

2.2. par robežstabiem, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā, starprobežzīmju priekšējām 
plaknēm ar Latvijas Republikas valsts simboliku, Latvijas Republikas valsts simboliku uz speciālajām 
robežzīmēm un speciālo robežzīmi Nr. 295/1 – Latvijas Republika;

2.3. par centra (poligonometriskajiem) stabiņiem un starprobežzīmju sānu plaknēm:
2.3.1. no robežzīmes Nr.065 līdz robežzīmei Nr.164 un no robežzīmes Nr. 302 līdz Latvijas 

Republikas, Baltkrievijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas sadures vietai – 
Baltkrievijas Republika; 

2.3.2. no Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas 
sadures vietas līdz robežzīmei Nr. 064 un no robežzīmes Nr.182 līdz robežzīmei Nr. 301 – Latvijas 
Republika.

3.  Robežzīmju, kas apzīmē Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas 
Federācijas valsts robežas sadures vietu, kā arī Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un 
Lietuvas Republikas valsts robežas sadures vietu, uzturēšanas kārtību nosaka atsevišķi starptautiski 
līgumi.

7. pants
1. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu robežzīmes un nepieļautu robežzīmju 

vai to elementu pārnešanu, bojāšanu, nozaudēšanu.
2.  Robežsardzes dienests, kas konstatē robežzīmes vai tās elementu pārnešanu, bojāšanu, 

nozaudēšanu, par kuru uzturēšanu saskaņā ar šī līguma 6. panta nosacījumiem atbild otra Puse, 
informē par to šīs Puses valsts robežsardzes dienestu.
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3. Robežzīmes vai tās elementu pārnešanas, bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā 
atjaunošanu vai remontu nekavējoši veic tās Puses valsts robežsardzes dienests, kura ir atbildīga 
par to uzturēšanu. Tās Puses valsts, kas veic norādītos darbus, robežpilnvarotajam ir pienākums 
rakstiski informēt otras Puses robežpilnvaroto ne vēlāk kā desmit dienas pirms to sākuma.

Ja robežzīmi vai tās elementus, par kuru uzturēšanu atbild viena Puse, ir bojājuši vai iznīcinājuši 
otras Puses valsts iedzīvotāji vai personas, kas īslaicīgi uzturas otras Puses valsts teritorijā, tad šī 
Puse veic zaudējumu atlīdzināšanu.

4.  Robežzīme vai tās elementi tiek atjaunoti iepriekšējā vietā, saskaņā ar demarkācijas 
dokumentiem Kopējās komisijas pārstāvju klātbūtnē.

5. Pēc Kopējās komisijas lēmuma, atjaunojot robežzīmes vai to elementus, ir atļauts mainīt to 
iepriekšējo atrašanās vietu, pie tam nemainot valsts robežas atrašanos, un uzstādīt robežzīmes un 
to elementus no jauna vietās, kas nodrošina to saglabāšanu.

6. Par paveiktajiem darbiem, atjaunojot robežzīmi vai tās elementus vai uzstādot tos jaunā 
vietā, Kopējā komisija sastāda aktu divos eksemplāros latviešu un krievu valodā.

Par katru jaunā vietā uzstādītu robežzīmi vai tās elementu Kopējā komisija mēneša laikā 
sastāda nepieciešamos demarkācijas dokumentus.

7. Nepieciešamības gadījumā, pēc Kopējās komisijas lēmuma, nemainot valsts robežas 
atrašanos, var papildus uzstādīt robežzīmes, noformējot dokumentus šī panta 6. punktā noteiktajā 
kārtībā.

8. pants
1. Puses apņemas uzturēt valsts robežu vizuālās pārskatāmības stāvoklī visā tās garumā. Šajā 

nolūkā valsts robežas nostiprinājuma joslu pēc nepieciešamības jāattīra no koku, krūmu un citu 
augu segas. Robežūdeņu krastos attīrīšanu no koku, krūmu un citu augu segas veic, lai nodrošinātu 
redzamību tikai starp vienas un tās pašas robežzīmes Pušu valstu robežstabiem.

2.   Valsts robežas nostiprinājuma joslā ir aizliegts celt jebkādas būves, izņemot tās, kas 
nepieciešamas valsts robežas uzraudzībai, ja vien robežsardzes dienesti nav vienojušies citādi.

3. Katra Puse veic valsts robežas nostiprinājuma joslas attīrīšanu savā teritorijā. Par valsts 
robežas uzturēšanas darbu veikšanu robežpilnvarotie savstarpēji informē viens otru ne vēlāk kā trīs 
dienas pirms darbu sākuma.

9. pants
1. Lai nodrošinātu nemainīgu robežūdeņu ūdensteču gultņu stāvokli, Puses veic pasākumus, 

kas nodrošina dabisku robežūdeņu ūdensteci un to krastu stiprināšanu. 
2.  Ja konstatē dabas parādību izraisītas robežūdeņu ūdensteces gultnes stāvokļa izmaiņas, 

Kopējā komisija vērtē iepriekšējās gultnes atjaunošanas iespēju un lietderību. 
3. Ja nav iespējams vai nav lietderīgi atjaunot robežūdeņu ūdensteces gultni tās iepriekšējā 

stāvoklī, Kopējā komisija izstrādā priekšlikumus par valsts robežas atrašanās izmaiņām, kā arī 
nepieciešamības gadījumā par savstarpējām kompensācijām ar zemes gabaliem, kas atdalījās no 
Pušu valsts teritorijas robežūdeņu ūdensteces gultnes dabisko izmaiņu rezultātā.

4.  Dokumentus, kas konstatē dabas parādību rezultātā radušās valsts robežas izmaiņas, 
noformē kā demarkācijas dokumentus, un tie stājas spēkā dienā, kad veikta notu apmaiņa par 
valsts iekšējo saskaņošanas procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai tie stātos spēkā. Pie tam šie 
dokumenti aizvieto daļu no valsts robežas demarkācijas dokumentiem, kas fiksēja tās iepriekšējo 
atrašanos.

5.  Ja, pārbaudot valsts robežas atrašanos dabā, konstatē, ka demarkācijas dokumentos 
norādītie mērījumu dati nesakrīt ar kopīgi dabā veikto mērījumu datiem, un ja konstatē, ka 
robežzīmju stāvoklis nav mainījies, tad izšķirošie ir dabā veikto mērījumu dati.
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10. pants
1.  Vienu reizi piecos gados, sākot ar šī līguma spēkā stāšanās datumu, robežpilnvarotie 

organizē robežzīmju un valsts robežas nostiprinājuma joslas kopējas kontroles apsekošanas. 
2.  Nepieciešamība gadījumā robežpilnvarotie var organizēt papildus kopējas kontroles 

apsekošanas. Papildus kopējo kontroles apsekošanu veic ne vēlāk kā desmit dienas no tās dienas, 
kad vienas Puses valsts robežpilnvarotais saņēmis priekšlikumu par šādu apsekošanu no otras 
Puses valsts robežpilnvarotā. 

3. Par kopējas kontroles apsekošanas rezultātiem robežpilnvarotie sastāda protokolu divos 
eksemplāros latviešu un krievu valodā, un nodod to Kopējai komisijai. 

11. pants
1.  Kopējā komisija ne retāk kā reizi piecpadsmit gados, sākot ar šī līguma spēkā stāšanās 

datumu, ja Puses nevienojas citādi, veic valsts robežas atrašanās pārbaudi.
2. Par valsts robežas atrašanās pārbaudes sākumu Puses iepriekš vienojas pa diplomātiskajiem 

kanāliem, lai katra Puse spētu veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus.

12. pants
Valsts robežas atrašanās pārbaudes darbi, dabas parādību izraisītas robežūdeņu ūdensteces 

gultnes iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas darbi un demarkācijas dokumentu noformēšanas darbi 
sadalās starp Pusēm vienlīdzīgi. Katra no Pusēm savu darbu daļu apmaksā atsevišķi. Jautājums par 
veicamo darbu izdevumu izlīdzināšanu netiek izskatīts.

13. pants
Veicot valsts robežas atrašanās pārbaudes, valsts robežas nostiprinājuma joslas un robežzīmju 

kopējās kontroles apsekošanas, izpildot robežzīmes vai tās elementu remontu, atjaunošanu vai 
uzstādīšanu jaunā vietā, šiem mērķiem nepieciešamos materiālus, instrumentus un aprīkojumu 
pārvieto pāri valsts robežai saskaņā ar Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem. 

III sadaļa
VALSTS ROBEŽAS ŠĶĒRSOŠANAS UN ATRAŠANĀS

ROBEŽŪDEŅOS KĀRTĪBA

14. pants
1.  Valsts robežu pa autoceļiem un dzelzceļiem, kā arī pa ūdens ceļiem personas un 

transportlīdzekļi šķērso valsts robežšķērsošanas vietās, kuras noteiktas ar Pušu starptautiskajiem 
līgumiem un kārtībā, kāda ir noteikta Pušu valstu nacionālajos normatīvajos aktos.

2.  Nepieciešamības gadījumā Puses var uz laiku apturēt vai ierobežot satiksmi pāri valsts 
robežšķērsošanas vietām Pušu valstu starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

15. pants
1. Valsts robežu gaisa kuģi šķērso noteiktajās gaisa trasēs vai ārpus tām, ievērojot starptautisko 

līgumu prasības un Pušu valstu nacionālo normatīvo aktu prasības.
2. Ja rodas apdraudējums lidojuma drošībai, gaisa kuģa pasažieru un apkalpes locekļu dzīvībai 

un veselībai, ir atļauts šķērsot valsts robežu ārpus noteiktām gaisa trasēm, par to nekavējoties 
informējot Pušu valstu kompetentās valsts pārvaldes iestādes.
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16. pants
Par valsts robežas šķērsošanas kārtības neievērošanu netiek uzskatīta tās piespiedu šķērsošana 

ārpus noteiktajām valsts robežšķērsošanas vietām, ūdens ceļiem un gaisa trasēm, ko Pušu valstu 
personas, transportlīdzekļi, gaisa kuģi un kuģošanas līdzekļi veic katastrofu, stihisku nelaimju un 
citu ārkārtējo situāciju gadījumos.

17. pants
Personas, kuras šķērsojušas valsts robežu robežšķērsošanas vietā no vienas Puses valsts 

teritorijas, bet kuras otras Puses robežsardzes dienesti nav ielaiduši, bez kavēšanās pieņem atpakaļ 
tās Puses robežsardzes dienests, kas atļāvis šķērsot šīm personām valsts robežu, ja tās atgriežas 
atpakaļ ne vēlāk kā pēc četerdesmit astoņām stundām.   

18. pants
1. Valsts robežu ir atļauts šķērsot jebkurā robežpilnvaroto saskaņotajā vietā, ja ir robežcaurlaide 

un nacionālā pase vai robežsardzes dienesta apliecība, personām, kuras noteiktā kārtībā veic:
1.1. tiltu, hidrotehnisko būvju, komunikāciju un citu valsts robežu šķērsojošu objektu 

celtniecību vai ekspluatāciju;
1.2. valsts robežas, robežzīmju un valsts robežas nostiprinājuma joslas uzturēšanas darbus;
1.3. valsts robežas atrašanās pārbaudi vai robežzīmju un valsts robežas nostiprinājuma joslas 

kopīgu kontroles apsekošanu.
2.  Robežpilnvarotie ne vēlāk kā desmit dienas iepriekš saskaņo katru valsts robežas šķērsošanu, 

ko veiks šī panta 1. punktā minētās personas, norādot dienu, laiku un vietu.

19. pants
1. Robežpilnvarotie, viņu vietnieku, palīgi un sekretāri savu pienākumu veikšanai ar šī līguma 

31. pantā minētām apliecībām var šķērsot valsts robežu jebkurā robežpilnvaroto saskaņotā vietā.
2. Tulki un eksperti, kurus piesaista robežpilnvaroto institūta darbības nodrošināšanai, var 

šķērsot valsts robežu ar robežcaurlaidi un nacionālo pasi vai robežsardzes dienesta apliecību.
3. Robežpilnvarotie saskaņo katru valsts robežas šķērsošanu, ko veiks šī panta 1.un 2. punktā 

minētās personas, norādot dienu, laiku un vietu. Šādos gadījumos pieņemošās Puses valsts 
robežsardzes dienests nosūta sagaidītāju.

20. pants
1. Kuģošanas līdzekļiem ir atļauta kustība Pušu valstu pierobežas ūdeņos gaišajā diennakts 

laikā tikai līdz valsts robežai. Tumšajā diennakts laikā kuģošanas līdzekļiem jāatrodas piestātnē 
vai jānoenkurējas savas valsts robežūdeņos. Šī kārtība neattiecas uz kuģošanas līdzekļiem, kas veic 
valsts robežas robežuzraudzību.

2.  Regulāra pasažieru satiksme robežūdeņos notiek pamatojoties uz starptautiskiem 
līgumiem, kas ir noslēgti starp Pusēm.
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IV sadaļa
KĀRTĪBĀ KĀDĀ VEIC SAIMNIECISKO UN CITA VEIDA DARBĪBU UZ VALSTS 

ROBEŽAS UN PIEROBEŽAS TERITORIJĀ

21. pants
1. Saimnieciskajai un cita veida darbībai Pušu valstu pierobežas teritorijā  jānotiek tādā veidā, 

lai neizraisītu valsts robežas atrašanās dabā izmaiņas.
2. Pušu valstu pierobežas teritorijā saimnieciskajai un cita veida darbībai jānotiek tādā veidā, 

lai nenodarītu zaudējumus otras Puses valstij.

22. pants
1. Puses uztur tehniskā kārtībā autoceļu un dzelzceļu, ūdens ceļu, tiltu, citu ierīču uz ceļiem, 

komunikāciju un citu objektu posmus, kas ir atvērti satiksmei pāri valsts robežai vietās, kur tie 
šķērso valsts robežu.

2. Šī panta 1. punktā minēto objektu ekspluatāciju katra no Pusēm veic uz sava rēķina līdz 
valsts robežai, ja citi starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību. 

3. Pušu valstu kompetentās valsts pārvaldes iestādes saskaņo ekspluatācijas darbu termiņus 
un apjomus. Darbu veikšanas laiku un kārtību saskaņo ar savas Puses valsts robežpilnvaroto ne 
vēlāk kā piecas dienas pirms to sākuma.

23. pants
Kopīgu objektu, kas atrodas uz valsts robežas, ekspluatāciju veic saskaņā ar starptautiskiem 

līgumiem, kas ir noslēgti starp Pušu valstu kompetentām valsts pārvaldes iestādēm.

24. pants
Valsts robežu šķērsojošu objektu celtniecību veic, pamatojoties uz Pušu noslēgtiem 

starptautiskiem līgumiem.

25. pants
Ja dabas parādību vai meža ciršanas rezultātā koki, kas aug vienas Puses valsts teritorijā 

nokrituši otras Puses valsts teritorijā, robežpilnvarotie organizē nepieciešamos pasākumus, lai 
nogādātu šos kokus tās Puses valsts teritorijā, kurai tie pieder. Šādus kokus neapliek ar muitas un 
citiem maksājumiem, nodokļiem, nodevām un atskaitījumiem.  

26. pants
1.  Puses sadarbojas vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas jomā ar 

mērķi nodrošināt savstarpēju ekoloģisku drošību.
2.  Pamatojoties uz starptautiskiem līgumiem, Pušu valstu kompetentās valsts pārvaldes 

iestādes veic kopīgus pasākumus, lai uz valsts robežas izveidotu nepieciešamo infrastruktūru 
ekoloģisko katastrofu un stihisko nelaimju novēršanai un to seku likvidācijai.

27. pants
1.  Pušu valstu kompetentās valsts pārvaldes iestādes nepieciešamības gadījumos saskaņo 

floras un faunas aizsardzības jautājumus, tajā skaitā vienotus medību un zvejas aizlieguma termiņus 
Pušu valstu pierobežas teritorijā.

2. Šaušana pāri valsts robežai, kā arī dzīvnieku un putnu vajāšana otras Puses valsts teritorijā 
ir aizliegta. 
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28. pants
Puse, kuras valsts teritorijā izcēlies ugunsgrēks vai cita ārkārtēja situācija, veic pasākumus, lai 

novērstu to izplatību pāri valsts robežai, bet gadījumā ja pastāv draudi izplatībai pāri valsts robežai, 
nekavējoties informē par to otru Pusi.

29. pants
1.  Katra no Pusēm veic pasākumus, lai ierobežotu infekciju vai kaitēkļu, kas apdraud 

iedzīvotāju veselību un apkārtējo vidi, masu izplatību, bet atklājot tos savas valsts pierobežas 
teritorijā, paziņo par to otras Puses valsts kompetentām valsts pārvaldes iestādēm.

2.  Pušu valsts kompetentās valsts pārvaldes iestādes savstarpēji informē viena otru par 
laikiem, kad pierobežas teritorijā veiks infekciju un kaitēkļu apkarošanas pasākumus, kā arī par 
pielietojamo līdzekļu tipiem. 

V sadaļa
ROBEŽSARDZES DIENESTI UN VALSTS ROBEŽAS REŽĪMA

JAUTĀJUMU RISINĀŠANA

30. pants
1.  Robežsardzes dienestu sadarbība notiek pamatojoties uz šo līgumu un citiem Latvijas 

Republika un Baltkrievijas Republikas starptautiskiem līgumiem par sadarbību valsts robežas 
režīma un valsts robežas kontroles nodrošināšanas jautājumos.

2. Robežsardzes dienesti, pamatojoties uz Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, 
sadarbojas šādos jautājumos:

2.1.  saskaņotu pasākumu izstrāde un īstenošana cīņā ar nelegālo migrāciju, terorismu, 
kontrabandu, narkotisko vielu nelikumīgu apriti un citiem pārrobežu noziedzības veidiem;

2.2. darbību saskaņošana, veicot robežpārbaudes valsts robežšķērsošanas vietās;
2.3. valsts robežšķērsošanas vietu funkcionēšana;
2.4. savstarpēja bezmaksas informācijas apmaiņa par situāciju uz valsts robežas un Pušu 

valstu pierobežas teritorijā;
2.5. pieredzes apmaiņa viltoto dokumentu atklāšanas, dokumentu viltojumu izgatavošanas 

tehnoloģiju un paņēmienu jomā;
2.6. sadarbības un pieredzes apmaiņas organizēšana dažādos dienesta operatīvās darbības un 

izmeklēšanas darbības virzienos;
2.7. kinoloģijas attīstība, aviācijas un kuģu pielietošana valsts robežas robežuzraudzībā;
2.8. robežsardzes dienestu speciālistu darba tikšanos organizēšana;
2.9. pasūtījumu izvietošana robežsardzes dienestu materiāltehnisko līdzekļu remontam un 

izgatavošanai Pušu valstu uzņēmumos valsts robežas kontroles interesēs;
2.10. sakaru kanālu starp robežsardzes dienestiem nodrošināšana;
2.11. citi virzieni savas kompetences ietvaros.
3. Valsts robežas kontroles nodrošināšanai robežsardzes dienesti organizē tikšanās, izstrādā 

un īsteno sadarbības plānus.
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31. pants
1. Lai operatīvi risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar valsts robežas režīma nodrošināšanu un 

robežincidentu noregulēšanu, Puses izveido robežpilnvaroto institūtu, kas katrā no Pušu valstīm 
sastāv no:

1.1. robežpilnvarotā;
1.2. robežpilnvarotā vietniekiem;
1.3. robežpilnvarotā palīgiem;
1.4. robežpilnvarotā sekretāriem.
2. Katra Puse ieceļ robežpilnvaroto un viņa vietniekus.
3. Robežsardzes dienestu vadītāji ieceļ robežpilnvaroto palīgus un sekretārus.
4.  Robežpilnvaroto un viņu vietnieku vārdus un uzvārdus Puses paziņo viena otrai pa 

diplomātiskajiem kanāliem.
5. Robežpilnvarotajiem un viņu vietniekiem robežsardzes dienestu vadītāji izsniedz apliecības.
6. Robežpilnvaroto palīgiem un sekretāriem apliecības izsniedz robežpilnvarotie.
7. Robežsardzes dienesti apmainās ar šī panta 5. un 6. punktā minēto apliecību paraugiem.
8. Robežpilnvarotie ir tiesīgi piesaistīt ekspertus un tulkus robežpilnvaroto institūta darbības 

nodrošināšanai.
9. Vienas Puses valsts robežpilnvarotais izsniedz robežcaurlaides šī līguma 18.  pantā un 

19. panta 2. punktā minētajām personām, ja ir saņemta otras Puses valsts robežpilnvarotā rakstiska 
piekrišana.

10. Robežpilnvaroto institūta darba valoda ir krievu valoda.
11. Robežpilnvarotajiem ir savi spiedogi, ar kuru nospiedumiem viņi apmainās.

32. pants
1. Robežpilnvaroto vietniekiem, pildot viņiem uzdotos pienākumus, ir tādas pašas tiesības kā 

robežpilnvarotajiem.
2.  Robežpilnvaroto palīgu un sekretāru pienākumus, kā arī to izpildes kārtību nosaka 

robežpilnvarotie, savstarpēji vienojoties. 

33. pants
Robežpilnvaroto pienākumi:
1) nodrošināt šī līguma un citu starptautisko līgumu starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas 

Republiku valsts robežas režīma jautājumos izpildi;
2) pētīt un analizēt situāciju uz valsts robežas, saskaņot un koordinēt robežsardzes dienestu 

struktūrvienību darbību valsts robežas kontrolē un sadarbību cīņā ar organizēto noziedzību, 
starptautisko terorismu, nelegālo migrāciju, narkotisko vielu, ieroču, munīcijas un sprāgstvielu 
nelikumīgu apriti uz valsts robežas un pierobežas teritorijās;

3)  kopīgi analizēt valsts robežas režīma stāvokli un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar tā 
nodrošināšanu;

4) risināt jautājumus, kas saistīti ar valsts robežšķērsošanas vietu darbību, pieņemt saskaņotus 
lēmumus par valsts robežšķērsošanas vietu funkcionēšanu;

5) organizēt vienpusēju vai kopīgu izmeklēšanu un savas kompetences ietvaros izskatīt un 
noregulēt jautājumus, kas saistīti ar robežincidentiem, ja nav nepieciešams risinājums diplomātiskā 
ceļā;
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6)  nodot jautājumus, kas neietilpst robežpilnvaroto kompetencē vai par kuriem kopīgas 
darbības rezultātā nav panākta vienošanās, atrisināšanai diplomātiskā ceļā, par ko informēt otras 
Puses valsts robežpilnvaroto;

7) nekavējoties informēt otras Puses valsts robežpilnvaroto:
а) par nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas sagatavošanas pazīmēm vai par nelikumīgu 

valsts robežas šķērsošanu;
b) par satiksmes pārtraukšanu vai ierobežošanu valsts robežšķērsošanas vietās vai karantīnas 

noteikšanu saistībā ar epidēmijām vai citiem pamatotiem iemesliem, kā arī par satiksmes 
atjaunošanas valsts robežšķērsošanas vietās aptuveniem termiņiem;

с) par robežzīmju vai to elementu pārvietošanu, bojāšanu, nozaudēšanu;
d) par robežūdeņu piesārņošanu, ekoloģisku katastrofu vai stihisku nelaimju izplatīšanās pāri 

valsts robežai draudu izcelšanos, kā arī par iespējamību, ka valsts robežu šķērsos personas, kuras 
cenšas izbēgt no minētajiem apdraudējumiem;

8)  organizēt personu, kuras šķērsoja valsts robežu gadījumos, kas norādīti šī panta 
7. punkta d) apakšpunktā atgriešanu savas Puses valsts teritorijā;

9) informēt otras Puses valsts robežpilnvaroto:
а) par robežincidentu vienpusējās izmeklēšanas rezultātiem;
b) par masu pasākumiem, medībām vai mācību šaušanu, kā arī spridzināšanas darbiem valsts 

robežas tuvumā ne vēlāk kā divdesmit četras stundas līdz to sākumam;
c) par robežsardzes dienestu gaisa kuģu lidojumiem valsts robežas tuvumā;
10)  nodrošināt pēc otras Puses valsts robežpilnvarotā pieprasījuma avārijas un glābšanas 

grupu valsts robežas šķērsošanu, lai sniegtu palīdzību katastrofu, stihisku nelaimju un citu ārkārtas 
situāciju likvidēšanā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem;

11) organizēt valsts robežas pārkāpumu pēdu pieņemšanu un nodošanu;
12) organizēt valsts robežas pārkāpēju pieņemšanu un nodošanu;
13)  organizēt mājdzīvnieku un mājputnu pieņemšanu un nodošanu gadījumos, kad tie 

šķērsojuši valsts robežu;
14)  noteikt darba tikšanās norises vietas un dienesta korespondences pieņemšanas un 

nodošanas vietas;
15)  izstrādāt un saskaņot dokumentu paraugus, kas nepieciešami kopīgai robežpilnvaroto 

darbībai.

34. pants
1. Robežpilnvarotie, viņu vietnieki un palīgi veic kopīgu darbību darba tikšanos laikā.
2. Darba tikšanās parasti notiek secīgi Pušu valstu teritorijās. Ielūgumu uz darba tikšanos 

izsūta ne vēlāk kā desmit dienas līdz tās sākumam. Atbildi uz ielūgumu atsūta divu dienu laikā pēc 
tā saņemšanas.

3.  Darba tikšanās, ko organizē vienas Puses valsts robežpilnvarotais, personīgi piedalās 
otras Puses valsts robežpilnvarotais. Ja tas nav iespējams, darba tikšanās piedalās robežpilnvarotā 
vietnieks, par ko savlaicīgi informē uzaicinošās Puses valsts robežpilnvaroto.  

4. Darba tikšanās var piedalīties tulki un eksperti.
5. Atsevišķus jautājumus var atrisināt sarakstes ceļā starp robežpilnvarotajiem vai arī citādā 

veidā, ja neviens no viņiem neuzstāj izskatīt konkrēto jautājumu darba tikšanās laikā.
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35. pants
1. Robežpilnvaroto darba tikšanās notiek ne retāk kā četras reizes gadā. Darba tikšanos vada 

tās Puses valsts robežpilnvarotais, kuras teritorijā tā notiek.
2.  Darba tikšanos protokolē. Protokolā īsumā atspoguļo darba tikšanās gaitu, pieņemtos 

lēmumus un to izpildes termiņus, kā arī nepieciešamības gadījumā atšķirīgos robežpilnvaroto 
viedokļus par jautājumiem, par kuriem nav panākta vienošanās. Protokolu sastāda divos 
eksemplāros latviešu un krievu valodā. Lēmumi, kas tiek pieņemti darba tikšanās, stājas spēkā 
protokola parakstīšanas datumā, ja tajā nav paredzēts citādi. 

3. Robežpilnvaroto palīgi veic kopīgu darbību pēc robežpilnvaroto norādījumiem. Jautājumus, 
par kuriem robežpilnvaroto palīgi nav panākuši vienošanos, izskata robežpilnvarotie. 

4. Darba tikšanās organizēšanas izdevumus sedz uzņemošā Puse.

36. pants
Šī līguma 31.  pantā minētās amatpersonas, veicot dienesta pienākumus otras Puses valsts 

teritorijā, var nēsāt formas tērpu. Šīm personām otras Puses valsts teritorijā ir garantēta personīgā 
neaizskaramība, kā arī viņu pienākumu veikšanai nepieciešamo transportlīdzekļu, dienesta 
dokumentu un īpašuma neaizskaramība.

37. pants
1.  Robežpilnvarotie patstāvīgi vai kopīgi izmeklē robežincidentu apstākļus un noformē 

izmeklēšanas rezultātus ar aktu, nepieciešamības gadījumā papildinot to ar shēmām, fotogrāfijām 
un citiem dokumentiem. Nepieciešamības gadījumā viņi veic pasākumus esošo lietisko pierādījumu 
saglabāšanai.

2.  Kopīgu robežincidentu izmeklēšanu veic robežpilnvarotie vai viņu vietnieki. Par 
izmeklēšanas rezultātiem sastāda aktu divos eksemplāros latviešu un krievu valodā, ko pievieno darba 
tikšanās protokolam. Kopīga robežincidentu izmeklēšana nav darbība, kuru veic administratīvā 
procesa vai kriminālprocesa ietvaros.

38. pants
1.  Ja vienas Puses valsts robežūdeņos vai šai valstij piederošajā krastā atklāj līķus vai 

cilvēku mirstīgās atliekas, mājdzīvnieku paliekas, kā arī neatpazītus priekšmetus, šīs Puses valsts 
kompetentās valsts pārvaldes iestādes veic pasākumus, lai noskaidrotu to izcelsmi.

2. Atrasto līķu vai cilvēku mirstīgo atlieku atpazīšanu nepieciešamības gadījumā kopīgi veic 
Pušu valstu kompetento valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, piedaloties robežpilnvarotajiem vai viņu 
vietniekiem.

39. pants
1. Valsts robežas pārkāpēju un viņiem piederošo mantu, kas tiem bija klāt aizturēšanas brīdī, 

pieņemšanu – nodošanu veic robežpilnvarotie, viņu vietnieki vai palīgi valsts robežšķērsošanas 
vietās.

2.  Valsts robežas pārkāpēju nodošana notiek uz tās Puses valsts robežsardzes dienesta 
pilnvarotas amatpersonas lēmuma pamata, kas viņus aizturēja.

3. Valsts robežas pārkāpēju pieņemšana notiek pastāvot pierādījumiem, kas apliecina personas 
ierašanos no pieņemošās Puses valsts teritorijas.

4.  Valsts robežas pārkāpēju pieņemšana notiek ne vēlāk kā divpadsmit stundas no brīža, kad 
no personu aizturējušās Puses valsts robežpilnvarotā saņemta informācija par personu nodošanu.
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40. pants
1.  Valsts robežas pārkāpējus nenodot otrai Pusei gadījumos, kad:
1.1. viņi ir tās Puses valsts iedzīvotāji, kuras robežsardzes dienests viņas aizturēja;
1.2. viņu nodošana ir pretrunā ar starptautiskajiem līgumiem vai tās Puses valsts nacionālajiem 

normatīvajiem aktiem, kuras robežsardzes dienests viņas aizturēja.
2. Tās Puses valsts robežpilnvarotais, kuras kompetentās valsts pārvaldes iestādes pieņēma 

lēmumu nenodot valsts robežas pārkāpējus, informē par šo lēmumu tās Puses valsts robežpilnvaroto, 
no kuras teritorijas viņas ieradās.

41. pants
Mājdzīvnieku un mājputnu nodošanu Pušu valsts kompetento valsts pārvaldes iestāžu 

noteiktajā kārtībā veic to vietu tuvumā, kur tie šķērsoja valsts robežu. 

VI sadaļa
LATVIJAS  - BALTKRIEVIJAS KOPĒJĀ KOMISIJA VALSTS ROBEŽAS JAUTĀJUMOS

42. pants
1. Puses sešu mēnešu laikā no šī līguma spēkā stāšanās datuma izveidos Kopējo komisiju. 
2. Savā darbībā Kopējā komisija vadās pēc šī līguma, kā arī pēc demarkācijas dokumentiem, 

kas minēti šī līguma 3. pantā.
3. Kopējo komisiju veido Latvijas daļa un Baltkrievijas daļa. Katras daļas sastāvā ir pieci Pušu 

valstu pārstāvji. Katru daļu vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – vietnieks.
4.  Par Kopējās komisijas daļu personālu un tā izmaiņām Puses paziņo viena otrai pa 

diplomātiskajiem kanāliem.
5.  Nepieciešamības gadījumā Kopējās komisijas Latvijas un Baltkrievijas daļas ir tiesīgas 

piesaistīt darbam ekspertus un tehnisko personālu, veidot kopīgas un vienpusējas darba grupas 
uzdevumu veikšanai savas kompetences ietvaros.

6. Katrai Kopējās komisijas daļai ir savs zīmogs, ar kuru nospiedumiem Puses apmainās pa 
diplomātiskajiem kanāliem.

43. pants
Kopējās komisijas galvenie uzdevumi ir:
1) valsts robežas uzturēšanas kontrole;
2) valsts robežas atrašanās pārbaužu organizēšana; 
3)  Pušu valstu kompetento valsts pārvaldes iestāžu darbības koordinācija jautājumos, kas 

skar valsts robežas atrašanos, apzīmēšanu dabā un uzturēšanu.

44. pants
Kopējas komisijas funkcijas ir:
1)  informācijas par valsts robežas atrašanos, robežzīmju un nostiprinājuma joslas stāvokli 

analīze;
2)  uzraudzība pār robežzīmju un nostiprinājuma joslas kopīgās kontroles apsekošanas 

veikšanu, kā arī  pienācīgu to rezultātu noformēšanu;
3) valsts robežas atrašanās pārbaužu termiņu, kārtības un tehnisko nosacījumu saskaņošana;
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4)  topogrāfiski ģeodēzisko, kartogrāfisko un citu darbu organizācija un īstenošana valsts 
robežas atrašanās pārbaužu gaitā;

5)   robežzīmju vai to elementu atjaunošanas vai uzstādīšanas jaunā vietā, vai arī papildus 
robežzīmju uzstādīšanas un nepieciešamo demarkācijas dokumentu noformēšanas darbu 
organizācija;

6)  nepieciešamības gadījumā priekšlikumu sagatavošana par valsts robežas atrašanās 
izmaiņām un to iesniegšana apstiprināšanai Pušu valstu nacionālajos normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā;

7) valsts robežas atrašanās pārbaužu rezultātu noformēšana;
8)  dokumentu, kas nepieciešami Kopējās komisijas darbības rezultātu noformēšanai, paraugu 

izstrāde un, ja nepieciešams, jaunu demarkācijas dokumentu pielikumu un papildinājumu formu 
izstrāde;

9)  priekšlikumu sagatavošana starptautisku līgumu noslēgšanai par pārrobežu objektu 
ekspluatācijas kārtību un citu uzdevumu, kas skar valsts robežas atrašanos, apzīmēšanu apvidū un 
uzturēšanu, risināšana savas kompetences ietvaros.

45. pants
1. Kopējā komisija veic savu darbību sēdēs un darba tikšanās, kuras notiek secīgi Pušu valstu 

teritorijās. Sēdes un darba tikšanās vada tās Kopējās komisijas daļas priekšsēdētājs, kuras Puses 
valsts teritorijā tā notiek. 

2.  Kopējās komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. 
Ielūgumu uz sēdi izsūta ne vēlāk kā trīsdesmit dienas līdz tās sākumam. Atbildi uz ielūgumu atsūta 
desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

3. Priekšsēdētāji, viņu vietnieki un citi Kopējās komisijas locekļi laikā starp sēdēm un darba 
tikšanām var uzturēt savā starpā tiešus kontaktus jautājumos, kas ietilpst viņu kompetencē. 

4. Kopējās komisijas darba valoda ir krievu valoda. 
5. Par katras sēdes, darba tikšanās rezultātiem sastāda protokolu divos eksemplāros latviešu 

un krievu valodā, ko paraksta visi klātesošie Kopējās komisijas locekļi. 
6. Kopējās komisijas sēžu, darba tikšanos organizēšanas izdevumus sedz uzņemošā Puse.

VII sadaļa
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

46. pants
1. Šīs līgums ir ratificējams.
2. Šīs līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā datumā, kad saņemts pēdējais 

rakstiskais paziņojums par iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos 
spēkā.

3. Šajā līgumā Pusēm savstarpēji vienojoties var tikt veikti grozījumi un papildinājumi. 
4. Katra Puse var pārtraukt šī līguma darbību, paziņojot par to rakstiski otrai Pusei. Šādā 

gadījumā šī līguma darbība tiek pārtraukta sešus mēnešus pēc datuma, kad otra Puse ir saņēmusi 
minēto paziņojumu.
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47. pants
1. Puses sešu mēnešu laikā no šī līguma spēkā stāšanās datuma pa diplomātiskajiem kanāliem 

apmainās ar informāciju par savas valsts kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm. 
2.  Puses informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par izmaiņām, kas skar valsts 

kompetentās valsts pārvaldes iestādes.

48. pants
Strīdi, saistīti ar šī līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināti pārrunu vai konsultāciju 

ceļā starp Pušu valstu kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm.

49. pants
Robežcaurlaides paraugs ir pievienots pielikumā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

50. pants
Ar šī līguma spēkā stāšanos zaudē spēku 1993. gada 18. augusta Latvijas Republikas valdības 

un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību robežu jautājumos un 1995. gada 
7.  septembra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par 
pilnvaroto robežas pārstāvju darbību.

Parakstīts  Vitebskā  2013. gada “10.” aprīlī divos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un 
krievu valodā, pie tam visi teksti ir autentiski. 

Domstarpību gadījumā šī līguma nosacījumu interpretācijā noteicošais ir teksts krievu 
valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Valsts robežsardzes priekšnieks

Normunds Garbars

Baltkrievijas Republikas valdības vārdā
Valsts robežsardzes komitejas priekšnieks

Aleksandrs Boječko
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Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas 
Republikas valdības līguma par Latvijas – 
Baltkrievijas valsts robežas režīmu pielikums

Paraugs

ROBEŽCAURLAIDE

Izsniegta___________________________________________________
                                          (vārds, uzvārds, tēva vārds)

Personu apliecinošā dokumenta nosaukums ______________________
sērija ______ № ______________, izsniegts ______________ 20___ g.

____________________________________________________________________________ 
(izdevējiestādes nosaukums)

Saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līguma par 
Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu nosacījumiem robežcaurlaide dod tiesības šķērsot 
valsts robežu robežzīmju Nr. ______–______ posmā un tiesības pārvietoties otrās Puses valsts 
teritorijā tik tālu, cik tas ir nepieciešams šādu darbību veikšanai un kopīgo pasākumu rīkošanai:
____________________________________________________________________________
______________________________________________

Transportlīdzeklis __________________________________________________
(tips, reģistrācijas numurs)

Derīgs no ___  _________ 20___ g. līdz ____ __________ 20___ g.

Robežpilnvarotais          _____________________________________________
                (valsts nosaukums)

___________________________            __________________________________
                      (paraksts)                                             (vārds, uzvārds, tēva vārds)
Z.V.

Saskaņots ar robežpilnvaroto        __________________________________
                                                                                  (valsts nosaukums)

________________________________Nr.____________________
                       (datums)
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

456. 576L/11 Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā
Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 2004, 5. nr.; 2006, 10. nr.; 2008, 16., 24. nr.; 2009, 11. nr., Latvijas Vēstnesis, 2012, 
203. nr., 2013, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “vēlēšanu gaitas protokols” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem 
“vēlēšanu gaitas žurnāls” (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 3. panta 1. punktu.

3. 5. panta pirmajā daļā:
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) ir persona, kurai likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību;”;
aizstāt 4. punktā vārdus “vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas” ar 

vārdiem “kas nav atcelts”.

4. Papildināt 7. pantu ar skaitli un vārdiem “30.dienā pēc vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas”.

5. Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1)  Kandidātu sarakstā norāda katra kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda 

nav, — vēlētāja kodu).”

6. 11. panta pirmajā daļā:
papildināt 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, paziņojumā papildus norāda, ka 

viņam piederības dalībvalstī ar tiesas nolēmumu vai administratīvu aktu nav atņemtas tiesības 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās;”;

izslēgt 3. punkta otro teikumu;
izteikt 4. punkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums,”;
izteikt 4. punkta “f ” apakšpunktu šādā redakcijā:

“f) izglītība, norādot izglītības pakāpi: pamata, vidējā vai augstākā, attiecībā uz iegūto 
augstākās pakāpes izglītību — kuru izglītības iestādi un kurā gadā beidzis, kādu 
specialitāti ieguvis,”;

papildināt 4. punktu ar “j” apakšpunktu šādā redakcijā:
“j) Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, papildus norāda 

savu pēdējo adresi piederības dalībvalstī un dzimšanas vietu.”
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7. 13. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1)  Ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanu dienas Centrālā vēlēšanu komisija nosūta citu 

Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm to Eiropas Savienības pilsoņu sarakstus, 
kuri Latvijas Republikā reģistrēti kā kandidāti, norādot kandidāta minēto informāciju par pilsonību, 
dzīvesvietu, dzimšanas vietu un datumu, pēdējo dzīvesvietas adresi piederības dalībvalstī.”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Centrālā vēlēšanu komisija izvērtē Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu 

atsūtīto paziņojumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī kandidējoša Latvijas pilsoņa tiesībām 
kandidēt, iegūst informāciju saskaņā ar šā likuma 14. panta trešo daļu un:

1) piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža (vai pēc iespējas īsākā 
termiņā, ja to lūdz attiecīgā kompetentā iestāde) sniedz informāciju Eiropas 
Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par Latvijas pilsoņa tiesībām kandidēt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ja persona var kandidēt un tikt ievēlēta saskaņā ar šo 
likumu vai tā nevar kandidēt un tikt ievēlēta saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmās 
daļas 5. punktu;

2) piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža pieņem lēmumu par 
aizliegumu personai kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ja tā nevar kandidēt 
un tikt ievēlēta saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu. 
Šo lēmumu nekavējoties nosūta attiecīgajai personai un informāciju par lēmumu 
sniedz Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.”

8. 14. pantā:
izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) ir persona, kurai likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību, 
apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “piecu dienu” ar vārdiem “triju darbdienu”.

9. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:
“16.  pants. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 19 dienas pirms vēlēšanu dienas savā 

mājaslapā un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē šādu informāciju:
1) priekšvēlēšanu programmas;
2) visus kandidātu sarakstus un citas šajā likumā minētās ziņas par kandidātiem, 

izņemot kandidātu personas kodu un 11.  panta pirmās daļas 4.  punkta 
“j” apakšpunktā norādīto informāciju.”

10. Izslēgt 17. pantā vārdus “izņemot kandidātu personas kodu”.

11. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:
“18. pants. Vēlēšanas notiek reizi piecos gados maija ceturtajā sestdienā no pulksten 7 rītā 

līdz pulksten 8 vakarā pēc Latvijas laika.”

12. Izslēgt 23. panta trešās daļas otro teikumu.

13. Aizstāt 26. pantā skaitli “10” ar skaitli “8”.
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14. Papildināt 27. pantu pēc vārdiem “bet sūdzības” ar vārdiem “un atbildes saturu”.

15. 28. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pamatojoties uz vēlētāja, viņa pilnvarotas personas vai aizgādņa rakstveida iesniegumu, 

kas reģistrēts īpašā žurnālā, vēlēšanu iecirkņa komisija, nodrošinot aizklātību, balsošanu vēlētāja 
atrašanās vietā organizē:

1) vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un šādu vēlētāju 
aprūpētājiem;

2) slimojošu personu aprūpētājiem.”;
izslēgt otro daļu; 
aizstāt ceturtajā daļā skaitli “10” ar skaitli “8”.

16. Izteikt 30. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja vēlēšanu dienā vēlētājs veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē 

vai viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, vai vēlētājs izcieš ar brīvības atņemšanu 
saistītu sodu, neatkarīgi no tā, kura vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš reģistrēts, tiek organizēta 
balsošana šā vēlētāja atrašanās vietā.

(2)  Attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija nodrošina balsošanas 
organizēšanu attiecīgās republikas pilsētas vai novada teritorijā esošajās stacionārajās ārstniecības 
iestādēs un ieslodzījuma vietās Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā. Ziņas par vēlētājiem 
tiek iekļautas atsevišķā vēlētāju sarakstā.”

17. 31. pantā:
izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Paziņojumus par administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un 

darba laiku republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā 10 dienas pirms vēlēšanām 
izliek pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās), pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu 
komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā, pie ēkām, kurās atrodas administratīvajā teritorijā 
esošie vēlēšanu iecirkņi. Šo informāciju ievieto arī domes mājaslapā (norādot attiecīgo Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapas adreses sadaļu).”

18. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:
“31.1  pants. Karavīriem un zemessargiem, kuri dienestu pilda starptautiskajās operācijās, 

balsošanu organizē Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.”

19. Izslēgt 32.1 pantu.

20. Aizstāt 33. panta trešajā daļā vārdus “parastajā kārtībā un vēlēšanu” ar vārdiem un skaitli 
“šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā. Vēlēšanu”.

21. 36. pantā: 
izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu, kā arī 1. un 2. punktu;
izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Pirms vēlēšanu kastes tiek atvērtas, vēlēšanu iecirkņa komisija konstatē saņemto, izlietoto 
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un pāri palikušo vēlēšanu aplokšņu skaitu, balsotāju skaitu iecirknī un vēlētāju atrašanās vietās.”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā” ar vārdu 

“konstatēšanas”;
aizstāt sestajā daļā vārdus “balsu skaitīšanas protokola pirmajā daļā” ar vārdiem “vēlēšanu 

gaitas žurnālā”.

22. Izslēgt 39. pantu.

23. 40. pantā: 
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 
“(1) Katra saraksta vēlēšanu zīmes sadala divās grupās — grozītās un negrozītās vēlēšanu 

zīmes. Par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kāda kandidāta uzvārdam tam 
paredzētajā vietā izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kandidāta vārdu vai uzvārdu. Pārējās vēlēšanu 
zīmes uzskatāmas par negrozītām. Attiecībā uz katru kandidātu saskaita grozītās vēlēšanu zīmes, 
kurās:

1) pretī viņa uzvārdam atzīmei paredzētajā vietā izdarīta atzīme “+”;
2) viņa vārds vai uzvārds svītrots.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “protokola otrajā daļā” ar vārdu “protokolā”.

24. Papildināt 41. panta pirmo daļu pēc vārdiem “vēlētāja atrašanās vietā” ar skaitli un vārdiem 
“30. pantā noteiktajā kārtībā”.

25. 42. pantā:
izslēgt pirmajā teikumā vārdu “apzīmogotās”;
aizstāt otro, trešo un ceturto teikumu ar teikumu šādā redakcijā: 
“Vēlēšanu materiālu uzglabāšanas kārtību nosaka Centrālā vēlēšanu komisija.”

26. Aizstāt 48.  panta pirmajā daļā vārdus “sešu mēnešu laikā apkopojami un publicējami 
atsevišķā izdevumā, kas ir brīvi pieejams valsts bibliotēkās” ar vārdiem “triju mēnešu laikā ir 
apkopojami atsevišķā izdevumā un publicējami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā”.

27. Izteikt 49. un 50. pantu šādā redakcijā:
“49. pants. Pēc vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanas termiņa beigšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju 

balsu skaitīšanas protokoli un vēlētāju saraksti nododami Latvijas Nacionālajā arhīvā.
50. pants. (1) Kandidātu sarakstu iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības 

septiņu dienu laikā no Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas pārsūdzēt šo 
lēmumu tiesā.

(2) Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma darbību.
(3) Pieteikumu iesniedz Administratīvajā apgabaltiesā. 
(4) Tiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Lieta tiek izskatīta triju tiesnešu sastāvā.
(5) Tiesa lietu izskata un nolēmumu pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
(6)  Pieteicējs norāda pieteikuma pamatojumu. Pierādīšanas pienākums ir administratīvā 

procesa dalībniekiem.
(7)  Tiesas nolēmums, kā arī citi lēmumi, kas tiek pieņemti, veicot procesuālās darbības 

iesniegtā pieteikuma vai ierosinātās lietas izskatīšanai, nav pārsūdzami.”
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28. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1) Padomes 1993. gada 6. decembra direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību 

balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, 
kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav;

2) Padomes 2012. gada 20. decembra direktīvas 2013/1/ES, ar kuru groza Padomes 1993. gada 
6.  decembra direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, 
kuras pilsoņi tie nav.”

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 21. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.11.2013., Nr. 227.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

457. 577L/11 Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā 
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16. nr.; 2009, 2. nr.; Latvijas 
Vēstnesis, 2009, 196., 205. nr.; 2011, 60. nr.; 2012, 100. nr.; 2013, 187. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. panta pirmās daļas 9. punktu šādā redakcijā:
“9) citas juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma, 

transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu 
vai citu preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai citu 
pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā 15 000 euro vai lielākā 
apmērā vai ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar   grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu 
valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15  000  euro vai 
pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai 
kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas.”

2. 11. pantā:
izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) darījuma apjoms vai vairāku acīmredzami saistītu darījumu kopējā summa ir 
15 000 euro vai lielāka vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo 
ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro 
vai pārsniedz šo summu;”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 
“(3) Ja darījuma veikšanas brīdī nav nosakāms, vai darījuma summa būs 15  000  euro vai 

lielāka vai būs ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu 
darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15  000 euro vai pārsniedz šo summu, klients 
identificējams, tiklīdz kļuvis zināms, ka darījuma summa ir 15 000 euro vai lielāka vai ir ārvalstu 
valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas 
sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro vai pārsniedz šo summu.”

3. 26. pantā:
izteikt 3.1 daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) darījuma kopējā summa nav lielāka par 15  000  euro vai ir ārvalstu valūtā, kas 
saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas 
dienas sākumā nav lielāka par 15 000 euro;”;

izteikt 3.2 daļu šādā redakcijā:
“(32) Apdrošināšanas komersanti, kas veic dzīvības apdrošināšanu, un apdrošināšanas 

starpnieki ir tiesīgi veikt vienkāršoto klienta izpēti attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas polisēm, 
ja ikgadējā apdrošināšanas prēmija nav lielāka par 1000 euro vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar 
grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā nav lielāka 
par 1000 euro, vai ja vienreizējā prēmija nav lielāka par 2500 euro vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā 
ar  grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā nav lielāka 
par 2500 euro.”;
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izteikt 3.4 daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:
“1) ja maksimālā elektroniskajā ierīcē uzkrātā naudas summa nav lielāka par 250 euro vai 

ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu 
darījuma veikšanas dienas sākumā nav lielāka par 250 euro, un to nav iespējams 
atkārtoti papildināt;

 2) ja elektroniskās naudas ierīci ir iespējams atkārtoti papildināt un viena kalendāra 
gada laikā norēķināšanās ar elektroniskās naudas ierīci nepārsniedz summu, kas ir 
2500 euro vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu 
valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 2500 euro. Šis 
izņēmums nav piemērojams, ja elektroniskās naudas iestāde no klienta (elektroniskās 
naudas turētāja) pēc tā pieprasījuma šā paša kalendāra gada laikā atpērk 1000 euro 
vai lielāku summu vai attiecīgo summu ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā 
izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 
1000 euro vai pārsniedz šo summu.”

4. Izteikt 45. panta otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) citas juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma, 

transportlīdzekļu un citu preču tirdzniecību, kā arī starpniecību minētajos darījumos 
vai pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā 15 000 euro vai lielākā 
apmērā vai ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu 
valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15  000 euro vai 
pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai 
kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas;”.

5. Izteikt 71. panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Zaudējumu, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 70. panta un 71. panta pirmās un otrās 

daļas noteikumiem, atlīdzina šādā apmērā: 
1) 100 procentu apmērā — par aprēķināto summu vai summas daļu, kas nepārsniedz 

150 000 euro;
2) 75 procentu apmērā — par aprēķināto summas daļu, kas pārsniedz 150 000 euro, bet 

nepārsniedz 1 425 000 euro;
3) 50 procentu apmērā — par aprēķināto summas daļu, kas pārsniedz 1 425 000 euro.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 21. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.11.2013., Nr. 227.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

458. 578L/11 Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 39. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:
“Ja administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīts zaudējums dabas resursiem un šāda 

zaudējuma apmēra noteikšanas kārtību paredz normatīvie akti, tad, izskatot administratīvā 
pārkāpuma lietu, amatpersona vai iestāde, kas pilnvarota izskatīt šo lietu, vienlaikus izlemj 
jautājumu par vainīgā pienākumu atlīdzināt dabas resursiem nodarīto zaudējumu.”

2. 46.1 pantā:
papildināt ceturtās daļas dispozīciju pēc vārda “zāļu” ar vārdiem “vai aktīvo vielu” un sankciju 

pēc vārda “zāles” — ar vārdiem “vai aktīvās vielas”;
izteikt sestās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“Par zāļu un aktīvo vielu importēšanas, ražošanas, kontroles vai izplatīšanas noteikumu 

pārkāpšanu — ”;
papildināt sestās daļas sankciju pēc vārda “zāles” ar vārdiem “vai aktīvās vielas”;
papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:
“Par viltotu zāļu un viltotu aktīvo vielu ražošanu, importēšanu, eksportēšanu vai izplatīšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet 

juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles un 
aktīvās vielas.”

3. Izteikt 57.3 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.”

4. Aizstāt 75.1 panta otrajā daļā vārdus “savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 
vai ziņojuma par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem” ar vārdiem 
“apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu”.

5. Papildināt kodeksu ar 75.7 pantu šādā redakcijā:
“75.7 pants. Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšana un 

līdzīgu apzīmējumu vai logotipu nepatiesa vai maldinoša izmantošana 
Par Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšanu —  
uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.
Par tādu apzīmējumu vai logotipu izmantošanu nepatiesā vai maldinošā veidā, kurus 

iespējams sajaukt ar Eiropas Savienības ekomarķējumu, — 
uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.”
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6. Izteikt 77. pantu šādā redakcijā:
“77. pants. Dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšana
Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanu — 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 

personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro. 
Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 

personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.”

7. Izslēgt 78. panta otrajā daļā vārdus “vai savvaļas dzīvnieku kolekciju izveidošanu”.

8. 80. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“80. pants. Medību noteikumu pārkāpšana”;
izslēgt pirmo un otro daļu.

9. Izteikt 80.2 pantu šādā redakcijā:
“80.2 pants. Zivju, nēģu, vēžu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšana, pārstrādāšana, 

pārdošana, glabāšana un transportēšana, pārkāpjot noteikumus 
Par zivju, nēģu, vēžu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, 

glabāšanu vai transportēšanu, pārkāpjot noteikumus, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, 

konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no simt 
četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, — 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot 
pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz 
četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.”

10. Papildināt kodeksu ar 80.3 pantu šādā redakcijā:
“80.3 pants. Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšana
Par makšķerēšanas noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro, 

konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, 

konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez 
tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar 
aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez 
tiesību atņemšanas.
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Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, 
vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, 
bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma 
izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez 
konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem 
rīkiem vai paņēmieniem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez 
tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez 
tiesību atņemšanas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos vai 
starptautiskajos ūdeņos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez 
tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez 
tiesību atņemšanas.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot 
pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, 
vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, 
bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma 
izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez 
konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zveju teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos vai starptautiskajos ūdeņos bez 
attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, 
konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus 
ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez 
tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš 
euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos 
līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem 
vai bez tiesību atņemšanas.”

11. Izslēgt 155.6  panta sankcijā vārdus “vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 
piecpadsmit diennaktīm”.
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12. Papildināt kodeksu ar 155.18 pantu šādā redakcijā:
“155.18 pants. Zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšana 
Par zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšanu — 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 

personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot tirdzniecības vietā 
esošos tīklus vai bez konfiskācijas.”

13. 159.7 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “tūkstoš latus” ar vārdiem “tūkstoš piecsimt euro” un vārdus “piectūkstoš 

latus” — ar vārdiem “septiņtūkstoš divsimt euro”;
aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “piectūkstoš latus” ar vārdiem “septiņtūkstoš divsimt euro”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “divtūkstoš latu” ar vārdiem “trīstūkstoš euro”.

14. Izslēgt 167.  panta sankcijā vārdus “vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 
piecpadsmit diennaktīm”.

15. Izslēgt 170.1 panta sankcijā vārdus “vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit 
diennaktīm”.

16. Izslēgt 170.2  panta sankcijā vārdus “vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 
piecpadsmit diennaktīm”.

17. Izteikt 170.3 pantu šādā redakcijā:
“170.3 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas 

vai realizācijas pieļaušana savā īpašumā
Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas 

pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc 
tam, kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto nelikumīgu alkoholisko 
dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai realizāciju, — 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet 
juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.”

18. Papildināt kodeksu ar 171.2 pantu šādā redakcijā:
“171.2 pants. Alkoholisko dzērienu iegādāšanās, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais
Par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, —
izsaka nepilngadīgajam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas, — 
uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.”

19. Papildināt 172. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —
uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.”
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20. Izteikt 173. panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:
“Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huligānismu vai lietojis 

narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, vai atradies alkoholisko dzērienu ietekmē, 
vai nodarbojies ar ubagošanu, — ”.

21. Izslēgt 179. panta ceturtās daļas sankcijā vārdus “vai piemēro administratīvo arestu uz 
laiku līdz piecpadsmit diennaktīm”.

22. 201.10 pantā:
papildināt sestās daļas sankciju pēc vārdiem “vai uzliek naudas sodu” ar vārdiem “fiziskajām 

personām un juridiskajām personām”;
papildināt septītās daļas sankciju pēc vārdiem “uzliek naudas sodu” ar vārdiem “fiziskajām 

personām un juridiskajām personām”.

23. Izslēgt 204.4 pantu.

24. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa “155.5” ar skaitli “155.18”.

25. Izslēgt 213.  pantā skaitļus un vārdus “139.1  panta otrajā daļā”, “155.6”, “166.2”, 
“166.28—166.30 pantā, 166.33 panta otrajā daļā, 167., 170.1, 170.2” un “179. panta ceturtajā daļā, 187.1”.

26. Izteikt 214. pantu šādā redakcijā:
“214. pants. Valsts policija
Valsts policija izskata šā kodeksa 42.1, 46., 91., 109.—114.  pantā, 117.1  panta 

pirmajā—sestajā un desmitajā daļā, 117.2—117.6 pantā, 117.7  (par pārkāpumiem, kurus izdarījis 
atpūtas kuģa vadītājs iekšējos ūdeņos), 117.8, 117.9, 134., 137.—139.1, 148.2  pantā, 149.4  panta 
pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, astotajā, devītajā, desmitajā, trīspadsmitajā un 
četrpadsmitajā daļā, 149.5  panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 149.6—149.34  pantā, 
149.35  panta sestajā un septītajā daļā, 149.36—149.39  pantā, 155.  panta trešajā un ceturtajā daļā, 
155.4  panta pirmajā daļā, 155.10  panta piektajā un sestajā daļā, 155.15, 155.18, 159.4, 166.8  pantā, 
166.20  panta pirmajā daļā, 166.35, 166.36, 167., 167.2,  169.3, 170.1, 170.2, 170.3, 171., 171.2  pantā, 
173. panta otrajā daļā, 174.4, 175.11, 179.1, 181., 181.1, 183., 183.1, 183.2, 183.3, 202.1, 204.14 pantā un 
204.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par šā panta pirmajā 
daļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem Valsts policijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, pārvalžu, biroju, iecirkņu, nodaļu 
priekšnieki un viņu vietnieki, galvenie inspektori, vecākie inspektori, Valsts 
policijas struktūrvienību komandieri un viņu vietnieki, inspektori, Valsts policijas 
priekšnieka pilnvarotas amatpersonas;

2) Valsts policijas jaunākie inspektori un kārtībnieki, ja par administratīvo pārkāpumu 
var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz 
simt četrdesmit euro.”

27. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa “171.” ar skaitli “171.2”.
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28. 214.2 pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus “166.33  panta pirmajā daļā” ar skaitli un vārdu 

“166.33 pantā”;
izslēgt trešajā daļā skaitli un vārdus “166.33 panta otrajā daļā”.

29. 231. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“Vides aizsardzības valsts iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri 

paredzēti šā kodeksa 47., 48., 51.—53., 53.2, 54.1—69., 71., 72.—79., 80.2—88.9, 103.8 un 155.18 pantā.”;
aizstāt otrās daļas 1.  punktā vārdus “vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes” ar vārdiem 

“direktors un direktora vietnieks”;
aizstāt otrās daļas 2.  punktā skaitli un vārdu “82.  pantā” ar skaitļiem un vārdiem 

“80.2 , 80.3 un 82. pantā”.

30. Papildināt 239. pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
 “11) ja persona izdarījusi darbību, kas gan atbilst šajā kodeksā paredzēta administratīvā 

pārkāpuma sastāva pazīmēm, taču tā izdarīta, rīkojoties kompetentas institūcijas 
uzdevumā, lai novērstu vai atklātu likumpārkāpumu.”

31. 254. pantā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas — ja izdarīti 
pārkāpumi, kas saistīti ar zvejas vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu vai 
ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu 
likumīgam rīkojumam vai prasībai;”;

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“41) Valsts meža dienesta amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, 

meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos Valsts 
meža dienesta amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;”.

32. Papildināt 285. panta pirmo daļu pēc vārdiem “transportlīdzekļu vadīšanas” ar vārdiem 
“vai zvejas”.
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33. Papildināt pārejas noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:
“25. Ja personai par šā kodeksa 155.6, 167., 170.1, 170.2 pantā vai 179. panta ceturtajā daļā minētā 

pārkāpuma izdarīšanu ir piemērots administratīvais arests, kas līdz 2013.  gada 31.  decembrim 
nav izpildīts vai ir izpildīts daļēji, rajona (pilsētas) tiesa, kas sodu piemēroja, lemj par neizpildītā 
administratīvā aresta aizstāšanu ar naudas sodu, nepārsniedzot:

1) septiņsimt euro apmēru par 155.6 pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;
2) trīssimt piecdesmit euro apmēru par 167. pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;
3) simt četrdesmit euro apmēru par 170.1 pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;
4) septiņsimt euro apmēru par 170.2 pantā minētā pārkāpuma izdarīšanu;
5) septiņsimt euro apmēru par 179. panta ceturtajā daļā minētā pārkāpuma izdarīšanu. 

Lēmums nav pārsūdzams.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 21. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.11.2013., Nr. 227.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

459. 579L/11 Par Daugavpils Universitātes Satversmes 
grozījumiem

1.  pants. Ar šo likumu tiek apstiprināti Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces 
2012. gada 30. maijā pieņemtie Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumi.

2. pants. Līdz ar likumu izsludināmi Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumi.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 21. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.11.2013., Nr. 227.
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Pieņemti
Daugavpils Universitātes

Satversmes sapulcē
2012. gada 30. maijā 

Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumi

Izdarīt Daugavpils Universitātes Satversmē (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
kabineta Ziņotājs, 2001, 21. nr., 2008, 12. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt Satversmi ar 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.6.  īstenot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kuru ietvaros tiek iedibināta 

politika un procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, izstrādāti mehānismi 
studiju programmu veidošanai, iekšējai apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai 
pārbaudei, tiek izveidoti un publiskoti tādi studējošo sekmju vērtēšanas kritēriji, nosacījumi un 
procedūras, kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu, tiek izveidota iekšējā 
kārtība un mehānismi akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes nodrošināšanai, tiek 
nodrošināta informācijas par studējošo sekmēm, absolventu nodarbinātību, studējošo apmierinātību 
ar studiju programmu, par akadēmiskā personāla darba efektivitāti, pieejamiem studiju līdzekļiem 
un to izmaksām, Daugavpils Universitātes darbības būtiskiem rādītājiem vākšana un analizēšana.”.

2. Aizstāt 14. punktā vārdu “ārvalstniekiem” ar vārdu “ārzemniekiem”.

3. Izslēgt 15.4.apakšpunktu.

4. Papildināt Satversmi ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā: 
“15.1 Daugavpils Universitātes kā atvasinātas publiskas personas orgāni ir Satversmes sapulce, 

Senāts, rektors un Akadēmiskā šķīrējtiesa. 

15.2 Daugavpils Universitātes koleģiālās institūcijas ir Senāts, fakultātes dome, augstskolas 
zinātniskā institūta zinātniskā padome vai institūta dome, kā arī katedras un nodaļas sapulce.”. 

5. 16. punktā:
izslēgt 16.3.apakšpunktu;
aizstāt 16.4.apakšpunktā vārdu “Mācību” ar vārdu “Studiju”; 
izslēgt 16.6.apakšpunktu.

6. 18. punktā:
izslēgt 18.7.apakšpunktā vārdus “Revīzijas komisijas un” un aizstāt vārdu “nolikumus” ar 

vārdu “nolikumu”; 
izslēgt 18.8. punktu.

7. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā: 
“23. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem: 21 pārstāvi no Daugavpils Universitātes 

akadēmiskā personāla (tajā skaitā 5 pārstāvjus no dekāniem, katedru, zinātnisko institūtu 
vadītājiem); 6 pārstāvjus Senātā ievēlē no studējošajiem un 1 no administratīvā personāla pēc 
rektora ieteikuma. Akadēmiskā personāla pārstāvjus Senātā deleģē akadēmiskā personāla pārstāvju 
sapulces. Studējošo pārstāvjus Senātā deleģē studējošo pašpārvalde.”. 
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8. 28. punktā:
izslēgt 28.3.2.apakšpunktu;
aizstāt 28.3.3.apakšpunktā vārdus “katedru vadītājus” ar vārdiem “katedru, centru vadītājus”.

9. 30. punktā:
izteikt 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“30.5. veicina un atbild par Daugavpils Universitātes personāla attīstību, un nodrošina 

akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību;”;
papildināt Satversmi ar 30.6. un 30.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“30.6. atbild par Daugavpils Universitātes stratēģijas īstenošanu un sagatavo Daugavpils 

Universitātes budžetu;
30.7. veic citus normatīvajos aktos un Daugavpils Universitātes Satversmē noteiktos rektora 

pienākumus.”.

10. Izteikt 31. punktu šādā  redakcijā:
“Revīzijas veikšanai zvērinātam revidentam ir tiesības pārbaudīt visu Daugavpils 

Universitātes darbības sfēru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Daugavpils 
Universitātes Satversmei un vadības institūciju lēmumiem, pieprasīt un saņemt paskaidrojumus no 
amatpersonām, kā arī iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz Daugavpils Universitātes 
finansiālo un saimniecisko darbību.”.

11. Izslēgt 34. punktu. 

12. Aizstāt 35. punktā vārdu “Mācību” ar vārdu “Studiju”.

13. Izslēgt 37. punktu. 

14. 38.2.apakšpunktā:  
aizstāt vārdu “senāts” ar vārdu “Senāts”; 
izslēgt vārdu “(direktors)”.

15. Izteikt 41.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“41.1. Fakultātes darbību vada un pārzina dekāns. Fakultātes dekāns iesaka fakultātes domes 

locekļu kandidātus. Domes sastāvs tiek apstiprināts ar rektora rīkojumu. Studējošo īpatsvaram 
fakultātes domes sastāvā jābūt ne mazākam par 20%; studējošo pārstāvjus deleģē fakultātes studējošo 
pašpārvalde. Pēc sastāva dome atbilst promocijas padomes prasībām attiecīgajā zinātnes nozarē 
vai apakšnozarē  (izņemot studējošo pārstāvniecību) un ne mazāk kā pusei jābūt profesoriem, 
asociētajiem profesoriem, vadošajiem pētniekiem un Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātiem 
ekspertiem. Dome ievēlē docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus un asistentus, kā arī 
no akadēmiskā personāla vidus ievēlē domes priekšsēdētāju, dekānu un katedru vadītājus. Dome 
izlemj studiju, fakultātes saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumus vai arī lemj par to 
izskatīšanas Senātā ierosināšanu. Dome ir tiesīga ierosināt fakultātes personāla atstādināšanu no 
amata. Fakultātes domes darbību nosaka Senātā apstiprināts nolikums.”. 

16. Aizstāt 42. punktā vārdu “Mācību” ar vārdu “Studiju”.
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17. Izteikt 47.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“47.3. studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti.”

18. Izslēgt 48. punktā vārdu “direktors”.

19. Aizstāt 50.  punkta trešajā teikumā vārdus “iekšējās kārtības noteikumu” ar vārdiem 
“iekšējo normatīvo aktu”.

20. Aizstāt 57. punktā vārdu “Mācību” ar vārdu “Studiju”.

21. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:
“64. Ja Daugavpils Universitātē ir brīvs vai uz laiku brīvs amats, Senāts pēc fakultātes domes 

ierosinājuma var nolemt neizsludināt konkursu, bet pieņemt darbā uz laiku līdz diviem gadiem 
viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai viesasistentu. Viņu tiesības, 
pienākumi un atalgojums ir tāds pats kā profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem, 
lektoriem un asistentiem, bet viņi nevar piedalīties vēlēto vadības institūciju darbā.”.

22. Aizstāt 69. punktā vārdu “Ārvalstnieku” ar vārdu “Ārzemnieku”.

23. Papildināt 72. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: 
“Zinātniskās pētniecības darbs Daugavpils Universitātē notiek saskaņā ar Zinātniskās 

darbības likumu.”.

24. Izslēgt 83. punktu.

25. Izteikt 87. punktu šādā redakcijā:
“87. Daugavpils Universitātei ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus, kā arī atbrīvojumu 

no nodokļiem un nodevām normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajos gadījumos”.

26. Izteikt 88. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Daugavpils Universitātes finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem 

aktiem katru gadu pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents.”.
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES SATVERSME
JAUNĀ REDAKCIJĀ

PREAMBULA

Daugavpils Universitātes pirmsākumi meklējami 1921. gada novembrī, kad neatkarīgās 
Latvijas apstākļos tika atvērta pedagoģiskā skola Daugavpilī un likti pamati sistemātiskai skolotāju 
sagatavošanai Latgalē. Pedagoģisko skolu vēlāk pārdēvēja par Skolotāju semināru, bet no 1923. gada 
1. augusta par Skolotāju institūtu. 1952. gadā Daugavpils Skolotāju institūtu reorganizēja par 
augstāko mācību iestādi - Daugavpils Pedagoģisko institūtu (DPI).

Ar Latvijas izglītības ministra 1993. gada 22. februāra pavēli Nr. 78 Daugavpils Pedagoģiskais 
institūts tika pārdēvēts par Daugavpils Pedagoģisko universitāti. Daugavpils Pedagoģiskās 
universitātes Satversmi pieņēma augstskolas Satversmes sapulce 1993. gada 15. martā. Satversme 
apstiprināta ar 1997. gada 10. aprīļa likumu “Par Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Satversmi”. 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Satversmes sapulce 2001. gada 5. martā pieņēma Daugavpils 
Universitātes Satversmi.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Daugavpils Universitāte ir Latvijas Republikas valsts akadēmiskās un profesionālās 
augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas atrodas Latvijā un kalpo tās interesēm. Daugavpils 
Universitāte ir ierakstīta Augstskolu reģistrā.

Daugavpils Universitātes saīsinātais nosaukums ir DU.
Tās nosaukums citās valodās ir:
Universitas Daugavpiliensis (latīņu valodā);
Daugavpils University (angļu valodā);
Universität Daugavpils (vācu valodā);
Даугавпилсский университет (krievu valodā);
Université de Daugavpils (franču valodā);
Daugpilio Universitetas (lietuviešu valodā);
Daugavpilsi ülikool (igauņu valodā).
Daugavpils Universitātes juridiskā adrese – Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija.

2. Daugavpils Universitāte ir atvasināta publiska persona. Daugavpils Universitāti ir 
dibinājusi valsts, un tā darbojas kā autonoma pašpārvaldes institūcija. Lēmumu par Daugavpils 
Universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes 
ministra priekšlikuma.

3. Daugavpils Universitātes pašpārvalde pamatojas uz personāla tiesībām un iespējām 
piedalīties akadēmisko un zinātnisko, administratīvo un saimniecisko lēmumu pieņemšanā. 
Daugavpils Universitāte darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, 
Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, Daugavpils Universitātes Satversmi un citiem 
normatīvajiem aktiem.

4. Daugavpils Universitātei ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazo ģerboni un uzrakstu: 
Latvijas Republika, Daugavpils Universitāte.
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5. Daugavpils Universitātei ir karogs, ģerbonis un himna. Simbolikas aprakstu un izmantošanas 
kārtību nosaka Senāta apstiprināts nolikums.

II. PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI

6. Daugavpils Universitāte ir reģionāls augstākās izglītības un zinātnes centrs, kurā apvienots 
un tiek attīstīts galvenais Austrumlatvijas studiju un pētnieciskais potenciāls dabas, humanitāro, 
sociālo un izglītības zinātņu jomās. Daugavpils Universitātes uzdevums ir nodrošināt augstas 
kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, veidojot intelektuālu 
bāzi reģiona harmoniskai attīstībai.

7. Daugavpils Universitāte organizē savu darbu sabiedrības interesēs, informē sabiedrību 
par savu darbību, par studiju un zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām, piedāvā sabiedrībai 
iegūtās zinātniskās, mākslinieciskās un profesionālās atziņas, metodes un pētījumu rezultātus.

8. Daugavpils Universitāte rada priekšnoteikumus zinātniskās pētniecības darba veikšanai 
un zinātniskā grāda iegūšanai. Daugavpils Universitāte rūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu, 
dod iespēju zinātniekiem iekļauties starptautiskajā apritē.

9. Daugavpils Universitātes darbības galvenie uzdevumi ir:
9.1. darboties kā reģionālai Universitātei dabas, humanitāro, izglītības un sociālo zinātņu 

jomās, radot iespējas vispusīgām, augsta līmeņa studijām un pētniecībai;
9.2. piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un veikt pētniecību saskaņā ar darba tirgus 

prasību attīstību un sabiedrības vajadzībām;
9.3. radīt iespējas iedzīvotāju profesionālās mobilitātes paaugstināšanai, attīstot tālākizglītību;
9.4. attīstīt personību, kas spēj analītiski domāt, kritiski uztvert un radoši apstrādāt 

informāciju, kas ar savu izglītību spēj veicināt Latvijas valsts un reģiona attīstību un iedzīvotāju 
labklājības celšanu;

9.5. saglabāt un attīstīt latviešu tautas nacionālo identitāti un kultūras mantojumu, vienlaicīgi 
iekļaujoties starptautiskajā integrācijā;

9.6. īstenot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kuru ietvaros tiek iedibināta 
politika un procedūras augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, izstrādāti mehānismi 
studiju programmu veidošanai, iekšējai apstiprināšanai, to darbības uzraudzīšanai un periodiskai 
pārbaudei, tiek izveidoti un publiskoti tādi studējošo sekmju vērtēšanas kritēriji, nosacījumi un 
procedūras, kas ļauj pārliecināties par paredzēto studiju rezultātu sasniegšanu, tiek izveidota iekšējā 
kārtība un mehānismi akadēmiskā personāla kvalifikācijas un darba kvalitātes nodrošināšanai, tiek 
nodrošināta informācijas par studējošo sekmēm, absolventu nodarbinātību, studējošo apmierinātību 
ar studiju programmu, par akadēmiskā personāla darba efektivitāti, pieejamiem studiju līdzekļiem 
un to izmaksām, Daugavpils Universitātes darbības būtiskiem rādītājiem vākšana un analizēšana.

III. DARBĪBAS PRINCIPI UN KOMPETENCE

10. Daugavpils Universitātes darbība pamatojas uz šādiem principiem:
10.1. izziņas, studiju un zinātniskā darba brīvība: studiju kursu, programmu un zinātniskā 

darba satura un metožu brīva izvēle, zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu brīva paušana 
(publicēšana), ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām, citu personu tiesībām un Latvijas 
Republikas likumdošanu;
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10.2. studiju un zinātniskā darba vienotība;
10.3. studiju un zinātniskā darba saskaņošana ar sabiedrības vajadzībām un prasībām.

11. Saistībā ar studijām un zinātnisko darbību Daugavpils Universitātei ir tiesības:
11.1. patstāvīgi noteikt studiju programmu saturu un formu, studējošo uzņemšanas 

papildus noteikumus, imatrikulācijas kārtību, kā arī Daugavpils Universitātes zinātniskā darba 
pamatvirzienus;

11.2. veikt promociju, piešķirt kvalifikāciju, izsniegt attiecīgus Daugavpils Universitātes 
diplomus, kas atzīti Latvijas Republikā;

11.3. slēgt līgumus ar citām mācību un zinātniskām iestādēm Latvijā un ārvalstīs;
11.4. darboties nacionālos un starptautiskos fondos un projektos;
11.5. atvērt pārstāvniecības un filiāles;
11.6. rīkot kongresus, konferences un citas sanāksmes;
11.7. veikt saimniecisko darbību;
11.8. dibināt fondus, biedrības, komercsabiedrības, nodibinājumus, iestādes, to 

skaitā - publiskās aģentūras;
11.9. izsludināt konkursus;
11.10. organizēt kursus un lekcijas.

12. Daugavpils Universitāte patstāvīgi nosaka savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, 
veido personālsastāvu.

13. Daugavpils Universitāte nosaka un ar Senāta lēmumu apstiprina savu iekšējo kārtību.

14. Daugavpils Universitāte dod iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību 
Latvijas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, neatkarīgi no 
dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un 
reliģiskās pārliecības. Tiesības studēt Daugavpils Universitātē ir arī ārzemniekiem. 

IV. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES PĀRSTĀVĪBAS, VADĪBAS UN LĒMĒJINSTITŪCIJAS

15. Daugavpils Universitātes pārstāvības, vadības un galvenās lēmējinstitūcijas ir:
15.1. Satversmes sapulce;
15.2. Senāts;
15.3. Rektors;
15.4. Izslēgts;
15.5. Akadēmiskā šķīrējtiesa.

151. Daugavpils Universitātes kā atvasinātas publiskas personas orgāni ir Satversmes sapulce, 
Senāts, rektors un Akadēmiskā šķīrējtiesa.

152. Daugavpils Universitātes koleģiālās institūcijas ir Senāts, fakultātes dome, augstskolas 
zinātniskā institūta zinātniskā padome vai institūta dome, kā arī katedras un nodaļas sapulce.
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16. Daugavpils Universitātes administratīvo vadību nodrošina arī:
16.1. Prorektori;
16.2. Izslēgts;
16.3. Izslēgts;
16.4. Studiju padome;
16.5. Zinātnes padome;
16.6. Izslēgts.

17. Satversmes sapulce ir Daugavpils Universitātes pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības, 
vadības un lēmējinstitūcija, kuru uz trim gadiem ievēlē, aizklāti balsojot, no profesoriem un pārējā 
akadēmiskā personāla - 140 pārstāvjus (70%), studējošajiem - 40 pārstāvjus (20%) un vispārējā 
personāla - 20 pārstāvjus (10%).

17.1. Ja ievēlētie pārstāvji pārtrauc darba (studiju) attiecības ar Daugavpils Universitāti, tad 
triju mēnešu laikā no attiecīgās personāla grupas ievēlē citus pārstāvjus;

17.2. Satversmes sapulces delegātu atsauc tā personāla grupas sapulce, kas viņu ievēlējusi. 
Personāla grupas sapulces lēmumu 7 dienu laikā iesniedz Daugavpils Universitātes Satversmes 
sapulces priekšsēdētājam.

18. Satversmes sapulce:
18.1. pieņem Daugavpils Universitātes Satversmi;
18.2. pieņem Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces nolikumu;
18.3. izdara grozījumus Daugavpils Universitātes Satversmē un Satversmes sapulces nolikumā;
18.4. ievēlē Daugavpils Universitātes Senātu, pieņem un izdara grozījumus Senāta nolikumā, 

atsauc senāta locekļus;
18.5. ievēlē un atceļ rektoru;
18.6. noklausās rektora pārskatu;
18.7. apstiprina Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu;
18.8. izslēgts;
18.9. ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
Satversmes sapulce ir tiesīga pieņemt izskatīšanai un izlemšanai arī citus konceptuālus 

Daugavpils Universitātes darbības un attīstības jautājumus.

19. Satversmes sapulci sasauc rektors vai Senāts ne retāk kā reizi trijos gados. Satversmes 
ārkārtas sapulce jāsasauc agrāk, ja to pieprasa Senāts, rektors vai arī ne mazāk par vienu trešdaļu 
no Satversmes sapulces delegātu skaita.

20. Satversmes sapulces darbību nosaka Daugavpils Universitātes Satversmes sapulces 
nolikums. Satversmes sapulces lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Līdz 
Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmuma pieņemšanai un tā apstiprināšanai Senātā Satversmes sapulces 
lēmuma darbība tiek apturēta.

21. Satversmes sapulce, atklāti balsojot, ievēlē priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru.

22. Senāts ir Daugavpils Universitātes personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas 
apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas augstskolas darbības sfēras.
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23. Senātu ievēlē Satversmes sapulce uz trim gadiem: 21 pārstāvi no Daugavpils Universitātes 
akadēmiskā personāla (tajā skaitā 5 pārstāvjus no dekāniem, katedru, zinātnisko institūtu 
vadītājiem); 6 pārstāvjus Senātā ievēlē no studējošajiem un 1 no administratīvā personāla pēc 
rektora ieteikuma. Akadēmiskā personāla pārstāvjus Senātā deleģē akadēmiskā personāla pārstāvju 
sapulces. Studējošo pārstāvjus Senātā deleģē studējošo pašpārvalde.

24. Senāts saskaņā ar Daugavpils Universitātes darbības galvenajiem virzieniem var veidot 
pastāvīgas komisijas, kas izstrādā priekšlikumus vai arī dod atzinumus par savai kompetencei 
atbilstošiem lēmumu projektiem. Komisiju darbības kārtību reglamentē Senāta apstiprināti 
nolikumi.

25. Senāta sēdes vada Senāta priekšsēdētājs vai vietnieks. Senāta darbību reglamentē nolikums, 
ko apstiprina Satversmes sapulce.

26. Senātā pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Daugavpils Universitātes Akadēmiskajā 
šķīrējtiesā vienas nedēļas laikā pēc Senāta sēdes, iesniedzot iesniegumu ar motivētu lēmuma 
atcelšanas prasību. Kārtējā Senāta sēdē Akadēmiskā šķīrējtiesa ziņo par iesnieguma izskatīšanas 
rezultātiem. Ja Akadēmiskā šķīrējtiesa atzīst to par pamatotu, jautājumu Senātā izskata atkārtoti, ja 
atzīst par nepamatotu, Senāta lēmums paliek spēkā.

27. Senāta darbu organizē un nodrošina Senāta vadība: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks 
un sekretārs. Rektors var apturēt Senāta lēmuma darbību tūlīt pēc tā pieņemšanas, ja lēmums ir 
pretrunā likumiem un citiem normatīvajiem aktiem vai Daugavpils Universitātes Satversmei.

28. Daugavpils Universitātes Senāts:
28.1. ievēlē un atsauc Senāta priekšsēdētāju un vietnieku;
28.2. ievēlē:
28.2.1. prorektorus;
28.2.2. Padomnieku konventu;
28.2.3. Senāta budžeta komisiju;
28.3. apstiprina:
28.3.1. Senāta sekretāru pēc Senāta priekšsēdētāja priekšlikuma;
28.3.2. izslēgts; 
28.3.3. pēc ievēlēšanas amatā dekānus, institūtu direktorus, katedru, centru vadītājus, 

docentus un vadošos pētniekus;
28.3.4. studiju programmas;
28.3.5. uzņemšanas papildus noteikumus;
28.3.6. Daugavpils Universitātes struktūrvienību, komisiju un padomju nolikumus;
28.3.7. Daugavpils Universitātē dibināto biedrību, komercsabiedrību, nodibinājumu, publisko 

aģentūru statūtus un nolikumus;
28.3.8. nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos amatos;
28.3.9. studentu pašpārvaldes nolikumu;
28.3.10. konceptuālus studiju procesu un zinātnisko darbību reglamentējošus dokumentus;
28.3.11. Daugavpils Universitātes budžetu;
28.3.12. Padomnieku konventa nolikumu;
28.3.13. iekšējās darba kārtības noteikumus;
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28.4. lemj par Universitātei nozīmīgiem akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem.

29. Daugavpils Universitātei ir Padomnieku konvents. Tas sekmē Universitātes darba 
saskaņošanu ar sabiedrības interesēm, konsultē Senātu un rektoru Daugavpils Universitātes 
attīstības stratēģijas jautājumos. Padomnieku konventu ievēlē un tā nolikumu apstiprina Senāts.

30. Rektoru ievēlē Satversmes sapulce no profesoriem uz 5 gadiem, ne vairāk kā divas 
reizes pēc kārtas. Rektoru apstiprina Latvijas Republikas Ministru kabinets. Rektors ir Daugavpils 
Universitātes augstākā amatpersona, kas īsteno Daugavpils Universitātes administratīvo vadību un 
bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Daugavpils Universitāti. Savas kompetences ietvaros rektors izdod 
rīkojumus. Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets pēc Daugavpils Universitātes Satversmes 
sapulces vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma, ja rektora darbībā konstatēta likuma 
vai citu normatīvo aktu pārkāpumi. Rektors:

30.1. pārzina un vada Daugavpils Universitātes darbību, kā arī ir atbildīgs par to, īstenojot šīs 
Satversmes prasības, Satversmes sapulces un Senāta lēmumus;

30.2. atbild par Daugavpils Universitātes darbības atbilstību Augstskolu likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem, kā arī Daugavpils Universitātes Satversmei;

30.3. atbild par Daugavpils Universitātē iegūstamās izglītības, veikto zinātnisko pētījumu un 
īstenotās mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;

30.4. nodrošina Daugavpils Universitātei piešķirto valsts budžeta līdzekļu, kā arī Daugavpils 
Universitātes mantas likumīgu, ekonomisku un mērķtiecīgu izmantojumu; personiski atbild par 
augstskolas finansiālo darbību;

30.5. veicina un atbild par Daugavpils Universitātes personāla attīstību, un nodrošina 
akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību;

30.6. atbild par Daugavpils Universitātes stratēģijas īstenošanu un sagatavo Daugavpils 
Universitātes budžetu;

30.7. veic citus normatīvajos aktos un Daugavpils Universitātes Satversmē noteiktos rektora 
pienākumus.

301. Personas, kuras nav Daugavpils Universitātes personāla sastāvā, Daugavpils Universitātes 
izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Daugavpils 
Universitātes rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.

302. Rektora izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību personas, kuras nav Daugavpils 
Universitātes personāls, var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Ministrijas pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

31. Revīzijas veikšanai zvērinātam revidentam ir tiesības pārbaudīt visu Daugavpils 
Universitātes darbības sfēru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Daugavpils 
Universitātes Satversmei un vadības institūciju lēmumiem, pieprasīt un saņemt paskaidrojumus no 
amatpersonām, kā arī iepazīties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz Daugavpils Universitātes 
finansiālo un saimniecisko darbību.

32. Akadēmisko šķīrējtiesu ievēlē uz trīs gadiem septiņu cilvēku sastāvā, tajā skaitā četrus 
pārstāvjus no akadēmiskā personāla vidus aizklātā balsošanā ievēlē Satversmes sapulce, trīs studējošo 
pārstāvjus - studējošo pašpārvalde. Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata strīdus starp Universitātes 
amatpersonām, struktūrvienību pārvaldes institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās, kā arī 
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studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par Satversmē noteikto akadēmisko brīvību 
un tiesību ierobežojumiem un pārkāpumiem. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi par savu darbu 
atbild Satversmes sapulcei, un pēc darba devēja iniciatīvas no darba viņus var atbrīvot tikai ar tās 
piekrišanu. Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus no Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāva, pēc Daugavpils 
Universitātes Senāta ierosinājuma, atsauc Daugavpils Universitātes Satversmes sapulce. Daugavpils 
Universitātes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību Daugavpils Universitātes personāls 
var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā, bet Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumu apstiprina 
Satversmes sapulce.

33. Prorektoru skaitu nosaka rektors. Prorektorus saskaņā ar nolikumu par administratīvajiem 
amatiem ievēlē Senāts. Viņu pienākumus nosaka atbilstoši nolikumi.

34. Izslēgts.

35. Studiju programmu realizēšanas koordinēšanu Daugavpils Universitātē veic Studiju 
padome kā studiju programmu pārstāvības institūcija. Studiju padomē ir Studiju prorektors, dekāni 
un Studiju daļas vadītājs. Tās sastāvu uz trim gadiem apstiprina Daugavpils Universitātes Senāts. 
Studiju padomes locekļus no tās sastāva atsauc Daugavpils Universitātes Senāts. Studiju padomes 
galvenie pienākumi ir bakalaura un maģistra grāda iegūšanas studiju plānu un programmu 
izstrādāšanas un izpildes koordinēšana, studiju shēmas izstrādāšana, analīze un tās pilnveidošanas 
un attīstības galveno virzienu noteikšana. Studiju padomei ir tiesības apstiprināt studiju grafikus, 
studiju programmas un plānus, uzņemšanas noteikumus. Studiju padomes nolikumu apstiprina 
Daugavpils Universitātes Senāts.

36. Zinātniskā darba koordinēšanu Daugavpils Universitātē veic Zinātnes padome kā 
zinātņu nozaru un apakšnozaru pārstāvības institūcija. Zinātnes padomē ir zinātņu prorektors, 
kā arī fakultāšu un institūtu deleģēti akadēmiskā personāla, kā arī Daugavpils Universitātes Jauno 
zinātnieku asociācijas pārstāvji, tās sastāvu uz trim gadiem apstiprina Daugavpils Universitātes 
Senāts. Zinātnes padomes locekļus no tās sastāva atsauc Daugavpils Universitātes Senāts. Zinātnes 
padomes galvenie pienākumi ir zinātniskā darba prioritāro virzienu noteikšana, akadēmiskā 
personāla un studējošo zinātniskā darba plānošana un koordinēšana, starptautiskās zinātniskās 
sadarbības veicināšana, pētījumu rezultātu izvērtēšana un apkopošana. Zinātnes padomei ir 
tiesības izskatīt un izlemt zinātnisko pētījumu finansēšanas jautājumus, apstiprināt promocijas 
padomju ekspertu kandidatūras un nolikumus. Zinātnes padomes nolikumu apstiprina Daugavpils 
Universitātes Senāts.

37. Izslēgts.

V. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STRUKTŪRVIENĪBAS

38. Daugavpils Universitātes izglītības un zinātniskā darba struktūrvienības var būt: fakultātes 
(nodaļas), institūti (centri), katedras, zinātniskās laboratorijas. Organizatoriskā, saimnieciskā un 
apkalpojošā darba veikšanai Daugavpils Universitātei ir tiesības veidot arī citas struktūrvienības.

38.1. Daugavpils Universitāte var atvērt filiāles un pārstāvniecības, ievērojot Augstskolu 
likumu.

38.2.  Filiāles un pārstāvniecības darbojas, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina 
Daugavpils Universitātes Senāts. Filiāles vai pārstāvniecības vadītājs rīkojas uz Daugavpils 
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Universitātes izdotas pilnvaras pamata.

39. Daugavpils Universitātes struktūrvienībām nav juridiskās personas statusa.

40. Daugavpils Universitātes struktūrvienības izveido, reorganizē vai likvidē Senāts, un to 
darbību reglamentē Senāta apstiprināts nolikums.

41. Fakultāte ir struktūrvienība, kas apvieno un organizē viena zinātnes, mākslas vai profesijas 
virziena vai vairāku virzienu studijas un zinātnisko darbību. Fakultātes darbību nosaka Senāta 
apstiprināts nolikums.

41.1. Fakultātes darbību vada un pārzina dekāns. Fakultātes dekāns iesaka fakultātes domes 
locekļu kandidātus. Domes sastāvs tiek apstiprināts ar rektora rīkojumu. Studējošo īpatsvaram 
fakultātes domes sastāvā jābūt ne mazākam par 20%; studējošo pārstāvjus deleģē fakultātes studējošo 
pašpārvalde. Pēc sastāva dome atbilst promocijas padomes prasībām attiecīgajā zinātnes nozarē 
vai apakšnozarē (izņemot studējošo pārstāvniecību) un ne mazāk kā pusei jābūt profesoriem, 
asociētajiem profesoriem, vadošajiem pētniekiem un Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātiem 
ekspertiem. Dome ievēlē docentus, vadošos pētniekus, lektorus, pētniekus un asistentus, kā arī 
no akadēmiskā personāla vidus ievēlē domes priekšsēdētāju, dekānu un katedru vadītājus. Dome 
izlemj studiju, fakultātes saimnieciskās, finansiālās un citas darbības jautājumus vai arī lemj par to 
izskatīšanas Senātā ierosināšanu. Dome ir tiesīga ierosināt fakultātes personāla atstādināšanu no 
amata. Fakultātes domes darbību nosaka Senātā apstiprināts nolikums. 

41.2. Dekānu ievēlē fakultātes dome atklātā konkursā uz 5 gadiem ne vairāk kā divas reizes 
pēc kārtas. Ievēlēšanas kārtību nosaka nolikums. Dekāns ir oficiālais fakultātes pārstāvis. Viņš gādā 
par domes sēžu sagatavošanu, lēmumu izpildi, atbild par studiju un zinātniskā darba organizāciju, 
fakultātes saimniecisko un finansiālo darbību.

42. Katedra ir studiju un pētniecības darba struktūrvienība, kas izstrādā un realizē studiju 
programmas un veic zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm. Katedras izveido, 
reorganizē un likvidē ar Senāta lēmumu pēc fakultātes domes vai Studiju prorektora priekšlikuma. 
Tās darbību nosaka un vada katedras akadēmiskā personāla sēde. Akadēmiskā personāla sēde no 
profesoru, asociēto profesoru un docentu vidus izvirza katedras vadītāju, kuru atklāta konkursa 
kārtībā ievēlē fakultātes dome uz sešiem gadiem. Katedras vadītājs ir oficiālais katedras pārstāvis 
visās tās lietās. Katedras var izveidot savas struktūrvienības. Katedru nolikumus apstiprina Senāts.

43. Izslēgts.

44. Zinātniskā laboratorija realizē pētniecības darba programmas, veic pētījumus kādā no 
zinātnes apakšnozarēm un piedalās studiju programmu realizēšanā. Laboratoriju izveido, reorganizē 
vai likvidē pēc fakultātes vai institūta domes priekšlikuma. Tās nolikumu apstiprina Senāts.

45. Zinātniskais institūts ir struktūrvienība, kas veic zinātnisko darbību, kā arī ar zinātniskās 
kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību dibinātāja noteiktajā zinātnisko pētījumu 
nozarē. Zinātniskā institūta tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību, kā arī 
citus ar tā darbību saistītus jautājumus nosaka Senāta apstiprināts nolikums.

Zinātnisko institūtu pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā padome un tās 
ievēlēts direktors. Direktoru ievēlē atklātā konkursa kārtībā uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, 
un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

46. Daugavpils Universitātes struktūrvienībām ir tiesības atvērt apakškontus.
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VI. PERSONĀLS

47. Daugavpils Universitātes personālu veido:
47.1. akadēmiskais personāls - Daugavpils Universitātē akadēmiskajos amatos ievēlētie 

darbinieki;
47.2. vispārējais personāls;
47.3. studējošie, to skaitā maģistranti un doktoranti.

48. Vispārējais Daugavpils Universitātes personāls ir administratīvais personāls, mācību 
palīgpersonāls, tehniskais personāls, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko 
personālu. Daugavpils Universitātes administratīvais personāls ir rektors, prorektors, dekāns 
un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcija ir administratīvais darbs. Vispārējais personāls tiek 
pieņemts darbā un atbrīvots no darba saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

49. Studiju programmu un pētniecisko projektu realizēšanai un citu pienākumu veikšanai 
Universitāte var pieaicināt arī darbiniekus, kuriem Daugavpils Universitāte nav ievēlēšanas vieta. 
Viņu pienākumi ir tādi paši kā Daugavpils Universitātes personālam.

50. Daugavpils Universitātes personāla tiesības un pienākums ir sekmēt studiju un pētniecības 
darba brīvību, veicināt atklātumu Daugavpils Universitātes pārvaldē un tās lietu kārtošanā. 
Personālam darba pienākumi jāpilda tā, lai Daugavpils Universitāte spētu īstenot savus uzdevumus, 
lai netiktu pārkāptas nevienas citas personas tiesības un netiktu traucēta amata vai darba pienākumu 
izpilde. Personālam ir tiesības saskaņā ar šo Satversmi noteiktā kārtībā piedalīties Daugavpils 
Universitātes vadības un pašpārvaldes lēmumu un Daugavpils Universitātes iekšējo normatīvo aktu 
izstrādāšanā, piedalīties un tikt uzklausītam Daugavpils Universitātes koleģiālo vadības institūciju 
sēdēs un lēmumu pieņemšanā, kas skar personāla intereses. Personālam ir tiesības piedalīties 
Daugavpils Universitātes pašpārvaldes institūciju vēlēšanās un tikt ievēlētam tajās.

51. Rūpēties par personāla darba apstākļiem, kā arī nodrošināt tam iespēju celt kvalifikāciju 
un pārkvalificēties ir Daugavpils Universitātes vadības pienākums.

52. Personāls ir atbildīgs par savu pienākumu pildīšanu. Kārtību, kādā kvalificējami 
pārkāpumi un piemērojami sodi par pienākumu nepildīšanu, nosaka Senāts, ievērojot spēkā esošos 
normatīvos aktus.

53. Daugavpils Universitātes akadēmisko personālu veido:
53.1. profesori, asociētie profesori;
53.2. docenti, vadošie pētnieki;
53.3. lektori, pētnieki;
53.4. asistenti.
Akadēmiskais personāls veic zinātniskus pētījumus un piedalās studējošo izglītošanā. 

Uzdevumu apjomu nosaka atbilstošā struktūrvienība.

54. Akadēmiskajā amatā (profesors, asociētais profesors, docents, lektors, asistents) ievēlētu 
personu vienlaikus var ievēlēt arī vadošā pētnieka vai pētnieka amatā.
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55. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā profesoriem un asociētajiem profesoriem, 
sasniedzot pensijas vecumu, var piešķirt goda nosaukumu - emeritus profesors.

56. Profesors ir savā nozarē starptautiski atzīts speciālists, kas veic mūsdienu līmenim atbilstošu 
zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades darbu un nodrošina augstas kvalitātes 
studijas attiecīgajā zinātnes vai mākslas apakšnozarē. Par Daugavpils Universitātes profesoru var 
ievēlēt personu ar doktora grādu un ne mazāk kā triju gadu darba pieredzi asociētā profesora vai 
profesora amatā. Mākslas specialitātēs profesora amatā var ievēlēt personas, kuru mākslinieciskās 
jaunrades darba rezultāti atbilst Daugavpils Universitātes nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. 
Profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem attiecīgās zinātnes nozares profesoru padome, 
rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu. Profesoru amatu skaitu Daugavpils 
Universitātē nosaka Izglītības un zinātnes ministrs.

Profesoru galvenie uzdevumi ir:
56.1. augsti kvalificētu lekciju lasīšana, studiju, nodarbību un pārbaudījumu pārraudzība savā 

studiju kursā;
56.2. pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades vadīšana 

nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam;
56.3. doktora līmeņa studiju un pētniecības darba vadīšana zinātnes apakšnozarē vai 

mākslinieciskās jaunrades vadīšana nozarē, kas atbilst profesora amata nosaukumam;
56.4. piedalīšanās studiju programmu, Daugavpils Universitātes un tās struktūrvienību darba 

un kvalitātes vērtēšanā;
56.5. jaunās zinātnieku, mākslinieku un docētāju paaudzes gatavošana.

57. Daugavpils Universitātes asociētā profesora amatā var ievēlēt personu ar doktora grādu. 
Mākslas specialitātēs asociētā profesora amatā var ievēlēt arī personas, kuru mākslinieciskās 
jaunrades darba rezultāti vai profesionālā darbība atbilst Daugavpils Universitātes nolikumam par 
akadēmiskajiem amatiem. Asociēto profesoru atklātā konkursā ievēlē uz sešiem gadiem attiecīgās 
nozares profesoru padome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu. 
Asociēto profesoru amatu skaitu pēc rektora un Studiju padomes ieteikuma nosaka Daugavpils 
Universitātes Senāts.

Asociētā profesora galvenie uzdevumi ir:
57.1. pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskās jaunrades nozarē, kas atbilst 

asociētā profesora amata nosaukumam;
57.2. pētniecības darba vadīšana doktora un maģistra grāda iegūšanai;
57.3. izglītojošā darba, īpaši augstākā posma studiju nodarbību un pārbaudījumu vadīšana 

attiecīgajā kursā, lekciju lasīšana;
57.4. jaunās zinātnieku, mākslinieku un docētāju paaudzes izglītošana un atbalstīšana.

58. Daugavpils Universitātes docenta amatā var ievēlēt personu ar doktora grādu. Mākslas 
specialitātēs docenta amatā var ievēlēt personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti 
atbilst Daugavpils Universitātes nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Docentu ievēlē uz sešiem 
gadiem fakultātes vai institūta dome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas 
periodu. Docentu galvenie uzdevumi ir:

58.1. pētniecības darbs zinātnes apakšnozarē vai mākslinieciskā jaunrade, kas atbilst docenta 
amata nosaukumam;

58.2. lekciju lasīšana, nodarbību vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana savā 
studiju programmā (kursā, nozarē), īpaši tās pamatkursos.
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59. Vadošā pētnieka amatā atklātā konkursā var ievēlēt personu ar doktora grādu. Vadošos 
pētniekus var ievēlēt amatā zinātniskās pētniecības darba veikšanai fakultātēs vai institūtos saskaņā 
ar Zinātniskās darbības likumu. Rektors slēdz ar viņiem līgumus. Vadošo pētnieku galvenie 
uzdevumi ir:

59.1. patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus attiecīgajās zinātnes apakšnozarēs;
59.2. vadīt citu zinātnieku pētniecības darbu.

60. Lektora amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Lektoru ievēlē uz sešiem 
gadiem fakultātes vai institūta dome, un rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas 
periodu. Lektoru galvenie uzdevumi ir:

60.1. pētniecības darbs atbilstošajā zinātnes apakšnozarē;
60.2. lekciju lasīšana, semināru, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu vadīšana, 

pārbaudījumu organizēšana savā studiju programmā.

61. Pētnieka amatā atklātā konkursā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. 
Pētniekus var ievēlēt amatā zinātniskās pētniecības darba veikšanai fakultātēs vai institūtos saskaņā 
ar Zinātniskās darbības likumu. Rektors slēdz ar viņiem līgumus uz ievēlēšanas laiku - sešiem 
gadiem. Pētnieku galvenais uzdevums ir kvalificēti veikt zinātniskos pētījumus attiecīgajā zinātnes 
apakšnozarē.

62. Asistenta amatā var ievēlēt personas ar doktora vai maģistra grādu. Asistentus ievēlē uz 
sešiem gadiem fakultātes vai institūta dome un ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas, ja pretendentam 
nav doktora grāda. Rektors slēdz ar viņu darba līgumu uz visu ievēlēšanas periodu. Asistenta 
galvenie uzdevumi ir:

62.1. pētniecības darbs atbilstošajā zinātnes apakšnozarē;
62.2. semināru, praktisko darbu un laboratorijas darbu vadīšana;
62.3. prakšu, kursa darbu un projektu vadīšana;
62.4. kontroldarbu un patstāvīgo darbu pārbaude;
62.5. pārbaudījumu organizēšana.

63. Ievērojot nepieciešamību apgūt praktiskās iemaņas un zināšanas, profesionālo studiju 
profila priekšmetos var ievēlēt akadēmisko personālu bez zinātniskā grāda:

63.1. asociētā profesora amatā ar atbilstošu augstāko izglītību un vismaz 10 gadu praktiskā 
darba pieredzi attiecīgajā nozarē;

63.2. docenta amatā ar atbilstošu augstāko izglītību, bet ar vismaz 7 gadu praktiskā darba 
pieredzi attiecīgajā nozarē;

63.3. lektora un asistenta amatā ar augstāko izglītību, bet ar pasniedzamajam priekšmetam 
atbilstošu vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžu.

Prasības šo amatu pretendentiem nosaka nolikums par akadēmiskajiem amatiem.

64. Ja Daugavpils Universitātē ir brīvs vai uz laiku brīvs amats, Senāts pēc fakultātes domes 
ierosinājuma var nolemt neizsludināt konkursu, bet pieņemt darbā uz laiku līdz diviem gadiem 
viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru vai viesasistentu. Viņu tiesības, 
pienākumi un atalgojums ir tāds pats kā profesoriem, asociētajiem profesoriem, docentiem, 
lektoriem un asistentiem, bet viņi nevar piedalīties vēlēto vadības institūciju darbā.



53

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2013. gada 28. novembrī

65. Akadēmiskajam personālam ik gadu pienākas apmaksāts astoņu nedēļu atvaļinājums, bet 
ik pēc sešiem gadiem - apmaksāts sešu kalendāro mēnešu akadēmiskais atvaļinājums zinātniskiem 
pētījumiem vai zinātniskā darba veikšanai ārpus savas darba vietas. Akadēmiskajam personālam 
ir tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu trīs mēnešu studiju atvaļinājumu doktora disertācijas 
sagatavošanai.

66. Akadēmiskā personāla darba samaksas principus nosaka Senāts. Darba samaksas likmes 
nedrīkst būt mazākas par Ministru kabineta noteiktajām.

VII. STUDĒJOŠIE, STUDIJU MAKSA UN KREDĪTI

67. Daugavpils Universitātē studējošie ir:
67.1. bakalauru un maģistru studiju programmu studenti;
67.2. profesionālo studiju programmu studenti;
67.3. doktoranti.

671. Studējošo imatrikulācija, studijas un eksmatrikulācija notiek saskaņā ar Augstskolu 
likumu un Daugavpils Universitātes nolikumu par studijām.

68. Daugavpils Universitātē studējošie ir tiesīgi:
68.1. iegūt augstāko akadēmisko izglītību;
68.2. iegūt augstāko profesionālo izglītību;
68.3. iegūt doktora zinātnisko grādu;
68.4. saņemt informāciju, kas saistīta ar studiju procesu un iespējamo karjeru;
68.5. apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu;
68.6. nodarboties ar zinātnisko pētniecību un māksliniecisko jaunradi;
68.7. noteiktā kārtībā izmantot Daugavpils Universitātes telpas, bibliotēkas, iekārtas un 

aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus;
68.8. noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
68.9. noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citu augstskolu (arī ārvalstu) mācību 

pasākumus un kārtot nepieciešamos pārbaudījumus;
68.10. vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties visu līmeņu Daugavpils 

Universitātes pašpārvaldes institūcijās;
68.11. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
68.12. dibināt biedrības, pulciņus un klubus.

69. Ārzemnieku studijas Daugavpils Universitātē notiek saskaņā ar Augstskolu likumu.

70. Valsts nosaka studiju vietu skaitu, kuras Daugavpils Universitātē tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem. Studiju maksu studiju vietās, kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, 
sedz studējošie, juridiskās vai fiziskās personas saskaņā ar līgumiem, kurus Daugavpils Universitāte 
ir noslēgusi ar studējošajiem.

701. Par valsts budžeta līdzekļiem studējošajiem ir tiesības pretendēt uz stipendiju Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā.
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71. Akreditētās programmās studējošie var pretendēt uz studiju vai studējošo kredītu. Kredītu 
piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

VIII. ZINĀTNISKĀ PĒTNIECĪBA

72. Zinātniskā pētniecība ir Daugavpils Universitātes darba neatņemama sastāvdaļa, tajā 
piedalās viss akadēmiskais personāls. Tās mērķis ir zinātnisku faktu, likumsakarību un atziņu 
iegūšana, mācību un studiju zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana, praktiski svarīgu uzdevumu 
risināšana ar pētnieciskām metodēm. Zinātniskās pētniecības darbs Daugavpils Universitātē notiek 
saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu.

73. Atbilstoši zinātniskās pētniecības darbam iedalītajiem līdzekļiem zinātnisko darbu 
vadītāji patstāvīgi nosaka savu pētījumu tēmas un apjomu, pētījumu kopējos plānus Daugavpils 
Universitātē koordinē un tēmu finansēšanas jautājumus izlemj Zinātnes padome.

74. Daugavpils Universitāte ne retāk kā vienu reizi gadā publicē apkopojošus materiālus 
par veiktajiem pētījumiem un nosūta tos citām augstskolām, kā arī Latvijas Zinātnes padomei, 
Izglītības un zinātnes ministrijai un citām ieinteresētajām valsts institūcijām.

75. Daugavpils Universitātē darbojas promocijas padomes, kas attiecīgajās zinātņu nozarēs 
piešķir doktora grādus. Padomju darbības nolikumus apstiprina Zinātnes padome. Doktora grādu 
piešķiršanas kārtību nosaka nolikums par promocijas kārtību un kritērijiem.

IX. STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

76. Daugavpils Universitātes studējošajiem ir sava pašpārvalde - vēlēta, neatkarīga studējošo 
tiesību un interešu pārstāvniecības institūcija, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprinātu nolikumu. 
Tā apstiprināšanu Senāts var atteikt tikai tiesisku apsvērumu dēļ. Daugavpils Universitātes studējošo 
pašpārvalde:

76.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves 
jautājumos Daugavpils Universitātē un citās valsts institūcijās;

76.2. reprezentē Daugavpils Universitātes studējošos Latvijā un ārvalstīs;
76.3. nosaka studējošo ievēlēšanas kārtību Daugavpils Universitātes koleģiālajās institūcijās.

77. Daugavpils Universitātes vadības institūciju pienākums ir atbalstīt un sekmēt studējošo 
pašpārvaldes darbību. Studējošo pašpārvaldi finansē saskaņā ar Augstskolu likumu.

78. Daugavpils Universitātes studējošo pašpārvaldei ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju 
un paskaidrojumus no jebkuras Daugavpils Universitātes struktūrvienības visos jautājumos, kas 
skar studējošo intereses.

79. Studējošajiem Satversmes sapulcē, Senātā, domē ir atliekošā veto tiesības jautājumos, kas 
skar studējošo intereses. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties Daugavpils 
Universitātes lēmējinstitūcijās, kā arī tiesības piedalīties kā novērotājiem ieskaitēs un eksāmenos.
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X. ĪPAŠUMS, BUDŽETS UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

80. Daugavpils Universitātei var būt:
80.1. kustamais īpašums;
80.2. nekustamais īpašums;
80.3. intelektuālais īpašums;
80.4. naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs.

81. Daugavpils Universitātes īpašumu veido:
81.1. ar Ministru kabineta lēmumu Daugavpils Universitātei nodotā nošķirtā valsts īpašuma 

daļa;
81.2. zeme, kustamais un nekustamais īpašums, kuru dāvinājušas fiziskas un juridiskas 

personas vai arī kuru Daugavpils Universitāte iegādājusies par pašu nopelnītiem vai valsts iedalītiem 
budžeta līdzekļiem;

81.3. Daugavpils Universitātes intelektuālais īpašums saskaņā ar Autortiesību likumu.

82. Daugavpils Universitātei ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu Satversmē norādīto mērķu 
sasniegšanai.

83. Izslēgts.

84. Daugavpils Universitātes budžeta veidošanu, tā struktūru un izmantošanu nosaka 
Daugavpils Universitātes Senāts.

85. Daugavpils Universitātes budžetu veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem, maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi, juridisko un fizisko personu ziedojumi 
un dāvinājumi.

86. Daugavpils Universitātei ir tiesības:
86.1. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veikt citas juridiskas darbības 

saskaņā ar Augstskolu likumu un citiem normatīvajiem aktiem;
86.2. izsludināt konkursus, pirkt un pārdot kustamo un nekustamo īpašumu, dažādu mantu 

un vērtspapīrus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un atbilstoši Daugavpils Universitātes darbības 
mērķiem;

86.3. veikt Daugavpils Universitātes profilam atbilstošu saimniecisko darbību, kuras ienākumi 
ieskaitāmi Universitātes budžetā tās attīstībai, kā arī ieguldīt iegūtos līdzekļus citos uzņēmumos 
atbilstoši Daugavpils Universitātes mērķiem.

87. Daugavpils Universitātei ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus, kā arī atbrīvojumu no 
nodokļiem un nodevām normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajos gadījumos.

88. Daugavpils Universitātes finansiālās un saimnieciskās darbības atbilstību normatīvajiem 
aktiem katru gadu pārbauda neatkarīgs zvērināts revidents. Zvērināta revidenta sagatavoto 
atzinumu par Daugavpils Universitātes finansiālo un saimniecisko darbību iesniedz Izglītības un 
zinātnes ministrijai.
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XI. SATVERSMES PIEŅEMŠANAS UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

89. Daugavpils Universitātes Satversmi var pieņemt un grozīt tikai Daugavpils Universitātes 
personāla pilnvarota un noteiktā kārtībā ievēlēta Daugavpils Universitātes Satversmes sapulce.

90. Satversmes grozījumus var ierosināt Daugavpils Universitātes Satversmes sapulce.

91. Satversmes sapulces ievēlēšanas kārtību un tās darba reglamentu nosaka Daugavpils 
Universitātes Satversmes sapulces nolikums. Grozījumus Satversmes sapulces nolikumā var izdarīt 
Satversmes sapulce.

92. Daugavpils Universitātes Satversme un grozījumi tajā stājas spēkā pēc tam, kad tos ir 
apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

460. 580L/11 Par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un 
Hercegovinas Ministru padomes nolīgumu par 
starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

1. pants. 2013. gada 22. maijā Leipcigā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un 
Hercegovinas Ministru padomes nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 
(turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.  pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija. Nolīguma 
10. pantā paredzēto saistību izpildi attiecībā uz autopārvadājumu atļauju izmantošanas nosacījumu 
ievērošanu koordinē Iekšlietu ministrija. 

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 15. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija 
par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms 
Nolīgums latviešu un angļu valodā. 

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 31. oktobrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 21. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.11.2013., Nr. 227.
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Latvijas Republikas valdības
un

Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes 
NOL Ī G U M S

par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Latvijas Republikas valdība un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padome (turpmāk – 
“Līgumslēdzējas Puses”), tiecoties veicināt pasažieru un kravu pārvadājumus ar autotransporta 
līdzekļiem starp un tranzītā cauri abu valstu teritorijām, ir vienojušās par turpmāko.

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants
Definīcijas

(1) Termins “sava valsts” nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā 
transportlīdzeklis ir reģistrēts.

(2) Termins “otra valsts” nozīmē tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju, kurā 
transportlīdzeklis tiek izmantots pārvadājumiem, bet transportlīdzeklis tajā nav reģistrēts. 

(3) Termins “pārvadātājs” nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas saskaņā ar 
attiecīgajiem Līgumslēdzēju Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem ir tiesīga 
veikt starptautiskos pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu.

(4) Termins “transportlīdzeklis” nozīmē: 
a) pasažieru pārvadājumos – jebkuru motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots 

pasažieru pārvadāšanai, kam ir vairāk kā deviņas sēdvietas, autovadītāja vietu 
ieskaitot, un kas ir reģistrēts vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) kravu pārvadājumos – jebkuru vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā 
reģistrētu motorizētu autotransporta līdzekli, kas piemērots un tiek lietots kravu 
pārvadāšanai. Šajā Nolīgumā termins “transportlīdzeklis” attiecas arī uz jebkuru 
ar motorizētu transportlīdzekli savienotu piekabi vai puspiekabi neatkarīgi no to 
reģistrācijas vietas, kā arī uz autotransporta līdzekļu kombināciju. 

(5) Termins “regulāri pārvadājumi” nozīmē pasažieru pārvadājumus, kas tiek veikti atbilstoši 
iepriekš saskaņotiem kustības sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem un kuru laikā pasažieri var 
iekāpt transporta līdzeklī vai izkāpt no tā iepriekš noteiktās pieturvietās. 

(6) Termins “kabotāža” nozīmē pasažieru vai kravu pārvadājumus starp diviem punktiem 
vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ko veic otras Līgumslēdzējas Puses valsts pārvadātājs.  

2. pants
Darbības joma

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem ar 
autotransportu, ko veic vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājs uz, no vai tranzītā cauri otras 
valsts teritorijai vai starp otru valsti un trešo valsti.  

3. pants
Atbilstība nacionālajiem normatīvajiem aktiem

Veicot pārvadājumus ar autotransportu otras valsts teritorijā, pārvadātājiem un 
transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir pienākums ievērot nacionālos normatīvos aktus un 
noteikumus, kas ir spēkā otras valsts teritorijā.
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4. pants
Kopējā komisija un kompetentās institūcijas

(1) Lai nodrošinātu šī Nolīguma noteikumu piemērošanu, abu Līgumslēdzēju Pušu 
kompetentās institūcijas izveido Kopējo komisiju, kura sastāv no šo institūciju izvirzītiem 
pārstāvjiem. 

(2) Kopējā komisija satiekas pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas 
lūguma sanāksmēs, ko pārmaiņus rīko katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.  

(3) Jebkuru jautājumu saistībā ar šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu risina Kopējā 
komisija. 

(3) Šī Nolīguma piemērošanai kompetentās institūcijas ir: 
Latvijas pusei  – Satiksmes ministrija,
Bosnijas un Hercegovinas pusei – Infrastruktūras un enerģijas ministrija. 

II PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

5. pants
Regulārie pārvadājumi

(1) Regulāros pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām vai tranzītā cauri 
tām iepriekš kopīgi apstiprina abu valstu kompetentās institūcijas. Šie regulārie pārvadājumi 
tiek organizēti pēc savstarpīguma principa. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija 
izsniedz atļaujas tai maršruta daļai, kas atrodas tās valsts teritorijā.  

(2) Regulāru pārvadājumu atļauju saņemšanai pārvadātāji iesniedz pieteikumus savas valsts 
kompetentajai institūcijai. Ja šī kompetentā institūcija pieteikumu akceptē, tā nosūta minēto 
pieteikumu otras valsts kompetentajai institūcijai kopā ar ieteikumu. 

(3) Atļauju lieto tikai tas pārvadātājs, kam tā ir izsniegta, un to nedrīkst nodot citam 
pārvadātājam. Atļaujai jāatrodas transportlīdzeklī visu brauciena laiku un to jāuzrāda pēc jebkuru 
pilnvarotu kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.  

6. pants
Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi

Neregulārie pārvadājumi un sistemātiskie turp un atpakaļ pārvadājumi ir definēti un tiek 
veikti saskaņā ar Nolīguma par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autobusiem (INTERBUS) prasībām.  

III KRAVU PĀRVADĀJUMI
7. pants

Atļauju režīms
(1) Pārvadātāji veic kravu pārvadājumus starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, kā 

arī uz/no trešajām valstīm, saņemot Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas. 
Tranzīta kravu pārvadājumi cauri Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām tiek veikti bez atļaujām. 
Kopējā komisija var vienoties par citu pārvadājumu veikšanas režīmu. 

(2) Atļauju drīkst izmantot tikai tas pārvadātājs, kuram tā izsniegta, un to nedrīkst nodot 
citām personām. Atļaujai visa brauciena laikā jāatrodas transportlīdzeklī, un tā jāuzrāda pēc 
ikvienas pilnvarotas kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma.
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(3) Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar savstarpēji 
saskaņotu skaitu atļauju kravu pārvadājumiem. 

8. pants
Atbrīvojumi no atļaujām

(1) Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:
a) pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, 

nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 
3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām, gadījumos, ja pakalpojumi 
ir pāradresēti;

c) bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvešanai un tehniskās palīdzības 
autotransporta līdzekļiem;

d) transportlīdzekļa braucienam bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta 
transportlīdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā transportlīdzekļa atpakaļ braucienam pēc 
tā salabošanas;

e) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas 
steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un 
humānās palīdzības gadījumos;

f) izstādēm un gadatirgiem paredzētu mākslas eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai 
nekomerciāliem mērķiem;

g) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku 
pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikāliem, kino, cirka vai sporta pasākumiem, 
gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un 
kinofilmu uzņemšanai;

h) bēru transportam;
i) pasta transportam kā sabiedriskam pakalpojumam;
j) tikko īpašumā iegūta transportlīdzekļa pirmajam braucienam;
k) pārceļotāju mantu pārvadāšanai. 

(2) Kopējā komisija var mainīt šī panta pirmajā daļā minēto no atļaujām atbrīvoto pārvadājumu 
veidu sarakstu un vienoties par dokumentiem, kuriem jāatrodas transportlīdzeklī, veicot iepriekš 
minētos pārvadājumus.  

IV CITI NOTEIKUMI

9. pants
Kabotāža

Kabotāža ir aizliegta, ja nav izsniegta speciāla otras valsts kompetentās institūcijas izdota 
atļauja. 

10. pants
Pārkāpumi

(1) Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēts pārvadātājs vai tur reģistrēta 
transportlīdzekļa apkalpe nav ievērojusi otras valsts teritorijā spēkā esošos normatīvos aktus vai 
šī Nolīguma noteikumus, vai atļaujā minētos nosacījumus, tās valsts kompetentā institūcija, kurā 
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ir reģistrēts transportlīdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas 
pieprasījuma var piemērot šādas sankcijas:

1) izteikt brīdinājumu pārvadātājam, kas izdarījis pārkāpumu;
2) anulēt vai uz laiku aizliegt izmantot atļaujas, kas dod iespēju pārvadātājam veikt 

pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts.
(2) Kompetentā institūcija, kas piemērojusi šādas sankcijas, informē otras valsts kompetento 

institūciju, kas to ierosinājusi.    
(3) Šī panta noteikumu piemērošana neizslēdz citas likumīgās sankcijas, ko var piemērot 

otras valsts, kurā pārkāpums ticis izdarīts, tiesas vai kompetentās institūcijas. 
(4) Kompetentās institūcijas paziņo viena otrai par piemērotajām sankcijām.

11. pants
Nodokļi

(1) Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi, ar kuriem uz 
laiku tiek iebraukts otras valsts teritorijā, lai veiktu pasažieru vai kravu pārvadājumus saskaņā ar šo 
Nolīgumu, saskaņā ar šajā teritorijā spēkā esošajiem muitas un fiskālajiem normatīvajiem aktiem 
tiek uz laiku atbrīvoti no maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu.  

(2) Smērvielas un degviela, kas atrodas transportlīdzekļu standarta tvertnēs, kā arī bojāta 
transportlīdzekļa, kas veic starptautiskos pārvadājumus, remontam paredzētas rezerves daļas, tiek 
atbrīvotas no visiem ievedmuitas maksājumiem otras valsts teritorijā. Nelietotās rezerves daļas 
un nomainītās detaļas ir jāizved vai ar tām jārīkojas saskaņā ar otras valsts muitas normatīvajiem 
aktiem.

(3) Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu apkalpes locekļi drīkst uz laiku ievest bez 
nodokļu maksāšanas un bez ievešanas atļaujas nelielu daudzumu personīgo mantu atkarībā no 
viņu uzturēšanās ilguma otras valsts teritorijā. 

Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu transportlīdzekļi, kas reģistrēti vienas 
Līgumslēdzējas Puses teritorijā, saskaņā ar abpusējības principu tiek atbrīvoti no nodokļiem un 
maksājumiem par transportlīdzekļu īpašumu vai lietošanu un no nodokļiem un maksājumiem 
par transporta operāciju veikšanu otras valsts teritorijā. Tomēr šis atbrīvojums neattiecas uz ceļu 
nodokļiem, nodevām par autoceļu lietošanu un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav citādi vai 
apgrūtinošāki kā ceļu nodokļi, nodevas par autoceļu lietošanu un citi līdzīgi maksājumi un ar tiem 
saistītas prasības, kuras var tikt attiecinātas uz savas valsts pārvadātājiem.  

12. pants
Bīstamu un ātri bojājošos kravu pārvadājumi

Transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek pārvadātas bīstamas vai ātri bojājošās kravas, jāatbilst 
un jābūt aprīkotiem saskaņā ar Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Nolīguma par ātri bojājošos pārtikas produktu 
starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos 
(ATP) prasībām.

13. pants
Svars un izmēri

(1) Attiecībā uz transportlīdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas 
neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem transportlīdzekļiem stingrākas 
prasības nekā tās, kuras izvirzītas savas valsts teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.  
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(2) Ja pārvadājuma veikšanai paredzētā transportlīdzekļa svars un izmēri ar kravu vai bez 
tās pārsniedz otras valsts teritorijā spēkā esošos maksimāli pieļaujamos lielumus, nepieciešama 
speciāla šīs valsts kompetentās institūcijas izdota atļauja. 

Pārvadātājs pilnībā ievēro šādā atļaujā noteiktās prasības.

14. pants
Starptautiskās saistības

Šī Nolīguma noteikumi neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības vai saistības, ko ietver 
starptautiskās konvencijas, nolīgumi un noteikumi, kas tām ir saistoši.

V NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants
Nolīguma stāšanās spēkā un darbības laiks

(1) Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, 
kas apliecina, ka abas Līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas nepieciešamos nosacījumus saskaņā ar 
nacionālajiem normatīvajiem aktiem. 

(2) Līgumslēdzējas Puses, savstarpēji vienojoties, var veikt grozījumus vai papildinājumus 
šajā Nolīgumā, kas tiek noformēti kā atsevišķi Protokoli. Šie Protokoli kļūst par neatņemamu šī 
Nolīguma sastāvdaļu un stājas spēkā šī Nolīguma 15. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.  

(3) Jebkuru strīdu, kas rodas par šī Nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, Līgumslēdzējas 
Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā.

(4) Šis Nolīgums paliek spēkā nenoteiktu laiku, ja vien viena no Līgumslēdzējām Pusēm 
pa diplomātiskajiem kanāliem nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt tā darbību. Šajā gadījumā 
Nolīguma darbība tiek izbeigta sešus mēnešus pēc tam, kad otrai Līgumslēdzējai Pusei nosūtīta 
nota par tā darbības izbeigšanu.

Parakstīts Leipcigā, 2013. gada 22. maijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, bosniešu, 
serbu, horvātu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā 
noteicošais ir Nolīguma teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas 
valdības vārdā

Bosnijas un Hercegovinas 
Ministru padomes vārdā

Satiksmes ministrs
Anrijs Matīss

Komunikāciju un transporta ministrs
Damir Hadžić
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

461. 581L/11 Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 2. nr.; 2004, 5., 24. nr.; 2005, 22., 24. nr.; 2006, 7. nr.; 2007, 22., 24. nr.; 
2009, 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 217. nr.) šādus grozījumus: 

1. 7. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja personai ir tiesības uz vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par vienu un to pašu 

bērnu un par vienu un to pašu laikposmu, abus pabalstus piešķir un izmaksā vienai no šā likuma 
16. panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minētajām personām. Bērna kopšanas pabalstu nepiešķir 
par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.”;

izslēgt ceturto daļu.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:
“17. No 2014.  gada 1.  oktobra bērna kopšanas pabalstu līdz bērna viena gada vecumam 

nepiešķir personai, kurai saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” līdz 
2014.  gada 30.  septembrim par šo bērnu piešķirts vecāku pabalsts un tā izmaksa nepārtraukti 
turpinās no 2014. gada 1. oktobra.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 6. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

462. 582L/11 Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”
Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 1995, 9. nr.; 1999, 15. nr.; 2001, 1., 23. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 
23. nr.; 2005, 14. nr.; 2007, 14. nr.; 2009, 5. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 50. nr.; 2013, 194. nr.) šādus 
grozījumus:

1. 1. pantā:
izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:
“2) privatizācijas sertifikātu konts — šajā likumā noteiktajā kārtībā atvērts konts, kurā tiek 

fiksēti sertifikātu īpašniekiem piederošie sertifikāti un operācijas ar tiem;
3) privatizācijas sertifikātu grāmatiņa (turpmāk — sertifikātu grāmatiņa) — dokuments, 

kurā tiek atspoguļots privatizācijas sertifikātu konts un operācijas ar sertifikātiem;”;
papildināt pantu ar 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10)  privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana — valsts pārvaldes uzdevums, kas 

aptver privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu, uzturēšanu, sertifikātu ieskaitīšanu privatizācijas 
sertifikātu kontā un citus ar sertifikātu kontu apkalpošanu un sertifikātu apgrozību saistītus 
pakalpojumus;

11)  privatizācijas sertifikātu aprites administrēšana — valsts pārvaldes uzdevums, kura 
ietvaros tiek kontrolēta sertifikātu piešķiršana, emitēšana, to izmantošana un dzēšana, kā arī veiktas 
citas darbības, kas saistītas ar sertifikātu apgrozības uzraudzību.”

2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:
“3. pants. Sertifikāta vērtība
Viena sertifikāta nominālvērtība ir 39,84 euro.”

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:
“3.1  pants. Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas un privatizācijas sertifikātu 

aprites administrēšanas deleģēšana

(1)  Ministru kabinets normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā var deleģēt 
privātpersonai privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un privatizācijas sertifikātu aprites 
administrēšanu.

(2) Izdevumi, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā tiek segti no ieņēmumiem par privatizācijas sertifikātu konta apkalpošanu un 
rezerves fonda līdzekļiem, kas izveidots, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma 
objektu privatizāciju”.”

4.  4. pantā:
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Persona, kurai saskaņā ar šā likuma 3.1 pantu ir deleģēts sertifikātu kontu apkalpošanas 

uzdevums, piemēro Kredītiestāžu likuma noteikumus attiecībā uz ziņu sniegšanu par privatizācijas 
sertifikātu kontiem, privatizācijas sertifikātu kontu apķīlāšanu, aresta uzlikšanu privatizācijas 
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sertifikātu kontiem un piedziņas vēršanu uz personai piederošajiem privatizācijas sertifikātiem.”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “Bankām un normatīvajos aktos” ar vārdiem “Normatīvajos 

aktos”;
izteikt 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas kārtību, tarifus un maksāšanas līdzekli, kā 

arī kārtību, kādā sniedzami pārskati par privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu, nosaka Ministru 
kabinets.”;

izslēgt sestajā daļā vārdu “bankā”;
aizstāt septītajā daļā vārdus “privatizācijas konts” ar vārdiem “privatizācijas sertifikātu konts”;
aizstāt astotajā daļā vārdus “privatizācijas kontu” ar vārdiem “privatizācijas sertifikātu kontu”.

5. Izslēgt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu.

6. Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Politiski represētajām personām piešķirtos sertifikātus ieskaita privatizācijas sertifikātu 

kontā, kas atvērts sertifikātiem par Latvijā nodzīvoto laiku. Ja tas nav atvērts, politiski represētajai 
personai atver privatizācijas sertifikātu kontu.”

7. Izteikt 10. panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Privatizācijas sertifikātu kontu kompensācijas saņēmējam atver, ja privatizācijas sertifikātu 

konts sertifikātiem par Latvijā nodzīvoto laiku vai politiski represētajām personām piešķirtajiem 
sertifikātiem nav atvērts.”

8. 17. pantā:
izslēgt otro daļu;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31)  Sertifikāta tirgus cena ir sertifikāta vidējā cena, kas tiek aprēķināta no starpniecības 

sabiedrību rīkotajās izsolēs pēdējās 10 dienās noslēgtajiem pirkuma līgumiem. Tās noteikšanai par 
pamatu ņem pēdējās 10 dienas, kurās ir slēgti pirkuma līgumi. Šo cenu oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis” publicē Ministru kabineta noteikta institūcija, kura apkopo informāciju par sertifikātu 
tirgū noslēgtajiem darījumiem.”;

izslēgt sesto un septīto daļu.

9.  18. pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5)  Valsts nodeva nav iekasējama par sertifikātu pārskaitīšanu privatizējamā valsts un 

pašvaldību īpašuma iegādei.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7)  Dokumenti, kas apliecina laulāto un pirmās vai otrās pakāpes radniecības attiecības, 

uzrādāmi pirms sertifikātu dāvinājuma noformēšanas.”;
papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:
“(81) Privatizācijas sertifikātu aprites administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;
izteikt divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(12) Kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopā 
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vai balsu skaits dalībnieku pilnsapulcē atsevišķi vai kopā ir mazāks par 25 procentiem un kuras 
privatizācijas procesā ir ieguvušas tiesības privatizēt valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, ir tādas 
pašas tiesības pirkt sertifikātus kā sertifikātu īpašniekiem — fiziskajām personām.

(13) Juridiskās personas var atvērt savus privatizācijas sertifikātu kontus, ievērojot šajā likumā 
noteiktos ierobežojumus.”;

papildināt sešpadsmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā minētie sertifikāti netiek ieskaitīti tās personas 

mantas sastāvā, kurai saskaņā ar šā likuma 3.1  pantu ir deleģēts sertifikātu kontu apkalpošanas 
uzdevums, kā arī tie nevar tikt izmantoti šīs personas kreditoru prasījumu segšanai.”

10. Pārejas noteikumos:
izslēgt 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11.  Kredītiestādes, kuras līdz šā likuma 3.1  panta pirmās daļas spēkā stāšanās dienai ir 

ieguvušas tiesības apkalpot privatizācijas sertifikātu kontus, var turpināt to veikt līdz privatizācijas 
sertifikātu kontu apkalpošanas nodošanai šā likuma 3.1 panta pirmajā daļā minētajai personai, bet 
ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. maijam.

12. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. maijam izdod šā likuma 4. panta 5.1 daļā 
un 18. panta 8.1 daļā minētos noteikumus. Līdz šo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās 
dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada 31. maijam ir piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 
16.  oktobra noteikumi Nr.712 “Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi” un Ministru 
kabineta 2003.  gada 11.  februāra noteikumi Nr.71 “Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un 
privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 7. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.



67

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 22 • 2013. gada 28. novembrī

Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

463. 583L/11 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.; 2011, 103., 
204. nr.; 2013, 187., 208. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 14. panta otrajā daļā vārdus “un valsts nodevas samaksas ir tiesības” ar vārdiem “ir 
tiesības par maksu”.

2.  20. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“20. pants. Valsts nodeva un maksa par pakalpojumu”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “maksājama valsts nodeva” ar vārdu “maksā”; 
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Valsts nodeva par ieraksta izdarīšanu reģistrā nedrīkst pārsniegt administratīvos 

izdevumus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju un attiecīgā ieraksta izdarīšanu.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 6. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

464. 584L/11 Grozījumi 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.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. 10.4 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai 

vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus (vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, 
kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots 
adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai 
citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), ja šī persona:

1) ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai 
pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un:
a) kā viens no bērna vecākiem, kurš pieprasījis vecāku pabalstu, atrodas bērna 

kopšanas atvaļinājumā,
b) kā viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas 

apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, kā 
audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā aizbildnis 
vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un 
audzina, atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts 
sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu,

c) kā pašnodarbinātais bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus;
2) ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai 

pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un ir 
nodarbināta bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai 
atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību 
kopt bērnu, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2)  Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar bērna kopšanas pabalstu vienai 

šā panta pirmajā daļā minētajai personai par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu 
laikposmu. Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir 
piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.”;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sociāli apdrošinātajai personai vienā apdrošināšanas gadījumā ir tiesības izvēlēties 

vecāku pabalstu uz vienu no šādiem periodiem: 
1) bērna kopšanai līdz viena gada vecumam;
2) bērna kopšanai līdz pusotra gada vecumam.

(5) Vienā apdrošināšanas gadījumā un par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas 
periodu pabalsta saņēmējam nav tiesību mainīt.”

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0103011995110632772&Req=0103011995110632772&Key=0103011997100132788&Hash=
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2. Izteikt 10.6 pantu šādā redakcijā:
“10.6 pants. Vecāku pabalsta apmērs
“(1) Vecāku pabalstu piešķir 70 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās 

apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne mazāk kā 171 euro mēnesī.
(2) Vecāku pabalstu pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai 

atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, 
vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, piešķir no pabalsta pieprasītāja 
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas šādā apmērā:

1) 60 procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt bērna kopšanai 
līdz viena gada vecumam;

2) 43,75  procentu apmērā pabalsta pieprasītājam, kurš izvēlējies to saņemt bērna 
kopšanai līdz pusotra gada vecumam.

(3) Vecāku pabalstu pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, 
bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā 
pašnodarbinātais, izmaksā 30 procentu apmērā no saskaņā ar šā panta otrās daļas nosacījumiem 
piešķirtā pabalsta apmēra.”

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24. un 25. punktu šādā redakcijā:
“22. Šā likuma 10.6 panta pirmā daļa ir spēkā līdz 2014. gada 30. septembrim.
23. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 10.4  panta pirmās un otrās daļas izteikšanu jaunā 

redakcijā, 10.4 panta ceturtā un piektā daļa, kā arī 10.6 panta otrā un trešā daļa stājas spēkā 2014. gada 
1. oktobrī.

24. Pabalsta saņēmējam, kuram vecāku pabalsts 70 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja 
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas piešķirts līdz 2014. gada 30. septembrim, par bērna kopšanas 
periodu, kas turpinās no 2014. gada 1. oktobra, šā pabalsta izmaksu noteiktajā apmērā un kārtībā 
turpina līdz bērna viena gada vecumam, bet no viena gada līdz pusotram gadam piešķir naudas 
pabalstu 100 euro mēnesī, izmaksu nodrošinot saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam 
gadam no valsts pamatbudžeta dotācijas, kura tiek ieskaitīta invaliditātes, maternitātes un slimības 
speciālajā budžetā.

25. Pabalsta saņēmējam, kuram līdz 2013.  gada 31.  decembrim piešķirtā vecāku pabalsta 
apmērs ir mazāks par šā likuma 10.6 panta pirmajā daļā noteikto minimālo pabalsta apmēru un tā 
izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2014. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
no 2014. gada 1. janvāra pārrēķina vecāku pabalsta apmēru, nosakot to minimālajā apmērā, kāds 
noteikts no 2014. gada 1. janvāra, un starpību izmaksā līdz 2014. gada 30. aprīlim.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 6. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

465. 585L/11 Grozījumi Politisko partiju likumā
Izdarīt Politisko partiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 

2006, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17. panta otrajā daļā vārdus “un valsts nodevas samaksas ir tiesības” ar vārdiem “ir 
tiesības par maksu”.

2. 23. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“23. pants. Valsts nodeva un maksa par pakalpojumu”;
izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2)  Par partiju reģistra izraksta un reģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai kopijas 

izsniegšanu, kā arī par izziņas izsniegšanu maksā normatīvajos aktos par partiju reģistra iestādes 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem noteikto maksu par pakalpojumu.

(3) Valsts nodeva par ieraksta izdarīšanu partiju reģistrā nedrīkst pārsniegt administratīvos 
izdevumus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju un attiecīgā ieraksta izdarīšanu.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 6. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

466. 586L/11 Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistru”

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.; 1991, 27./28. nr.; 1992, 18./19. nr.; Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 5., 11. nr.; 1998, 1. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 
5., 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 4., 8., 22. nr.; 2005, 7. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 24. nr.; 
2008, 8. nr.; 2009, 3., 9., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2012, 199. nr.; 2013, 97. nr.) šādus 
grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
“21) nodrošināt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbību un attīstību;”.

2. Izslēgt 2. panta sestās daļas trešo teikumu.

3. Papildināt 4. pantu ar 5.4, 5.5, 5.6 un 5.7 punktu šādā redakcijā:
“54) uztur un pilnveido Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un nodrošina tās 

sadarbspēju ar citām valsts informācijas sistēmām;
 55) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina Uzņēmumu reģistra uzturēto 

datu pieejamību sabiedrībai tiešsaistes datu pārraides režīmā;
 56) nodrošina reģistrācijas lietu pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā 

vidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību;
57) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un sniedz informāciju no Uzņēmumu 

reģistra informācijas sistēmas;”.

4. Izteikt 4.1 panta sestās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3) ka persona ir samaksājusi par pakalpojumu;”.

5. Papildināt 4.4 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“Uzņēmumu reģistrs izmanto savai darbībai nepieciešamos citu valsts informācijas sistēmu 

datus, lai pārliecinātos par tam sniegto datu pareizību.”

6. Papildināt otro nodaļu ar 4.8, 4.9, 4.10 un 4.11 pantu šādā redakcijā:
“4.8 pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un 

turētājs ir Uzņēmumu reģistrs.
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas programmnodrošinājums un tehniskie līdzekļi, 

kas nodrošina šīs sistēmas darbību, ir valsts īpašums.
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā elektroniskā formā reģistrē šajā likumā minētos 

tiesību subjektus un juridiskos faktus, ved šajā likumā noteiktos reģistrus, glabā normatīvajos aktos 
par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju noteiktos dokumentus, kā arī kārto reģistrācijas 
lietas.

http://likumi.lv/doc.php?id=72847
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Uzņēmumu reģistrs ar savas informācijas sistēmas palīdzību nodrošina pieejamību 
normatīvajos aktos noteiktajām ziņām par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem 
faktiem, kā arī veic citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā jaunākos (aktuālos) datus reģistrē, vienlaikus 
saglabājot iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus.

Ierakstus Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā izdara atbilstoši šajā likumā noteiktajam 
ierakstu izdarīšanas tiesiskajam pamatam.

Uz ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā attiecas šā likuma normas, 
kā arī normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju 
Uzņēmumu reģistrā.

4.9 pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstu tiesiskais statuss
Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstiem ir publiska ticamība, ja 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
4.10 pants. Personu tiesības izmantot Uzņēmumu reģistra informāciju
Uzņēmumu reģistrs pēc Saeimas, Ministru kabineta, valsts tiešās pārvaldes iestāžu, 

tiesībaizsardzības un kontroles institūciju un pašvaldību pieprasījuma, kā arī pēc citu tādu 
valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, un tiesu izpildītāju 
pieprasījuma savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no reģistriem sniedz bez maksas, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Maksātnespējas procesa administratoriem 
ir tiesības bez maksas saņemt savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no reģistriem 
Maksātnespējas likumā noteiktajā apjomā.

Ikvienam ir tiesības, iesniedzot Uzņēmumu reģistram attiecīgu rakstveida iesniegumu 
(papīra formā vai elektroniski), pieprasīt un saņemt informāciju no reģistriem, tajā skaitā 
informāciju atkalizmantošanai komerciālos un nekomerciālos nolūkos. Informāciju sniedz, 
izmanto un apstrādā, ievērojot normatīvajos aktos par informācijas atklātību un fizisko personu 
datu aizsardzību noteiktos ierobežojumus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiesību subjektu 
un juridisko faktu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus, ja saņemts 
ieinteresētās personas rakstveida (tajā skaitā elektronisks) pieprasījums. Ikviens var pieprasīt 
Uzņēmumu reģistram izziņu par to, ka noteiktas ziņas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros nav 
ierakstītas, ir grozītas vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistram nav iesniegti. Izsniedzamo 
dokumentu atvasinājumu pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien 
šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Papīra dokumentu elektroniskā 
atvasinājuma pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā 
dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā 
gadījumā, ja dokumenta pieprasītājs ir nepārprotami pieprasījis šāda apliecinājuma sniegšanu.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka Maksātnespējas likumā noteiktie maksātnespējas reģistra 
ieraksti, kreditoru sapulces darba kārtība, kā arī administratora paziņojums kreditoriem par 
kreditoru sapulci ir pieejams bez maksas Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā.

Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju (izņemot reģistrācijas lietā esošo 
dokumentu atvasinājumus) Uzņēmumu reģistrs sniedz standartizētā apjomā un veidā.

Uzņēmumu reģistrs ar informācijas pieprasītāju var vienoties par pastāvīgu sadarbību 
reģistra rīcībā esošās informācijas sniegšanā. Par regulāru informācijas sniegšanu no Uzņēmumu 
reģistra vestajiem reģistriem, tajā skaitā par regulāru atjauninātas informācijas izsniegšanu, 
Uzņēmumu reģistrs un informācijas pieprasītājs slēdz sadarbības līgumu, starpresoru vienošanos 
vai administratīvo līgumu. Administratīvo līgumu slēdz bez saskaņošanas ar institūciju, kurā var 
apstrīdēt attiecīgo administratīvo aktu. Ministru kabinets nosaka administratīvā līguma noslēgšanas 
kārtību un nosacījumus. 
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Par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros esošās informācijas sagatavošanu, sniegšanu vai 
pieejamības nodrošināšanu un izmantošanu (izņemot šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktos 
gadījumus), tajā skaitā atkalizmantošanu komerciālos un nekomerciālos nolūkos, pieprasītājs 
maksā normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem noteiktajā 
apmērā.

Ministru kabinets nosaka no reģistriem sniedzamās informācijas apjomu, tās pieprasīšanas 
un izsniegšanas kārtību, kā arī maksas par informācijas sniegšanu samaksas kārtību.

Uzņēmumu reģistrs var atteikt izpildīt informācijas pieprasījumu normatīvajos aktos par 
informācijas atklātību noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja nav ievērotas prasības, kas noteiktas 
normatīvajos aktos par informācijas pieprasīšanu un sniegšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem 
reģistriem. 

Galvenā valsts notāra lēmumu par atteikumu izpildīt informācijas pieprasījumu vai par 
Uzņēmumu reģistra rīcību, kas izpaudusies kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana, 
var pārsūdzēt šā likuma 19. pantā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var 
pārsūdzēt Informācijas atklātības likuma 15. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.11 pants. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta tiesiskā šķēršļa izpildes nodrošināšana
Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu par personas iekļaušanu riska 

personu sarakstā, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par:
1) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par 

komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, prokūrista, 
likvidatora vai personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas 
saistītas ar filiāli, iecelšanu un šī persona ir iekļauta riska personu sarakstā;

2) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par 
personālsabiedrības pārstāvēttiesīgā biedra ierakstīšanu komercreģistrā un šī 
persona ir iekļauta riska personu sarakstā;

3) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par 
komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās pārstāvēttiesīgais biedrs, 
izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis vai prokūrists ir iekļauts riska 
personu sarakstā;

4) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts 
filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersanta 
filiāli darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir iekļauta riska personu sarakstā;

5) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par 
komercsabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās 
izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa vai prokūrista iecelšanu un 
attiecīgais izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis vai prokūrists ir 
iekļauts riska personu sarakstā;

6) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par 
komercsabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un likvidatora iecelšanu 
un attiecīgais likvidators ir iekļauts riska personu sarakstā.”

7. Izteikt 7. panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas 

paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem Bāriņtiesu likumā noteiktajā kārtībā, pie zvērināta notāra vai 
Uzņēmumu reģistra amatpersonas.”
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8. Aizstāt 8. panta trīspadsmitajā daļā vārdus “ņemama valsts nodeva” ar vārdiem “maksā 
atbilstoši noteiktajai maksai par pakalpojumu”.

9. Izslēgt 9. pantu.

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 6. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

467. 587L/11 Grozījums Informācijas tehnoloģiju drošības likumā
Izdarīt Informācijas tehnoloģiju drošības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 178.  nr.; 2012, 

179. nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:
“10. pants. Nacionālā informācijas tehnoloģiju drošības padome
Lai koordinētu ar informācijas tehnoloģiju drošību saistītās politikas izstrādi, kā arī attiecīgu 

uzdevumu un pasākumu plānošanu un īstenošanu, Ministru prezidents izveido Nacionālo 
informācijas tehnoloģiju drošības padomi, kuras darbību nodrošina vadošā valsts pārvaldes iestāde 
valsts aizsardzības nozarē.”

Likums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 6. novembrī.

Valsts prezidents A. Bērziņš

Rīgā 2013. gada 22. novembrī

Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 22.11.2013., Nr. 228.
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468. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 31. oktobra sēdē ievēlējusi Ilmāru Rimšēviču par Latvijas 

Bankas prezidentu.
Lēmums stājas spēkā 2013. gada 21. decembrī.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2013. gada 31. oktobrī

469. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7.  novembra sēdē, pamatojoties uz tiesību ekspertu 

viedokļiem un Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, tiesībsarga, Saeimas Juridiskā biroja, 
Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Biznesa augstskolas “Turība” atzinumiem, 
nolēmusi noraidīt Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iniciatīvu “Saglabāt latu kā Latvijas valūtu”.

Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

Rīgā 2013. gada 7. novembrī
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