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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2011. gada 22. decembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

501. 4L/11

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
sabiedriskajām vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma Rīga (Tīnūži)—Koknese rekonstrukcijas
projekta īstenošanai

1.pants. Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām — valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)—
Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai — nekustamo īpašumu “Krustceles” Krapes pagastā,
Ogres novadā (kadastra Nr.7452 005 0114, reģistrēts Ogres zemesgrāmatu nodaļas Krapes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000155170) 2,4 hektāru platībā.
2.pants. Šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums atsavināms, ievērojot Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 3.punktu.
3.pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.decembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 14. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 14.12.2011., Nr.196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

502. 5L/11

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto
ienākumu deklarēšanas likums

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma
(1) Likuma mērķis ir sekmēt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu
atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas, kā arī dot
fiziskajām personām iespēju deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
apliekamos ienākumus, izņemot tos ienākumus, kurus personai bija tiesības nedeklarēt (turpmāk —
nedeklarētie ienākumi).
(2) Likums nosaka fizisko personu pienākumu deklarēt mantisko stāvokli, mantiskā
stāvokļa deklarācijas iesniedzējus, iesniegšanas kritērijus un kārtību, mantiskā stāvokļa deklarācijā
iekļaujamās ziņas, iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumus, mantiskā stāvokļa
deklarācijas iesniedzēju pienākumus un tiesības, īpašus noteikumus attiecībā uz skaidras naudas
uzkrājumiem, personas atbildību par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu vai apzināti
nepatiesu ziņu sniegšanu tajā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta kompetenci šā likuma izpildē.
2.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēji
(1) Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz:
1) persona, kura 2011.gada 31.decembrī pulksten 24 pēc Latvijas laika ir Latvijas
pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks (kuram izsniegta pastāvīgās uzturēšanās
atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus — Latvijas
Republikas rezidents likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, kā arī atbilst
vismaz vienam no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem;
2) Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks (kuram izsniegta pastāvīgās
uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), kas neatbilst šīs
daļas 1.punktā minētajiem kritērijiem, bet pēc 2012.gada 1.janvāra kļūst par Latvijas
Republikas rezidentu likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un vienlaikus
atbilst vismaz vienam no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem tā
gada 31.decembrī pulksten 24, kurā kļūst par Latvijas Republikas rezidentu.
(2) Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz arī šā panta pirmās daļas 1.punktā minēta persona,
kura neatbilst nevienam no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, ja tā vēlas deklarēt
laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un saskaņā ar Latvijas
Republikas nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasībām nedeklarētos ienākumus, kas
to gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” prasībām.
(3) Personai nav jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, ja tās īpašumā ir tikai Valsts vienotajā
datorizētajā zemesgrāmatā, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, Civilās aviācijas gaisa
kuģu reģistrā, Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā un
Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē reģistrēts īpašums.
(4) Mantiskā stāvokļa deklarāciju ir tiesības iesniegt šā panta pirmajā daļā minētai personai,
kura neatbilst nevienam no šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, ja tā vēlas
deklarēt tādu īpašumu, kas nav reģistrēts šā panta trešajā daļā minētajos reģistros.
(5) Personai, kas 2012.gadā iesniedz kārtējā gada deklarāciju likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 23.pantā noteiktajā kārtībā, ir tiesības neiesniegt mantiskā
stāvokļa deklarāciju šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā uz personu attiecas šā
likuma 8.panta prasības.
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3.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas kritēriji
(1) Mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz persona, kas atbilst vismaz vienam no šādiem
kritērijiem:
1) personai īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs ir nekustamais īpašums (ķermeniskas
lietas, kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot) vai tā daļas,
ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma tiesības uz kuru persona
nav nostiprinājusi attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2) persona ir ieguvusi īpašumā Latvijā tādu nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma
tiesības uz kuru nav nostiprinājusi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kura
kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
3) personai īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs ir transportlīdzeklis (mehāniskais
sauszemes vai ūdens transportlīdzeklis) vai gaisa kuģis;
4) personai īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri,
pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas), kuru kopējā iegādes vērtība
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam;
5) personai īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri,
pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas);
6) personai īpašumā Latvijā ir kāds no šādiem finanšu instrumentiem Finanšu
instrumentu tirgus likuma izpratnē, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus
vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam:
a) parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),
b) vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus
vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,
c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri,
kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo
ieguldījumu uzņēmumos,
d) naudas tirgus instrumenti;
7) personai īpašumā ārvalstīs ir kāds no šādiem finanšu instrumentiem Finanšu
instrumentu tirgus likuma izpratnē:
a) parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas),
b) vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus
vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā,
c) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri,
kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo
ieguldījumu uzņēmumos,
d) naudas tirgus instrumenti;
8) personas naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu Latvijā un ārvalstīs
vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs (turpmāk — Latvijā vai ārvalstīs) kopējā summa
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam;
9) visu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu)
Latvijā vai ārvalstīs personas uzkrāto līdzekļu kopējā summa pārsniedz 10 000 latus vai
to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
10) personai Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas
parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
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11) persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru
kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu
valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
12) personai īpašumā vai kopīpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir īpašums (lieta vai lietu
kopība), kurš nav šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minēts
īpašums, finanšu līdzekļi vai saistības un kura vērtība, pēc personas ieskatiem,
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas
noteiktajam valūtas kursam;
13) persona ir patiesais labuma guvējs Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederoša vai
pārvaldīšanā nodota šīs daļas 4., 5., 6. vai 7.punktā minētā īpašuma, ja īpašumu
kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.
(2) Deklarēšanas pienākumu tādu nepilngadīgo personu vietā, kuras atbilst kādam no šā
panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, arī attiecībā uz bērna brīvo mantu, kas izņemta no
vecāku pārvaldības, ja bērns sasniedzis 16 gadu vecumu, izpilda vecāki vai aizbildņi. Aizgādnībā
esošu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi. Ja bārenis vai bez vecāku gādības
palicis bērns ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē, minēto pienākumu viņa vietā izpilda iestādes
vadītājs. Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns nodots audžuģimenē, minēto pienākumu
viņa vietā izpilda bāriņtiesa. Rīcībnespējīgu personu vietā deklarēšanas pienākumu izpilda aizgādņi
vai, ja personai aizgādnis nav iecelts, bāriņtiesa.
(3) Persona, aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, nenorāda informāciju, kas ir pieejama
šā likuma 2.panta trešajā daļā minētajos reģistros.
(4) Persona, lai noteiktu šā panta pirmajā daļā minētā īpašuma, finanšu līdzekļu vai saistību
kopējās iegādes vērtības vai kopējās summas ekvivalentu ārvalstu valūtā, izmanto Latvijas Bankas
noteikto valūtas kursu attiecīgi šā likuma 4.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā dienā, pēc
stāvokļa, kurā tiek norādītas ziņas mantiskā stāvokļa deklarācijā.
(5) Šā likuma piemērošanas nolūkā par iegādes vērtību ir uzskatāma vērtība, kas atbilst par
konkrēto īpašumu faktiski samaksātajai summai un konkrētajā īpašumā izdarīto ieguldījumu
summai.
(6) Ja manta iegūta dāvinājuma ceļā, par tās iegādes vērtību uzskata dāvinājuma līgumā
norādīto vērtību; ja manta iegūta mantojuma ceļā, — mantojuma masā ietilpstošā konkrētās mantas
vērtība; ja manta iegūta maiņas ceļā, — maiņas līgumā norādītā vērtība; ja šajā pantā minētais
īpašums ir izveidots, — tā izveidošanas izmaksas.
(7) Ja dāvinājuma vai mantojuma ceļā ir iegūts nekustamais īpašums, bet dāvinājuma vai
mantojuma līgumā nav norādīta tā vērtība, tad par iegādes vērtību uzskata aktuālo kadastrālo
vērtību, attiecībā uz citu mantu — šīs mantas novērtējumu naudas izteiksmē pēc nominālvērtības
vai tirgus cenām.
(8) Ja maiņas ceļā ir iegūts īpašums, bet maiņas līgumā nav norādīta tā vērtība, tad par šā
īpašuma vērtību ir uzskatāma tā īpašuma iegādes vērtība, kurš tika maiņas ceļā atdots.
(9) Ja nav iespējams noteikt šā panta pirmās daļas 2., 4., 6., 12. un 13.punktā minētā īpašuma
iegādes vērtību, persona atbilstību šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem vērtē secīgi, par
pamatu ņemot tirgus vērtību vai nominālvērtību, vai jebkuru citu identificējamu vai pārbaudāmu
vērtību.
4.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas kārtība
(1) Šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā vai 2.panta otrajā vai ceturtajā daļā minētā
persona mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam no 2012.gada 1.marta
līdz 1.jūnijam. Mantiskā stāvokļa deklarācijā norāda ziņas pēc stāvokļa 2011.gada 31.decembrī
pulksten 24.
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(2) Šā likuma 2.panta pirmās daļas 2.punktā minētā persona mantiskā stāvokļa deklarāciju
iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam no 1.marta līdz 1.jūnijam nākamajā kalendāra gadā pēc tā
gada, kurā kļuvusi par Latvijas Republikas rezidentu likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē.
Mantiskā stāvokļa deklarācijā norāda ziņas pēc stāvokļa tā gada 31.decembrī pulksten 24, kurā
persona kļuvusi par Latvijas Republikas rezidentu likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē.
(3) Persona mantiskā stāvokļa deklarāciju aizpilda atbilstoši šā likuma pielikumā pievienotajai
mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapai. Persona ir tiesīga mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegt
Valsts ieņēmumu dienestam personīgi, elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu
vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai pa pastu.
(4) Ja personai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju
šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā laika posmā, tai ir pienākums deklarāciju iesniegt
triju mēnešu laikā pēc attiecīgo iemeslu izbeigšanās. Šajā gadījumā persona mantiskā stāvokļa
deklarācijai pievieno informāciju par objektīvajiem iemesliem, kas pamato personas nespēju
iesniegt deklarāciju attiecīgi šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajā laika posmā.
(5) Personai ir tiesības triju mēnešu laikā pēc mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas
precizēt tajā iekļautās ziņas, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam jaunu deklarāciju.
5.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļaujamās ziņas
(1) Aizpildot mantiskā stāvokļa deklarāciju, persona norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu
un uzvārdu, personas kodu, bet, ja tāda nav, — nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai citu
personu identificējošu informāciju un pēc izvēles kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas
adrese vai papildu adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese).
(2) Mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļauj šādas ziņas:
1) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā minēto nekustamo īpašumu vai tā
daļām — nekustamā īpašuma veids, valsts, kurā nekustamais īpašums atrodas,
nekustamā īpašuma adrese vai, ja tādas nav, cita nekustamo īpašumu identificējoša
informācija, norāde par to, vai nekustamais īpašums ir īpašumā vai kopīpašumā, un,
ja iespējams, ziņas par līdzīpašnieku;
2) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minēto nekustamo īpašumu —
nekustamā īpašuma veids, nekustamā īpašuma iegādes vērtība un valūta, nekustamā
īpašuma adrese, norāde par to, vai nekustamais īpašums ir īpašumā vai kopīpašumā,
un, ja iespējams, ziņas par līdzīpašnieku;
3) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktā minēto īpašumu — transportlīdzekļa
veids, transportlīdzekļa marka un, ja ir, arī izlaides gads, reģistrācijas gads un numurs;
4) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minēto īpašumu — kapitāla daļu veids,
kapitāla daļu skaits, kapitāla daļu iegādes vērtība un valūta, tās personas nosaukums,
kuras kapitālā ir izdarīts ieguldījums, un, ja ir, arī reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese;
5) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 5.punktā minēto īpašumu — kapitāla daļu veids,
kapitāla daļu skaits, kapitāla daļu iegādes vērtība un valūta, tās personas nosaukums,
kuras kapitālā ir izdarīts ieguldījums, un, ja ir, arī reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese;
6) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktā minēto  īpašumu — finanšu instrumentu
veids, finanšu instrumentu skaits, finanšu instrumentu iegādes vērtība un valūta, tās
personas nosaukums, kura izlaidusi finanšu instrumentus, un, ja ir, arī reģistrācijas
numurs un juridiskā adrese;
7) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā minēto īpašumu — finanšu instrumentu
veids, finanšu instrumentu skaits, finanšu instrumentu iegādes vērtība un valūta, tās
personas nosaukums, kura izlaidusi finanšu instrumentus, un, ja ir, arī reģistrācijas
numurs un juridiskā adrese;
7
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8)

par šā likuma 3.panta pirmās daļas 8.punktā minētajiem finanšu līdzekļiem:
a) par bezskaidras naudas uzkrājumiem — uzkrājumu summa un valūta,
kredītiestādes, krājaizdevu sabiedrības vai pasta norēķinu sistēmas vai citas
finanšu institūcijas nosaukums un, ja ir, arī reģistrācijas numurs un juridiskā
adrese,
b) par skaidras naudas uzkrājumiem — uzkrājumu summa un valūta;
9) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem finanšu līdzekļiem — finanšu
līdzekļu uzkrājumu veids, uzkrājumu summa un valūta, fonda vai apdrošinātāja
nosaukums un, ja ir, arī reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
10) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 10.punktā minētajām saistībām — kopējās
summas neatmaksātā daļa un valūta, aizņēmuma izsniedzēja nosaukums un, ja
ir, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, vai arī aizņēmuma izsniedzēja vārds,
uzvārds, personas kods, bet, ja tāda nav, — nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
vai cita personu identificējoša informācija;
11) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām saistībām — kopējās
summas neatgūtā daļa un valūta, aizdevuma saņēmēja nosaukums un, ja ir,
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, vai arī aizdevuma saņēmēja vārds, uzvārds,
personas kods, bet, ja tāda nav, — nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai cita
personu identificējoša informācija;
12) par šā likuma 3.panta pirmās daļas 12.punktā minēto īpašumu (lietu vai lietu
kopību), pēc personas ieskatiem, — īpašuma veids, raksturīgas pazīmes (īpašības,
daudzums), iegādes vērtība, valūta;
13) ja mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzējs ir patiesā labuma guvējs Noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē
no citai personai piederoša vai pārvaldīšanā nodota šīs daļas 4., 5., 6. un 7.punktā
minētā īpašuma, — tās personas nosaukums un, ja ir, arī reģistrācijas numurs un
juridiskā adrese, vai arī vārds, uzvārds un personas kods, bet, ja tāda nav, — nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs vai cita to personu identificējoša informācija, no
kurai piederoša vai pārvaldīšanā nodota īpašuma tiek gūts labums, līguma, ja tāds
ir, slēgšanas datums, līguma priekšmets un tā iegādes vērtība, par kuru ir noslēgts
līgums;
14) par laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtiem
un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu
prasībām nedeklarētiem ienākumiem, kas to gūšanas brīdī bija apliekami ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
prasībām, — ienākumu kopējā summa latos un saskaņā ar šā likuma 6.panta otro
daļu aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa latos.
(3) Norādot mantiskā stāvokļa deklarācijā šā panta otrajā daļā minētās ziņas, personai ir
tiesības iekļaut papildu informāciju, kas, pēc personas ieskatiem, ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par tās
mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem.
(4) Norādot mantiskā stāvokļa deklarācijā šā panta otrās daļas 2., 4., 6., 9., 10., 11., 12. un
13.punktā minētās ziņas, persona atsevišķi sniedz informāciju tikai par to īpašumu, finanšu
līdzekļiem un saistībām, kuru iegādes vērtība vai kopējā summa ar vienu dalībnieku pārsniedz
1000 latus.
6.pants. Iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumi
(1) Personai no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ir tiesības, aizpildot mantiskā stāvokļa
deklarācijas III daļu “Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi”,
deklarēt laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un saskaņā
ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasībām nedeklarētos
8
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ienākumus, kas to gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām.
(2) Personas mantiskā stāvokļa deklarācijas III daļā “Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli apliekamie ienākumi” deklarētiem laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz
2007.gada 31.decembrim gūtiem un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošu
normatīvo aktu prasībām nedeklarētiem ienākumiem, kas to gūšanas brīdī bija apliekami ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām,
piemērojama samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15 procentu apmērā.
(3) Ja persona saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir deklarējusi laika posmā no 1991.gada
1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu
reglamentējošu normatīvo aktu prasībām nedeklarētus ienākumus, kas to gūšanas brīdī bija
apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
prasībām, un par deklarētiem ienākumiem nomaksājusi šā panta otrajā daļā noteikto iedzīvotāju
ienākuma nodokli 15 procentu apmērā, tiek uzskatīts, ka attiecībā uz deklarēto ienākumu
summu, kas norādīta mantiskā stāvokļa deklarācijas III daļā “Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli apliekamie ienākumi”, persona ir izpildījusi Latvijas Republikas nodokļu jomu
reglamentējošu normatīvo aktu prasības par ienākumu deklarēšanu un nodokļu un ar tiem saistīto
maksājumu nomaksu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē.
(4) Šā panta trešās daļas nosacījums par to, ka persona ir izpildījusi Latvijas Republikas
nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasības par ienākumu deklarēšanu un nodokļu un
ar tiem saistīto maksājumu nomaksu likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē, netiek
attiecināts uz personu:
1) pret kuru notiek kriminālprocess saistībā ar izvairīšanos no nodokļu un tiem
pielīdzināto maksājumu nomaksas par ienākumiem, kas gūti laika posmā no
1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim;
2) pret kuru notiek administratīvā pārkāpuma lietvedība vai administratīvais process
saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksu par laika posmā no
1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūto administratīvā pārkāpuma
lietvedībā vai administratīvajā procesā noteikto ienākumu daļu;
3) kurai bija piešķirts vai šobrīd ir piešķirts valsts amatpersonas statuss un kura savus
ienākumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir deklarējusi valsts amatpersonas
deklarācijās.
(5) Iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumi nav attiecināmi uz ienākumiem,
kas gūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar noziedzīgu nodarījumu, izņemot ienākumus,
kas gūti laika posmā  no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, izvairoties no nodokļu
un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.
7.pants. Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēja pienākumi un tiesības
(1) Persona mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedz šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā un
termiņā.
(2) Personai ir pienākums 30 dienu laikā pēc mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas par
tajā deklarēto laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūto un saskaņā ar
Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasībām nedeklarēto, gūšanas
brīdī saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli apliekamo ienākumu summu atbilstoši šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajai iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likmei aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu iemaksāt valsts
pamatbudžetā pilnā apmērā, pārskaitot to iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē. Ja
aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa pārsniedz 1500 latus, persona veic maksājumu
trijās reizēs — līdz 16.jūnijam, 16.septembrim un 16.decembrim, katru reizi iemaksājot trešo
daļu no kopējās summas. Uz šo nodokļa maksājumu ir attiecināmas likuma “Par nodokļiem un
nodevām” normas par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu, nokavējuma naudas aprēķināšanu
9
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un nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu piedziņu.
(3) Personai ir tiesības bez maksas Valsts ieņēmumu dienestā saņemt konsultācijas par
mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapas aizpildīšanu.
8.pants. Īpaši noteikumi attiecībā uz skaidras naudas uzkrājumiem
(1) Ja šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona ir iesniegusi mantiskā stāvokļa
deklarāciju un tajā ir norādījusi šā likuma 5.panta otrās daļas 8.punkta “b” apakšpunktā minēto
informāciju, un ir Latvijas Republikas rezidents likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē,
tā savu skaidras naudas uzkrājumu kopsummas daļu, kas pārsniedz 10 000 latus, iemaksā kontā
kredītiestādē.
(2) Valsts amatpersona, kas iesniedz kārtējā gada deklarāciju par 2011.gadu, likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 24.panta pirmās daļas 7.punktā minēto
naudas uzkrājumu kopsummas daļu, kas pārsniedz 20 Latvijā noteiktās minimālās mēnešalgas,
iemaksā kontā kredītiestādē.
(3) Kārtību un termiņu, kādā šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas skaidras
naudas uzkrājumus iemaksā kontā kredītiestādē, nosaka Ministru kabinets.
9.pants. Atbildība par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu vai apzināti nepatiesu
ziņu sniegšanu tajā
Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu
tajā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos paredzētās administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības.
10. pants. Metodiskā palīdzība un konsultācijas deklarācijas aizpildīšanā
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanu
mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanā.
Pārejas noteikums
Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.februārim izdod šā likuma 8.panta trešajā daļā minētos
noteikumus.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.decembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 14. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 14.12.2011., Nr.196.
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Deklarētās dzīvesvietas adrese vai
papildu adrese:

Pa pastu

Lūdzam norādīt ērtāko saziņas formu

Pa tālruni

Pa e-pastu

Personas kods,
ja tāda nav, — nodokļu maksātāja
reģistrācijas numurs vai cita personu
identificējoša informācija
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:

Mantiskā stāvokļa deklarācija personām, kuras kļūst par Latvijas Republikas
rezidentu pēc 2011.gada 31.decembra un atbilst kādam no Fizisko personu
mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma 3.pantā
minētajiem kritērijiem:
Par personu, kurai ir pienākums aizpildīt deklarāciju
Par nepilngadīgu vai rīcībnespējīgu personu
Par personu, kura brīvprātīgi aizpilda deklarāciju
Gads, kurā persona kļuvusi par Latvijas Republikas rezidentu
_____________________________

Kontaktinformācija:
(aizpildīt pēc izvēles)

Personas vārds, uzvārds

☐ — atzīmē ar “X”, ja tiek iesniegta precizēta deklarācija
Piezīme. Atzīmēt vajadzīgo.

Mantiskā stāvokļa deklarācija pēc stāvokļa 2011.gada 31.decembrī pulksten 24:
Par personu, kurai ir pienākums aizpildīt deklarāciju
Par nepilngadīgu vai rīcībnespējīgu personu
Par personu, kura brīvprātīgi aizpilda deklarāciju

Deklarācijas veids

Mantiskā stāvokļa deklarācija

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto
ienākumu deklarēšanas likuma pielikums
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Valsts

Vai nekustamais
īpašums ir īpašumā vai
kopīpašumā

Ja nekustamais īpašums ir kopīpašumā,
ziņas par līdzīpašnieku*

Nekustamā īpašuma
iegādes vērtība
Valūta

Nekustamā īpašuma
adrese

Vai nekustamais
īpašums ir īpašumā vai
kopīpašumā

Ja nekustamais īpašums
ir kopīpašumā, ziņas par
līdzīpašnieku*

*norādīt, ja šāda informācija ir
Piezīme. Nekustamā īpašuma kopējo iegādes vērtību norādīt latos. Katra atsevišķa nekustamā īpašuma iegādes vērtību, kura pārsniedz 1000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā, norādīt attiecīgajā valūtā.

Kopā:
Tai skaitā informācija par tādu nekustamo īpašumu vai tā daļu, kura iegādes vērtība pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

Nekustamā īpašuma veids

2. Latvijā īpašumā vai kopīpašumā esošais nekustamais īpašums un tā daļas, īpašuma tiesības uz kurām nav nostiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā

*norādīt, ja šāda informācija ir

Nekustamā īpašuma veids

Nekustamā īpašuma adrese vai, ja
tādas nav, cita nekustamo īpašumu
identificējoša informācija

I. Īpašumi
1. Ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošais nekustamais īpašums un tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, īpašuma tiesības uz kuru
nav nostiprinātas attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Informācija par deklarācijas aizpildītāju, ja deklarāciju aizpilda par nepilngadīgu vai rīcībnespējīgu personu
Personas vārds, uzvārds
Personas kods,
Kontaktinformācija
ja tāda nav, — nodokļu
(aizpildīt pēc izvēles) —
maksātāja reģistrācijas
deklarētās dzīvesvietas
numurs vai cita personu
adrese vai papildu adreidentificējoša informāse, tālruņa numurs vai
cija
e-pasta adrese

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 24 • 2011. gada 22. decembrī

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa izlaides
gads*

Transportlīdzekļa  
reģistrācijas gads*

Transportlīdzekļa
reģistrācijas numurs*

Kapitāla daļu iegādes
vērtība
Valūta
nosaukums

reģistrācijas numurs*

juridiskā adrese*

Kapitāla daļu skaits

*norādīt, ja tāds ir

Kapitāla daļu veids

Kapitāla daļu iegādes
vērtība
Valūta

nosaukums

reģistrācijas numurs*

juridiskā adrese*

Persona, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums

5.  Ārvalstīs īpašumā esošās kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas)

*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Kapitāla daļu kopējo iegādes vērtību norādīt latos. Par katras atsevišķas personas, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums, kapitāla daļām, kuru
iegādes vērtība pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, iegādes vērtību norādīt attiecīgajā valūtā.

Kopā:
Tai skaitā informācija par personas, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums, kapitāla daļām, kuru iegādes vērtība pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu
valūtā:

Kapitāla daļu veids Kapitāla daļu skaits

Persona, kuras kapitālā izdarīts ieguldījums

4. Latvijā īpašumā esošās kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma daļas, pajas, akcijas)

*norādīt, ja šāda informācija ir

Transportlīdzekļa veids

3. Ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā esošais transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens transportlīdzeklis) un gaisa kuģis
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Finanšu
instrumentu
iegādes vērtība

Valūta

Persona, kura izlaidusi finanšu instrumentus
reģistrācijas numurs*
nosaukums
juridiskā adrese*

Finanšu
instrumentu
iegādes vērtība
Valūta
nosaukums

reģistrācijas numurs*

juridiskā adrese*

Persona, kura izlaidusi finanšu instrumentus

Raksturīgas pazīmes (īpašības, daudzums)

Iegādes vērtība, pēc
personas ieskatiem

Valūta

Piezīme. Īpašuma (lietas vai lietu kopības) kopējo iegādes vērtību norādīt latos. Katra atsevišķa īpašuma (lietas vai lietu kopības) iegādes vērtību, kura
pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, norādīt attiecīgajā valūtā.

Kopā:
Tai skaitā informācija par īpašumu (lietu vai lietu kopību), kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

Īpašuma veids

8. Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts mantiskā stāvokļa deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā un 9., 10., 11., 12. un 13.punktā

*norādīt, ja tāds ir

Finanšu
Finanšu
instrumentu veids instrumentu skaits

7. Ārvalstīs īpašumā esošie finanšu instrumenti

*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Finanšu instrumentu kopējo iegādes vērtību norādīt latos. Par katras atsevišķas personas, kura izlaidusi finanšu instrumentus, finanšu
instrumentiem, kuru iegādes vērtība pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, iegādes vērtību norādīt attiecīgajā valūtā.

Kopā:
Tai skaitā informācija par personas, kura izlaidusi finanšu instrumentus, finanšu instrumentiem, kuru iegādes vērtība pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā:

Finanšu
Finanšu
instrumentu veids instrumentu skaits

6. Latvijā īpašumā esošie finanšu instrumenti
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Valūta

Kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, pasta norēķinu sistēma vai cita finanšu
institūcija
nosaukums
reģistrācijas numurs*
juridiskā adrese*

*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Uzkrāto līdzekļu kopējo summu norādīt latos. Par katru atsevišķu uzkrājumu konkrētā fondā vai dzīvības apdrošināšanā, kas pārsniedz 1000
latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, uzkrājumu summu norādīt attiecīgajā valūtā.

Finanšu līdzekļu
Fonds vai apdrošinātājs
Uzkrājumu summa
Valūta
uzkrājumu veids
nosaukums
reģistrācijas numurs*
juridiskā adrese*
Kopā:
Tai skaitā informācija par uzkrājumu fondā vai dzīvības apdrošināšanā, kas pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

10. Uzkrājumi privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu)

*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Katra bezskaidras un skaidras naudas uzkrājuma summu norādīt attiecīgajā valūtā.

Uzkrājumu summa

9. Naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumi

II. Finanšu līdzekļi un saistības
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*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Aizdevumu un citu prasījumu kopējo summu norādīt latos. Par katru atsevišķu aizdevuma saņēmēju, no kura neatgūtā aizdevuma vai citu
prasījumu summa pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, kopējās summas neatgūto daļu norādīt attiecīgajā valūtā.

Aizdevuma saņēmējs
reģistrācijas numurs*
vai personas kods, ja
nosaukums
Kopējās summas
tāda nav, — nodokļu
Valūta
vai
juridiskā adrese*
neatgūtā daļa
maksātāja reģistrācijas
vārds, uzvārds
numurs vai cita personu
identificējoša informācija
Kopā:
Tai skaitā informācija par aizdevuma saņēmēju, no kura neatgūtā kopējās summas daļa pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

12. Latvijā vai ārvalstīs izsniegtie aizdevumi un citi prasījumi

*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Neatmaksāto aizņēmumu (kredītu) vai citu saistību kopējo summu norādīt latos. Par katru atsevišķu aizņēmuma izsniedzēju, kuram
neatmaksātā aizņēmuma (kredīta) vai citas saistības summa pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, kopējās summas neatmaksāto daļu
norādīt attiecīgajā valūtā.

Aizņēmuma izsniedzējs
reģistrācijas numurs*
vai personas kods, ja
nosaukums
Kopējās summas
tāda nav, — nodokļu
Valūta
juridiskā adrese*
vai
neatmaksātā daļa
maksātāja reģistrācijas
vārds, uzvārds
numurs vai cita personu
identificējoša informācija
Kopā:
Tai skaitā informācija par aizņēmuma izsniedzēju, kuram neatmaksātā kopējās summas daļa pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

11. Latvijā vai ārvalstīs neatmaksātie aizņēmumi (kredīti) un citas parādsaistības
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Valūta

Aprēķinātā un maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa, lati

Pielikumā pievienoju informāciju uz _____ lapām.

15. Papildu informācija, kas, pēc personas ieskatiem, ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par tās mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem.

Ienākumu kopējā summa, lati

III. Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi
14. Laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtie un saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo
aktu prasībām nedeklarētie ienākumi, kas to gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli” prasībām

*norādīt, ja tāds ir
Piezīme. Līgumu priekšmetu kopējo iegādes vērtību norādīt latos. Katra atsevišķa līguma priekšmeta iegādes vērtību, kura pārsniedz 1000 latus vai to
ekvivalentu ārvalstu valūtā, norādīt attiecīgajā valūtā.

Persona, no kurai piederoša vai pārvaldīšanā nodota īpašuma tiek gūts
labums
reģistrācijas numurs*
vai personas kods, ja
Līguma
Līguma priekšmeta
nosaukums
tāda nav, — nodokļu
noslēgšanas
Līguma priekšmets
iegādes vērtība
vai
maksātāja reģistrācijas
juridiskā adrese*
datums*
vārds, uzvārds
numurs vai cita
personu identificējoša
informācija
Kopā:
Tai skaitā informācija par līguma priekšmetu, kura iegādes vērtība pārsniedz 1000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā:

13. Līgumi starp patiesā labuma guvēju un personu, kurai pieder vai kura pārvalda Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4., 5., 6. un 7.punktā minēto īpašumu
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Deklarācijas iesniedzēja vai deklarācijas aizpildītāja
(ja deklarācija tiek aizpildīta nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas vietā)
paraksts*______________________________________

*Dokumenta rekvizītus “Deklarācijas iesniegšanas datums” un “Deklarācijas iesniedzēja vai deklarācijas aizpildītāja (ja deklarācija tiek aizpildīta
nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas vietā) paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.

Deklarācijas iesniegšanas
datums*_____________________________

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

503. 6L/11

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1996, 14.nr.; 1997, 20.nr.; 2001, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 4.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 194., 205.nr.; 2010, 206.nr.; 2011, 85.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 19.3 panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Pieteikumu par lietas ierosināšanu attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu
vai lokālplānojumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienas. Persona pieteikumu par lietas ierosināšanu var iesniegt, ievērojot Teritorijas
attīstības plānošanas likumā noteikto teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma pārsūdzēšanas
kārtību.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Grozījumi šā likuma 19.3 pantā, kas paredz teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma
pārsūdzēšanas kārtību un termiņus, piemērojami tiem teritorijas plānojumiem vai
lokālplānojumiem, kas izstrādāti atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam. Pieteikumus
par lietas ierosināšanu attiecībā uz teritorijas plānojumiem vai detālplānojumiem, kas izstrādāti
atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam, Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc
attiecīgo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.”
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.decembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 14. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 14.12.2011., Nr.196.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

504. 7L/11

Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”

Izdarīt likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:
“7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/31/EK par oglekļa
dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes direktīvā 85/337/EEK,
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK,
2006/12/EK, 2008/1/EK un regulā (EK) Nr.1013/2006. (Dokuments attiecas uz EEZ.)”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Šā likuma 1.pielikuma 31.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.”
3. 1.pielikumā:
izteikt 22.punktu šādā redakcijā:
“22. Cauruļvadi, kuru diametrs pārsniedz 800 milimetru un garums — 40 kilometru:
1) naftas, gāzes un ķīmisko produktu transportēšanai;
2) uztvertā oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanai uz uzglabāšanas vietu, tai skaitā
ar cauruļvadu tīklu saistītās kompresijas stacijas.”;
papildināt pielikumu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:
“31. Ģeoloģiskajās struktūrās ierīkotas oglekļa dioksīda uzglabāšanas vietas, kas atrodas
Latvijas teritorijā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā. Ietekmes novērtējums
nav nepieciešams uzglabāšanas vietām, kur oglekļa dioksīdu uzglabā jaunu produktu un
procesu pētniecības, izstrādes vai testēšanas vajadzībām, ja kopējais paredzētais oglekļa dioksīda
uzglabāšanas apjoms ir mazāks nekā 100 000 tonnu.
32. Oglekļa dioksīda uztveršanai paredzētu iekārtu ierīkošana, lai oglekļa dioksīdu uzglabātu
ģeoloģiskajās struktūrās:
1) ja oglekļa dioksīdu uztver no šajā pielikumā minētajām darbībām (iekārtām);
2) ja gadā uztvertais oglekļa dioksīda apjoms ir 1,5 megatonnas vai lielāks.”
4. 2.pielikumā:
papildināt 3.punktu ar 10.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10) tādu oglekļa dioksīda uztveršanai paredzētu iekārtu ierīkošana, kuras nav minētas
šā likuma 1.pielikumā.”;
papildināt 10.punktu ar 18.apakšpunktu šādā redakcijā:
“18) tādu cauruļvadu ierīkošana oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanai, kuri nav minēti šā
likuma 1.pielikumā, tai skaitā ar cauruļvadu tīklu saistītās kompresijas stacijas.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.decembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 14. decembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 14.12.2011., Nr.196.
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505. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 1.decembra sēdē izveidojusi Parlamentārās izmeklēšanas
komisiju par Latvijas Krājbankas uzraudzības nodrošināšanas, darbības apturēšanas un
maksātnespējas procesa ietekmi uz Latvijas Republikas finanšu sistēmu un noteikusi, ka tā izveidota
uz deviņiem mēnešiem.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 1.decembrī

506. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.decembra sēdē atsaukusi deputātu Eināru Cilinski no
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 8.decembrī

507. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.decembra sēdē atsaukusi deputātu Jāni Dombravu no
Saeimas Eiropas lietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Nacionālās drošības komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 8.decembrī

508. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.decembra sēdē atsaukusi deputātu Kārli Krēsliņu no
Saeimas Nacionālās drošības komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas
komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 8.decembrī
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509. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.decembra sēdē atbrīvojusi Irēnu Krūmani no Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas amata pēc pašas vēlēšanās ar šā gada 8.decembri.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 8.decembrī

510. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.decembra sēdē apstiprinājusi Lailu Gulbi par zemesgrāmatu
nodaļas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 8.decembrī

511. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 8.decembra sēdē apstiprinājusi Solvitu Sērdieni par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 8.decembrī
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2011.gadā publicēto likumu alfabētiskais satura rādītājs*
A, Ā
Administratīvās teritorijas – groz. A. t. un apdzīvoto vietu likumā, 15, 329(227L/10).
Administratīvo pārkāpumu kodekss – groz. Latvijas A. p. k., 3, 127(111L/10), 129(113L/10);
7, 178(132L/10); 14, 312(218L/10); 15, 328(226L/10).
Agroservisa uzņēmumi – likums “Par likuma “Par īpašuma privatizāciju A. u.” un Augstākā
padomes lēmuma “Par Latvijas Republikas likuma “Par īpašuma privatizāciju A. u.” spēkā stāšanās
kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, 3, 126(110L/10).
Aizsargājamās dabas teritorijas – groz. likumā “Par īpaši A. d. t.”, 1, 57(59L/10); groz. likumā
“Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
A. d. t. un mikroliegumos”, 1, 67(69L/10).
sk. Dabas rezervāts; Vide
“Aizsargāta pakalpojuma likums” – groz. likumā, 7, 180(134L/10).
“Aizsargjoslu likums” – groz. likumā, 1, 40(42L/10); 21, 431(295L/10).
Aizturētās personas – groz. A. p. turēšanas kārtības likumā, 20, 416(292L/10).
Akcīze – sk. Nodoklis
Apcietinājumā turēšanas kārtība – groz. A. t. k. likumā ,15, 349(247L/10).
Apdrošināšana – groz. likumā “Par A. bezdarba gadījumam”, 1, 90(93L/10); 14, 291(197L/10).
sk. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; Maternitāte; Slimības apdrošināšana;
Sociālā apdrošināšana
Atkritumu apsaimniekošana – groz. A. a. likumā, 1, 3(5L/10).
Attīstības plānošana – groz. A. p. sistēmas likumā, 1, 42(44L/10); 14, 309(215L/10).
Augstskolas – groz. A. likumā, 1, 100(103L/10); 15, 344(242L/10).
Augu aizsardzība – groz. A. a. likumā, 21, 445(309L/10).
Augu šķirnes – groz. A. š. aizsardzības likumā, 1, 80(83L/10).
Autoceļi – groz. likumā “Par A.”, 1, 54(56L/10); groz. A. lietošanas nodevas likumā, 1,
88(91L/10).
Autopārvadājumi – groz. A. likumā, 1, 87(90L/10); 11, 242(173L/10).
Autortiesības – groz. A. likumā, 1, 2(4L/10); 8, 191(139L/10).
Aviācija – groz. likumā “Par A.”, 14, 297(203L/10).
sk. Eiropas Savienība
“Azartspēļu un izložu likums” – groz. likumā, 9, 213(151L/10).
sk. Nodoklis
Ārkārtējo situāciju novēršana – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas
Republikas valdības vienošanos par sadarbību Ā. s. n. un likvidēšanas jomā”, 15, 341(239L/10);
likums “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību
Ā. s. n. un likvidēšanas jomā”,15, 342(240L/10).
“Ārstniecības likums” – groz. likumā, 8, 198(146L/10).
* Pirmais skaitlis – “Ziņotāja” numurs, otrais – publikācijas numurs (iekavās –10. un 11. Saeimas pieņemtā likuma numurs).
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B
“Bāriņtiesu likums” – groz. likumā, 15, 330(228L/10); 17, 389(272L/10).
Bezdarbnieki – groz. B. un darba meklētāju atbalsta likumā, 13, 282(194L/10); 23, 487(3L/11).
Bezdarbs – sk. Apdrošināšana
Bērnu tiesību aizsardzība – groz. B. t. a. likumā, 1, 4(6L/10), 15, 331(229L/10); 17,
390(273L/10).
“Bibliotēku likums” – groz. likumā, 10, 232(169L/10).
Biedrības un nodibinājumi – groz. B. un n. likumā, 14, 313(219L/10).
Bioloģiskā drošība – likums ”Par Nagojas – Kualalumpuras papildprotokolu par atbildību
un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par B. d.”, 21, 438(302L/10).
Biotopu aizsardzība – groz. Sugu un B. a. likumā, 1, 35(37L/10); 21, 435(299L/10).
Bīstamās kravas – groz. B. k. aprites likumā, 1, 72(75L/10).
Brīvostas – sk. Nodoklis
Bruņotie spēki – groz. likumā ”Ārvalstu B. s. statuss Latvijas Republikā”, 15, 345(243L/10);
groz. likumā “Latvijas Nacionālo B. s. piedalīšanās starptautiskajās operācijās”, 19, 406(284L/10).
Budžets – groz. Likumā par B. un finanšu vadību, 1, 94(97L/10); 14, 308(214L/10); 15,
353(251L/10); 23, 485(1L/11);
likums “Par valsts B. 2011.gadam”, 2, 120(72L/10); groz. likumā “Par valsts B. 2011.gadam”,
9, 227(165L/10).
Būvniecība – groz. B. likumā, 1, 43(45L/10).
C
“Ceļu satiksmes likums” – groz. likumā, 6, 166(126L/10); 14, 294(200L/10).
Ciltsdarbs – “C. un dzīvnieku audzēšanas likums”, 3, 133(117L/10).
“Civilprocesa likums” – groz. likumā, 1, 99(102L/10); 3, 128(112L/10); 13, 280(192L/10); 17,
388(271L/10); 19, 401(279L/10).
Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana – groz. Sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku C. a. o. a. likumā, 20, 415(291L/10).
D
Dabas resursi – sk. Nodoklis
Dabas rezervāts – groz. Grīņu D. r. likumā, 1, 7(9L/10); groz. Krustkalnu D. r. likumā, 1,
15(17L/10); groz. Moricsalas D. r. likumā, 1, 18(20L/10); groz. Teiču D. r. likumā, 1, 36(38L/10).
sk. Aizsargājamās dabas teritorijas
Dabas teritorijas – groz. likumā “Par īpaši aizsargājamām D. t.”, 10, 231(168L/10).
“Darba likums” – groz. likumā, 8, 197(145L/10); 14, 314(220L/10).
Dienesti – sk. Diplomātiskais un konsulārais dienests; Valsts ieņēmumu dienests; Valsts
probācijas dienests
Diplomātiskais un konsulārais dienests – groz. D. un k. d. likumā, 19, 409(287L/10).
“Dzelzceļa likums” – groz. likumā, 1, 5(7L/10); 9, 215(153L/10).
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Dziesmu un deju svētki – groz. Dz. un d. s. likumā, 15, 361(259L/10).
“Dzīvesvietas deklarēšanas likums” – groz. likumā, 3, 130(114L/10).
Dzīvnieku aizsardzība – groz. Dz. a. likumā, 1, 44(46L/10).
Dzīvnieku audzēšana – sk. Ciltsdarbs
E
Eiropas ainavas – groz. likumā “Par E. a. konvenciju”, 1, 53(55L/10).
Eiropas Ekonomikas zona – groz. E. E. z. finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā, 1, 47(49L/10).
Eiropas Kopiena – likums “Par Nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu
starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un
E. K. un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonu 2000.gada 23. jūnijā un pirmo reizi
grozīts Luksemburgā 2005.gada 25.jūnijā”, 9, 222(160L/10);
likums “Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp E. K. un to dalībvalstīm, no vienas
puses, un Serbijas Republiku, no otras puses”, 9, 225(163L/10);
groz. likumā “Par E. K. pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” 15, 355(253L/10).
sk. Gaisa transports
Eiropas Padome – likums “Par Trešo papildu protokolu E. P. konvencijai par izdošanu”, 21,
439(303L/10).
Eiropas Parlamenta vēlēšanas – sk. Priekšvēlēšanu aģitācija
Eiropas Savienība – groz. ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu vadības likumā, 1, 6(8L/10);
likums “Grozījums ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā”, 14, 303(209L/10);
likums “Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp ES un tās
dalībvalstīm , no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses”, 15, 356(254L/10);
likums “Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses,
un Gruziju, no otras puses” 15, 357(255L/10);
likums “Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un
Korejas Republiku, no otras puses”, 16, 383(267L/10).
sk. Imperial Tobacco Limited; Komercsabiedrības
Eiropas teritoriālā sadarbība – groz. E. t. s. grupu likumā, 1, 45(47L/10); groz. likumā
“Par E. pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu s. un tās
papildprotokolu”, 1, 55(57L/10).
Elektroenerģija – groz. E. tirgus likumā, 15, 346(244L/10).
Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi – groz. E. p. l. likumā, 14, 310(216L/10); 18, 392(275L/10).
Elektroniskie sakari – groz. E. s. likumā, 1, 73(76L/10); 12, 258(186L/10); likums “Par
Mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas E. s. regulatoru iestādes biroju”, 14,
306(212L/10).
“Enerģētikas likums” – groz. likumā, 5, 150(124L/10); 20, 414(290L/10).
Enerģijas galapatēriņš – groz. E. g. efektivitātes likumā, 19, 403(281L/10).
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F
“Filmu likums” – groz. likumā, 7, 183(137L/10).
“Finanšu nodrošinājuma likums” – groz. likumā, 8, 195(143L/10).
Finanšu instrumentu norēķini – groz. likumā “Par N. galīgumu maksājumu un F. i. n.
sistēmās”, 6, 168(128L/10).
Finanšu instrumentu tirgus – groz. F. i. t. likumā, 3, 125(109L/10).
Finanšu un kapitāla tirgus – groz. F. un k. t. komisijas likumā, 1, 64(66L/10); 21, 432(296L/10).
Fonds – sk. Eiropas Savienība; Sabiedrības integrācijas fonds; Uzturlīdzekļu garantiju fonds
G, Ģ
Gaisa kuģi – sk. Pārvietojamās iekārtas
Gaisa transports – likums “Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30. aprīlī parakstīto G. t.
nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm”, 2, 123(108L/10);
likums “Par G. t. nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm”, 9, 224(162L/10).
Grāmatvedība – groz. likumā “Par G.”, 9, 214(152L/10); 23, 486(2L/11).
Ģenētiski modificētie organismi – groz. Ģ. m. o. aprites likumā, 1, 9(11L/10).
Ģeotelpiskā informācija – groz. Ģ. i. likumā, 1, 10(12L/10).
I
Iedzīvotāju reģistrs – groz. Ie. r. likumā, 3, 134(118L/10).
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības – groz. Ie. p. s. likumā, 21, 443(307L/10).
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes – sk. Ieslodzījuma vietu pārvalde
Ienākumu deklarēšana – “Fizisko personu mantiskā stāvokļa un Ie. d likums”,24, 502(5L/11).
“Iepakojuma likums” – groz. likumā, 1, 12(14L/10); 13, 278(190L/10).
Iepirkumi – “Aizsardzības un drošības jomas Ie. likums”, 21, 446(310L/10).
Ieroči un speciālie līdzekļi – groz. Ie. un s.l. aprites likumā, 15, 332(230L/10).
Ieslodzījuma vietu pārvalde – groz. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ie. v. p.
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, 1, 11(13L/10); 19,
402(280L/10).
“Imigrācijas likums” – groz. likumā, 3, 131(115L/10); 13, 277(189L/10).
Imperial Tobacco Limited – likums “Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un
iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar I. T. L. un Savstarpējo pārtraukšanas līgumu starp
Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar I. T. L.”, 3, 132(116L/10).
“Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums” – groz. likumā, 12, 259(187L/10).
Invaliditāte – groz. I. likumā, 1, 65(67L/10); 15, 362(260L/10).
Izlozes un azartspēles – sk. Nodoklis
Izglītība – groz. I. likumā, 1, 13(15L/10); groz. likumā “Par I. inovācijas fonda likuma atzīšanu
par spēku zaudējušu”, 1, 22(24L/10); groz. Profesionālās I. likumā, 1, 28(30L/10); groz. Vispārējās I.
likumā, 1, 101(104L/10); 15, 340(238L/10).
sk. Augstskolas
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J
Juridiskā palīdzība – groz. Valsts nodrošinātās J. p. likumā, 13, 276(188L/10);
17, 391(274L/10).
Jūra – groz. J. vides aizsardzības un pārvaldības likumā, 1, 46(48L/10); groz. Jūrlietu pārvaldes
un J. drošības likumā, 14, 315(221L/10).
Jūrniecība – likums “Par 2006. gada 23. februāra Konvenciju par darbu J.”, 9, 223(161L/10).
K, Ķ
Kioto protokols – groz. likumā “Par Latvijas Republikas dalību K. p. elastīgajos mehānismos”,
1, 23(25L/10).
Kodekss – sk. Administratīvo pārkāpumu kodekss; Sodu izpildes kodekss
Kodoldrošība – sk. Radiācijas drošība
Komercķīla – groz. K. likumā, 1, 14(16L/10).
“Komerclikums” – groz., 14, 301(207L/10); 15, 327(225L/10); groz. K. spēkā stāšanās kārtības
likumā, 15, 333(231L/10).
Komercsabiedrības – “Eiropas Savienības mēroga K. un Eiropas Savienības mēroga K. grupu
darbinieku informēšanas un konsultēšanas likums”, 11, 245(176L/10).
Kompensācija – sk. Aizsargājamās dabas teritorijas
Konvencija – sk. Eiropas ainavas; Eiropas Padome; Jūrniecība; Nāves sods; Pārvietojamās
iekārtas; Savvaļas dzīvnieki
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – groz. K. n. un a. b. likumā, 21, 433(297L/10).
Kredītiestādes – groz. K. likumā, 2, 121(106L/10).
“Krimināllikums” – groz., 14, 300(206L/10); 15, 352(250L/10); 19, 404(282L/10).
groz. likumā “Par K. spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, 20, 417(293L/10).
“Kriminālprocesa likums” – groz. likumā, 15, 351(249L/10).
Ķīmiskās vielas – groz. Ķ. v. likumā, 1, 17(19L/10).
L
Lauksaimniecība – groz. likumā “Par norēķiniem ar nepārstrādātās L. produkcijas
ražotājiem”, 3, 135(119l/10); groz. L. un lauku attīstības likumā, 8, 193(141L/10); 21, 436(300L/10).
Līgumi – sk. Elektroniskie sakari; Imperial Tobacco Limited; Nodokļu dubultās uzlikšanas un
nodokļu nemaksāšanas novēršana; Noziedzība; Ziemeļu Investīciju banka
M
Maksājumu pakalpojumi – groz. M. p. likumā, 7, 181(135L/10); groz. M. p. un elektroniskās
naudas likumā, 11, 246(177L/10).
Mantiskais stāvoklis – sk. Ienākumu deklarēšana
Mantas atsavināšana – groz. Publiskas personas M. a. likumā, 15, 348(246L/10).
Masu informācijas līdzekļi – sk. Prese
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Maternitāte – groz. likumā “Par M. un slimības apdrošināšanu”, 1,1(3L/10); 14, 292(198L/10).
Medības – groz. M. likumā, 1, 50(52L/10).
Mežs – groz. M. likumā, 1, 51(53L/10); 21, 442(306L/10).
Mikroliegumi – sk. Aizsargājamās dabas teritorijas
Ministru kabinets – groz. M. k. iekārtas likumā, 1, 19(21L/10).
Muita – groz. M. likumā, 12, 254(182L/10).
N
Nacionālais parks – groz. Gaujas N. p. likumā, 1, 8(10L/10); groz. Ķemeru N. p. likumā, 1,
16(18L/10); groz. Rāznas N. p. likumā, 1, 30(32L/10); groz. Slīteres N. p. likumā, 1, 33(35L/10).
Nacionālā sporta bāze – groz. likumā “Par N. s. b. statusu”, 14, 296(202L/10).
Nacionālie bruņotie spēki – groz. N. b. s. likumā, 1, 52(54L/10); groz. likumā “Par Latvijas
N. b. s. piedalīšanos starptautiskajās operācijās”, 12, 253(181L/10).
Nāves sods – likums “Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas 13. protokolu par N. s . pilnīgu atcelšanu”, 21, 437(301L/10).
Nekustamais īpašums – likums “Par N. ī. nodošanu Rīgas Grīziņkalna Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju Biedrībai”, 7, 177(131L/10);
likums “Par N. ī. atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma –
autoceļš P32 – Viskāļi – Koknese 40,600. – 63,600. km – rekonstrukcijai”, 20, 418(294L/10);
likums “Par N. ī. atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – valsts autoceļa E22 posma Rīga
(Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai”, 24, 501(4L/11).
Nodeva – “Finanšu stabilitātes N. likums”, 1, 71(74L/10).
sk. Autoceļi; Nodoklis
Nodoklis –
“Transportlīdzekļa ekspluatācijas N. un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu N. likums”, 1,
70(73L/10);
groz. likumā “Par N. piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, 11,
241(172L/10);
groz. likumā “Par akcīzes N.”, 1, 75(78L/10); 9, 210(148L/10);
groz. likumā “Par N. un nodevām”, 1, 76(79L/10); 10, 229(166L/10); 11, 240(171L/10),
247(178L/10); 21, 434(298L/10);
groz. Dabas resursu N. likumā, 1, 93(96L/10);
groz. likumā “Par pievienotās vērtības N.”, 1, 95(98L/10); 9, 211(149L/10); 15, 365(263L/10);
groz. likumā “Par nekustamā īpašuma N.”, 1, 96(99L/10);
groz. likumā “Par uzņēmumu ienākuma N.”, 1, 97(100L/10);
groz. likumā “Par iedzīvotāju ienākuma N.”, 1, 98(101L/10); 14, 299(205L/10);
18, 395(278L/10); 19, 410(288L/10).
groz. likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un N.”, 9, 212(150L/10).
Nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršana – likums “Par Latvijas
Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par N. d. u. un N. n. n. attiecībā uz
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ienākuma un kapitāla N. un tā Protokolu, 14, 304(210L/10).
Noguldījumu garantijas – groz. N. g. likumā, 1, 20(22L/10).
Nolīgumi – sk. Aviācija; Eiropas Kopiena; Eiropas Savienība; Gaisa transports; Pasaules Pasts;
Valsts robeža
Noziedzība – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
līgumu par sadarbību cīņā pret N., it īpaši tās organizētajās formās”, 14, 305(211L/10).
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija – groz. N. ie. l. l. un terorisma finansēšanas novēršanas
likumā, 8, 196(144L/10).
O
Ostas – groz. Likumā par O., 1, 48(50L/10).
P
Pakalpojumi – sk. Aizsargāta pakalpojuma likums; Informācijas sabiedrības pakalpojumu
likums; Maksājumu pakalpojumi; Pasaules Pasts; Preču un pakalpojumu drošuma likums;
Sabiedriskais transports; Sabiedriskie pakalpojumi; Sociālie pakalpojumi
Pasaules Pasts – likums “Par P. P. savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un P. P.
savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu”, 15, 358(256L/10);
likums “Par 2008. gada P. P. konvenciju, 2008.gada P. P. konvencijas Noslēguma protokolu un
2008. gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem”, 15, 359(257L/10).
Pastāvīgā iedzīvotāja statuss – sk. Eiropas Kopiena
Pašvaldības – groz. likumā “Par valsts un P. zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās, 1, 26(28L/10); groz. likumā “Par P.”, 1, 59(61L/10); groz. Valsts un P. institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, 1, 81(84L/20); 14, 317(223L/10).
sk. Privatizācijas sertifikāti
Patērētāju tiesību aizsardzība – groz. P. t. a. likumā, 1, 74(77L/10); 13, 283(195L/10).
Pārvietojamās iekārtas – likums “Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā
uz P. ie. un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz P. ie. Protokolu par jautājumiem,
kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām”, 2, 122(107L/10).
Pensijas – groz. likumā “Par valsts P.”, 1,69(71L/10); groz. Valsts fondēto P. likumā, 1,
89(92L/10).
Piesārņojums – groz. likumā “Par P.”, 1, 92(95L/10); 16, 381(265L/10).
Pirotehniskie izstrādājumi – groz. P. i. aprites likumā, 15, 334(232L/10).
Policija – groz. likumā “Par P.”, 16, 385(269L/10).
Politiskās organizācijas (partijas) – groz. P. o. (p.) finansēšanas likumā, 14, 307(213L/10).
Politiski represētās personas statuss – groz. likumā “Par P. r. p. s. noteikšanu komunistiskajā
un nacistiskajā režīmā cietušajiem”, 8, 194(142L/10).
Pornogrāfijas ierobežošana – groz. P. ie. likumā, 15, 335(233L/10).
Preces – groz. Stratēģiskas nozīmes P. aprites likumā, 15, 366(264L/10); 19, 405(283L/10).
“Preču un pakalpojumu drošuma likums” – groz. likumā, 5, 149(123L/10).
Prese – groz. likumā “Par P. un citiem masu informācijas līdzekļiem”, 20, 413(289L/10).
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Priekšvēlēšanu aģitācija – groz. likumā “Par P. a. pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas
Parlamenta vēlēšanām”, 18, 394(277L/10).
Privatizācija – groz. likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu P.”, 15, 337(235L/10).
sk. Agroservisa uzņēmumi; Zemes privatizācija
Privatizācijas sertifikāti – groz. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un P. s.
izmantošanas pabeigšanas likumā, 11, 244(175L/10).
Profesionālā izglītība – sk. Izglītība
Prokuratūra – groz. P. likumā, 1, 58(60L/10); 15, 336(234L/10); 15, 350(248L/10).
Publiska persona – sk. Mantas atsavināšana
R
Radiācijas drošība – groz. likumā “Par R. d. un kodoldrošību”, 1, 85(88L/10); 21, 444(308L/10).
Reglamentētās profesijas – groz. likumā “Par R. p. un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”,
4, 139(120L/10); 8, 199(147L/10); 9, 216(154L/10); 14, 318(224L/10).
Reģionālā attīstība – groz. R. a. likumā, 1, 31(33L/10); 21, 440(304L/10).
“Reklāmas likums” – groz. likumā, 7, 179(133L/10).
Revidenti – groz. likumā “Par zvērinātiem R.”, 6, 169(129L/10).
Rezervāts – groz. likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras R.”, 1, 29(31L/10); 9, 220(158L/10).
Rīgas vēsturiskais centrs – groz. R. v. c. saglabāšanas un aizsardzības likumā, 1, 34(36L/10).
Robeža – sk. Valsts robeža
Robežkontrole – likums “Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas
Republikas valdību par kopējas R. organizēšanu denonsēšanu”, 12, 256(184L/10).
S, Š
Sabiedriskais transports – groz. S. t. pakalpojumu likumā, 1, 78(81L/10).
Sabiedriskie pakalpojumi – groz. likumā “Par S. p. regulatoriem”, 15, 363(261L/10).
Sabiedrības integrācijas fonds – groz. S. i. f. likumā, 1, 32(34L/10); 6, 167(127L/10).
Saeimas kārtības rullis – groz. S. k. r. , 1, 102(105L/10); 14, 293(199L/10).
Saeimas vēlēšanas – groz. S. v. likumā, 6, 165(125L/10); 15, 343(241L/10); 18, 393(276L/10).
sk. Priekšvēlēšanu aģitācija
Satversmes tiesa – groz. S. t. likumā, 1, 83(86L/10); 11, 249(180L/10); 24, 503(6L/11).
Savvaļas dzīvnieki – groz. likumā “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām S. dz. un augu sugām” 15, 354(252L/10).
Sēklu aprite – groz. S. a. likumā, 1, 79(82L/10).
Slimības apdrošināšana – sk. Maternitāte
Sociālā apdrošināšana – groz. likumā “Par obligāto S. a. pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām”, 1, 66(68L/10); groz. likumā “Par valsts S. a.”, 1, 68(70L/10); 15, 347(245L/10).
Sociālie pakalpojumi – groz. S. p. un sociālās palīdzības likumā, 15, 360(258L/10).
Sodu izpildes kodekss – groz. Latvijas S. i. k., 14, 311(217L/10); 15, 364(262L/10); 16,
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384(268L/10).
Sugu aizsardzība – sk. Biotopu aizsardzība
Svētku un atceres dienas – groz. likumā “Par S., a. un atzīmējamām dienām”, 9, 218(156L/10).
Šveice – groz. Latvijas un Š. sadarbības programmas vadības likumā, 4, 141(122L/10).
T
Tabakas izstrādājumi – groz. likumā “Par T. i. realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu”, 1, 24(26L/10).
Teritorijas plānošana – groz. T. p. likumā, 1, 60(62L/10); “T. attīstības p. likums”, 21,
441(305L/10).
Terorisma finansēšanas novēršana – sk. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
“Tiesībsarga likums” – groz. likumā, 14, 316(222L/10).
Tiesu izpildītāji – groz. T. i. likumā, 4, 140(121L/10); 9, 217(155L/10).
Tiesu vara – groz. likumā “Par T. v.”, 1, 82(85L/10); 14, 298(204L/10); 16, 382(266L/10).
Tirdzniecība – sk. Eiropas Savienība
Transportlīdzekļi – groz. Nolietotu T. apsaimniekošanas likumā, 1, 21(23L/10);
sk. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; Nodoklis
U, Ū
Ugunsdrošība – groz. U. un ugunsdzēsības likumā, 1, 37(39L/10); 8, 192(140L/10).
Uzturlīdzekļu garantiju fonds – groz. U. g. f. likumā, 13, 281(193L/10).
Ūdens apsaimniekošana – groz. Ū. a. likumā, 1, 91(94L/10); 6, 170(130L/10).
V
Valsts amatpersonas – groz. likumā “Par interešu konflikta novēršanu V. a. darbībā”, 10,
230(167L/10).
Valsts ieņēmumu dienests – groz. likumā “Par V. ie. d.”, 11, 248(179L/10).
Valsts informācijas sistēmas – groz. V. i. s. likumā, 1, 38(40L/10); 14, 295(201L/10).
“Valsts kontroles likums” – groz. likumā, 14, 302(208L/10).
Valsts pabalsti – groz. likumā “Par V. p. izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz
2012. gadam”, 14, 290(196L/10).
Valsts pārvaldes iestādes – groz. V. p. ie. nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, 1,
86(89L/10); 15, 338(236L/10).
Valsts prezidents – groz. likumā “Par V. p. darbības nodrošināšanu”, 7, 182(136L/10).
Valsts probācijas dienests – groz. V. p. d. likumā, 16, 386(270L/10).
Valsts robeža – likums “Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas
Republikas valdību par V. r. šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas
valdību un Igaunijas Republikas valdību par V. r. šķērsošanas vietām denonsēšanu”, 12, 255(183L/10);
likums “Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību
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par sadarbību, veicot kontroli V. r. apvienotajos kontrolpunktos, un Protokola par grozījumiem
un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par
sadarbību, veicot kontroli V. r. apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu”, 12, 257(185L/10).
Veterinārmedicīna – groz. V. likumā, 15, 339(237L/10).
Vēlēšanas – sk. Eiropas Parlamenta vēlēšanas; Saeimas vēlēšanas
Vēstniecība – likums “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
vienošanos par Latvijas Republikas V. Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas V. Latvijas
Republikā izvietošanas nosacījumiem”, 9, 226(164L/10).
Vide – groz. likumā “Par ietekmes uz V. novērtējumu”, 1, 56(58L/10); 24, 504(7L/11); groz.
Latvijas V. aizsardzības fonda likumā, 1, 61(63L/10).
Vienošanās – sk. Ārkārtējo situāciju novēršana; Robežkontrole; Vēstniecība
Vispārējā izglītība – sk. Izglītība
Z
Zaudējumu atlīdzināšana – sk. Valsts pārvaldes iestādes
Zemes dzīles – groz. likumā “Par Z. dz.”, 1, 25(27L/10).
Zemesgrāmatas – groz. Z. likumā, 1, 84(87L/10); 13, 279(191L/10).
sk. Pašvaldības
Zemes privatizācija – groz. likumā “Par Z. p. lauku apvidos”, 1, 27(29L/10); 9, 219(157L/10).
Zemes reforma – groz. likumā “Par Z. r. Latvijas Republikas pilsētās”, 1, 77(80L/10); 9,
221(159L/10); 19, 407(285L/10); groz. likumā “Par Z. r. pabeigšanu pilsētās”, 11, 239(170L/10);
groz. likumā “Par Z. r. pabeigšanu lauku apvidos”, 11, 243(174L/10); groz. likumā “Par Z. r. Latvijas
Republikas lauku apvidos”, 19, 408(286L/10).
Zemessardze – groz. Latvijas Republikas Z. likumā, 1, 39(41L/10), 49(51L/10).
Ziemeļu Investīciju banka – likums “Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju,
Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Z. I. b. pielikumā esošajos Z. I. b.
Statūtos”, 7, 184(138L/10).
Zinātniskā darbība – groz. Z. d. likumā, 1, 41(43L/10).
Zvejniecība – groz. Z. likumā, 1, 63(65L/10).
Paziņojumi
A
Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis –
atbrīvošana no A. a. t. amata: S. Zakrevskas, 1, 118.
Administratīvā atbildība –
Saeimas lēmums piekrist deputāta saukšanai pie A. a.: V.Staņas, 3, 136; A.Buiķa, 4, 143;
S.Dolgopolova, 6, 175; I.Parādnieka, 10, 234; I.Circenes, 12, 266; A.Dronkas, 12, 267; G.Galvanovska,
12, 268; A.Klementjeva, 12, 269; V.Kravcova, 12, 270; K.Olšteina, 12, 271; D.Rodionova, 12, 272;
V.Staņas, 12, 273; I.Viņķeles, 12, 274; I.Zujeva, 12, 275; A.Caunīša, 13, 287; S.Mirska, 13, 288;
K.Seržanta, 13, 289; R. Eigima, 15, 379; S. Fjodorova, 15, 380; R.Eigima, 23, 496; V.Agešina, 23, 497.
Apgabaltiesas – tiesnešu skaita noteikšana Latvijas Republikas A., 5, 152.
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Apgabaltiesas tiesnesis –
apstiprināšana par A. t.: Dz.Amerikas, 3, 138; I.Kaļiņinas, 6, 171; N.Riņķa, 6, 172; V.Poķa, 6,
173; R.Rinča, 8, 201; L.Šteinertes, 11, 251; R.Paegles, 14, 319;
atbrīvošana no A. t. amata: R.Hlevicka, 14, 320.
Augstākās tiesas tiesnesis –
apstiprināšana par A. t. t.: V.Maksimova, 1, 103; Ļ. Kušnires, 1, 104; I.Ozolas, 1, 105; V.Kakstes,
1, 108; D.Treijas, 1, 109; D.Jansones, 7, 186;
atbrīvošana no A. t. t. amata: R.N.Jansones, 1, 113; A.Zariņas, 4, 146; P.Gruziņa, 7, 188;
Augstākās izglītības padome – E.Ratnieka apstiprināšana padomes sastāvā, 5, 159.
B
Balsu skaitītāji – B. s. ievēlēšana, 20, 423.
Baltijas Asambleja – Latvijas delegācijas sastāva un delegācijas vadītāja apstiprināšana, 22, 479.
Budžets – Saeimas piekrišana likumā “Par valsts budžetu 2010.gadam” noteiktās apropriācijas
pārdalei, 1, 110; Saeimas piekrišana likumā “Par valsts budžetu 2011.gadam” noteiktās apropriācijas
pārdalei, 15, 376; 19, 411; 20, 419; 22, 478; 23, 498.
C
Centrālā vēlēšanu komisija – A.Cimdara ievēlēšana par CVK priekšsēdētāju, 7, 189; CVK
locekļu ievēlēšana, 7, 190.
Centrālā zemes komisija – V.Mičurovas atsaukšana no CZK sastāva, 12, 260; K.Pļaskotas
apstiprināšana CZK sastāvā, 12, 261.
D
Deputāta pilnvaru apstiprināšana – A.Bērziņa, 8, 204; V.Jakovļeva, 9, 228; I.Aizstrautas,
14, 325; M.Lasmaņa, 14, 326; L.Liepiņas, 15, 377; J.Žūriņa, 15, 378; D.Roles, 16, 387; 11.Saeimas
deputātu, 20, 425; I.Jurševskas, 21, 450; A.Ašeradena, 22, 457; R.Blumfelda, 22, 458; I.Čaklā, 22,
459; L.Čigānes, 22, 460; D.Kazākas, 22, 461; R.Kārkliņas, 22, 462.
E
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asambleja – Latvijas delegācijas
sastāva un delegācijas vadītāja apstiprināšana, 22, 480.
Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja – Latvijas delegācijas sastāva un delegācijas
vadītāja apstiprināšana, 22, 481.
Eiropas Savienība – “Par atvēlēto finansējumu ES budžetā sociālo un ekonomisko atšķirību
mazināšanai pēc 2013.gada”, 15, 372; “Par taisnīgu un godīgu ES kopējo lauksaimniecības politiku
pēc 2013.gada”, 15, 373.
F
Finanšu un kapitāla tirgus komisija – I.Krūmanes atbrīvošana no F. un k. t. k. priekšsēdētājas
amata 24, 509.
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K
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – N.Vilnīša atbrīvošana no KNAB priekšnieka
amata, 13, 286; J.Streļčenoka iecelšana par KNAB priekšnieku, 23, 492.
Kriminālvajāšana – par to, ka lieta par piekrišanas došanu K. uzsākšanai pret Satversmes
tiesas tiesnesi Vinetu Muižnieci pēc būtības nav apspriežama Saeimā, 22, 477.
L
Latvijas Banka –
apstiprināšana par L. B. padomes locekli – V.Pilsumas, 5, 154; Z.Razmusas, 5, 155.
Latvijas Republikas Saeima – deputātes S.Āboltiņas ievēlēšana par LR S. priekšsēdētāju, 20,
426; deputātes I.Bites ievēlēšana par LR S. priekšsēdētājas biedri, 20, 427; deputāta A.Klementjeva
ievēlēšana par LR S. priekšsēdētājas biedru, 20, 428; deputāta Dz.Rasnača ievēlēšana par LR S.
sekretāru, 20, 429; deputāta J.Vucāna ievēlēšana par LR S. sekretāra biedru, 20, 430.
M
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija – pagaidu M., ē. un ie. k. izveidošana, 20, 424.
Ministrs –
uzticības izteikšana: vides un reģionālās attīstības ministram R.Vējonim, 2, 124;
Ministru kabinets – likumprojekta “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likumā” (Nr.305/Lp10) atdošana M. k. pārstrādāšanai, 10, 238;
uzticības izteikšana M. k., 21, 456.
N
Nacionālās drošības koncepcija – K. apstiprināšana, 6, 174.
NATO Parlamentārā Asambleja – Pastāvīgās komitejas sēdes rīkošana, 10, 235; Latvijas
delegācijas sastāva un delegācijas vadītāja apstiprināšana, 22, 482.
P
Parlamentārās izmeklēšanas komisija – izveidošana – 5, 156; 24, 505; ievēlēšana – 6, 176.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padome – deputāta A.Dronkas apstiprināšana, 1,
112; deputāta J.Lāčplēša apstiprināšana, 23, 500.
R
Reģionālās attīstības veicināšana – 5, 164.
S
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome – V.Lokenbaha iecelšana par
padomes priekšsēdētāju, 5, 157; G.Zeltiņas iecelšana par padomes locekli, 5, 158; A.Aniņa iecelšana
par padomes locekli, 5, 160; I.Ikstenas iecelšana par padomes locekli, 5, 161; R.Irkļa iecelšana par
padomes locekli, 5, 162.
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Saeimas komisijas –
deputāta atsaukšana no S. k. vai ievēlēšana S. k.: Ņ.Ņikiforova, 4, 144; J.Urbanoviča, 4, 145;
A.Bērziņa, 8, 205; V.Jakovļeva, 10, 233, 237; J.Ādamsona, 10, 236; .I. Aizstrautas, 15, 369; M.Lasmaņa,
15, 370; D.Roles, 18, 396; J. Žūriņa, 18, 397; J. Vucāna, 18, 398; J.Junkura, 21, 449; K. Olšteina, 21,
451; G.Rusiņa, 21, 452; E.Siliņas, 21, 453; J.Upenieka, 21, 454; V.Valaiņa, 21,455; A.Ašeradena, 22,
463; R.Blumfelda, 22, 464; E.Cilinska, 22, 465; I.Čaklā, 22, 466; L.Čigānes, 22, 467; O.Ē.Kalniņa, 22,
468; D.Kazākas, 22, 469; R.Kārkliņas, 22, 470; K.Krēsliņa, 22, 471; J.Reira, 22, 472; A.Jakimova, 23,
488; I.Laizānes, 23, 489; I.Latkovska, 23, 490; J.Urbanoviča, 23, 491; D.Kazākas, 23, 499; E.Cilinska,
24,506; J.Dombravas, 24, 507; K.Krēsliņa, 24, 508;
S. k. sastāvs: 21, 448.
Saeimas pastāvīgās komisijas – izveidošanas noteikumi, 21, 447.
Saeimas priekšsēdētājas biedrs – deputāta G. Daudzes atsaukšana no Latvijas Republikas S.
p. b. amata, 15, 374; deputāta J. Vucāna ievēlēšana par S. p. b., 15, 375.
Satversmes tiesa – S. Osipovas apstiprināšana par S. t. tiesnesi, 15, 371.
sk. Kriminālvajāšana
Starpparlamentu Savienība – Latvijas nacionālās grupas sastāva un grupas vadītāja
apstiprināšana, 22, 483.
T
Tiesas – tiesnešu skaita noteikšana Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) T., 5, 153.
Tiesas tiesnesis –
apstiprināšana par rajona (pilsētas)T. t.: A.Reitupes, 1, 114; I.Kadeģes, 1, 115; G.Krieviņas, 1,
116; I.Šteines, 11, 252; A.Āvas, 12, 263; B.Jēkabsones, 12, 264; B.Ozoliņas, 12, 265; L.Hāzenfuses,
13, 284; V.Vazdiķa, 13, 285; I.Kovaļovas, 14, 321; J.Stūrmaņa, 14, 323; Dz.Melbārža, 15, 367;
N.Paņkivas; 19, 412; D.Makarovas, 20, 420; A.Sviķes, 20, 421; A.Vasiļevska, 20, 422; G.Strucinska,
22, 474; I.Stuberovskas, 22, 475; A.Vīksnes, 22, 476; S.Pones, 23, 493; S.Pujātes, 23, 494; A.Zuša, 23,
495; S.Sērdienes, 24, 511;
iecelšana par rajona (pilsētas) T. t.: A.Eglijas, 1, 117; L.Vīksnas, 8, 200; A.Daideres, 8, 202;
I.Ramanes, 8, 203; S.Ozolas, 14, 322; L.Harčenko, 22, 473.
Tiesnesis –
Goda T. nosaukuma piešķiršana: A.Zariņai, 7, 187; P.Gruziņam, 11, 250.
sk. Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis; Apgabaltiesas; Apgabaltiesas tiesnesis; Augstākās
tiesas tiesnesis; Satversmes tiesa; Tiesas; Tiesas tiesnesis; Zemesgrāmatu nodaļas; Zemesgrāmatu
nodaļas tiesnesis
Tiesībsargs – J.Jansona apstiprināšana par T., 5, 163.
V
Valsts kontrole – 2010.gada finanšu pārskata revīzija Latvijas Republikas V. k., 1, 111;
M.Salgrāves apstiprināšana par V. k. padomes locekli, 7, 185.
Valsts prezidents – V. p. ievēlēšana, 12, 262.
Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asambleja – Latvijas delegācijas sastāva
apstiprināšana, 3, 137; O.Ē.Kalniņa apstiprināšana par delegācijas vadītāju, 4, 142; Latvijas
delegācijas sastāva un delegācijas vadītāja apstiprināšana, 22, 484.
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Z
Zemesgrāmatu nodaļas – tiesnešu skaita noteikšana Latvijas Republikas Z. n., 5, 151.
Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis –
iecelšana par Z. n. t.: I.Bērzkalnes, 1, 106; J.Līvenas, 1, 119; I.Helmanes, 14, 324;
apstiprināšana par Z. n. t.: A.Rudzišas, 1, 107; A.Tiltiņas, 4, 147; U.Melamedas, 4, 148;
M.Zadiņas, 8, 206; J.Āboliņas, 8, 207; E.Vesperes, 8, 208; K.Ozoliņas, 8, 209; A.Skulmes, 15, 368;
I.Ieviņas, 18, 399; I.Jaunzemes, 18, 400; L.Gulbes, 24, 510.
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