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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

75.

54L/11

Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi

1.pants. 1993.gada 23.jūnija Konvencija par Eiropas Sakaru biroja izveidi, kas grozīta
2002.gada 9.aprīlī (turpmāk — Konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija. Konvencijas
12.pantā minēto saistību izpildi nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma
Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.
5.pants. Ikgadējo maksu par dalību Eiropas Sakaru birojā sedz valsts akciju sabiedrība
“Elektronisko sakaru direkcija”.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 12.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 25.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.01.2012., Nr.14.
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KONVENCIJA PAR EIROPAS SAKARU BIROJA IZVEIDI
Hāgā 1993.gada 23.jūnijā ar grozījumiem, kas izdarīti 2002.gada 9.aprīlī Kopenhāgenā
Šīs konvencijas dalībvalstis, turpmāk tekstā – Līgumslēdzējas puses,
apņēmušās izveidot pastāvīgu bezpeļņas iestādi, lai sniegtu atbalstu Eiropas Pasta un
telesakaru administrāciju konferencei, turpmāk tekstā – CEPT, ar uzdevumu stiprināt attiecības
starp tās locekļiem, lai veicinātu sadarbību un sekmētu dinamiska tirgus izveidi Eiropas pasta un
elektronisko sakaru jomā;
atzīmējot, ka šī konvencija ir Konvencijas par Eiropas Radiosakaru biroja izveidi grozītais
teksts un ka ar šo konvenciju izveidotais birojs uzņemsies Eiropas Radiosakaru biroja (ERO) un
Eiropas Telesakaru biroja (ETO) bijušos pienākumus un uzdevumus,
ir vienojušās par turpmāk minēto:
1. pants
Eiropas Sakaru biroja izveide
1. Tiek izveidots Eiropas Sakaru birojs, turpmāk tekstā – ESB.
2. ESB mītne ir Kopenhāgenā, Dānijā.
2. pants
ESB izveides mērķis
ESB ir kompetences centrs pasta un elektronisko sakaru jomā, kura uzdevums ir palīdzēt un
sniegt konsultācijas CEPT prezidentūrai un CEPT komitejām.
3. pants
ESB funkcijas
1. ESB galvenās funkcijas ir šādas:
1) būt par kompetences centru, kas darbojas kā kontaktpunkts, identificējot
problemātiskās jomas un jaunas iespējas pasta un elektronisko sakaru jomā, un
attiecīgi konsultēt CEPT prezidentūru un CEPT komitejas;
2) izstrādāt ilgtermiņa plānus to ierobežoto resursu izmantošanai nākotnē, kurus lieto
elektroniskajiem sakariem Eiropas līmenī;
3) pēc vajadzības sadarboties ar valstu iestādēm;
4) pētīt reglamentējošos jautājumus pasta un elektronisko sakaru jomā;
5) organizēt apspriedes par noteiktiem jautājumiem;
6) reģistrēt svarīgas CEPT komiteju darbības un CEPT lēmumu un ieteikumu
īstenošanu;
7) regulāri sniegt CEPT komitejām ziņojumus par stāvokli;
8) sadarboties ar Eiropas Savienību un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju;
9) sniegt atbalstu CEPT prezidentūrai, tostarp atbalstot Pastāvīgās stratēģiskās darba
kārtības īstenošanu;
10) sniegt atbalstu un veikt pētījumus CEPT komitejām, tostarp, pamatojoties uz
Pastāvīgo stratēģisko darba kārtību, sniegt ierosinājumus CEPT darba programmai;
11) sniegt atbalstu CEPT darba grupām un projektu grupām, it īpaši konkrētu
5
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konsultatīvo sanāksmju rīkošanā;
12) glabāt CEPT arhīvu un atbilstoši izplatīt CEPT informāciju.
2. Veicot iepriekšminētās funkcijas attiecībā uz konsultatīvajām sanāksmēm, ESB izstrādā
un uztur aktualizētas procedūras, kas paredzētas, lai tās organizācijas Eiropā, kurām ir svarīga
pasta un elektronisko sakaru izmantošana – tostarp valdības iestādes, publiskie operatori, ražotāji,
lietotāji un privāto tīklu operatori, pakalpojumu sniedzēji, pētniecības iestādes un standartu
izstrādes struktūras vai organizācijas, kas pārstāv šādu pušu grupas, – varētu regulāri abonēt
attiecīgu informāciju un līdztiesīgā veidā piedalīties šādās konsultatīvajās sanāksmēs atkarībā no to
konkrētajām interesēm.
3. Papildus 1. punktā minētajām funkcijām ESB regulāri rīko sanāksmes, kurās var piedalīties
2. punktā minētās organizācijas, lai dotu iespēju apspriest CEPT komiteju un ESB darbību un
turpmākās darba programmas.
4. pants
Tiesiskais statuss un privilēģijas
1. ESB ir juridiskas personas statuss. ESB piemīt pilna tiesībspēja, kas nepieciešama tā funkciju
veikšanai un tā mērķu sasniegšanai, un tas var:
1) slēgt līgumus;
2) iegūt, nomāt, turēt un atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu;
3) būt tiesvedības dalībnieks
un
4) slēgt nolīgumus ar valstīm vai starptautiskām organizācijām.
2. ESB direktors un personāls Dānijā bauda privilēģijas un imunitāti, kas noteiktas Nolīgumā
par ESB mītni, kurš noslēgts starp ESB un Dānijas valdību.
3. Citas valstis var piešķirt līdzīgas privilēģijas un imunitāti, lai atbalstītu ESB darbību šajās
valstīs, jo īpaši attiecībā uz imunitāti pret tiesvedību par ESB direktora un personāla izteiktajiem un
uzrakstītajiem vārdiem un visām darbībām, kas veiktas viņu oficiālajā statusā.
5. pants
ESB organizatoriskā struktūra
ESB veido Padome un direktors, kam palīdz personāls.
6. pants
Padome
1. Padomi veido Līgumslēdzēju pušu pārstāvji.
2. Padome ievēl savu priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kam jābūt kādas
Līgumslēdzējas puses pārstāvim. Pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un to var pagarināt vienu reizi.
Priekšsēdētājs ir pilnvarots rīkoties Padomes vārdā.
3. CEPT prezidentūras, CEPT komiteju, Eiropas Komisijas un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas sekretariāta pārstāvji Padomē var piedalīties novērotāju statusā.
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7. pants
Padomes funkcijas
1. Padome ir galvenā ESB lēmumu pieņemšanas struktūra, kas cita starpā:
1) nosaka ESB politiku attiecībā uz tehniskiem un administratīviem jautājumiem;
2) apstiprina darba programmu, budžetu un grāmatvedības uzskaiti;
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3)
4)
5)
6)
un
7)

nosaka personāla skaitu un darba nosacījumus;
ieceļ direktoru un personālu;
ESB vārdā slēdz līgumus un nolīgumus;
pieņem šīs konvencijas grozījumus saskaņā ar 15. un 20. pantu

veic visus pasākumus, kas nepieciešami ESB mērķu sasniegšanai saskaņā ar šo
konvenciju.
2. Padome pieņem visus noteikumus, kas vajadzīgi ESB un tā struktūru pareizai darbībai.
8. pants
Balsošanas noteikumi
1. Kad vien iespējams, Padomes lēmumus pieņem vienprātīgi. Ja vienprātību nevar panākt,
lēmumu pieņem ar nodoto svērto balsu divu trešdaļu vairākumu.
2. Atsevišķu balsu svērumi Padomē ir noteikti A pielikumā.
3. Priekšlikumus par šīs konvencijas, tostarp tās pielikumu, grozīšanu izskata tikai tad, ja
tiem pausts atbalsts ar vismaz 25 % no visu Līgumslēdzēju pušu kopējām svērtajām balsīm.
4. Attiecībā uz visiem Padomes lēmumiem to pieņemšanas laikā jābūt kvorumam, kas:
1) attiecībā uz lēmumiem, kuri saistīti ar šīs konvencijas un tās pielikumu grozījumiem,
ir vienāds ar vismaz divām trešdaļām no visu Līgumslēdzēju pušu kopējām svērtajām
balsīm;
2) attiecībā uz visiem pārējiem lēmumiem ir vienāds ar vismaz pusi no visu
Līgumslēdzēju pušu kopējām svērtajām balsīm.
5. Novērotāji Padomē drīkst piedalīties diskusijās, taču viņiem nav balsstiesību.
9. pants
Direktors un personāls
1. Direktors rīkojas kā ESB juridiskais pārstāvis un ir pilnvarots atbilstoši ierobežojumiem,
par kuriem vienojusies Padome, ESB vārdā slēgt līgumus. Direktors šīs pilnvaras var pilnībā vai
daļēji deleģēt direktora vietniekam.
2. Direktors ir atbildīgs par visu ESB iekšējo un ārējo darbību pienācīgu veikšanu saskaņā
ar šo konvenciju, nolīgumu par mītni, darba programmu, budžetu un Padomes sniegtajiem
norādījumiem un ieteikumiem.
3. Padome pieņem personāla noteikumu kopumu.
10. pants
Darba programma
Padome, pamatojoties uz CEPT Asamblejas un CEPT komiteju priekšlikumiem, katru gadu
pieņem ESB darba programmu trīs gadu laikposmam. Šīs programmas pirmajam gadam jābūt
izstrādātam pietiekami sīki, lai varētu pieņemt ESB gada budžetu.
11. pants
Budžets un grāmatvedības uzskaite
1. ESB finanšu gads sākas 1. janvārī un attiecīgi beidzas 31. decembrī.
2. Direktors ir atbildīgs par ESB gada budžeta un gada pārskata sagatavošanu un par to
iesniegšanu attiecīgai izskatīšanai un apstiprināšanai Padomē.
7

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 3 • 2012. gada 9. februārī

3. Budžetu sagatavo, ņemot vērā saskaņā ar 10. pantu pieņemtās darba programmas vajadzības.
Termiņu budžeta iesniegšanai un apstiprināšanai pirms gada, uz kuru tas attiecas, nosaka Padome.
4. Padome nosaka detalizētus finanšu noteikumus. To vidū jābūt noteikumiem par termiņu
ESB gada pārskatu iesniegšanai un apstiprināšanai un noteikumiem attiecībā uz šo pārskatu auditu.
12. pants
Finanšu iemaksas
1. ESB kapitālizdevumus un kārtējos darbības izdevumus, izņemot izmaksas, kas saistītas
ar Padomes sanāksmēm, sedz Līgumslēdzējas puses, kuras šīs izmaksas sadala atbilstoši iemaksas
vienībām, kā noteikts A pielikumā iekļautajā tabulā, kas ir šīs konvencijas sastāvdaļa.
2. Tas neliedz ESB pēc Padomes lēmuma veikt darbu trešām personām, tostarp CEPT
prezidentūrai, atgūstot attiecīgās izmaksas.
3. Izmaksas, kas saistītas ar Padomes sanāksmēm, sedz tā Līgumslēdzēja puse, kas izteikusi
uzaicinājumu, vai tad, ja neviena Līgumslēdzēja puse uzaicinājumu nav izteikusi, – ESB. Ceļa un
uzturēšanās izdevumus sedz pārstāvētās Līgumslēdzējas puses.
13. pants
Līgumslēdzējas puses
1. Valsts par šīs konvencijas Līgumslēdzēju pusi kļūst vai nu ar 14. panta procedūru, vai
15. panta procedūru.
2. Attiecībā uz valsti, kas kļūst par šīs konvencijas Līgumslēdzēju pusi, piemēro A pielikumā
minēto iemaksas vienību, to grozot saskaņā ar 15. pantu.
14. pants
Parakstīšana
1. Ikviena valsts, kuras telesakaru administrācija ir CEPT locekle, var kļūt par šīs konvencijas
Līgumslēdzēju pusi,
1) to parakstot bez atrunām par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu
vai
2) to parakstot ar nosacījumu ratificēt, pieņemt vai apstiprināt, kam seko ratificēšana,
pieņemšana vai apstiprināšana.
2. Šo konvenciju var parakstīt no 1993. gada 23. jūnija līdz tās spēkā stāšanās brīdim, bet pēc
tam tai var pievienoties.
15. pants
Pievienošanās
1. Šai konvencijai var pievienoties ikviena valsts, kuras administrācija ir CEPT locekle.
2. Pēc apspriešanās ar valsti, kura pievienojas, Padome pieņem vajadzīgos A pielikuma
grozījumus. Neatkarīgi no 20. panta 2. punkta šie grozījumi stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā
pēc datuma, kurā Dānijas valdība saņēmusi minētās valsts pievienošanās dokumentu.
3. Pievienošanās dokumentā jābūt norādītam tam, ka valsts, kura pievienojas, piekrīt
pieņemtajiem A pielikuma grozījumiem.
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16. pants
Stāšanās spēkā
1. Šī konvencija stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc datuma, kurā Dānijas valdība ir
saņēmusi pietiekamu skaitu Līgumslēdzēju pušu parakstu un, ja vajadzīgs, ratifikācijas, pieņemšanas
vai apstiprināšanas dokumentu, tā lai nodrošinātu, ka tiek piesaistīti vismaz 80 % no A pielikumā
minēto iemaksu vienību maksimāli iespējamā skaita.
2. Pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā katrai nākamajai Līgumslēdzējai pusei tās noteikumi,
tostarp spēkā esošie grozījumi, kļūst saistoši no otrā mēneša pirmās dienas pēc datuma, kurā Dānijas
valdība saņēmusi attiecīgās puses ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās
dokumentu.
17. pants
Denonsēšana
1. Pēc tam, kad šī Konvencija bijusi spēkā divus gadus, ikviena Līgumslēdzēja puse var to
denonsēt, sniedzot rakstisku paziņojumu Dānijas valdībai, kura par šo denonsēšanu paziņo
Padomei, Līgumslēdzējām pusēm, direktoram un CEPT priekšsēdētājam.
2. Denonsēšana stājas spēkā tad, kad beidzas nākamais pilnais finanšu gads, kā noteikts
11. panta 1. punktā, pēc datuma, kurā Dānijas valdība saņēmusi paziņojumu par denonsēšanu.
18. pants
Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi
1. Nekas no tā, kas noteikts šajā konvencijā, nevar ietekmēt katras Līgumslēdzējas puses
suverēnās tiesības pašai regulēt savus pasta un elektroniskos sakarus.
2. Katra Līgumslēdzēja puse, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, šo konvenciju piemēro
saskaņā ar savām saistībām, kuras paredzētas attiecīgajos Līgumos.
3. Attiecībā uz šo konvenciju nevar izvirzīt nekādas atrunas.
19. pants
Strīdu izšķiršana
Visus strīdus par šīs konvencijas un tās pielikumu interpretāciju vai piemērošanu, ko nevar
atrisināt ar Padomes starpniecību, attiecīgās puses iesniedz šķīrējtiesai, kā noteikts B pielikumā, kas
ir šīs konvencijas sastāvdaļa.
20. pants
Grozījumi
1. Padome var pieņemt šīs konvencijas grozījumus, kas rakstiski jāapstiprina visām
Līgumslēdzējām pusēm.
2. Grozījumi attiecībā uz visām Līgumslēdzējām pusēm stājas spēkā trešā mēneša pirmajā
dienā pēc tam, kad Dānijas valdība būs Līgumslēdzējām pusēm paziņojusi par ratifikācijas,
pieņemšanas vai apstiprināšanas paziņojumu saņemšanu no visām Līgumslēdzējām pusēm.
21. pants
Depozitārijs
1. Šīs konvencijas oriģinālu kopā ar turpmākajiem grozījumiem un ratifikācijas, pieņemšanas,
apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentiem deponē Dānijas valdības arhīvā.
2. Dānijas valdība visām valstīm, kas parakstījušas šo konvenciju vai tai pievienojušās, un
9
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CEPT prezidentam izsniedz šīs konvencijas apliecinātu kopiju un ikviena Padomes pieņemtā
grozījuma tekstu. Kopijas informatīvā nolūkā nosūta arī ESB direktoram, Pasaules Pasta savienības
ģenerālsekretāram, Starptautiskās Telesakaru savienības ģenerālsekretāram, Eiropas Komisijas
prezidentam un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas ģenerālsekretāram.
3. Dānijas valdība visām valstīm, kas parakstījušas šo konvenciju vai tai pievienojušās, un
CEPT prezidentam paziņo par visiem parakstīšanas, ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas un
denonsēšanas gadījumiem, kā arī par šīs konvencijas un katra grozījuma stāšanos spēkā. Dānijas
valdība visām valstīm, kas parakstījušas šo konvenciju vai tai pievienojušās, un CEPT prezidentam
paziņo arī par katras pievienošanās stāšanos spēkā.
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A PIELIKUMS

Iemaksas vienības, kas izmantojamas kā finanšu iemaksu un balsu svērumu pamats
25 vienības:
15 vienības:
10 vienības:

5 vienības:
1 vienība:

Francija
Vācija
Itālija
Šveice
Austrija
[Beļģija]
Dānija
Somija
Grieķija
Luksemburga
Īrija
[Albānija]
[Andora]
[Azerbaidžāna]
[Bosnija un Hercegovina]
Bulgārija
Horvātija
Kipra
[Čehija]
Igaunija
[Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republika]
Ungārija
Īslande

Spānija
Apvienotā Karaliste
Nīderlande
Norvēģija
Portugāle
[Krievijas Federācija]
Zviedrija
Turcija
[Latvija]
Lihtenšteina
[Lietuva]
[Malta]
[Moldova]
Monako
Polija
Rumānija
[Sanmarīno]
Slovākija
[Slovēnija]
[Ukraina]
Vatikāns

To CEPT dalībvalstu nosaukumi, kuras nav šīs konvencijas Līgumslēdzējas puses, ir norādīti
kvadrātiekavās. Tie ir ievietoti tajā iemaksas vienības iedaļā, kas atbilst vienībai, kura izraudzīta
saskaņā ar CEPT nolīgumu.
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B PIELIKUMS

Šķīrējtiesas procedūra
1. Lai izšķirtu jebkuru strīdu, kas minēts šīs konvencijas 19. pantā, saskaņā ar turpmākajiem
punktiem izveido šķīrējtiesu.
2. Ikviena šīs konvencijas dalībvalsts var pievienoties jebkurai šķīrējtiesā izskatīta strīda pusei.
3. Šķīrējtiesā ir trīs locekļi. Katra strīda puse ieceļ vienu šķīrējtiesnesi divu mēnešu laikā
pēc tam, kad saņemta vienas puses prasība strīdu iesniegt šķīrējtiesā. Pirmie divi šķīrējtiesneši
sešu mēnešu laikā pēc otrā šķīrējtiesneša iecelšanas ieceļ trešo šķīrējtiesnesi, kas ir šķīrējtiesas
priekšsēdētājs. Ja vienu no abiem šķīrējtiesnešiem neieceļ noteiktajā laikposmā, tad viņu pēc vienas
vai otras puses pieprasījuma ieceļ Pastāvīgās šķīrējtiesas ģenerālsekretārs. Tādu pašu procedūru
piemēro tad, ja noteiktajā laikposmā neieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētāju.
4. Šķīrējtiesa nosaka savu mītnes vietu un pieņem savu reglamentu.
5. Šķīrējtiesas lēmumam jāatbilst starptautiskajām tiesībām, un tā pamatā jābūt šai konvencijai
un vispārējiem tiesību principiem.
6. Ikviena puse sedz izmaksas attiecībā uz to šķīrējtiesnesi, par kura iecelšanu tā atbildīga,
kā arī izmaksas par pārstāvību šķīrējtiesā. Izdevumus attiecībā uz šķīrējtiesas priekšsēdētāju līdzīgi
sadala strīda puses.
7. Šķīrējtiesas lēmumu pieņem ar tās locekļu vairākumu, un viņi nedrīkst atturēties no
balsošanas. Šis lēmums ir galīgs un saistošs strīda pusēm, un to nevar pārsūdzēt. Puses šo lēmumu
izpilda bez kavēšanās. Ja rodas strīds par tā jēgu vai tvērumu, šķīrējtiesa to interpretē pēc jebkuras
strīda puses lūguma.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

76.

55L/11

Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu
disciplināratbildības likumā

Izdarīt Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 12.nr.; 2008, 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 40.nr.) šādus
grozījumus:
1. Papildināt 18.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Finanšu ministrs nekavējoties informē citu ministru, ja pret šā ministra padotībā
esošas iestādes vadītāju ierosināta disciplinārlieta par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžeta
līdzekļiem.”
2. Papildināt 24.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Ja disciplinārlietu pret iestādes vadītāju ierosina finanšu ministrs saskaņā ar šā
likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu, disciplinārlietu izskata Ministru kabineta apstiprināta
disciplinārlietas izmeklēšanas komisija. Komisijas sastāvā iekļauj arī tā ministra norīkotu personu,
kura padotībā atrodas iestāde, pret kuras vadītāju ierosināta disciplinārlieta.”
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 12.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 25.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.01.2012., Nr.14.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

77.

56L/11

Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un
restaurācijas pētniecības centra statūtiem

1.pants. 1956.gada 5.decembra Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas
pētniecības centra (ICCROM) statūti (turpmāk — Statūti) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.
2.pants. Statūtos paredzēto saistību izpildi koordinē Kultūras ministrija.
3.pants. Statūti attiecībā uz Latvijas Republiku stājas spēkā to 2.pantā noteiktajā laikā un
kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi
Statūti angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 12.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 25.janvārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 25.01.2012., Nr.14.
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Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un
restaurācijas pētniecības centra statūti
Pārskatīti Ģenerālās asamblejas XXIV sesijā 2005. gada 11. novembrī
1. pants
Mērķis un funkcijas
Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs, turpmāk
tekstā – “ICCROM”, veicina kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju visā pasaulē, ierosinot,
pilnveidojot, veicinot un sekmējot šādas saglabāšanas un restaurācijas apstākļus. ICCROM it īpaši
veic šādas funkcijas:
a) apkopo, pēta un izplata informāciju saistībā ar zinātnes, tehnikas un ētikas
jautājumiem, kas attiecas uz kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju;
b) saskaņo, veicina vai organizē pētījumus šajā jomā, it īpaši piešķirot līdzekļus
organizācijām vai ekspertiem, starptautiskajām sanāksmēm, publikācijām un
speciālistu apmaiņai;
c) konsultē un sniedz ieteikumus par vispārējiem vai īpašiem jautājumiem saistībā ar
kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju;
d) veicina, pilnveido un nodrošina apmācību saistībā ar kultūras vērtību saglabāšanu un
restaurāciju, kā arī uzlabo saglabāšanas un restaurācijas darba standartus un praksi;
e) atbalsta iniciatīvas, kas padziļina izpratni par kultūras vērtību saglabāšanu un
restaurāciju.
2. pants
Dalība
1. ICCROM ir starptautiska organizācija, kuras sastāvā ietilpst dalībvalstis.
2. Valsts, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas
(turpmāk tekstā – “UNESCO”) dalībvalsts, var kļūt par ICCROM dalībvalsti, iesniedzot UNESCO
ģenerāldirektoram oficiālu deklarāciju par pievienošanos. Ikviena valsts, kas kļuvusi par ICCROM
dalībvalsti un pēc tam pārtrauc dalību UNESCO, turpina būt ICCROM dalībvalsts.
3. Valsts, kas nav UNESCO dalībvalsts, vai ikviena bijusī ICCROM dalībvalsts, kura
atsaukusi savu dalību šajā organizācijā saskaņā ar 10. panta noteikumiem, var iesniegt ICCROM
ģenerāldirektoram pieteikumu dalībai minētajā organizācijā. Pēc tam, kad Padome izskatījusi
pieteikumu, Ģenerālā asambleja šo valsti var uzņemt ICCROM. Lai valsti uzņemtu ICCROM,
vajadzīgs lēmums, ko pieņem ar klātesošo un balsojošo ICCROM dalībvalstu divu trešdaļu balsu
vairākumu. UNESCO ģenerāldirektoram paziņo par ICCROM dalībvalsts uzņemšanu saskaņā ar
šā punkta noteikumiem.
4. Dalība, kas panākta saskaņā ar šā panta 2. punkta noteikumiem, stājas spēkā trīsdesmit
dienas pēc tam, kad UNESCO ģenerāldirektors saņēmis oficiālo paziņojumu par pievienošanos.
Dalība, kas panākta saskaņā ar šā panta 3. punkta noteikumiem, stājas spēkā dienā, kurā Ģenerālā
asambleja nolemj uzņemt attiecīgo dalībvalsti.
5. Ikviena dalībvalsts veic iemaksas ICCROM budžetā saskaņā ar Ģenerālās asamblejas
noteikto likmi.
3. pants
Iestādes
ICCROM sastāvā ir Ģenerālā asambleja, Padome un sekretariāts.
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4. pants
Ģenerālā asambleja
1. Sastāvs un dalība
a) Ģenerālās asamblejas sastāvu veido dalībvalstu delegāti. Katru dalībvalsti pārstāv
viens delegāts.
b) Delegāti jāizraugās no tiem viskvalificētākajiem speciālistiem, kas saistīti ar kultūras
vērtību saglabāšanu un restaurāciju, un vēlams – no to speciālistu vidus, kuri saistīti
ar iestādēm, kas specializējušās šajā jomā.
c) UNESCO, Istituto Centrale per il Restauro un 5. panta 1. punkta j) apakšpunktā
norādītajiem Padomes pārstāvjiem bez balsstiesībām ir tiesības piedalīties Ģenerālās
asamblejas sesijās novērotāja statusā. Tie var iesniegt priekšlikumus, taču tiem nav
tiesību balsot.
2. Funkcijas
Ģenerālās asamblejas funkcijas ir šādas:
a) noteikt ICCROM vispārējo politiku;
b) izskatīt un apstiprināt ICCROM pasākumu un budžeta programmu nākamajiem
diviem gadiem, pamatojoties uz Padomes iesniegtajiem priekšlikumiem;
c) uzņemt jaunas dalībvalstis saskaņā ar 2. panta 3. punkta noteikumiem;
d) izraudzīties Padomes locekļus;
e) pēc Padomes ieteikuma iecelt ģenerāldirektoru saskaņā ar 6. panta d) punkta
noteikumiem;
f) izskatīt un apstiprināt ziņojumus par Padomes un ICCROM sekretariāta aktivitātēm;
g) noteikt dalībvalstu iemaksu apmēru;
h) pieņemt ICCROM finanšu noteikumus;
i) lemt par 9. pantā norādīto sankciju piemērošanu.
3. Procedūra
Ģenerālā asambleja:
a) sanāk uz kārtējo sesiju ik pēc diviem gadiem;
b) sanāk uz ārkārtas sesiju, ja pati to nolemj, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa
dalībvalstu vai ja tā nolemj Padome;
c) tiekas Romā, Itālijā, ja vien Ģenerālā asambleja vai Padome nenolemj citādi;
d) pieņem savu reglamentu;
e) katras sesijas sākumā ievēl priekšsēdētāju un citas amatpersonas;
f) izveido komitejas, kas tai var būt vajadzīgas tās funkciju īstenošanai.
4. Balsošana
Pamatojoties uz 9. panta noteikumiem, katrai dalībvalstij Ģenerālajā asamblejā ir viena balss.
Lēmumus pieņem ar klātesošo un balsojošo dalībvalstu vienkāršu balsu vairākumu, ja vien šajos
Statūtos vai Ģenerālās asamblejas reglamentā nav paredzēts citādi.
5. pants
Padome
1. Sastāvs
a) Padomes sastāvā ir Ģenerālās asamblejas ievēlētie locekļi, UNESCO ģenerāldirektora
pārstāvis, Itālijas valdības pārstāvis, Istituto Centrale per il Restauro pārstāvis un šā
punkta i) apakšpunktā norādītie pārstāvji bez balsstiesībām.
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b)

Ir divpadsmit ievēlēti locekļi un vēl viens ievēlēts loceklis uz katrām piecām
dalībvalstīm pēc pirmajām trīsdesmit. Tomēr kopējais ievēlēto locekļu skaits
nepārsniedz divdesmit piecus.
c) Ģenerālās asamblejas ievēlētos locekļus izraugās no tiem viskvalificētākajiem
speciālistiem, kas saistīti ar kultūras vērtību saglabāšanu un restaurāciju, ņemot
vērā vēlamību panākt to, ka vienlīdzīgi tiek pārstāvēti pasaules nozīmīgākie kultūras
reģioni un ka atbilstoši tiek aptvertas dažādās specializācijas jomas, kas attiecas uz
ICCROM darbu. Ģenerālā asambleja ņem vērā arī šo personu spēju īstenot Padomes
administratīvās un izpildu funkcijas.
d) Ģenerālās asamblejas ievēlēto Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tomēr
Ģenerālās asamblejas pirmajā kārtējā sesijā, kurā spēkā ir šis noteikums, vienai
pusei Ģenerālās asamblejas ievēlēto locekļu pilnvaru termiņa laiks ir četri gadi, bet
otrai — divi gadi. Ja minētajā sesijā ievēlēto locekļu skaits ir nepāra, tad uz četru
gadu pilnvaru termiņu ievēl pusi locekļu un vēl vienu locekli.
e) Padomes ievēlētie locekļi savus pienākumus veic no brīža, kad tiek slēgta Ģenerālās
asamblejas sesija, kuras laikā tie ievēlēti, līdz tās sesijas slēgšanai, kas notiek gadā,
kurā beidzas viņu pilnvaru termiņš.
f) Padomes locekļus var ievēlēt atkārtoti, taču viņi nevar atrasties amatā ilgāk nekā
divus termiņus pēc kārtas.
g) Ievēlēta Padomes locekļa nāves, pastāvīgas darbnespējas vai atlūguma gadījumā
radušos brīvo vietu atlikušo pilnvaru termiņa laiku ieņem tas kandidāts, kas no
neievēlētajiem kandidātiem pēdējās Ģenerālās asamblejas vēlēšanās saņēmis
vislielāko balsu skaitu. Ja šis kandidāts nevar stāties amatā, brīvo vietu ieņem
kandidāts, kam saņēmis otro lielāko balsu skaitu, un tā tālāk līdz minēto vēlēšanu
kandidātu saraksta beigām. Ja vietu nevar ieņemt kandidāts, kas iepriekšējās
vēlēšanās izvirzījis savu kandidatūru, vieta paliek brīva līdz vēlēšanām Ģenerālās
asamblejas nākamajā sesijā.
h) Ģenerālajā asamblejā ievēlētos Padomes locekļus ievēl, pamatojoties uz viņu
personīgajām spējām. Viņi veic savus pienākumus ICCROM interesēs, nevis kā
valstu pārstāvji.
i) Padomes pārstāvji bez balsstiesībām ir Starptautiskās Muzeju padomes pārstāvis un
Starptautiskās Pieminekļu un ievērojamu vietu aizsardzības padomes pārstāvis.
j) Padomes pārstāvji bez balsstiesībām var piedalīties Padomes diskusijās.
2. Funkcijas
Padomei ir šādas funkcijas:
a) Ģenerālās asamblejas vadībā uzraudzīt pasākumu programmas īstenošanu un
Ģenerālās asamblejas pieņemtā budžeta izpildi;
b) ņemot vērā Ģenerālās asamblejas lēmumus un direktīvas un ievērojot apstākļus,
kādi rodas laikposmā starp divām kārtējām sesijām, Ģenerālās asamblejas vārdā
un ciešā sadarbībā ar ģenerāldirektoru veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai
nodrošinātu ģenerāldirektora apstiprinātās darbības programmas efektīvu un
racionālu īstenošanu;
c) ciešā sadarbībā ar ģenerāldirektoru izstrādāt organizācijas politiku un vajadzības
gadījumā iesniegt to apstiprināšanai Ģenerālajā asamblejā;
d) pārskatīt un, ja vajadzīgs, koriģēt ģenerāldirektora sagatavotās pasākumu
programmas un budžeta projektu un to apstiprināt iesniegšanai Ģenerālajā
asamblejā;
e) izskatīt pieteikumus uzņemšanai ICCROM saskaņā ar 2. panta 3. punkta
noteikumiem;
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f)

sniegt Ģenerālajai asamblejai ieteikumus par ģenerāldirektora iecelšanu amatā un par
viņa iecelšanas nosacījumiem, kā arī vajadzības gadījumā pagarināt ģenerāldirektora
pilnvaru termiņu saskaņā ar 6. panta d) punkta noteikumiem;
g) iecelt ģenerāldirektoru 6. panta e) punktā paredzētajos gadījumos;
h) apstiprināt ģenerāldirektora ierosināto sekretariāta struktūru;
i) apstiprināt personāla nolikumu;
j) sniegt Ģenerālajai asamblejai ieteikumus par finanšu noteikumu pieņemšanu;
k) iecelt pieaicināto auditoru;
l) uzraudzīt ICCROM finanšu operācijas;
m) par tās aktivitātēm sagatavot ziņojumu, ko savā kārtējā sesijā izskata Ģenerālā
asambleja;
n) veikt citus pienākumus, kurus tai var uzdot Ģenerālā asambleja.
3. Procedūra
Padome:
a) sanāk uz sesiju
i) tūlīt pēc Ģenerālās asamblejas kārtējās sesijas;
ii) tieši pirms Ģenerālās asamblejas nākamās kārtējās sesijas un
iii) vienu reizi laikā starp i) un ii) ievilkumā norādītajām sesijām;
b) sanāk uz sesiju Romā, Itālijā, ja vien Ģenerālā asambleja vai pati Padome nenolemj
citādi;
c) pieņem savu reglamentu;
d) tās pirmās sesijas sākumā, kas seko Ģenerālās asamblejas kārtējai sesijai, ievēl
priekšsēdētāju un citas amatpersonas, kas ieņems amatu līdz Ģenerālās asamblejas
nākamās kārtējās sesijas slēgšanai;
e) izveido komisijas, kas tai var būt vajadzīgas tās pienākumu veikšanai.
4. Balsošana
Katram Padomes ievēlētajam loceklim, UNESCO ģenerāldirektora pārstāvim, Itālijas
valdības pārstāvim un Istituto Centrale per il Restauro pārstāvim ir viena balss. Lēmumus pieņem
ar klātesošo un balsojošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja vien šajos Statūtos vai Padomes
reglamentā nav paredzēts citādi.

a)
b)

c)
d)
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6. pants
Sekretariāts
ICCROM sekretariāta sastāvā ir ģenerāldirektors un vajadzīgais personāls.
Ģenerāldirektora un personāla pienākumi pēc būtības ir starptautiski. Veicot
savus pienākumus, viņi neprasa norādes nevienai valdībai vai iestādei, kas ir
ārpus ICCROM, un šādus norādījumus no tām nesaņem. Tie atturas no jebkādas
darbības, kas var nelabvēlīgi atsaukties uz viņu starptautiskas amatpersonas amatu.
Ikviena dalībvalsts apņemas respektēt ģenerāldirektora un personāla pienākumu
starptautisko nozīmi un necensties tos ietekmēt viņu pienākumu pildīšanas laikā.
Darbiniekus ieceļ amatā saskaņā ar Padomes apstiprināto personāla nolikumu. Visi
darbinieki ir pakļauti ģenerāldirektoram.
Ģenerāldirektoru izvirza Padome un, izņemot šā panta e) punktā norādīto gadījumu,
ieceļ Ģenerālā asambleja. Ģenerālā asambleja pēc Padomes ieteikuma nosaka pilnvaru
termiņa laiku un apstiprina nosacījumus, saskaņā ar kuriem ģenerāldirektors pilda
amata pienākumus. Ģenerālās asamblejas veikto ģenerāldirektora iecelšanu amatā
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e)

f)

a)
b)
c)
d)
e)

Padome var pagarināt ne vairāk kā divas reizes un uz laiku, kas ikreiz nepārsniedz
divus gadus, bet ar nosacījumu, ka ģenerāldirektora pilnvaru termiņš un tā
pagarināšana, ko veic Padome, nekādā gadījumā kopā nepārsniedz sešus gadus.
Ģenerālā asambleja ģenerāldirektoru var iecelt amatā atkārtoti.
Ja ģenerāldirektora amata vieta atbrīvojas laikā starp divām Ģenerālās asamblejas
sesijām, Padome var iecelt jaunu ģenerāldirektoru uz laika posmu, kas beidzas
Ģenerālās asamblejas nākamās kārtējās sesijas slēgšanas dienā. Padome paredz arī
ģenerāldirektora iecelšanas nosacījumus, kurus ietver līgumā, ko paraksta Padomes
priekšsēdētājs un jaunais ģenerāldirektors.
Ģenerāldirektors izstrādā priekšlikumus attiecībā uz Ģenerālās asamblejas un
Padomes veicamajiem pasākumiem un sagatavo iesniegšanai Padomē pasākumu
programmas un budžeta projektu. Saskaņā ar Ģenerālās asamblejas un Padomes
lēmumiem ģenerāldirektors atbild par apstiprinātās pasākumu programmas
efektīvu un racionālu izpildi. Viņš/viņa sagatavo un nosūta dalībvalstīm periodiskus
pārskatus par ICCROM veiktajiem pasākumiem.
7. pants
Finanšu procedūras
ICCROM budžetu sagatavo divu gadu periodam. Budžeta projektu nākamajiem
diviem gadiem, kā arī pasākumu programmu dalībvalstīm nosūta vismaz 60 dienas
pirms Ģenerālās asamblejas, kurā tie jāizskata.
ICCROM finanšu periods ir divi kalendārie gadi pēc Ģenerālās asamblejas kārtējās
sesijas, ja vien Ģenerālā asambleja nenolemj citādi.
Dalībvalstu iemaksas par finanšu periodu maksā divos vienādos gada maksājumos,
no kuriem vienu veic pirmā kalendārā gada sākumā, bet otru — otrā kalendārā gada
sākumā.
Ģenerāldirektors var pieņemt brīvprātīgas iemaksas, dāvanas, novēlējumus
un subsīdijas tieši no valdībām, valsts un privātajām iestādēm, asociācijām un
privātpersonām saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti finanšu noteikumos.
Budžetu pārvalda sekretariāts saskaņā ar finanšu noteikumiem Padomes uzraudzībā.

8. pants
Juridiskais statuss
Ikvienas dalībvalsts teritorijā ICCROM ir vajadzīgā tiesībspēja, lai panāktu savus mērķus un
pildītu savas funkcijas.
9. pants
Sankcijas
Dalībvalsts zaudē savas balsstiesības Ģenerālajā asamblejā un savas tiesības izvirzīt kandidātus
dalībai Padomē, ja tās ICCROM maksājamo kopējo iemaksu summa, kuras maksājuma termiņš
pienācis un kura nav samaksāta neatkarīgi no kalendārā gada vai gadiem, uz ko iemaksas attiecas,
pārsniedz attiecīgās dalībvalsts veicamo iemaksu summu par kārtējo kalendāro gadu un iepriekšējo
kalendāro gadu. Dalībvalsts, kas nav veikusi savas iemaksas, kuru maksājuma termiņš pienācis, četru
secīgu kalendāro gadu laikā, arī zaudē tiesības saņemt pakalpojumus no ICCROM.  Ģenerālā asambleja
pārtrauc tādas dalībvalsts dalību, kas sešu secīgu kalendāro gadu laikā nav veikusi savas iemaksas, kuru
maksājuma termiņš pienācis. Tomēr Ģenerālā asambleja var atļaut dalībvalstij īstenot iepriekšminētās
tiesības, tostarp tiesības saņemt pakalpojumus no ICCROM, vai nolemt nepārtraukt dalībvalsts dalību, ja
ir pārliecināta, ka maksājums nav veikts saistībā ar īpašiem apstākļiem, kas ir ārpus dalībvalsts kontroles.
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10. pants
Dalības atsaukšana
Ikviena dalībvalsts var atsaukt dalību ICCROM, nosūtot ICCROM ģenerāldirektoram
adresētu paziņojumu, jebkurā laikā pēc divu gadu termiņa beigšanās no tās pievienošanās dienas
vai Ģenerālās asamblejas veiktās uzņemšanas. Šāds atsaukums stājas spēkā tā gada 31. decembrī, kas
seko gadam, kurā paziņojums tika sniegts. Šāds atsaukums neskar finansiālās saistības attiecībā pret
ICCROM, kādas šai valstij ir dienā, kad dalības atsaukums stājas spēkā. ICCROM ģenerāldirektors
informē UNESCO ģenerāldirektoru par datumu, kurā stājas spēkā dalībvalsts atsaukums.

a)

b)
c)

11. pants
Statūtu grozīšana
Grozījumus šajos Statūtos var ierosināt dalībvalsts vai Padome. Tos pieņem Ģenerālā
asambleja ar lēmumu, kas pieņemts ar klātesošo un balsojošo dalībvalstu divu
trešdaļu balsu vairākumu, ja minētais divu trešdaļu vairākums ir vairāk nekā puse
no ICCROM dalībvalstu skaita.
ICCROM ģenerāldirektors par ierosinātajiem grozījumiem informē visas dalībvalstis
un UNESCO ģenerāldirektoru vismaz 180 dienas pirms tās Ģenerālās asamblejas
sesijas, kuras darba kārtībā tie jāiekļauj.
Ja pēc tam, kad saņemta informācija par ierosināto grozījumu, dalībvalsts vai
Padome ierosināto grozījumu vēlas grozīt, tās var to darīt, ja par to paziņo visām
dalībvalstīm un UNESCO ģenerāldirektoram vismaz 90 dienas pirms tās Ģenerālās
asamblejas sesijas, kuras darba kārtībā ir iekļauts sākotnējais ierosinātais grozījums.

12. pants
Stāšanās spēkā
Statūti stājas spēkā uzreiz pēc ICCROM Ģenerālās asamblejas XXIII sesijas slēgšanas.
13. pants
Darbības pārtraukšana
ICCROM darbību var pārtraukt ar Ģenerālās asamblejas lēmumu. Ģenerālā asambleja
var pieņemt šādu lēmumu tikai tad, ja sešus mēnešus pirms tam visām dalībvalstīm ir nosūtīts
rakstisks paziņojums, kurā izklāstīts pamatojums.   Ikviena lēmuma pieņemšanai par ICCROM
darbības pārtraukšanu vajadzīgs klātesošo un balsojošo dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākums,
ja minētais divu trešdaļu vairākums ir vairāk nekā puse ICCROM dalībvalstu skaita.
14. pants
Autentiskie teksti
Šo Statūtu teksti angļu un franču valodā ir vienlīdz autentiski.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

78.

57L/11

Personu apliecinošu dokumentu likums

1.pants. Likuma mērķis
(1) Likuma mērķis ir noteikt personu un to tiesisko statusu apliecinošus dokumentus
(turpmāk — personu apliecinošs dokuments) un šos dokumentus aizvietojošus dokumentus
(turpmāk — pagaidu dokuments).
(2) Likums nosaka personu apliecinošu dokumentu un pagaidu dokumentu veidus, lietošanas,
nodošanas un izņemšanas kārtību, kā arī personu apliecinoša dokumenta vai pagaidu dokumenta
turētāja tiesības un pienākumus.
2.pants. Personu apliecinošs dokuments
(1) Personu apliecinošs dokuments ir tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes
izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.
(2) Personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas īpašums.
(3) Personu apliecinoša dokumenta turētājs ir persona, kurai izsniegts personu apliecinošs
dokuments.
(4) Personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem
starptautiskajiem līgumiem, šo likumu vai citiem tiesību aktiem tā turētājam dod tiesības šķērsot
Latvijas Republikas valsts ārējo robežu un paredzēts ceļošanai uz ārvalstīm, ir ceļošanas dokuments.
3.pants. Pagaidu dokuments
(1) Pagaidu dokuments ir tiesību aktos pilnvarotas valsts pārvaldes iestādes izsniegts
dokuments, kas tā turētājam uz laiku aizstāj ceļošanas dokumentu.
(2) Pagaidu dokumenta turētājs ir persona, kurai izsniegts pagaidu dokuments.
4.pants. Personu apliecinošu dokumentu veidi
(1) Ir šādi personu apliecinoši dokumenti:
1) personas apliecība;
2) pase.
(2) Personu apliecinošus dokumentus, izņemot šā likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktā
minētos dokumentus, izsniedz, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem.
(3) Personu apliecinošā dokumentā, izņemot šā likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktā
minētos dokumentus, iekļauj ziņas par personu atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem un personas
biometrijas datus tādā apjomā un formātā, kā to nosaka starptautiskie tiesību akti attiecībā uz
ceļošanas dokumentiem.
(4) Ministru kabinets var noteikt papildu ziņas, kas iekļaujamas personu apliecinošā
dokumentā.
(5) Visas darbības, kas saistītas ar personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu un ziņu
iekļaušanu personu apliecinošā dokumentā, ir tiesīga veikt amatpersona, kura nav sodīta par tīšu
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
5.pants. Personas apliecība
(1) Ir šādas personas apliecības:
1) Latvijas pilsoņa personas apliecība;
2) Latvijas nepilsoņa personas apliecība;
3) citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices
Konfederācijas pilsoņa (turpmāk — Savienības pilsonis) personas apliecība;
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4)
5)

trešās valsts pilsoņa personas apliecība;
Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības,
starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības, konsulārās iestādes darbinieka
vai šāda darbinieka ģimenes locekļa personas apliecība (turpmāk — akreditētas
personas apliecība).
(2) Trešās valsts pilsoņa personas apliecība ir uzturēšanās atļauja, ko izsniedz saskaņā ar
migrāciju regulējošiem tiesību aktiem.
(3) Personas apliecība izmantojama kā ceļošanas dokuments, dodoties uz ārvalstīm, ja tas
paredzēts Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos. Ja pase ir zudusi vai kļuvusi
lietošanai nederīga, Latvijas pilsonim vai nepilsonim ir tiesības personas apliecību izmantot kā
ceļošanas dokumentu, lai atgrieztos Latvijas Republikā no trešās valsts, ar kuru nav noslēgts
attiecīgs starptautisks līgums.
(4) Personas apliecībā iekļauj informāciju elektroniskā formā, kas nepieciešama personas
apliecības turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, kā arī droša elektroniskā paraksta
radīšanai. Ministru kabinets nosaka personas apliecībā iekļaujamās informācijas apjomu un
saturu, tās izveidošanas, aktivizēšanas, deaktivizēšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī lietošanas
ierobežojumus.
(5) Personas apliecība, kurā iekļauta informācija elektroniskā formā, kas nepieciešama personas
apliecības turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai,
uzskatāma par derīgu personas identitātes apliecināšanas līdzekli elektronisko pakalpojumu
saņemšanai, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos personas identitātes apliecināšana jau tiek
veikta, izmantojot droša elektroniskā paraksta viedkartē ietverto vai kredītiestādes elektronisko
norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli.
(6) Personas apliecības, izņemot akreditētu personu apliecības, izsniedz Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde.
(7) Akreditētu personu apliecības izsniedz Ārlietu ministrija.
(8) Personas apliecību paraugus, saturu, izsniegšanas kārtību un nosacījumus, kā arī derīguma
termiņus nosaka Ministru kabinets.
(9) Par personas apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru,
samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas nosaka Ministru kabinets.
6.pants. Pases
(1) Ir šādas pases:
1) Latvijas pilsoņa pase;
2) Latvijas nepilsoņa pase;
3) diplomātiskā pase;
4) dienesta pase;
5) bezvalstnieka ceļošanas dokuments;
6) bēgļa ceļošanas dokuments;
7) ceļošanas dokuments personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts alternatīvais
statuss (turpmāk — persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss).
(2) Pase ir ceļošanas dokuments.
(3) Pases, izņemot diplomātiskās un dienesta pases, izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde.
(4) Diplomātiskās un dienesta pases izsniedz Ārlietu ministrija.
(5) Diplomātiskās pases izsniedz saskaņā ar likumu “Par diplomātisko pasi”.
(6) Personu loku, kurām izsniedz dienesta pases, to paraugus, saturu, izsniegšanas kārtību un
nosacījumus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.
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(7) Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pasu, kā arī bezvalstnieku, bēgļu un personu, kurām piešķirts
alternatīvais statuss, ceļošanas dokumentu paraugus, saturu, izsniegšanas kārtību un nosacījumus,
kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.
(8) Par pases izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību,
atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas nosaka Ministru kabinets.
7.pants. Pagaidu dokumentu veidi
(1) Ir šādi pagaidu dokumenti:
1) atgriešanās apliecība;
2) pagaidu ceļošanas dokuments.
(2) Pagaidu dokuments uz laiku aizstāj personu apliecinošu dokumentu.
(3) Atgriešanās apliecību var saņemt Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai
Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un kurai ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas
Republikā (turpmāk — bezvalstnieks), persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa statuss
(turpmāk — bēglis), vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ja minētā persona uzturas
ārvalstīs un tās rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.
(4) Pagaidu ceļošanas dokumentu var saņemt Savienības pilsonis (izņemot Latvijas
pilsoni), kura uzturēšanās vietā ārvalstī nav viņa pilsonības valsts diplomātiskās vai konsulārās
pārstāvniecības un kura rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.
(5) Atgriešanās apliecību izsniedz, lai tās turētājs apliecības derīguma termiņa laikā varētu,
vienu reizi šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, atgriezties Latvijā vai dzīvesvietas valstī.
(6) Pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz, lai tā turētājs dokumenta derīguma termiņa laikā
varētu, vienu reizi šķērsojot attiecīgās valsts robežu, atgriezties savā pilsonības valstī, dzīvesvietas
valstī vai — izņēmuma gadījumā — citā valstī (piemēram, pilsonības valsts nodrošina personai
personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu savā vēstniecībā kādā citā valstī).
(7) Pagaidu dokumentus izsniedz Ārlietu ministrija.
(8) Pagaidu dokumentu paraugus un saturu, izsniegšanas kārtību un nosacījumus, kā arī
derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.
(9) Par pagaidu dokumenta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru,
samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas nosaka Ministru kabinets.
8.pants. Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēma
(1) Personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai, uzskaitei un pārbaudei izmanto valsts
informācijas sistēmu “Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēma” (turpmāk — Personu
apliecinošu dokumentu informācijas sistēma).
(2) Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas pārzinis ir Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde.
(3) Ministru kabinets nosaka Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā
iekļaujamo informāciju, kā arī Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas izveidošanas,
uzturēšanas un izmantošanas kārtību.
9.pants. Personu apliecinoša dokumenta obligātums
(1) Personas apliecība vai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase ir obligāts personu apliecinošs
dokuments attiecīgi Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.
(2) Personas rīcībā vienlaikus var būt viena personas apliecība un viena pase, neskaitot
dienesta vai diplomātisko pasi.
(3) Bezvalstnieka ceļošanas dokuments ir obligāts personu apliecinošs dokuments
bezvalstniekam.
(4) Bēgļa ceļošanas dokuments ir obligāts personu apliecinošs dokuments bēglim.
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(5) Personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ceļošanas dokuments ir obligāts personu
apliecinošs dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ja šai personai nav derīga
ceļošanas dokumenta un nav iespējams to saņemt.
10.pants. Personu apliecinošs dokuments personai, kas jaunāka par 15 gadiem
(1) Personai, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, personu apliecinošu dokumentu izsniedz
pēc šīs personas likumiskā pārstāvja lūguma.
(2) Persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, personu apliecinošu dokumentu saņem
personiski. Šis nosacījums neattiecas uz akreditētu personu apliecību saņemšanu.
(3) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, tās personu apliecinošu dokumentu saņem šīs
personas likumiskais pārstāvis.
(4) Ja personu apliecinošu dokumentu personai, kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu, lūdz
izsniegt vai par 14 gadiem jaunākas personas personu apliecinošu dokumentu vēlas saņemt
persona, kura nav attiecīgās personas likumiskais pārstāvis, tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru
dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai, ko izsniedzis personas
likumiskais pārstāvis, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai Savienības pilsonis vai bezvalstnieks,
kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas
Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk —Savienības bezvalstnieks).
(5) Ja personu apliecinošu dokumentu Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš nav sasniedzis
15 gadu vecumu, lūdz izsniegt vai par 14 gadiem jaunāka Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa personu
apliecinošu dokumentu vēlas saņemt viņa likumiskais pārstāvis, kas ir ārzemnieks, bet nav
Savienības pilsonis vai bezvalstnieks, viņš uzrāda attiecīgās nepilngadīgās personas likumiskā
pārstāvja — Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa vai Savienības pilsoņa vai bezvalstnieka — notariāli
apliecinātu pilnvaru dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai.
(6) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā minēto pilnvarojumu var noformēt mutvārdos
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā
pārstāvniecībā ārvalstī. Mutvārdu pilnvarojumu attiecīgā iestāde noformē rakstveidā, un
pilnvarotājs to paraksta.
(7) Šā panta ceturtajā, piektajā vai sestajā daļā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja:
1) neviens no Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa likumiskajiem pārstāvjiem nav Latvijas
pilsonis vai nepilsonis, Savienības pilsonis vai bezvalstnieks;
2) Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa likumiskais pārstāvis šādu pilnvaru nav tiesīgs dot
(piemēram, viņam atņemtas aizgādības tiesības) vai nav sasniedzams, vai atsakās
dot piekrišanu un bāriņtiesa ir piekritusi bērna izceļošanai no valsts.
(8) Par 14 gadiem jaunākas personas personu apliecinošu dokumentu neizsniedz, ja:
1) ir saņemts tās likumiskā pārstāvja iesniegums ar lūgumu neizsniegt personu
apliecinošu dokumentu, — mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas;
2) ir saņemts dokuments, kas apliecina, ka tiesai iesniegts lūgums pieņemt lēmumu, ar
kuru noteikts aizliegums bērnu izvest no valsts, — līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas
lēmums par aizliegumu bērnu izvest no valsts vai par atteikumu šādu aizliegumu
noteikt;
3) ir pieņemts tiesas lēmums par aizliegumu attiecīgajai personai izbraukt no valsts vai
izbraukt no valsts līdz tiesvedības procesa pabeigšanai ar galīgo nolēmumu lietā.
11.pants. Personas identificēšana
(1) Personu identificē līdz personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
(2) Ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, personu apliecinošu
dokumentu saņem pirmo reizi, viņa identitāti, iesniedzot dokumentus personu apliecinoša
dokumenta izsniegšanai, apliecina viņa likumiskais pārstāvis vai kāds no viņa pilngadīgiem
radiniekiem.
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(3) Ja bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, personu apliecinošu dokumentu
Latvijā saņem pirmo reizi, attiecīgās personas identitāti apliecina Valsts robežsardzes izsniegts
patvēruma meklētāja personas dokuments.
12.pants. Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākumi
(1) Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt attiecīgo
dokumentu, lai tas nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājuma dēļ nekļūtu lietošanai nederīgs.
(2) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par tās personu apliecinoša vai pagaidu
dokumenta glabāšanu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis.
(3) Par personu apliecinoša dokumenta vai atgriešanās apliecības zudumu attiecīgā
dokumenta turētājs nekavējoties pēc šā fakta konstatēšanas ziņo personu apliecinoša dokumenta
vai atgriešanās apliecības izdevējiestādei, Valsts policijai vai Valsts robežsardzei, bet, ja dokumenta
turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, ja
attiecīgajā ārvalstī tāda ir.
13.pants. Personu apliecinoša dokumenta nodošana
(1) Personu apliecinoša dokumenta turētājs mēneša laikā pēc tiesiskā statusa maiņas vai
dokumenta derīguma termiņa beigām nodod personu apliecinošu dokumentu izdevējiestādei,
bet, ja dokumenta turētājs atrodas ārvalstī, — Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai
pārstāvniecībai, ja attiecīgajā ārvalstī tāda ir.
(2) Par 14 gadiem jaunākas personas likumiskais pārstāvis mēneša laikā pēc likumiskā
pārstāvja statusa zaudēšanas nodod minētās personas personu apliecinošu dokumentu citam
likumiskajam pārstāvim, ja tāds ir, vai dokumenta izdevējiestādei, Valsts policijai vai Valsts
robežsardzei, vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.
(3) Ja ir atrasts personu apliecinošs vai pagaidu dokuments, to nodod dokumenta
izdevējiestādei, Valsts policijai vai Valsts robežsardzei, vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai
konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.
(4) Mirušas personas personu apliecinošu dokumentu, izņemot diplomātisko pasi, dienesta
pasi vai akreditētas personas apliecību, nodod dzimtsarakstu nodaļai.
(5) Mirušas personas diplomātisko pasi, dienesta pasi, akreditētas personas apliecību vai
pagaidu dokumentu nodod Ārlietu ministrijai.
(6) Ārvalstī mirušas personas personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu nodod Latvijas
Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī.
(7) Atgriešanās apliecības turētājs pēc atgriešanās Latvijā atgriešanās apliecību nodod
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
(8) Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība, Valsts policija, Valsts
robežsardze un dzimtsarakstu nodaļa nodotos personu apliecinošus vai pagaidu dokumentus
nogādā to izdevējiestādēm.
14.pants. Personu apliecinoša dokumenta izņemšana
(1) Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta izdevējiestādei, tās pilnvarotai institūcijai,
Valsts policijai un Valsts robežsardzei ir tiesības bez termiņa ierobežojuma izņemt personu
apliecinošu vai pagaidu dokumentu, ja persona to ieguvusi nelikumīgi, lieto dokumentu, kas kļuvis
lietošanai nederīgs saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmās daļas 6.punktu, vai, mainoties personas
tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi šā likuma 13.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā
kārtībā.
(2) Personai, kura par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
aizturēta uz laiku, kas ir ilgāks par trim stundām, personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu izņem
iestāde, kas aizturējusi šo personu. Personai ir tiesības prasīt, lai minētā dokumenta izņemšanu
noformē rakstveidā atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam un kriminālprocesu
regulējošiem normatīvajiem aktiem.
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(3) Personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu, kas izņemts personai, kurai piemērots drošības
līdzeklis — apcietinājums — vai sods — brīvības atņemšana vai arests, vai administratīvais arests —,
nodod apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabā attiecīgās personas lietā.
(4) Personu atbrīvojot, tai atdod šā panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos izņemto
dokumentu.
15.pants. Personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta lietošanas ierobežojumi
Ar personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu aizliegts veikt šādas darbības:
1) dokumentu bojāt, izdarīt tajā tiesību aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura
izmaiņas;
2) dokumentu izņemt (aizliegums neattiecas uz šā likuma 14.pantā minētajiem
gadījumiem);
3) dokumentu nodot vai pieņemt ķīlā;
4) dokumentu nodot lietošanā citai personai;
5) lietot citu personu apliecinošu vai citas personas pagaidu dokumentu;
6) dokumentu izsniegt citai personai, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;
7) lietot dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs.
16.pants. Lietošanai nederīgs personu apliecinošs vai pagaidu dokuments
(1) Personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs, ja:
1) mainījies personas vārds vai uzvārds;
2) mainījies personas tiesiskais statuss;
3) dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt dokumenta turētāju
vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
4) dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura
izmaiņas;
5) mainījušās dokumentā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas
neprecizitātes ierakstos;
6) personu apliecinoša dokumenta vai atgriešanās apliecības turētājs ir rakstveidā
ziņojis par attiecīgā dokumenta zudumu Valsts policijai vai Valsts robežsardzei,
dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai
pārstāvniecībai;
7) beidzies dokumenta derīguma termiņš;
8) dokumenta vietā izsniegts jauns personu apliecinošs vai pagaidu dokuments;
9) dokuments nav nodots šā likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
(2) Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad ziņas par lietošanai nederīgiem personu
apliecinošiem dokumentiem un pagaidu dokumentiem un šo dokumentu neaizpildītām veidlapām
iekļaujamas valsts informācijas sistēmā “Nederīgo dokumentu reģistrs”, iekļaujamo ziņu apjomu,
iekļaušanas kārtību un glabāšanas termiņus, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā
iekļautajām ziņām, un privātpersonām pieejamo ziņu apjomu.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Personu apliecinošu dokumentu likums (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6.,
22.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 17.nr.).
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2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2012.gada 1.aprīlim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo
likumu:
1) Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.878 “Noteikumi par
nederīgo dokumentu reģistru”;
2) Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.775 “Pasu noteikumi”;
3) Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumi Nr.2 “Noteikumi par Latvijas
Republikas dienesta pasēm”;
4) Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1258 “Noteikumi par valsts
nodevu par pasu izsniegšanu”;
5) Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1420 “Noteikumi par
pagaidu ceļošanas dokumentu”;
6) Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1421 “Noteikumi par
valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta
izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību”;
7) Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr.1422 “Noteikumi par
atgriešanās apliecību”.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 12.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 1.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 1.02.2012., Nr.18.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

79.

58L/11

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001,
5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6.,
12., 15., 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 92.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 26.panta pirmajā daļā vārdus “aizklātā balsošanā”.
2. 31.pantā:
izslēgt ceturtajā daļā vārdu “aizklāti”;
izslēgt piekto daļu.
3. Izslēgt 33.panta ceturto daļu.
4. Izslēgt 35.panta otro daļu.
5. Papildināt 64.panta otro daļu pēc vārdiem “runājot otro reizi, — piecas minūtes” ar vārdiem
“apspriežot ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā,
runas laiks nedrīkst pārsniegt desmit minūtes, bet, runājot otro reizi, — piecas minūtes”.
6. Izslēgt 75.panta otro daļu.
7. Aizstāt 117.panta divpadsmitajā daļā vārdus “Pilsonības likuma izpildes komisija” (attiecīgā
locījumā) ar vārdiem “Sabiedrības saliedētības komisija” (attiecīgā locījumā).
8. 139.pantā:
aizstāt vārdus “palīdzību, izņemot gadījumus, kad noteikta cita kārtība” ar vārdiem “palīdzību,
vai ar vēlēšanu zīmēm”;
papildināt pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Latvijas Republikas Satversmē noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā balsošana notiek
aizklāti.”
9. Izslēgt 140.panta pirmo daļu.
10. Papildināt V nodaļu ar 5.3 apakšnodaļu šādā redakcijā:
“5.3 Kolektīvā iesnieguma izskatīšana
131.3 (1) Ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir
sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Kolektīvajā
iesniegumā ietverams prasījums Saeimai, īss tā pamatojums, kā arī norādāma fiziskā persona, kas
pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, tās adrese un kontaktinformācija. Kolektīvā
iesnieguma parakstītājs salasāmi norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Parakstus
kolektīvajam iesniegumam var vākt arī elektroniski, ja tiek nodrošināta parakstītāju identiﬁkācija
un ﬁzisko personu datu aizsardzība.
(2) Kolektīvais iesniegums nedrīkst ietvert tādu prasījumu, kurš ir acīmredzami nepieņemams
demokrātiskā sabiedrībā vai klaji aizskarošs, kolektīvais iesniegums nedrīkst pārkāpt vērtības, kas
respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp
minoritāšu tiesības.
(3) Nosakot kolektīvā iesnieguma iesniedzēju skaitu, netiek ņemta vērā parakstu atsaukšana
Saeimā jau iesniegtam kolektīvajam iesniegumam.
(4) Ja kolektīvais iesniegums nosūtīts elektroniskā veidā, vienlaikus iesniedzama arī tehniskā
informācija, kas apstiprina kolektīvā iesnieguma parakstīšanu un ļauj pārliecināties par parakstītāju
skaitu, katra parakstītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu.
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131.4 (1) Prezidijs ne vēlāk kā 20 dienas pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas izvērtē tā
atbilstību Kārtības ruļļa 131.3 panta prasībām, ja nepieciešams, nodod to pārbaudei Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei, un lemj par šā iesnieguma nodošanu sākotnējai izvērtēšanai Mandātu,
ētikas un iesniegumu komisijai. Uz Prezidija sēdi uzaicināma fiziskā persona, kas pilnvarota
pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus.
(2) Ja Prezidijs konstatē, ka iesniegtais dokuments neatbilst Kārtības ruļļa 131.3 panta
prasībām, atbildi uz to sniedz saskaņā ar Iesniegumu likumu.
131.5 (1) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde, kurā veic kolektīvā iesnieguma
sākotnējo izvērtēšanu, sarīkojama ne vēlāk kā mēnesi pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas Saeimā,
un komisijas sēdes norisi ieraksta audioformātā.
(2) Uz Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdi uzaicināma persona, kas pilnvarota
pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, deputāti no citām Saeimas komisijām un pārstāvji no
institūcijām, kurus skar kolektīvajā iesniegumā ietvertais prasījums.
(3) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē personai, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā
iesnieguma iesniedzējus, ir tiesības komisijas noteiktajā kārtībā pamatot kolektīvo iesniegumu un
piedalīties tā apspriešanā.
(4) Ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas Mandātu, ētikas un
iesniegumu komisija sagatavo ziņojumu par kolektīvā iesnieguma izvērtēšanu komisijā un Saeimas
lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību.
(5) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojumā iekļaujama informācija par kolektīvā
iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu komisijā, it īpaši kolektīvā iesnieguma iesniedzēju prasījumi
un to pamatojums, uzaicināto personu viedokļi, kā arī cita informācija, kuru komisija atzīst par
nepieciešamu. Saeimas lēmuma projektā par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību norāda
kolektīvā iesnieguma:
1) iesniedzēju skaitu;
2) būtības īsu izklāstu;
3) vēlamo turpmāko virzību (piemēram, izveidot īpašu Saeimas komisiju attiecīga
likumprojekta sagatavošanai, nodot kolektīvo iesniegumu kādai institūcijai tālākai
izvērtēšanai, uzdot Ministru kabinetam sagatavot koncepciju vai likumprojektu,
atstāt bez izskatīšanas, noraidīt).
(6) Saeimas lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību izskata Kārtības
ruļļa 117.panta kārtībā.
(7) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija kontrolē ar Saeimas lēmumu par kolektīvā
iesnieguma turpmāko virzību dotā uzdevuma izpildi un, ja nepieciešams, var sagatavot citus
Saeimas lēmuma projektus, lai nodrošinātu dotā uzdevuma izpildi.”
11. 149.pantā:
izslēgt pirmās daļas 13.punktu;
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Pilsonības likuma izpildes komisija” ar vārdiem “Sabiedrības
saliedētības komisija”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Sabiedrības saliedētības komisija veic arī parlamentāro kontroli pār Pilsonības likuma
izpildi.”
12. Izteikt 153.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Deputāts vienā un tajā pašā laikā var būt ne vairāk kā divu pastāvīgo komisiju loceklis
un triju apakškomisiju loceklis.”
13. Izteikt 172.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Apakškomisijas sazinās ar ministrijām un citām iestādēm patstāvīgi.”
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14. Izslēgt 184.pantā vārdus “pēc Saimnieciskās komisijas priekšlikuma”.
15. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Grozījumi šā likuma 149.panta pirmajā daļā attiecībā uz Saeimas pastāvīgo komisiju
skaita un nosaukuma maiņu un 149.panta ceturtā daļa, kā arī grozījums 184.pantā attiecībā uz
vārdu “pēc Saimnieciskās komisijas priekšlikuma” izslēgšanu stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 19.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 1.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 1.02.2012., Nr.18.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

80.

59L/11

Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju
savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu
Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konvencijas grozīšanai

1.pants. 2010.gada 22.oktobra Instruments Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konstitūcijas grozīšanai (turpmāk — Konstitūcijas grozījumi) un 2010.gada 22.oktobra Instruments
Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai (turpmāk — Konvencijas
grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Konstitūcijas grozījumos un Konvencijas grozījumos paredzēto saistību izpildi
koordinē Satiksmes ministrija.
3.pants. Konstitūcijas grozījumi stājas spēkā Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konstitūcijas 55.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Konvencijas grozījumi stājas spēkā Starptautiskās
Telekomunikāciju savienības Konvencijas 42.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi
Konstitūcijas grozījumi un Konvencijas grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 12.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 1.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 1.02.2012., Nr.18.
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Instruments
Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
KonstitūcijAS GROZĪŠANAI
(Ženēva, 1992. gads),
kas grozīta Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Kioto, 1994. gads),
Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Mineapole, 1998. gads),
Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Marakeša, 2002. gads)
un Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Antalja, 2006. gads)
(Grozījumi pieņemti
Pilnvaroto pārstāvju konferencē (Gvadalahara, 2010. gads))
____________________
STARPTAUTISKĀS TELEKOMUNIKĀCIJU SAVIENĪBAS KONSTITŪCIJA*
(ŽENĒVA, 1992. GADS)
I DAĻA. Priekšvārds
Pamatojoties uz attiecīgajiem noteikumiem Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konstitūcijā (Ženēva, 1992. gads), kurā Pilnvaroto pārstāvju konference veikusi grozījumus
1994. gadā Kioto, 1998. gadā Mineapolē un 2002. gadā Marakešā un 2006. gadā Antaljā, un šos
noteikumus, īpaši jau Konstitūcijas 55. pantā noteikto, īstenojot, Starptautiskās Telekomunikāciju
savienības Pilnvaroto pārstāvju konference Gvadalaharā 2010. gadā ir pieņēmusi šādus minētās
Konstitūcijas grozījumus.
V SADAĻA
Pārējie uz Savienības darbību attiecināmie noteikumi
28. PANTS

Savienības finanses
GR

165.
PP -98

5. Izvēloties ieguldījuma klasi, dalībvalsts nedrīkst to pazemināt vairāk kā
par 15 procentiem no to vienību skaita, ko dalībvalsts izvēlējusies periodam
pirms pazemināšanas, noapaļojot uz leju līdz tuvākajam mazākajam vienību
skaitam skalā attiecībā uz trīs vai vairāk vienību ieguldījumiem, vai vairāk
kā par vienu ieguldījuma klasi attiecībā uz ieguldījumiem zem trīs vienībām.
Padome tai norāda veidu, kādā pazemināšanu pakāpeniski īsteno laika posmā
starp pilnvaroto pārstāvju konferencēm. Tomēr ārkārtas apstākļu, piemēram,
dabas katastrofu, gadījumā, kad tiek īstenotas starptautiskas palīdzības
programmas, pilnvaroto pārstāvju konference var atļaut lielāku ieguldījuma
klašu [ieguldījuma vienību skaita] pazeminājumu, ja to pieprasa dalībvalsts,
kura ir noteikusi, ka tā vairs nav spējīga maksāt savu ieguldījumu atbilstoši
sākotnēji izvēlētajai klasei.

* Uzskata, ka Savienības pamatdokumentos (Konstitūcijā un Konvencijā) lietotā valoda ir dzimumneitrāla.
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II DAĻA. Spēkā stāšanās datums
Šajā instrumentā ietvertie grozījumi kā vesels un vienots instruments stājas spēkā 2012. gada
1. janvārī starp tām dalībvalstīm, kuras šajā dienā ir Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konstitūcijas un Konvencijas (Ženēva, 1992. gads) dalībvalstis un kuras līdz tam ir iesniegušas šo
grozījumu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu.
____________________
TO APLIECINOT, attiecīgie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šā instrumenta
oriģināleksemplāru, ar ko groza Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūciju (Ženēva,
1992. gads), kuru Pilnvaroto pārstāvju konference grozījusi 1994. gadā Kioto, 1998. gadā Mineapolē,
2002. gadā Marakešā un 2006. gadā Antaljā.
Gvadalahara, 2010. gada 22. oktobris
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Instruments Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
KONVENCIJAS GROZĪŠANAI
(Ženēva, 1992. gads),
kas grozīta Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Kioto, 1994. gads),
Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Mineapole, 1998. gads),
Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Marakeša, 2002. gads)
un Pilnvaroto pārstāvju konferencē
(Antalja, 2006. gads)
(Grozījumi pieņemti
Pilnvaroto pārstāvju konferencē (Gvadalahara, 2010. gads))
____________________
STARPTAUTISKĀS TELEKOMUNIKĀCIJU SAVIENĪBAS KONVENCIJA**
(ŽENĒVA, 1992. GADS)
I DAĻA. Priekšvārds
Pamatojoties uz attiecīgajiem noteikumiem Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konvencijā (Ženēva, 1992. gads), kurā Pilnvaroto pārstāvju konference veikusi grozījumus
1994. gadā Kioto, 1998. gadā Mineapolē un 2002. gadā Marakešā un 2006. gadā Antaljā, un šos
noteikumus, īpaši jau Konvencijas 42. pantā noteikto, īstenojot, Starptautiskās Telekomunikāciju
savienības Pilnvaroto pārstāvju konference Gvadalaharā 2010. gadā ir pieņēmusi šādus minētās
Konvencijas grozījumus.
IV SADAĻA
Pārējie noteikumi
33. PANTS
Finanses
GR

468.
PP -98
PP-06

1.    1)    Skala, no kuras katra dalībvalsts saskaņā ar nr. 468a noteikumiem
[saskaņā ar 468.a punktu] vai sektora dalībnieks saskaņā ar nr. 468b
noteikumiem [saskaņā ar 468.b punktu] izvēlas attiecīgo ieguldījuma klasi
atbilstoši Konstitūcijas 28. panta attiecīgajiem noteikumiem, ir šāda:
No 40 vienību klases līdz 2 vienību klasei:
vienas vienības apmērā
Zem 2 vienību klases šādi:
1 ½ vienības klase
1 vienības klase
½ vienības klase
¼ vienības klase
1/8 vienības klase
1/16 vienības klase

** Uzskata, ka Savienības pamatdokumentos (Konstitūcijā un Konvencijā) lietotā valoda ir dzimumneitrāla.
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II DAĻA. Spēkā stāšanās datums
Šajā instrumentā ietvertie grozījumi kā vesels un vienots instruments stājas spēkā 2012. gada
1. janvārī starp tām dalībvalstīm, kuras šajā dienā ir Starptautiskās Telekomunikāciju savienības
Konstitūcijas un Konvencijas (Ženēva, 1992. gads) dalībvalstis un kuras līdz tam ir iesniegušas šo
grozījumu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu.
____________________
TO APLIECINOT, attiecīgie pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šā instrumenta
oriģināleksemplāru, ar ko groza Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvenciju (Ženēva,
1992. gads), kuru Pilnvaroto pārstāvju konference grozījusi 1994. gadā Kioto, 1998. gadā Mineapolē,
2002. gadā Marakešā un 2006. gadā Antaljā.
Gvadalahara, 2010. gada 22. oktobris
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

81.

60L/11

Par likuma “Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas
Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas
Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada
23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas
biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu
Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā
ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada
19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku,
Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un
imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību
K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts”,
likuma “Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par
Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija)
un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku,
Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām
un imunitāti” un likuma “Par Protokolu par grozījumiem
Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola
konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta
1.punktu” atzīšanu par spēku zaudējušu

1. Atzīt par spēku zaudējušu:
1) likumu “Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi,
kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija),
1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi
interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību,
kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija
Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un
darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību
K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts” (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.);
2) likumu “Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja
izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku,
Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti” (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.);
3) likumu “Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja
izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta
1.punktu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2004, 10.nr.).
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2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2012.gada 31.jūlijam ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi:
1) Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumi Nr.1012 “Noteikumi par
kandidātu atlasi darbam Eiropas Policijas birojā”;
2) Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sakaru
virsnieku nosūtīšanu pārstāvībai Eiropas Policijas birojā un sakaru virsnieka statusu”.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 12.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 1.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 1.02.2012., Nr.18.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

82.

61L/11

Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites
likumā

Izdarīt Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2011,
112.nr.) šādus grozījumus:
1. 52.pantā:
aizstāt piektajā daļā vārdu “iznīcina” ar vārdiem “pieņem lēmumu par iznīcināšanu”;
aizstāt septītajā daļā vārdus “iznīcināšanai vai iekļaušanai” ar vārdiem “lēmuma pieņemšanai
par iznīcināšanu vai iekļaušanu”;
izslēgt astoto daļu.
2. Izteikt 53.pantu šādā redakcijā:
“53.pants. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iznīcināšana
(1) Valsts policija pieņem lēmumu par tādu nodoto vai izņemto, kā arī konfiscēto šaujamieroču,
to sastāvdaļu, lielas enerģijas pneimatisko ieroču iznīcināšanu, kuri nav realizēti vai nav tehniskajā
kārtībā vai marķēti, kuriem mainīta tehniskā klasifikācija vai kuri pārveidoti šaušanai kārtām vai
slēptai nēsāšanai, un nemarķētas munīcijas vai speciālo līdzekļu iznīcināšanu, ja tos nav lietderīgi
iekļaut valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijā.
(2) Nodotos vai izņemtos, kā arī konfiscētos šaujamieročus, to munīciju un sastāvdaļas,
lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, gāzes pistoles (revolverus) un speciālos līdzekļus iznīcina
Nodrošinājuma valsts aģentūra.
(3) Ieroču, to munīcijas un sastāvdaļu, kā arī speciālo līdzekļu iznīcināšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets.”
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 19.janvārī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 1.februārī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 1.02.2012., Nr.18.
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83.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 12.janvāra sēdē atsaukusi deputātu Kārli Eņģeli no Saeimas
Juridiskās komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Ārlietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 12.janvārī

84.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē nolēmusi piekrist tam, ka finanšu ministrs
sakarā ar akciju sabiedrības “Latvijas Krājbanka” finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu liegto
norēķinu veikšanai izsniedz valsts aizdevumu Latvijas Lauksaimniecības universitātei 556 000 latu
apmērā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī

85.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē atsaukusi deputātu Andreju Elksniņu no
Saeimas Pieprasījumu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Nacionālās drošības komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī

86.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē nolēmusi piekrist deputāta Gunāra Igauņa
saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī
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87.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē atsaukusi deputātu Ojāru Ēriku Kalniņu no
Saeimas Pieprasījumu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī

88.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē nolēmusi piekrist deputātes Zandas
Kalniņas-Lukaševicas saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā
norādīto pārkāpumu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī

89.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē atsaukusi deputātu Jāni Reiru no Saeimas
Eiropas lietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Pieprasījumu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī

90.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19.janvāra sēdē atsaukusi deputātu Jāni Urbanoviču no
Saeimas Nacionālās drošības komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Pieprasījumu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 19.janvārī
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91.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 26.janvāra sēdē apstiprinājusi deputātu Sergeju Potapkinu
par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas locekli (aizstājēju).
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 26.janvārī

92.

Paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.februāra sēdē ievēlējusi par Nacionālās elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem
Aināru Dimantu,
Aiju Dulevsku,
Gintu Grūbi,
Daini Mjartānu,
Ivaru Zviedri.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 2.februārī
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