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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

221. 125L/11

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums

1.pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētām par savām tiesībām
un pienākumiem, reglamentējot tām saistošo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu,
publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību.
2.pants. Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” un tajā publicētās informācijas
tiesiskais statuss
(1) Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — oficiālais izdevums) ir Latvijas
Republikas oficiālais izdevums, un tajā publicētā informācija ir oficiāla publikācija. Informāciju
oficiālajā izdevumā publicē elektroniski šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.
(2) Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā
izdevumā publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.
3.pants. Oficiālajā izdevumā publicējamā informācija
(1) Oficiālajā izdevumā publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos
paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Pašvaldību saistošos
noteikumus oficiālajā izdevumā publicē likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā apjomā.
(2) Oficiālajā izdevumā nepublicē valsts noslēpumu saturošu informāciju un ierobežotas
pieejamības informāciju.
(3) Ja ārējais normatīvais akts paredz noteikta veida tiesību aktu publicēšanu, bet konkrētais
attiecīgā veida tiesību akts satur valsts noslēpumu vai ierobežotas pieejamības informāciju, to
nepublicē.
4.pants. Likuma izsludināšana un spēkā stāšanās
(1) Likumu izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot to oficiālajā izdevumā.
(2) Ja Satversmē noteiktajos gadījumos Valsts prezidenta vietā likumu izsludina Saeimas
priekšsēdētājs, to īpaši norāda.
(3) Satversmē noteiktos likuma izsludināšanas termiņus un spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt
ar nākamo dienu pēc notikuma, kurš nosaka termiņa sākumu.
5.pants. Saeimas lēmuma spēkā stāšanās un publicēšana
Saeimas lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, ja pašā lēmumā nav noteikts cits spēkā
stāšanās termiņš. Saeimas pieņemtu vispārējas nozīmes lēmumu vai informāciju par to publicē
oficiālajā izdevumā.
6.pants. Valsts prezidenta tiesību aktu spēkā stāšanās un publicēšana
Valsts prezidenta izdots tiesību akts stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja ārējā normatīvajā
aktā nav noteikts citādi. Valsts prezidenta vispārējas nozīmes tiesību aktu vai informāciju par to
publicē oficiālajā izdevumā.
7.pants. Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību aktu izsludināšana, publicēšana
un spēkā stāšanās
(1) Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas vai ieteikumus izsludina, tos publicējot
oficiālajā izdevumā.
(2) Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to izsludināšanas, ja pašā tiesību aktā nav noteikts cits tā spēkā stāšanās termiņš. Ja saskaņā ar
likumu Ministru kabineta instrukcijām, ieteikumiem vai to daļai piešķirts ierobežotas pieejamības
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statuss, instrukcijas vai ieteikumi stājas spēkā to izdošanas dienā, ja pašā tiesību aktā nav noteikts
cits tā spēkā stāšanās termiņš.
(3) Ministru kabineta sēdes protokollēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Ministru
kabineta un Ministru prezidenta rīkojums, izņemot administratīvo aktu, stājas spēkā tā parakstīšanas
brīdī.
(4) Ministru kabineta sēdes protokolu, Ministru kabineta vai Ministru prezidenta rīkojumu
publicē oficiālajā izdevumā, izņemot protokolu, rīkojumu vai tā daļu, attiecībā uz kuru īpaši
norādīts, ka tā nav publicējama.
8.pants. Tiesību aktu izsludināšana un publicēšana ārkārtējos gadījumos
(1) Ārkārtējos gadījumos Valsts prezidents vai attiecīgi Saeimas priekšsēdētājs ir tiesīgs
izsludināt likumu, nolasot to sabiedriskajā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī vai, ja tas nav pieejams,
tad pēc izsludinātāja izvēles citā elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī. Šādā veidā izsludinātu likumu
nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā, norādot, kādā veidā un kad likums izsludināts.
(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ārkārtējos gadījumos var darīt zināmus Valsts
prezidenta tiesību aktus, Saeimas lēmumus, kā arī Ministru kabineta un Ministru prezidenta tiesību
aktus.
9.pants. Ārējo normatīvo aktu piemērošana
(1) Piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:
1) Satversme;
2) likumi;
3) Ministru kabineta noteikumi;
4) pašvaldību saistošie noteikumi.
(2) Ārējie normatīvie akti, kurus savas autonomās kompetences jautājumos izdevusi atvasināta
publisko tiesību juridiskā persona (autonoms publisko tiesību subjekts), juridiskā spēka hierarhijā
pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumiem, ja likums nenosaka citādi.
(3) Latvijai saistošu starptautisko tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu
piemērošanu nosaka starptautiskie līgumi un citi tiesību akti.
(4) Normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, izņemot likumā īpaši paredzētus
gadījumus.
(5) Ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka
tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata
izdotais normatīvais akts vai tā daļa.
(6) Ja konstatē pretrunu starp:
1) dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks
juridiskais spēks;
2) vienāda juridiska spēka vispārējo un speciālo tiesību normu, vispārējo tiesību normu
piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma;
3) vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu (noteicošais
ir tiesību normas pieņemšanas datums);
4) vienāda juridiska spēka jaunāku vispārējo tiesību normu un vecāku speciālo tiesību
normu, vecāko speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā
ar jaunākas vispārējās tiesību normas mērķi.
10.pants. Oficiālo paziņojumu publicēšana
(1) Oficiālajā izdevumā kā oficiālus paziņojumus publicē publisko reģistru ierakstus, publisko
tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju, ja
to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.
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(2) Oficiālajā izdevumā Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs un Ministru prezidents var
publicēt vispārējas nozīmes informāciju.
11.pants. Informācijas iesniegšana publicēšanai
(1) Informācijas iesniedzējs nodrošina, lai publicēšanai iesniegtā informācija atbilstu valsts
noslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas un fizisko personu datu aizsardzības prasībām.
(2) Publisko tiesību subjekts informāciju publicēšanai iesniedz elektroniski. Ja publicējamā
dokumenta oriģināls ir papīra formā, par elektroniski iesniegtā dokumenta atbilstību oriģinālam  
atbild attiecīgās informācijas iesniedzējs.
(3) Privātpersona informāciju publicēšanai iesniedz šā panta otrajā daļā norādītajā veidā vai
papīra formā, apliecinot dokumenta saturu ar parakstu.
12.pants. Informācijas publicēšana oficiālajā izdevumā
(1) Oficiālo izdevumu publicē elektroniski kā periodisko izdevumu, norādot laidiena numuru
un publicēšanas datumu.
(2) Oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai
informācijai un iespēju pārliecināties par publicētās informācijas nemainīgumu no tās publicēšanas
brīža.
13.pants. Oficiālās publikācijas nodrošināšanas izmaksas
(1) Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas
par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja likumā vai Ministru kabineta
noteikumos nav paredzēts citādi. Ministru kabinets nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju,
maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus.
(2) Par oficiālo publikāciju nemaksā tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai
šā likuma 4., 5., 6. un 7.pantā un 10.panta otrajā daļā minēto informāciju, kā arī no valsts budžeta
finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā
izdevumā paredz ārējie normatīvie akti.
14.pants. Par oficiālo publikāciju atbildīgās institūcijas un to kompetence
(1) Tieslietu ministrija ir vadošā (augstākā) iestāde oficiālās publikācijas un tajā ietvertās
informācijas sistematizācijas jomā.
(2) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā
ietvertās informācijas sistematizācijas jomā, tajā skaitā veicina izpratni par normatīvajos aktos
noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošina valsts oficiālās informācijas
sniegšanu, oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas procesu.
(3) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” ir oficiālā izdevuma izdevējs.
15.pants. Oficiālo publikāciju informācijas sistēma
(1) Oficiālo publikāciju informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kurā nodrošina
oficiālo publikāciju un tajā ietvertās informācijas sistematizēšanu.
(2) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas īpašniece ir Latvijas valsts. Oficiālo publikāciju
informācijas sistēmas pārzine ir Tieslietu ministrija un turētāja — valsts aģentūra “Latvijas
Vēstnesis”.
(3) Oficiālo publikāciju informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību finansē no valsts
budžeta dotācijas, maksas par oficiālajām publikācijām un citiem ieņēmumiem.
16.pants. Tiesību aktu sistematizācija
(1) Valsts aģentūra “Latvijas Vēstnesis” nodrošina tiesību aktu sistematizāciju tīmekļa vietnē
www.likumi.lv. Ministru kabinets nosaka tiesību aktu sistematizācijas minimālās prasības un
kārtību.
(2) Sistematizētie tiesību akti nav saistoši. Ja tiek konstatēta pretruna starp sistematizēto
tiesību aktu un tiesību akta oficiālo publikāciju, vadās pēc oficiālās publikācijas.
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17.pants. Oficiālā izdevuma un sistematizēto tiesību aktu pieejamība
(1) Oficiālais izdevums ir brīvi un bez maksas pieejams pastāvīgajā tiešsaistes režīmā tīmekļa
vietnē www.vestnesis.lv.
(2) Valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” sistematizētie tiesību akti ir brīvi un bez maksas
pieejami tīmekļa vietnē www.likumi.lv.
(3) Valsts nodrošina, ka ikviens var bez maksas iepazīties ar oficiālo izdevumu un
sistematizētajiem tiesību aktiem valsts un pašvaldību bibliotēkās, kā arī valsts un pašvaldību
nodrošinātajos publiskajos interneta pieejas punktos.
(4) Ikviens var pieprasīt, lai oficiālā izdevuma izdevējs nodrošina oficiālās publikācijas
apliecinātas izdrukas izgatavošanu papīra formā par samaksu, kas nepārsniedz tās pašizmaksu.
Šādai izdrukai ir informatīvs raksturs.
18.pants. Oficiālās publikācijas un sistematizēto tiesību aktu atkalizmantošana
(1) Oficiālā publikācija un tīmekļa vietnē www.likumi.lv sistematizētie tiesību akti
atkalizmantošanai ir pieejami normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajā kārtībā.
Ministru kabinets nosaka maksu par oficiālās publikācijas un tīmekļa vietnē www.likumi.lv
sistematizēto tiesību aktu nodošanu atkalizmantošanai.
(2) Oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas
atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Oficiāli publicēto
Uzņēmumu reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas
turētājs.
(3) Pārpublicējot ārējo normatīvo aktu, nodrošina tā atbilstību oficiālajai publikācijai, kā arī
norāda oficiālā izdevuma datumu un laidiena numuru, kurā publicēts šis normatīvais akts un tā
grozījumi, ja tādi ir bijuši.
19.pants. Oficiālo publikāciju nodošana arhīvā un nacionālā kultūras mantojuma
pastāvīga saglabāšana
Oficiālā izdevuma izdevējs oficiālās publikācijas nodod:
1) pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā. Kārtējā gada oficiālās
publikācijas pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam nodod līdz
nākamā gada 31.decembrim;
2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienas darba dienas laikā no laidiena publicēšanas
dienas, lai nodrošinātu oficiālās publikācijas kā nacionālā kultūras mantojuma
pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un izmantošanu.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par likumu un citu Saeimas, Valsts
prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību
un spēkā esamību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 2003,
8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.).
2. Ministru kabinets līdz 2013.gada 1.janvārim izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.
Līdz šā likuma 16.panta pirmajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai
ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.279 “Noteikumi par normatīvo
aktu sistematizāciju”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
3. Ministru kabinets līdz 2016.gada 1.janvārim izveido valsts aģentūru “Latvijas Vēstnesis”.
Līdz valsts aģentūras “Latvijas Vēstnesis” izveidošanai tās uzdevumu izpildi nodrošina valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vēstnesis”.
4. Šā likuma spēkā stāšanās neskar to oficiālo publikāciju spēkā esamību, kuras publicētas
pirms šā likuma spēkā stāšanās. Tiesību akti, kuri oficiāli publicēti pirms šā likuma spēkā stāšanās
un ir pieejami elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, ir informatīvi.
6

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā

5. Oficiālajā izdevumā tiek saglabāta oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” laidienu
numerācija.
6. Līdz spēkā stājas grozījumi tajos normatīvajos aktos, kuri paredz tiesību aktu un oficiālo
paziņojumu izsludināšanu vai publicēšanu laikrakstā “Valdības Vēstnesis”, laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” vai oficiālajā laikrakstā (izdevumā), šāda informācija publicējama oficiālajā izdevumā.
7. Līdz 2013.gada 1.janvārim līdztekus oficiālajam izdevumam tiek izdots oficiālais laikraksts
“Latvijas Vēstnesis”. Ja starp oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā un oficiālajā laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” rodas pretrunas, priekšroka dodama publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
8. Līdz euro ieviešanas dienai Latvijas Republikā oficiālajā izdevumā publicē informāciju par
Latvijas Bankas attiecīgajā dienā noteikto ārvalstu valūtu kursu attiecībā pret latu.
9. Ministru kabinets izvērtē oficiālā izdevuma  drošumu un pieejamību un līdz 2012.gada
1.novembrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to.
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 31.maijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 20. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.06.2012., Nr.96.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

222. 126L/11

Grozījumi Vides aizsardzības likumā

Izdarīt Vides aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 7., 24.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.;
2010, 205.nr.) šādus grozījumus:
1. 38.pantā:
izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
“38.pants. Ekomarķējums un tā piešķiršana
(1) Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā iestāde attiecībā uz Eiropas Parlamenta
un Padomes 2009.gada 25.novembra regulā (EK) Nr.66/2010 par ES ekomarķējumu (Dokuments
attiecas uz EEZ) paredzēto uzdevumu izpildi. Vides pārraudzības valsts birojs saskaņā ar minēto
regulu piešķir Eiropas Savienības ekomarķējumu (turpmāk — arī ekomarķējums) produktiem, lai
veicinātu videi draudzīgu produktu ražošanu un izplatīšanu.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Persona, kura iesniedz Vides pārraudzības valsts birojam iesniegumu par ekomarķējuma
piešķiršanu produktam, sedz iesnieguma izskatīšanas un produkta reģistrācijas izmaksas, kā
arī izmaksas, kas saistītas ar testēšanu un atbilstības novērtēšanu attiecībā uz ekomarķējuma
kritērijiem, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu Vides pārraudzības valsts biroja sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi. Ministru kabinets nosaka:
1) maksu par iesnieguma izskatīšanu par ekomarķējuma piešķiršanu un produkta
reģistrāciju;
2) gada maksu par ekomarķējuma izmantošanu un maksāšanas kārtību.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Vides pārraudzības valsts birojs koordinē Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršanas
programmu Latvijā, informē ražotājus par attiecīgajām prasībām, popularizē Eiropas Savienības
ekomarķējumu, kā arī sniedz nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai.”
2. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 38.panta 1.1 daļā minētos
noteikumus.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 7.jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 20. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.06.2012., Nr.96.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

223. 127L/11

Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības
likumā

Izdarīt Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2004, 9., 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2009, 1., 24.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2011, 112.nr.) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 5.panta 1.1 daļu.
2. Izslēgt 17.1 pantu.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 7.jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012.gada 20. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 20.06.2012., Nr.96.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

224. 128L/11

Grozījumi Paziņošanas likumā

Izdarīt Paziņošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 102.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par iestādi šā likuma izpratnē uzskata arī tiesu administratīvajā procesā, tiesu (tiesnesi)
administratīvā pārkāpuma lietā un Satversmes tiesu. Par adresātu šā likuma izpratnē uzskata
privātpersonu, kurai paziņo dokumentu, citu administratīvā procesa un administratīvā pārkāpuma
lietas dalībnieku, kas nav privātpersona, kā arī Satversmes tiesas procesā iesaistītu privātpersonu
vai institūciju.”
2. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Fiziskajai personai dokumentu paziņo uz deklarētās dzīvesvietas adresi vai deklarācijā
norādīto papildu adresi. Dokumentu var paziņot uz citu adresi gadījumā, ja adresāts norādījis
uz objektīviem apstākļiem, kādēļ tas nepieciešams. Adresātam ir pienākums būt sasniedzamam
norādītajā adresē.”
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 14.jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

225. 129L/11

Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā

Izdarīt Finanšu instrumentu tirgus likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 10., 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10., 22.nr.; 2008, 13., 14., 23.nr.; 2009, 7.,
22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 16.nr.; 2012, 56.nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 59.panta otro daļu ar 23.punktu šādā redakcijā:
“23) iekšējās revīzijas revidenta atzinums par nozīmīga apjoma darījumu starp emitentu
un tā valdes vai padomes locekli vai starp emitentu un ar valdes vai padomes locekli
saistīto personu (Komerclikuma izpratnē), ja saskaņā ar tiesību aktiem ir veikta
iekšējā revīzija par šādu darījumu.”
Likums stājas spēkā 2012. gada 10. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 14. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

226. 130L/11

Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību
darba devēja maksātnespējas gadījumā”

Izdarīt likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 5.nr.; 2007, 3.nr.;
2008, 3.nr.; 2009, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 107.nr.; 2011, 92., 204.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 5.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja darbinieks ir cēlis tiesā prasību pret darba devēju par tādu maksājumu piedziņu,
kuri izriet no darba tiesiskajām attiecībām, tad šā panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētais 12 mēnešu
periods aizstājams ar 12 mēnešu periodu pirms darbinieka prasības celšanas tiesā, ja vienlaikus
pastāv šādi priekšnosacījumi:
1) tiesas nolēmums, ar kuru darbinieka prasība ir apmierināta, stājies spēkā pēc
maksātnespējas gadījuma iestāšanās vai ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba
devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās;
2) darba tiesiskās attiecības ar darbinieku izbeigtas agrāk nekā 12 mēnešu periodā
pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās.”
2. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Maksātnespējas
administrācija, kas organizē finanšu līdzekļu uzskaiti un to izmaksu darbinieku prasījumu
apmierināšanai.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 14. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

227. 131L/11

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009,
14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 13.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:
“6) samaksāt valsts nodevu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu
kompensēšanai saskaņā ar šā likuma 31.2 panta pirmo daļu.”
2. Izteikt 30.panta piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Līdz kārtējā gada 1.septembrim pasta komersants, kas sniedz universālo pasta
pakalpojumu, universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķinu iesniedz
apstiprināšanai Regulatoram.”
3. Izteikt 31.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas kompensē saskaņā ar šā
likuma 31.1 pantā norādīto kārtību.”
4. Papildināt likumu ar 31.1 un 31.2 pantu šādā redakcijā:
“31.1 pants. Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācijas
kārtība
(1) Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas kompensē no universālā
pasta pakalpojuma kompensācijas fonda līdzekļiem (turpmāk — fonds).
(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes
tīro izmaksu kompensāciju, kuros nosaka:
1) fonda izveides principus, administrēšanas un pārvaldības kārtību saskaņā ar šā
likuma 31.2 panta piekto daļu;
2) kārtību, kādā veic iemaksas fondā;
3) kārtību, kādā no fonda veic izmaksas universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes
tīro izmaksu kompensēšanai.
(3) Fonda līdzekļus izmanto tikai universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu
kompensēšanai.
31.2 pants. Universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fonda darbības nodrošināšana
(1) Fonda līdzekļus veido pasta komersantu samaksātā valsts nodeva universālā pasta
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai (turpmāk — valsts nodeva). Valsts
nodevas apmēru, samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus no šīs nodevas nosaka Ministru
kabinets.
(2) Valsts nodevu iemaksā valsts pamatbudžetā un ieskaita Satiksmes ministrijas attiecīgās
programmas kontā Valsts kasē.
(3) Fonda līdzekļus plāno valsts pamatbudžetā šim mērķim izveidotajā Satiksmes ministrijas
budžeta programmā saskaņā ar Regulatora apstiprināto universālā pasta pakalpojuma saistību
izpildes tīro izmaksu apmēru.
(4) Ministru kabinets katru gadu līdz 31.decembrim nosaka valsts nodevas apmēru procentos
no pasta komersanta neto apgrozījuma iepriekšējā gadā, pamatojoties uz šajā likumā noteiktajā
kārtībā Regulatora apstiprināto universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu apmēru.
(5) Fonda pārvaldības funkcijas veic šādas institūcijas:
1) Satiksmes ministrija administrē valsts nodevas iemaksu valsts pamatbudžetā un
izmaksā universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju
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Regulatora apstiprinātajā apmērā;
2) Regulators pārbauda pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu,
iesniegtās aprēķinātās universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas
(30.panta piektā daļa) un līdz kārtējā gada 31.oktobrim apstiprina universālā pasta
pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu apmēru.”
5. Pārejas noteikumos:
izslēgt 9.punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:
“11. Pēc šo pārejas noteikumu 10.punktā minētā termiņa Regulators nerīko šā likuma 27.panta
trešajā daļā minēto konkursu un pagarina universālā pasta pakalpojuma saistības uz vienu gadu no
2013.gada 1.janvāra tam pasta komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta
pakalpojumu līdz 2012.gada 31.decembrim.
12. Līdz 2014.gada 31.decembrim uz abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumiem
neattiecina universālā pasta pakalpojuma saistības. Līdz 2014.gada 31.decembrim abonēto preses
izdevumu piegādes pakalpojumus visā Latvijas teritorijā sniedz pasta komersants, kuram līdz
2012.gada 31.decembrim ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu, un šim pasta
komersantam no valsts budžeta kompensē zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses
izdevumu piegādes pakalpojumus laikposmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim
(vienreizēja maksa par iepriekšējo gadu), ievērojot nosacījumu, ka netiek kompensēti abonētās
preses piegādes pakalpojumu tarifu atlaižu dēļ negūtie ienākumi.
13. Šā likuma grozījums par 13.panta papildināšanu ar 6.punktu, 31.panta pirmās daļas
izteikšanu jaunā redakcijā un 31.1 un 31.2 pants stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ministru kabinets
līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 31.1 panta otrajā daļā un 31.2 panta pirmajā un
ceturtajā daļā paredzētos noteikumus.”
Likums stājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 21. jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

228. 132L/11

Grozījumi likumā “Par arodbiedrībām”

Izdarīt likumā “Par arodbiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības
Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.;
2005, 14.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Jautājumos, kas saistīti ar arodbiedrību reģistra vešanu, arodbiedrību dibināšanu,
reorganizāciju un likvidāciju, organizatorisko struktūru, biedru sapulces kompetenci, tās sasaukšanu
un norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, valdes kompetenci un pārstāvības
tiesībām un valdes locekļu atbildību, kā arī citos jautājumos, kas saistīti ar arodbiedrību darbību,
piemēro Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumus attiecībā uz biedrībām, ciktāl šis likums
nenosaka citādi.”
2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:
“Pārejas noteikums
Līdz 2013.gada 1.maijam Ministru kabinets izstrādā un iesniedz Saeimai jauna likuma
projektu, kas reglamentē arodbiedrību darbību.”
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 14. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.

15

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

229. 133L/11

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2009, 196., 205.nr.; 2011, 60.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.panta 6.punktu šādā redakcijā:
“6) kredītiestāde — Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī reģistrēta kredītiestāde
vai dalībvalsts, trešās valsts kredītiestādes filiāle vai pārstāvniecība;”.
2. 32.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “no viena vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu veikšanas vai
no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā” ar vārdiem “no viena vai vairāku savstarpēji
saistītu darījumu veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā (turpmāk — no
darījuma veikšanas)”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “veikt darījumu” ar vārdiem “no darījuma veikšanas”;
izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad no likuma subjekta saņemts ziņojums
par atturēšanos no darījuma veikšanas, Kontroles dienests izvērtē, vai likuma subjekts pieņēmis šā
panta pirmajā daļā paredzēto lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem un vai konkrētajai personai
noteiktais tiesību ierobežojums ir samērīgs, un izdod rīkojumu turpināt vai izbeigt atturēšanos
no darījuma veikšanas. Kontroles dienesta rīkojumu, saskaņā ar kuru likuma subjekts izbeidz
atturēšanos no darījuma veikšanas, ir nepieciešams pamatot.”;
aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus “veikt darījumu vai par atturēšanos no noteikta veida
debeta operācijām klienta kontā” ar vārdiem “no darījuma veikšanas”;
papildināt trešās daļas 1.punkta “b” apakšpunkta otro teikumu pēc vārda “darījumu” ar
vārdiem “vai noteikta veida debeta operācijas klienta kontā”;
izslēgt trešās daļas 2.punktā vārdus “vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā”;
aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “veikt darījumu” ar vārdiem “no darījuma veikšanas”;
aizstāt astotās daļas ievaddaļā vārdus “vai noteikta veida debeta operācijām klienta kontā” ar
vārdu “veikšanas”;
izslēgt astotās daļas 4.punktā vārdus “vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā”.
3. Aizstāt 39.panta otrās daļas 2.punktā vārdus “veikt darījumu” ar vārdiem “no darījuma
veikšanas”.
4. 56.pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Kontroles dienests pēc tam, kad ģenerālprokurors vai īpaši pilnvarots prokurors no
likumības un pamatotības viedokļa ir izvērtējis un akceptējis valsts drošības iestādes pieprasījumu,
sniedz šā dienesta rīcībā esošo informāciju par personu, kura:
1) Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā ir pieprasījusi uzturēšanās atļauju, un pastāv
pamatotas aizdomas, ka šī persona var radīt draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai
kārtībai un drošībai un iespējama saistība ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
vai terorisma finansēšanu;
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2)

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajā kārtībā ir pieprasījusi
stratēģiskas nozīmes preču licenci, un pastāv pamatotas aizdomas par šīs personas
aizdomīgu darījumu ar stratēģiskas nozīmes precēm un iespējama saistība ar
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Kontroles dienests pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma sniedz tai
normatīvajos aktos noteikto personu izvērtēšanai nepieciešamo šā dienesta rīcībā esošo informāciju
par attiecīgo personu iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma
finansēšanu.”
5. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:
“XIV nodaļa
Likuma subjekta un Kontroles dienesta nepamatotas un nelikumīgas rīcības rezultātā
nodarītu zaudējumu atlīdzināšana
64.pants. Nepamatota rīcība
(1) Likuma subjekta rīcība ir nepamatota, ja tas lēmuma pieņemšanas brīdī rīkojies labā ticībā
atbilstoši šā likuma noteikumiem, taču vēlāk ir radies viens no šā likuma 68.pantā noteiktajiem
zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem.
(2) Kontroles dienesta rīcība ir nepamatota, ja tas rīkojies atbilstoši šā likuma noteikumiem,
taču vēlāk ir radies viens no šā likuma 68.pantā noteiktajiem zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem
pamatiem.
65.pants. Nelikumīga rīcība
(1) Likuma subjekta rīcība ir nelikumīga, ja tā neatbilst šā likuma noteikumiem.
(2) Kontroles dienesta rīcība ir nelikumīga, ja tas, izdodot rīkojumu, ir pārkāpis šā likuma
noteikumus.
66.pants. Zaudējums
Zaudējums ir mantiski novērtējams pametums, kas personai radies Kontroles dienesta vai
likuma subjekta nepamatotas vai nelikumīgas rīcības rezultātā.
67.pants. Cēloņsakarība
(1) Tiesības uz zaudējuma atlīdzinājumu rodas, ja starp likuma subjekta vai Kontroles dienesta
nepamatotu vai nelikumīgu rīcību un personai nodarīto zaudējumu pastāv tieša cēloņsakarība —
objektīva saikne starp likuma subjekta vai Kontroles dienesta rīcību un tās radītajām laika ziņā
sekojošām zaudējumu nodarošām sekām, proti, minētā rīcība ir galvenais faktors, kas nenovēršami
radījis šīs sekas.
(2) Cēloņsakarība nepastāv, ja tāds pats zaudējums būtu radies, arī neiestājoties kādam no
zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskajiem pamatiem.
68.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats
(1) Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats ir šāds:
1) saskaņā ar šā likuma 32.panta 2.1 daļas noteikumiem izdots Kontroles dienesta
rīkojums izbeigt atturēšanos no darījumu veikšanas;
2) atbilstoši šā likuma 32.panta trešās daļas 2.punktam likuma subjektam izsniegts
Kontroles dienesta paziņojums par to, ka šis dienests nav konstatējis pamatu izdot
šā likuma 32.panta trešās daļas 1.punktā minēto rīkojumu;
3) atbilstoši šā likuma 32.panta piektajai un sestajai daļai izdots Kontroles dienesta
rīkojums atcelt rīkojumu, kas izdots saskaņā ar šā likuma 32.panta trešās daļas
1.punkta noteikumiem;

17

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā

4)

ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmums, ar kuru tiek atcelts
Kontroles dienesta rīkojums, kas izdots saskaņā ar šā likuma 32.panta 2.1 daļu vai
trešās daļas 1.punktu.
(2) Ja likuma subjekts ir rīkojies nepamatoti, tiesības uz zaudējumu atlīdzinājumu nerodas no
brīža, kad tas saskaņā ar šā likuma 32.panta otro daļu ir ziņojis Kontroles dienestam, līdz brīdim,
kad Kontroles dienests saskaņā ar šā likuma 32.panta 2.1 daļu izdevis rīkojumu izbeigt atturēšanos
no darījuma veikšanas.
69.pants. Līdzatbildība
Persona nav tiesīga pilnīgi vai daļēji saņemt zaudējuma atlīdzinājumu, ja tā:
1) nav izmantojusi savas zināšanas, spējas un praktiskās iespējas, kā arī nav darījusi
visu iespējamo, lai zaudējumu novērstu vai samazinātu;
2) traucējusi izvērtēt darījuma likumību, tajā skaitā nav sniegusi vai nav savlaicīgi
sniegusi informāciju, kas nepieciešama (pieprasīta) darījuma izvērtēšanai, sniegusi
nepatiesu informāciju, nav bijusi sasniedzama deklarētajā dzīvesvietā vai faktiskajā
dzīvesvietā (ja likuma subjektam ir norādīta tās adrese), vai juridiskajā adresē;
3) citā veidā radījusi sev zaudējumus vai izraisījusi šādu zaudējumu rašanos.
70.pants. Atlīdzināmo zaudējumu veidi
(1) Personai ir atlīdzināmi šādi tiešie zaudējumi:
1) atturēšanās no darījumu veikšanas vai attiecīgo darbību apturēšanas rezultātā
negūtie ienākumi;
2) saistību neizpildes vai nokavējuma rezultātā nodarītie zaudējumi;
3) citi šajā pantā neminētie tiešie zaudējumi, kuri noteikti Civillikumā un kurus
persona var pierādīt.
(2) Ja personai kā nodokļu maksātājam ir bijusi aprēķināta nokavējuma nauda par periodu,
kad tai nelikumīgi vai nepamatoti bija liegta iespēja rīkoties ar finanšu līdzekļiem, un ģenerālprokurors
vai īpaši pilnvarots prokurors ir pieņēmis lēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu, attiecīgajai personai
šo nokavējuma naudu dzēš likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.
71.pants. Zaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana
(1) Nosakot atbilstošu zaudējuma atlīdzinājuma apmēru, ņem vērā likuma subjekta vai
Kontroles dienesta rīcības tiesisko un faktisko pamatojumu un motīvus, kā arī personas rīcību.
(2) Nosakot zaudējuma atlīdzinājuma apmēru, papildus var ņemt vērā arī citus konkrētajā
gadījumā būtiskus apstākļus, ja tos ir iespējams objektīvi pierādīt.
(3) Zaudējumu, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 70.panta un 71.panta pirmās un otrās
daļas noteikumiem, atlīdzina šādā apmērā:
1) 100 procentu apmērā — par aprēķināto summu vai summas daļu, kas nepārsniedz
100 000 latu;
2) 75 procentu apmērā — par aprēķināto summas daļu, kas pārsniedz 100 000 latu, bet
nepārsniedz 1 000 000 latu;
3) 50 procentu apmērā — par aprēķināto summas daļu, kas pārsniedz 1 000 000 latu.
(4) Personai izmaksājamo zaudējuma atlīdzinājumu par negūtajiem ienākumiem apliek ar
nodokļiem un nodevām nodokļu likumos noteiktajā kārtībā.
72.pants. Kārtība, kādā iesniedz un izskata iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu
(1) Iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu persona sešu mēnešu laikā no šā likuma 68.pantā
minētā tiesiskā pamata iestāšanās dienas iesniedz Ģenerālprokuratūrai. Iesniegumā norāda:
1) iesniedzēja — fiziskās personas vārdu, uzvārdu, adresi un personas kodu, bet, ja tāda
nav, — citu informāciju, kas dod iespēju identificēt personu, vai juridiskās personas
nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
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2)
3)

prasījumu;
zaudējuma atlīdzināšanas tiesisko pamatu un citus faktus, kas pamato tiesības uz
zaudējuma atlīdzinājumu;
4) personas apliecinājumu par to, ka šai personai nebija brīvu finanšu līdzekļu, lai
zaudējuma rašanās brīdī izpildītu saistības;
5) bankas konta vai pasta norēķinu sistēmas konta rekvizītus, uz kuru zaudējuma
atlīdzinājums pārskaitāms;
6) pēc izvēles — citu kontaktinformāciju (papildu adrese, tālruņa numurs, elektroniskā
pasta adrese).
(2) Iesniegumam pievieno zaudējumu apliecinošos dokumentus un citus pierādījumus.
(3) Ģenerālprokurors vai īpaši pilnvarots prokurors triju mēnešu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas izvērtē zaudējuma atlīdzināšanas tiesisko pamatu un pieņem lēmumu par zaudējuma
atlīdzināšanu un tā apmēru vai par atteikumu atlīdzināt zaudējumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav
iespējams ievērot triju mēnešu termiņu, to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, par to rakstveidā
informējot iesniedzēju. Ja nepieciešams, ģenerālprokurors vai īpaši pilnvarots prokurors var
pieprasīt papildu informāciju.
(4) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Ģenerālprokuratūrai persona saucama pie likumā
noteiktās atbildības.
73.pants. Ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmuma paziņošana un
spēkā esamība
(1) Lēmums par zaudējuma atlīdzināšanu vai par atteikumu atlīdzināt zaudējumu stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots iesniedzējam.
(2) Personai, kura nepiekrīt ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmumam
zaudējuma atlīdzināšanas lietā, ir tiesības 30 dienu laikā vērsties tiesā Civilprocesa likumā
paredzētajā kārtībā.
74.pants. Zaudējuma atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpilde
(1) Pēc tam, kad stājies spēkā ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmums par
zaudējuma atlīdzināšanu, Ģenerālprokuratūra triju darbdienu laikā nosūta Finanšu ministrijai
izpildei:
1) lēmuma norakstu;
2) informāciju par personas datiem, bankas vai pasta norēķinu sistēmas rekvizītiem un
kontaktinformāciju, ja persona to ir norādījusi.
(2) Pēc tam, kad stājies spēkā ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmums,
Ģenerālprokuratūra triju darbdienu laikā šā likuma 70.panta otrajā daļā minētās nokavējuma
naudas dzēšanai nosūta nodokļu administrācijai:
1) lēmuma norakstu;
2) informāciju par personas datiem, apturētā darījuma summas apmēru un laika
periodu, kurā personai bija liegta iespēja rīkoties ar finanšu līdzekļiem.
(3) Finanšu ministrija mēneša laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas
izmaksā zaudējuma atlīdzinājumu, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto bankas vai pasta norēķinu
sistēmas kontu.
(4) Finanšu ministrija saskaņā ar pamatotu lēmumu zaudējuma atlīdzinājumu var izmaksāt
pa daļām gada laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas. Šis lēmums nav
apstrīdams un pārsūdzams.
(5) Zaudējuma atlīdzinājumu izmaksā no valsts budžetā īpaši šiem mērķiem paredzētajiem
līdzekļiem.
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75.pants. Pārskats par zaudējumu atlīdzināšanu
Finanšu ministrija reizi gadā (līdz nākamā gada 15.janvārim) sagatavo un iesniedz Ministru
kabinetam pārskatu par visiem attiecīgajā laikposmā saņemtajiem ģenerālprokurora vai īpaši
pilnvarota prokurora lēmumiem par zaudējumu atlīdzināšanu no valsts budžeta.
76.pants. Likuma subjekta atbildība
(1) Ja valsts atlīdzina personai likuma subjekta nelikumīgas rīcības dēļ nodarītos zaudējumus,
Ģenerālprokuratūra pēc atlīdzinājuma izmaksas vērš regresa prasību pret likuma subjektu.
(2) Pirms regresa prasības vēršanas pret likuma subjektu Ģenerālprokuratūra to informē par
pieņemto lēmumu un aicina mēneša laikā labprātīgi atlīdzināt nodarītos zaudējumus.
(3) Regresa kārtībā piedzītie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.”
6. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:
“9. Šā likuma 70.panta otrā daļa un 74.panta otrā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem
grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
10. Šā likuma 64., 65., 66., 67., 68. un 69.pants, 70.panta pirmā daļa, 71., 72. un 73.pants,
74.panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa, 75. un 76.pants stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.”
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 7. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

230. 134L/11

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006,
1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.;
2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50.nr.) šādus grozījumus:
1. 341.8 pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “Lēmuma par administratora atcelšanu” ar vārdiem “pēc
tā spēkā stāšanās”;
papildināt septīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās
daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību. Šo blakus sūdzību
apgabaltiesa izskata 15 dienu laikā.”;
papildināt pantu ar astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:
“(8) Apgabaltiesai, izskatot šā panta septītajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.
(9) Šā panta astotajā daļā minētais lēmums stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoties.
(10) Šā panta astotās daļas 1.punktā minētā lēmuma norakstu apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai.”
2. 363.14 pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “lēmumu par administratora atcelšanu” ar vārdiem “pēc tā
spēkā stāšanās”;
papildināt divpadsmito daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās
daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību. Šo blakus sūdzību
apgabaltiesa izskata 15 dienu laikā.”;
papildināt pantu ar četrpadsmito, piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(14) Apgabaltiesai, izskatot šā panta divpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.
(15) Šā panta četrpadsmitajā daļā minētais lēmums stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoties.
(16) Šā panta četrpadsmitās daļas 1.punktā minētā lēmuma norakstu apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai.”
3. 363.28 pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārdiem “lēmumu par administratora atcelšanu” ar vārdiem “pēc tā
spēkā stāšanās”;
papildināt devīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Tiesas lēmums par administratora atcelšanu uz Maksātnespējas likuma 22.panta otrās
daļas 1., 2., 3., 4. vai 7.punkta pamata ir pārsūdzams, iesniedzot blakus sūdzību. Šo blakus sūdzību
apgabaltiesa izskata 15 dienu laikā.”;
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papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Apgabaltiesai, izskatot šā panta devītajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:
1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;
2) atcelt lēmumu un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības.
(12) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētais lēmums stājas spēkā un ir izpildāms nekavējoties.
(13) Šā panta vienpadsmitās daļas 1.punktā minētā lēmuma norakstu apgabaltiesa nosūta
Maksātnespējas administrācijai jauna administratora amata kandidāta ieteikšanai.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 57.punktu šādā redakcijā:
“57. Administrators, kuru tiesa ar lēmumu ir atcēlusi no viņa pienākumu pildīšanas laika
posmā no 2010.gada 1.novembra līdz 2012.gada 1.jūlijam uz Maksātnespējas likuma 22.panta
otrās daļas 7.punkta pamata, šo tiesas lēmumu var pārsūdzēt šā likuma 341.8 panta septītajā daļā,
363.14 panta divpadsmitajā daļā vai 363.28 panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā līdz 2012.gada
11.jūlijam. Apgabaltiesas lēmums nav pamats administratora atjaunošanai maksātnespējas procesā
vai tiesiskās aizsardzības procesā, no kura viņš tika atcelts.”
Likums stājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 21. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

231. 135L/11

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:
1. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Ja ziņas par administratīvo pārkāpumu ir pietiekamas, lai konstatētu, ka izdarītais
pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kurai piekritīga lietas izskatīšana, ir tiesīga
neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību un atbrīvot personu
no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.”
2. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:
“37.pants. Administratīvās atbildības noilgums
Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no
pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.
Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet ir konstatējamas
administratīvā pārkāpuma pazīmes, lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk
kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par
tā izbeigšanu.
Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par šā kodeksa 166.6 pantā [ja pārkāpumus
izdarījusi politiskā partija (organizācija) vai politisko partiju (organizāciju) apvienība], par
divpadsmitajā “c” nodaļā un 204.2 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var
uzsākt viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no
pārkāpuma izdarīšanas dienas.”
3. Izteikt 39.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Ja administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīts mantisks zaudējums fiziskajai vai juridiskajai
personai, tad, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, tiesai ir tiesības vienlaikus izlemt jautājumu
par vainīgā pienākumu atlīdzināt mantisko zaudējumu.”
4. Izteikt 155.8 panta sankciju šādā redakcijā:
“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām —
līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus.”
5. Izteikt 158.2 un 158.3 pantu šādā redakcijā:
“158.2 pants. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai reģistrācijas
vai licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšana
Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai
reģistrācijas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu
pārkāpšanu —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt
latiem, amatpersonām — no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt
līdz desmittūkstoš latiem.
158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai, tās likumīgo lēmumu nepildīšana un regulējamo nozaru
normatīvo aktu pārkāpšana
Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas
nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tās noteiktajā termiņā, kā arī par
nepatiesas informācijas sniegšanu šai komisijai, par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
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likumīgo lēmumu nepildīšanu vai citiem šajā kodeksā neminētajiem to regulējamo nozaru
normatīvo aktu pārkāpumiem, kuru ievērošanu uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt
latiem, amatpersonām — no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām — no divsimt
līdz desmittūkstoš latiem.”
6. Aizstāt 158.4 pantā vārdus “bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz desmittūkstoš
latiem” ar vārdiem “bet juridiskajām personām — no divsimt līdz desmittūkstoš latiem”.
7. Izslēgt 236.4 pantā skaitli un vārdu “156.3 un”.
8. Izteikt 238.1 pantu šādā redakcijā:
“238.1 pants. Lietvedības uzsākšana administratīvo pārkāpumu lietās
Saņemot ziņas, kuras norāda uz iespējamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, šā kodeksa
247.pantā minētās personas triju darba dienu laikā pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma
lietvedības uzsākšanu vai par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību (šā kodeksa
238.2 un 239.pants), vai par materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības. Lēmumu par administratīvā
pārkāpuma lietvedības uzsākšanu var pieņemt, arī sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu vai
fiksējot to rezolūcijas veidā uz dokumenta, kas satur ziņas vai faktus par iespējamu administratīvo
pārkāpumu.
Atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību paziņo personām, kuru tiesiskās
intereses šis lēmums skar. Lēmumu paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
Atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību persona, kuras tiesiskās intereses
ir aizskartas, ir tiesīga pārsūdzēt augstākā iestādē 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas
dienas. Augstāka iestāde lēmumu par iesniegto sūdzību pieņem 10 darba dienu laikā no sūdzības
saņemšanas dienas.
Augstāka iestāde šā kodeksa izpratnē ir tās iestādes augstāka amatpersona, kuras kompetencē
ir administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana.
Ja nav augstākas iestādes, sūdzību iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pēc personas, kuras tiesiskās
intereses ir aizskartas, dzīvesvietas vai juridiskās adreses.
Augstākas iestādes lēmumu par atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību
persona, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas, ir tiesīga pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc savas
dzīvesvietas vai juridiskās adreses 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Rajona (pilsētas) tiesa sūdzību par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību
izskata rakstveida procesā un mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas pieņem lēmumu par
tās apmierināšanu vai noraidīšanu. Rajona (pilsētas) tiesas lēmums nav pārsūdzams. Lēmumu
paziņo personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas, un iestādei, kurai ir piekritīga administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšana.
Dzīvesvieta šā kodeksa izpratnē ir personas deklarētā dzīvesvieta, bet, ja personai nav
deklarētās dzīvesvietas, — tās norādītā adrese.”
9. Papildināt kodeksu ar 238.2 pantu šādā redakcijā:
“238.2 pants. Atteikšanās uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās
Institūcija (amatpersona), kas pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, izskatījusi
pieteikumu un citus materiālus par attiecīgo administratīvo pārkāpumu, var atteikties uzsākt
lietvedību šā administratīvā pārkāpuma lietā, ja izdarītais pārkāpums atzīstams par maznozīmīgu.”
10. Izteikt 239.panta 7.punktu šādā redakcijā:
“7) ja ir pagājuši šā kodeksa 37.pantā paredzētie termiņi;”.
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11. Izteikt 242. un 243.pantu šādā redakcijā:
“242.pants. Prokurora tiesības administratīvā pārkāpuma lietvedībā
Prokurors, pārbaudot informāciju par likuma pārkāpumu, ir tiesīgs:
1) ierosināt lietvedību par administratīvo pārkāpumu;
2) iepazīties ar lietas materiāliem;
3) piedalīties lietas izskatīšanā;
4) iesniegt protestu par lēmumu lietā un lēmumu, kurš pieņemts par sūdzību
administratīvā pārkāpuma lietā;
5) veikt citas Prokuratūras likumā paredzētās darbības.
243.pants. Pierādījumi un pierādīšana
Pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuras šajā kodeksā paredzētajā kārtībā
iegūtas un noteiktā procesuālajā formā nostiprinātas ziņas par faktiem, kurus administratīvā
pārkāpuma lietvedībā iesaistītās personas savas kompetences ietvaros izmanto, lai pierādītu
administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību un noskaidrotu citus apstākļus, kam ir nozīme
lietas pareizā izlemšanā.
Iestādē pierādīšanas pienākums administratīvā pārkāpuma lietvedībā ir institūcijai
(amatpersonai), kura sauc personu pie administratīvās atbildības, bet tiesā — iestādei.
Ja administratīvā pārkāpuma lietvedībā netiek pierādīts pretējais, bez papildu procesuālo
darbību veikšanas par pierādītiem uzskatāmi šādi apstākļi:
1) vispārzināmi fakti;
2) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu
kriminālprocesā konstatēti fakti;
3) ar spēkā stājušos nolēmumu par personas saukšanu pie administratīvās atbildības
konstatēti fakti;
4) fakts, ka persona zina vai tai vajadzēja zināt savus normatīvajos aktos paredzētos
pienākumus;
5) fakts, ka persona zina vai tai vajadzēja zināt savus profesionālos un amata
pienākumus;
6) mūsdienu zinātnē, tehnikā, mākslā vai amatniecībā vispārpieņemtu izpētes metožu
pareizība.
Ja vien administratīvā pārkāpuma lietvedībā netiek pierādīts pretējais, bez papildu procesuālo
darbību veikšanas par pierādījumu uzskatāmas ziņas par faktiem, kuras administratīvā pārkāpuma
konstatēšanas brīdī administratīvā pārkāpuma protokolā fiksējusi amatpersona.
Administratīvā pārkāpuma lietvedībā iesaistītās personas kā pierādījumus var izmantot tikai
ticamas, attiecināmas un pieļaujamas ziņas par faktiem. Faktus, kurus saskaņā ar likumu var pierādīt
tikai ar noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem, nevar nodibināt ne ar kādiem citiem pierādīšanas
līdzekļiem.
Lai noteiktu pie administratīvās atbildības sauktās personas psihisko stāvokli, ja rodas
pamatotas šaubas par šīs personas pieskaitāmību, nosaka ekspertīzi.
Maznozīmīga miesas bojājuma nodarīšanas gadījumā miesas bojājuma smaguma un rakstura
noteikšanai tiesu medicīnas eksperta atzinums ir obligāts.
Pierādījuma ticamība ir kādas ziņas patiesuma konstatēšanas pakāpe. To, cik ticamas ir
pierādīšanā izmantojamās ziņas par faktiem, izvērtē, aplūkojot visus administratīvā pārkāpuma
lietvedības laikā iegūtos faktus vai ziņas par faktiem kopumā un savstarpējā sakarībā. Nevienam
no pierādījumiem nav iepriekš noteikta augstāka ticamības pakāpe attiecībā pret pārējiem
pierādījumiem.
Pierādījumi ir attiecināmi uz konkrēto administratīvā pārkāpuma lietu, ja ziņas par faktiem
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tieši vai netieši apstiprina administratīvā pārkāpuma lietvedībā pierādāmo apstākļu esamību
vai neesamību, kā arī citu pierādījumu ticamību vai neticamību, izmantošanas iespējamību
vai neiespējamību. Ziņas par personas privāto dzīvi, tās sensitīvajiem datiem, komercdarbību
un mantisko stāvokli pieļaujams iegūt tikai tajā gadījumā, ja tas nepieciešams, lai pierādītu
administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību un noskaidrotu citus apstākļus, kam ir nozīme
lietas pareizā izlemšanā.
Administratīvā pārkāpuma lietvedībā iegūtās ziņas par faktiem, kā arī ziņas, kas fiksētas ar
tehnisku līdzekļu palīdzību, ir pieļaujams izmantot kā pierādījumus, ja tās iegūtas un procesuāli
nostiprinātas šajā kodeksā noteiktajā kārtībā.
Ziņas vai fakti, ko kompetentās iestādes amatpersonas ieguvušas, īstenojot šīs iestādes darbību
regulējošajā likumā noteiktās pilnvaras, ir pieļaujami kā pierādījumi administratīvā pārkāpuma
lietvedībā, ja šīs ziņas vai faktus iespējams pārbaudīt administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros.
Par nepieļaujamām un pierādīšanā neizmantojamām atzīstamas tādas ziņas par faktiem,
kuras iegūtas:
1) izmantojot vardarbību, draudus, šantāžu, viltu vai spaidus;
2) procesuālajā darbībā, ko veikusi persona, kurai saskaņā ar šo kodeksu vai citu likumu
nebija tiesību to veikt.
Ziņas par faktiem, kuras iegūtas, pieļaujot citus procesuālos pārkāpumus, uzskatāmas
par ierobežoti pieļaujamām un var tikt izmantotas pierādīšanā tikai tādā gadījumā, ja pieļautie
procesuālie pārkāpumi ir nebūtiski vai var tikt novērsti, tie nevarēja ietekmēt iegūto ziņu patiesumu
vai ja to ticamību apstiprina pārējās administratīvā pārkāpuma lietvedībā iegūtās ziņas.
Interešu konflikta situācijā iegūtie pierādījumi ir pieļaujami tikai tad, ja institūcija
(amatpersona) spēj pierādīt, ka interešu konflikts nav ietekmējis administratīvā pārkāpuma
lietvedības objektīvu norisi.
Administratīvā pārkāpuma lietā iegūtos pierādījumus fiksē administratīvā pārkāpuma
protokolā.
Šajā kodeksā un citos likumos noteiktajos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietā
institūcija (amatpersona), kura nesastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, iegūtās ziņas
par faktiem fiksē atzinumos, apskates protokolos un citos dokumentos, kas iegūti administratīvā
pārkāpuma lietvedības gaitā.”
12. Papildināt kodeksu ar 243.1 pantu šādā redakcijā:
“243.1 pants. Pierādīšanas līdzekļi
Ir šādi pierādīšanas līdzekļi:
1) pie administratīvās atbildības sauktās personas paskaidrojumi;
2) personu liecības;
3) eksperta atzinums;
4) kompetentās institūcijas atzinums;
5) dokuments, kas satur ziņas par faktiem, rakstveidā vai citā formā;
6) elektroniskie pierādījumi;
7) procesuālajās darbībās rakstveidā vai citā veidā nostiprinātās ziņas par faktiem;
8) lietiskie pierādījumi.”
13. Izslēgt 245.panta nosaukumā un tekstā vārdu “pirmstiesas”.
14. Papildināt kodeksa astoņpadsmito nodaļu ar 245.1 un 245.2 pantu šādā redakcijā:
“245.1 pants. Procesuālā termiņa noteikšana administratīvā pārkāpuma lietā
Procesuālās darbības izpilda šajā kodeksā noteiktajos termiņos. Ja procesuālais termiņš šajā
kodeksā nav noteikts, to nosaka iestāde, tiesa vai tiesnesis. Iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā
termiņa ilgumam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt.
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Procesuālais termiņš, kas aprēķināms gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc
datuma vai notikuma, kurš nosaka tā sākumu.
Procesuālais termiņš, kas aprēķināms stundās, sākas nākamajā stundā pēc notikuma, kurš
nosaka tā sākumu. Administratīvās aizturēšanas laiku skaita no faktiskās aizturēšanas brīža.
Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums.
Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, termiņa
pēdējā diena ir nākamā darba diena.
Termiņš, kas noteikts līdz konkrētam datumam, beidzas šajā datumā.
Ja termiņš attiecas uz personas tiesību atņemšanu vai ierobežošanu, par tā sākumu uzskatāms
faktiskais tiesību atņemšanas vai ierobežošanas brīdis, bet par termiņa beigām — šajā kodeksā vai
lēmumā noteiktā termiņa faktiskais izbeigšanās brīdis (stunda vai diena).
Procesuālo darbību, kurai beidzas termiņš, var izpildīt termiņa pēdējā dienā līdz pulksten
24.00. Ja dokuments nodots sakaru institūcijai (pastam) termiņa pēdējā dienā līdz pulksten 24.00,
tas uzskatāms par nodotu termiņā. Ja šī darbība jāizpilda iestādē vai tiesā, termiņu uzskata par
beigušos tajā stundā, kad attiecīgā iestāde vai tiesa beidz darbu.
245.2 pants. Procesuālā termiņa nokavējuma sekas
Tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar šā kodeksa, iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā
termiņa izbeigšanos. Dokumentus, kas iesniegti pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, neizskata.
Nokavēto procesuālo termiņu var atjaunot iestāde, tiesa vai tiesnesis pēc administratīvā
pārkāpuma lietas dalībnieka lūguma, ja atzīst nokavējuma iemeslu par attaisnojošu. Atjaunojot
nokavēto termiņu, iestāde, tiesa vai tiesnesis vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību.
Lēmumu par nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu iestāde, tiesa vai tiesnesis pieņem septiņu
dienu laikā.”
15. Papildināt 248.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, iestādei ir zināma lietas izskatīšanas vieta
un laiks, paziņojumu vai pavēsti par lietas izskatīšanas vietu un laiku nesūta un informāciju par
lietas izskatīšanas vietu un laiku norāda administratīvā pārkāpuma protokolā.”
16. Izslēgt 248.1 pantā vārdus “deklarēto (vai norādīto)”.
17. Izteikt 249.pantu šādā redakcijā:
“249.pants. Protokola nosūtīšana
Protokolu nosūta iestādei, kas pilnvarota izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu. Protokola
kopiju izsniedz vai nosūta personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības. Ja persona, kuru
sauc pie administratīvās atbildības, ir nepilngadīga, protokola kopiju nosūta arī uz tās likumiskā
pārstāvja deklarēto dzīvesvietu vai norādīto adresi.
Protokols nosūtāms ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no tā sastādīšanas dienas. Ja protokols
sastādīts uz Latvijas kuģa, kas atrodas ārpus iekšējiem ūdeņiem, tas nosūtāms ne vēlāk kā septiņu
darba dienu laikā no tā sastādīšanas dienas.”
18. Izslēgt 251.pantu.
19. 252.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“Šajā kodeksā tieši paredzētajos gadījumos, lai pārtrauktu administratīvos pārkāpumus,
kad izlietoti citi ietekmēšanas līdzekļi, lai noteiktu pārkāpēja personu, lai sastādītu protokolu par
administratīvo pārkāpumu, ja to nevar izdarīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, un lai
izpildītu administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtos lēmumus, ir atļauta personas administratīva
aizturēšana, personas aplūkošana un mantu apskate, kā arī mantu un dokumentu izņemšana.”;
papildināt otro daļu pēc vārda “personas” ar vārdu “aplūkošana”;
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izslēgt otrajā daļā vārdus “un citi likumi”.
20. 254.pantā:
izslēgt 4.punktā vārdus “kā arī pašvaldību attiecīgi pilnvarotas personas”;
izslēgt 5.punktu.
21. Izteikt 255. un 256.pantu šādā redakcijā:
“255.pants. Administratīvās aizturēšanas termiņi
Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura tiek turēta aizdomās par administratīvā
pārkāpuma izdarīšanu, drīkst ne ilgāk kā uz četrām stundām. Nodrošinot šā kodeksa 252.pantā
noteiktos mērķus, nepieciešamās procesuālās darbības ar aizturēto personu veic nekavējoties.
Personai, kas bijusi alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā,
administratīvās aizturēšanas laiku skaita no personas atskurbšanas brīža.
256.pants. Personas aplūkošana un mantu apskate
Personas aplūkošanu un mantu apskati var izdarīt tam pilnvarotas Valsts policijas un
pašvaldības policijas amatpersonas, Valsts robežsardzes amatpersonas, Valsts ieņēmumu dienesta
amatpersonas, Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas.
Personas aplūkošanu var izdarīt ar aplūkojamo personu viena dzimuma amatpersona.
Mantu apskate notiek tās personas klātbūtnē, kuras īpašumā vai valdījumā šīs mantas atrodas.
Neatliekamos gadījumos šīs mantas var apskatīt bez īpašnieka (valdītāja) klātbūtnes.
Par personas aplūkošanu un mantu apskati sastāda atsevišķu protokolu vai izdara ierakstu
protokolā par administratīvo aizturēšanu.”
22. 256.1 pantā:
izslēgt trešajā daļā vārdus “vai izdara ierakstu protokolā par administratīvo pārkāpumu”;
izslēgt ceturto daļu;
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“Amatpersona, kurai ir tiesības sastādīt protokolu par attiecīgo administratīvo pārkāpumu,
publiski nepieejamas teritorijas vai telpas un tajās esošo mantu, kā arī transportlīdzekļu apskati var
izdarīt ar īpašnieka (valdītāja, turētāja) piekrišanu vai rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu, kas
pieņemts, pamatojoties uz amatpersonas pieteikumu un tam pievienotajiem materiāliem.”
23. Izteikt 260., 261. un 262.pantu šādā redakcijā:
“260.pants. Pie administratīvās atbildības sauktās personas pienākumi un tiesības
Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir šādi pienākumi:
1) noteiktā laikā ierasties procesa veikšanai pilnvarotas amatpersonas norādītajā vietā;
2) nekavēt un netraucēt administratīvā pārkāpuma lietas norisi;
3) ievērot noteikto kārtību procesuālo darbību veikšanas laikā.
Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības kā personiski, tā ar aizstāvja
palīdzību (juridiskajai personai — ar pārstāvja starpniecību) iepazīties ar visiem lietas materiāliem,
izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un izgatavot kopijas, piedalīties lietas izskatīšanā, sniegt
paskaidrojumus, izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu.
Ja persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, neprot valodu, kurā notiek lietvedība, šai
personai tiek nodrošinātas tiesības lietot tai saprotamu valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus
šajā kodeksā noteiktajā kārtībā.
261.pants. Cietušais
Cietušais administratīvā pārkāpuma lietā var būt fiziskā vai juridiskā persona, kurai ar
administratīvo pārkāpumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks
zaudējums. Par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā nevar būt persona, kurai morāls aizskārums
nodarīts kā noteiktas sabiedrības grupas vai daļas pārstāvim.
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Pēc personas izteikta lūguma šo personu par cietušo atzīst institūcija (amatpersona), kura
ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu. Lēmumu par personas atzīšanu par cietušo var
noformēt arī rezolūcijas veidā.
Lēmumu par atteikšanos atzīt personu par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā institūcija
(amatpersona) pieņem rakstveidā 10 darba dienu laikā, par to paziņojot attiecīgajai personai.
Atteikumu atzīt personu par cietušo administratīvā pārkāpuma lietā attiecīgā persona ir
tiesīga pārsūdzēt tādā pašā termiņā un kārtībā, kāda šā kodeksa 238.1 pantā paredzēta attiecībā
uz atteikuma uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību pārsūdzēšanu. Sūdzība tiek izskatīta
rakstveida procesā 10 darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas. Rajona (pilsētas) tiesas lēmums
nav pārsūdzams.
Cietušajam ir tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus,
norakstus un izgatavot kopijas, iesniegt lūgumus un pieteikumus, pieteikt kaitējuma vai mantiskā
zaudējuma apmēru un izmantot savas procesuālās tiesības morālas un materiālas kompensācijas
gūšanai, piedalīties lietas izskatīšanā un pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto
lēmumu.
Cietušajam ir tiesības liecināt, kā arī uzdot personām jautājumus sev saprotamā valodā.
Cietušajam ir tiesības neliecināt pret sevi un saderināto, laulāto, vecākiem, vecvecākiem, bērniem,
mazbērniem, brāļiem un māsām, kā arī pret tām personām, ar kurām attiecīgā fiziskā persona
dzīvo kopā un ar kurām tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.
Cietušais savas tiesības īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajā apjomā. Tiesību neizmantošana
nekavē administratīvā pārkāpuma lietvedības norisi.
262.pants. Aizstāvis
Fiziskajai personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības uz aizstāvību. Tiesības
uz aizstāvību persona var īstenot pati vai uzaicinot par aizstāvi pēc savas izvēles citu pilngadīgu un
rīcībspējīgu personu. Nepilngadīgai personai aizstāvi pieaicina tās likumiskais pārstāvis. Fiziskās
personas aizstāvja pilnvarojumu noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru. Ja fiziskās personas
aizstāvis ir zvērināts advokāts, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla
apliecinājuma. Fiziskā persona var pilnvarot savu aizstāvi arī mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas.
Tiesas sēdē mutvārdos dotais pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā.”
24. Papildināt kodeksu ar 262.1 pantu šādā redakcijā:
“262.1 pants. Pārstāvis
Juridisko personu, kuru sauc pie administratīvās atbildības, kā arī cietušo — juridisko personu
pārstāv tās pilnvaroti pārstāvji. Juridiskās personas pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru vai
apliecina ar dokumentiem, no kuriem izriet amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt
juridisko personu.
Cietušo — pilngadīgu fizisko personu var pārstāvēt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā
persona, pamatojoties uz cietušā pilnvarojumu, ko noformē kā notariāli apliecinātu pilnvaru,
vai cietušā likumiskais pārstāvis bez īpaša pilnvarojuma. Cietušais var pilnvarot savu pārstāvi arī
mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas. Tiesas sēdē mutvārdos dotais pilnvarojums ierakstāms tiesas
sēdes protokolā. Cietušo — nepilngadīgu fizisko personu pārstāv tās likumiskais pārstāvis bez
īpaša pilnvarojuma. Ja nepilngadīgas fiziskās personas likumisko pārstāvi sauc pie administratīvās
atbildības, šīs personas pārstāvību īsteno bāriņtiesa.”
25. Izteikt 264.pantu šādā redakcijā:
“264.pants. Liecinieks
Liecinieks ir persona, kura likumā noteiktajā kārtībā uzaicināta sniegt ziņas (liecināt) par
faktiem, kas jānoskaidro administratīvā pārkāpuma lietā.
Pēc tās institūcijas (amatpersonas) uzaicinājuma, kuras lietvedībā ir lieta, lieciniekam ir
pienākums ierasties norādītajā laikā un dot patiesas liecības — paziņot visu viņam lietā zināmo un
atbildēt uz jautājumiem.
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Lieciniekam ir tiesības neliecināt, ja viņš ir pie administratīvās atbildības sauktās personas
saderinātais, laulātais, vecāks, vecvecāks, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kā arī neliecināt par to
personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.”
26. Izteikt 268., 268.1 un 269.pantu šādā redakcijā:
“268.pants. Administratīvā pārkāpuma lietas sagatavošana izskatīšanai
Institūcija (amatpersona), sagatavojot administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai, pārbauda:
1) vai šīs lietas izskatīšana ir tās kompetencē. Ja šīs lietas izskatīšana nav tās kompetencē,
lietu pārsūta pēc piekritības;
2) vai personām, kuras piedalās lietas izskatīšanā, ir paziņots par lietas izskatīšanas
vietu un laiku. Ja personām, kuras piedalās lietas izskatīšanā, nav paziņots par lietas
izskatīšanas vietu un laiku, to paziņo šā kodeksa 268.1 pantā noteiktajā kārtībā;
3) vai ir pieprasīti nepieciešamie papildmateriāli. Ja nepieciešamie papildmateriāli nav
pieprasīti, tos pieprasa;
4) pie administratīvās atbildības sauktās personas, cietušā, viņa pārstāvja un aizstāvja
lūgumus un izlemj to tālāku virzību.
1
268. pants. Paziņojums par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu
Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, un cietušajam paziņojumu par
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku vai pavēsti ne vēlāk kā 10 dienas pirms
lietas izskatīšanas nosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu uz attiecīgās personas un cietušā dzīvesvietu
vai juridisko adresi.
Ja persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir nepilngadīga, paziņojumu par
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku vai pavēsti ierakstītā sūtījumā pa pastu
nosūta arī tās likumiskajam pārstāvim uz viņa dzīvesvietu vai norādīto adresi.
Pārējiem administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem par lietas izskatīšanas vietu un laiku
paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
269.pants. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vieta
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas.
Pastāvot objektīviem iemesliem, persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, var
lūgt institūcijai (amatpersonai), kas kompetenta izskatīt lietu, to izskatīt pēc attiecīgās personas
dzīvesvietas vai juridiskās adreses vai pēc administratīvā pārkāpuma atklāšanas vietas. Attiecībā uz
šo lūgumu pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.”
27. 270.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot,
institūcija (amatpersona), kas kompetenta izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, var pagarināt
šo termiņu, bet ne ilgāk par 30 dienām, par to paziņojot lietas dalībniekiem. Lietas izskatīšanas
termiņā neieskaita laiku, uz kādu lietas izskatīšana atlikta, pamatojoties uz lūgumu, ko izteikusi
pie administratīvās atbildības sauktā persona vai cietušais. Ja lietā ir nepieciešama ekspertīze,
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas termiņš tiek apturēts līdz eksperta atzinuma
saņemšanas brīdim.”;
aizstāt trešajā daļā vārdu “astoņdesmit” ar vārdu “simt”.
28. Izslēgt 270.1, 270.2 un 270.3 pantu.
29. Izteikt 271.pantu šādā redakcijā:
“271.pants. Kārtība, kādā administratīvā pārkāpuma lieta tiek izskatīta iestādē
Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu sāk, paziņojot koleģiālās institūcijas sastāvu vai
nosaucot tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura izskata lietu, paziņojot, kāda lieta tiks
izskatīta, un nosaucot personu, kas tiek saukta pie administratīvās atbildības, kā arī pārbaudot šīs
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personas identitāti un tās pārstāvja vai aizstāvja pilnvaras.
Koleģiālās institūcijas sēdes priekšsēdētājs vai amatpersona, kas izskata lietu, izskaidro
personām, kuras piedalās lietas izskatīšanā, to procesuālās tiesības un pienākumus, paziņo
administratīvā pārkāpuma protokola saturu, izskata tās personas lūgumus un papildinājumus, kuru
sauc pie administratīvās atbildības, vai minētās personas pārstāvja vai aizstāvja lūgumus, cietušā vai
viņa pārstāvja lūgumus un pieņem lēmumus par tiem, kā arī uzklausa paskaidrojumus. Pēc tam
pārbauda pārējos lietā esošos pierādījumus, uzklausa cietušos, lieciniekus un eksperta atzinumu. Ja
lietā piedalās prokurors, noklausās viņa atzinumu.
Koleģiālās institūcijas lēmumu pieņem ar šīs institūcijas locekļu, kas piedalās sēdē, vienkāršu
balsu vairākumu.
Lietu bez lietas dalībnieku klātbūtnes drīkst izskatīt tikai tad, ja ir zināms, ka viņiem savlaicīgi
paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku. Ja ir saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu, institūcija
(amatpersona), kas izskata lietu, var atzīt lūgumu par pamatotu un atlikt lietas izskatīšanu. Bez tās
personas klātbūtnes, kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu drīkst izskatīt arī gadījumos, kad
iestājas atbildība par šā kodeksa 57.3, 149.10 pantā, 149.31 panta astotajā daļā paredzēto apstāšanās
vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, un gadījumos, kad pārkāpums ceļu satiksmē fiksēts ar
tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli. Gadījumos,
kad pie administratīvās atbildības sauc ārvalsts kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai operatoru,
lietu drīkst izskatīt bez viņu klātbūtnes, pārstāvja statusā uzaicinot kuģa kapteini.
Ja pie administratīvās atbildības tiek saukta nepilngadīga persona vai cietušais ir nepilngadīga
persona, administratīvā pārkāpuma lietu izskata slēgtā sēdē.
Ja persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir nepilngadīga, institūcija (amatpersona)
administratīvā pārkāpuma lietu var izskatīt tikai tajā gadījumā, ja par lietas izskatīšanas vietu un
laiku paziņots nepilngadīgā likumiskajam pārstāvim šā kodeksa 268.1 panta trešajā daļā noteiktajā
kārtībā.”
30. Izslēgt 271.1 un 271.2 pantu.
31. Izslēgt 273.pantu.
32. Izteikt 274.pantu šādā redakcijā:
“274.pants. Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā
Izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu šajā
lietā.
Lēmumā norāda:
1) tās institūcijas nosaukumu (amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu), kura pieņēmusi
lēmumu;
2) koleģiālās institūcijas sastāvu, ja lietu izskatījusi koleģiālā institūcija;
3) lēmuma numuru;
4) lietas izskatīšanas datumu;
5) ziņas par personu, kuru sauc pie administratīvās atbildības, un šīs personas pārstāvi
vai aizstāvi;
6) faktisko un tiesisko apstākļu konstatējumu (norāda pierādījumus, uz kuriem
pamatoti secinājumi, un argumentus, uz kuru pamata pierādījumi noraidīti);
7) lietas izskatīšanā konstatētos apstākļus, kuri mīkstina vai pastiprina atbildību par
administratīvo pārkāpumu;
8) protokola par administratīvo pārkāpumu numuru, izņemot gadījumus, kad
administratīvā pārkāpuma protokolu nesastāda;
9) normatīvo aktu, kas paredz atbildību par attiecīgo administratīvo pārkāpumu
(norādot arī normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);
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10) lietā pieņemto lēmumu;
11) norādi, kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt;
12) pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, norāda ar alkohola
koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai
veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu apmēru un to atlīdzināšanas pienākumu, ja
persona ir atzīta par vainīgu administratīvā pārkāpuma izdarīšanā;
13) turpmāko rīcību ar izņemtajām mantām, dokumentiem, kā arī ar iemaksāto
garantijas naudu.
Administratīvā pārkāpuma lietās, kuras izskata un kurās lēmumu pieņem uzreiz pēc
pārkāpuma konstatēšanas, šā panta otrajā daļā norādītās ziņas ietver administratīvā pārkāpuma
protokolā.
Ja administratīvo pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, institūcija (amatpersona) var lemt par
administratīvā pārkāpuma lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai, lai tā izlemj
jautājumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam. Šādā gadījumā
institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par personas atzīšanu par vainīgu administratīvā
pārkāpuma izdarīšanā, nepiemērojot administratīvo sodu.
Lai izlemtu jautājumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu
nepilngadīgajam, administratīvā pārkāpuma lietu nosūta izskatīšanai pašvaldības administratīvajai
komisijai pēc nepilngadīgā dzīvesvietas.
Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paraksta amatpersona, kas izskatījusi lietu, bet
koleģiālās institūcijas lēmumu — tās priekšsēdētājs.”
33. Izteikt 275.panta trešo daļu šādā redakcijā:
“Lēmumu par lietvedības izbeigšanu pieņem:
1) ja izsaka mutvārdu aizrādījumu atbilstoši šā kodeksa 21.pantā noteiktajam;
2) ja konstatētas noziedzīga nodarījuma pazīmes. Šādā gadījumā materiālus nodod
izmeklēšanas iestādei, kas ir tiesīga uzsākt kriminālprocesu;
3) gadījumos, kad ir šā kodeksa 239.pantā paredzētie apstākļi.”
34. Izteikt 276.pantu šādā redakcijā:
“276.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma paziņošana
Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var paziņot tūlīt pēc lietas izskatīšanas.
Personai, kura tika saukta pie administratīvās atbildības, un cietušajam triju darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas to izsniedz pret parakstu vai nosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu
uz attiecīgās personas un cietušā dzīvesvietu vai juridisko adresi. Ja lēmums pieņemts attiecībā uz
nepilngadīgu personu, lēmumu nosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu arī nepilngadīgā likumiskajam
pārstāvim.”
35. Izslēgt 277. un 278.pantu.
36. Papildināt kodeksa divdesmit otro nodaļu ar 278.1 pantu šādā redakcijā:
“278.1 pants. Prettiesisku lēmumu atcelšana un kļūdu labošana
Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto institūcijas (amatpersonas) lēmumu augstāka
iestāde var atcelt pēc savas iniciatīvas, ja tas ir prettiesisks. Lēmumu nevar atcelt, ja tas ir izpildīts.
Augstāka iestāde par lēmuma atcelšanu paziņo administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem
un prokuroram.
Institūcija (amatpersona), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, pēc
savas iniciatīvas vai pēc administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieka lūguma var izlabot lēmumā
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību.”
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37. Izteikt divdesmit trešo nodaļu šādā redakcijā:
“Divdesmit trešā nodaļa
Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana augstākā iestādē
279.pants. Institūcijas (amatpersonas) lēmuma pārsūdzēšana augstākā iestādē
Persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā arī cietušais administratīvā pārkāpuma
lietā pieņemto institūcijas (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt augstākā iestādē. Ja augstākas
iestādes nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.
Republikas pilsētas domes vai novada domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora
lēmumu, pašvaldības administratīvās komisijas lēmumu un Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku
Krasta apsardzes dienesta lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.
Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā. Institūcija (amatpersona) sūdzību ar lietas materiāliem septiņu dienu laikā nosūta
izskatīšanai pēc piekritības.
280.pants. Sūdzības saturs
Sūdzībā norāda:
1) tās institūcijas (amatpersonas) nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;
2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai —
nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzību iesniedz juridiskās
personas pilnvarots pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai
citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams;
3) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;
4) kādā apjomā lēmumu pārsūdz un kā izpaužas lēmuma nepareizība;
5) sūdzības iesniedzēja prasījumu;
6) sūdzībai pievienotos dokumentus;
7) sūdzības sastādīšanas laiku.
Sūdzību paraksta iesniedzējs vai juridiskās personas pilnvarots pārstāvis.
281.pants. Termiņš, kādā administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt augstākā iestādē
Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma
paziņošanas dienas.
282.pants. Pārsūdzēšanas termiņa atjaunošana
Nokavēto procesuālo termiņu var atjaunot iestāde, kas ir tiesīga lietu izskatīt, pēc sūdzības
iesniedzēja motivēta lūguma, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu. Atteikumu
atjaunot procesuālo termiņu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā 10 darba dienu laikā no lēmuma
paziņošanas dienas pēc sūdzības iesniedzēja dzīvesvietas vai juridiskās adreses. Rajona (pilsētas)
tiesa sūdzību izskata un lēmumu pieņem rakstveida procesā viena mēneša laikā no sūdzības un
lietas materiālu saņemšanas dienas. Lēmumu paziņo sūdzības iesniedzējam un iestādei, kuras
lēmums ir pārsūdzēts. Lēmums nav pārsūdzams.
283.pants. Sūdzības atstāšana bez virzības
Ja nav ievērotas šā kodeksa 280.pantā noteiktās prasības, augstāka iestāde pieņem lēmumu
par sūdzības atstāšanu bez virzības un trūkumu novēršanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par
10 darba dienām, skaitot no lēmuma paziņošanas dienas. Lēmums nav pārsūdzams.
Ja sūdzības iesniedzējs noteiktā termiņā nenovērš trūkumus, sūdzību uzskata par neiesniegtu
un ar lēmumu atdod atpakaļ iesniedzējam.
Lēmumu uzskatīt sūdzību par neiesniegtu sūdzības iesniedzējs 10 darba dienu laikā no tā
paziņošanas dienas var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc savas dzīvesvietas vai juridiskās adreses.
Rajona (pilsētas) tiesa sūdzību izskata un lēmumu pieņem rakstveida procesā viena mēneša laikā
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no sūdzības un lietas materiālu saņemšanas dienas. Lēmumu paziņo sūdzības iesniedzējam un
iestādei, kuras lēmums ir pārsūdzēts. Lēmums nav pārsūdzams.
284.pants. Protesta iesniegšana par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu
Par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu prokurors var iesniegt protestu viena
gada laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Protestā norāda šā kodeksa 280.pantā noteikto informāciju.
285.pants. Lēmuma izpildes apturēšana sakarā ar sūdzības vai protesta iesniegšanu
Sūdzības iesniegšana aptur lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu izpildi līdz sūdzības
izskatīšanai, izņemot lēmumus par šā kodeksa 25. un 29.pantā (ja lēmums saistīts ar transportlīdzekļu
vadīšanas tiesību atņemšanu) paredzēto soda veidu piemērošanu, kā arī gadījumos, kad uzlikts
naudas sods, ko iekasē administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā.
Prokurora iesniegtais protests aptur lēmuma izpildīšanu līdz protesta izskatīšanai.
Sūdzības vai protesta iesniegšana neaptur lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu izpildi
lietās par administratīvajiem pārkāpumiem jūras transportā un vides aizsardzībā, ko izdarījis
ārvalsts kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai operators, vai ārvalsts kuģa apkalpes loceklis.
286.pants. Sūdzības un protesta izskatīšana augstākā iestādē
Sūdzību vai protestu par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu augstāka iestāde
izskata rakstveida procesā 30 dienu laikā pēc sūdzības vai protesta saņemšanas, bet lietās par
satiksmes noteikumu pārkāpumiem — pēc visu lietas materiālu saņemšanas.
Augstāka iestāde, izskatot sūdzību vai protestu par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā,
pārbauda pieņemtā lēmuma likumību un pamatotību.
287.pants. Sūdzību vai protestu izskatošās iestādes lēmums
Iestāde, izskatījusi sūdzību vai protestu par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, pieņem
vienu no šādiem lēmumiem:
1) atstāj lēmumu negrozītu, bet sūdzību vai protestu noraida;
2) atceļ lēmumu un izbeidz lietu;
3) groza soda mēru ietvaros, kas paredzēti normatīvajā aktā par atbildību par
administratīvo pārkāpumu.
Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētajos gadījumos iestāde var pieņemt personai
nelabvēlīgāku lēmumu, ja lieta tiek izskatīta pēc prokurora protesta vai cietušā sūdzības.
Ja tiek konstatēts, ka lēmumu pieņēmusi iestāde, kas nav tiesīga izlemt attiecīgo lietu, šādu
lēmumu atceļ un lietu nodod izskatīšanai kompetentai iestādei.
Lēmumu, kas pieņemts par sūdzību vai protestu administratīvā pārkāpuma lietā, triju darba
dienu laikā pa pastu ierakstītā sūtījumā nosūta pie administratīvās atbildības sauktajai personai un
cietušajam. Par protesta izskatīšanas rezultātiem paziņo prokuroram. Ja lēmums pieņemts attiecībā
uz nepilngadīgu personu, šo lēmumu triju darba dienu laikā nosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu arī
nepilngadīgā likumiskajam pārstāvim.”
38. Papildināt kodeksu ar divdesmit trešo “a”, divdesmit trešo “b” un divdesmit trešo “c”
nodaļu šādā redakcijā:
“Divdesmit trešā “a” nodaļa
Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana rajona (pilsētas) tiesā
288.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana
rajona (pilsētas) tiesā
Augstākas iestādes pieņemtu lēmumu persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, kā
arī cietušais var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona — pēc
tās juridiskās adreses Latvijā. Ja personai nav deklarētās dzīvesvietas vai juridiskās personas adrese
neatrodas Latvijā, lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc administratīvā pārkāpuma
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izdarīšanas vietas. Prokurors protestu iesniedz pēc administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietas.
Sūdzību un prokurora protestu iesniedz iestādei, kuras lēmums tiek pārsūdzēts. Iestāde
septiņu dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas sūdzību ar lietas materiāliem nosūta rajona
(pilsētas) tiesai pēc piekritības.
Ja iesniegtas vairākas sūdzības un tās piekrīt dažādām tiesām, iestāde lietu nosūta vienai no
piekritīgajām tiesām, savu izvēli motivējot.
Pēc administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieka motivēta lūguma rajona (pilsētas) tiesa vai
tiesnesis līdz lietas izskatīšanas sākumam var tai piekritīgu administratīvā pārkāpuma lietu nodot
citai tiesai. Lēmums nav pārsūdzams.
289.pants. Termiņš, līdz kuram administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt tiesā
Augstākas iestādes pieņemtu lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā rajona (pilsētas) tiesā
var pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Ja ir nokavēts procesuālais termiņš sūdzības iesniegšanai tiesā, sūdzības iesniedzējs var lūgt
procesuālā termiņa atjaunošanu. Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis rakstveida procesā lēmumu par
procesuālā termiņa atjaunošanu pieņem septiņu dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas. Par
tiesneša lēmumu atteikties atjaunot sūdzības iesniegšanas termiņu var iesniegt blakus sūdzību.
289.1 pants. Sūdzība un prokurora protests administratīvā pārkāpuma lietā
Sūdzībā par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā un prokurora protestā norāda:
1) tās tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;
2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai — tās
nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzību iesniedz juridiskās
personas pilnvarots pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai
citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams;
3) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;
4) kādā apjomā lēmumu pārsūdz un kā izpaužas lēmuma nepareizība;
5) sūdzības iesniedzēja prasījumu;
6) lūgumus tiesai;
7) sūdzības sastādīšanas laiku.
Sūdzībai pievieno:
1) pārstāvību apliecinošus dokumentus;
2) pierādījumus, ar kuriem pamatota sūdzība.
Sūdzību paraksta iesniedzējs vai juridiskās personas pilnvarots pārstāvis.
289.2 pants. Iestādes pilnvaras administratīvo pārkāpumu tiesvedības procesā tiesā
Iestādei administratīvā pārkāpuma tiesvedības procesā ir tiesības piedalīties tiesas sēdē un
pierādījumu pārbaudīšanā, pieteikt lūgumus, dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus,
pārsūdzēt tiesas spriedumu un lēmumu.
289.3 pants. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša rīcība pēc sūdzības un lietas materiālu
saņemšanas
Pēc sūdzības un lietas materiālu saņemšanas rajona (pilsētas) tiesā tiesnesis pārbauda, vai:
1) administratīvā pārkāpuma lieta ir piekritīga šai tiesai;
2) sūdzības iesniedzējs ir ievērojis šā kodeksa 279.pantā noteikto lēmuma pārsūdzēšanas
kārtību.
Ja administratīvā pārkāpuma lieta ir piekritīga citai rajona (pilsētas) tiesai, tiesnesis septiņu
dienu laikā pēc administratīvā pārkāpuma lietas saņemšanas savā lietvedībā lietas materiālus ar
pavadrakstu nosūta rajona (pilsētas) tiesai, kurai ir piekritīga lietas izskatīšana.
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Tiesnesis ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc administratīvā pārkāpuma lietas
saņemšanas savā lietvedībā pieņem lēmumu par tiesvedības ierosināšanu, sūdzības atstāšanu
bez virzības vai atteikšanos ierosināt tiesvedību. Pieņemot lēmumu par tiesvedības ierosināšanu,
tiesnesis vienlaikus nosaka lietas izskatīšanas laiku un par pieņemto lēmumu paziņo administratīvā
pārkāpuma lietas dalībniekiem.
289.4 pants. Tiesā iesniegtās sūdzības atstāšana bez virzības
Ja nav ievērotas šā kodeksa 289.1 pantā noteiktās prasības, tiesnesis pieņem lēmumu par
sūdzības atstāšanu bez virzības un trūkumu novēršanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par 10 darba
dienām, skaitot no lēmuma paziņošanas dienas. Lēmums nav pārsūdzams.
Ja sūdzības iesniedzējs noteiktā termiņā novērš trūkumus, tiesnesis pieņem lēmumu par
tiesvedības ierosināšanu un nosaka lietas izskatīšanas laiku. Lēmumu paziņo administratīvā
pārkāpuma lietas dalībniekiem. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod atpakaļ
iesniedzējam.
Par lēmumu uzskatīt sūdzību par neiesniegtu sūdzības iesniedzējs var iesniegt blakus sūdzību.
289.5 pants. Atteikums ierosināt administratīvā pārkāpuma tiesvedību
Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos ierosināt administratīvā pārkāpuma tiesvedību, ja:
1) sūdzības iesniedzējs ir nokavējis procesuālo termiņu administratīvā pārkāpuma
lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanai un nav lūdzis atjaunot nokavēto procesuālo
termiņu vai tiesnesis ir noraidījis termiņa atjaunošanas lūgumu;
2) sūdzību ir iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt sūdzību, vai persona, kura
nav tam likumā noteiktajā kārtībā pilnvarota;
3) sūdzības iesniedzējs nav ievērojis šā kodeksa 279.pantā noteikto pārsūdzēšanas
kārtību.
Lēmumu paziņo sūdzības iesniedzējam un iestādei, kuras lēmums ir pārsūdzēts. Par atteikumu
ierosināt administratīvā pārkāpuma tiesvedību var iesniegt blakus sūdzību.
289.6 pants. Tiesvedība rajona (pilsētas) tiesā
Rajona (pilsētas) tiesa administratīvā pārkāpuma lietu izskata atklātā tiesas sēdē mutvārdu
procesā. Pēc tās personas lūguma, kura saukta pie administratīvās atbildības, tiesa administratīvā
pārkāpuma lietu var skatīt rakstveida procesā.
Iztiesājot lietu rakstveida procesā, tiesa rakstveida procesa būtībai atbilstošā veidā ievēro tos
pašus principus un procesa dalībniekiem nodrošina to pašu tiesību apjomu, ko mutvārdu procesā.
Tiesa nosaka slēgtu tiesas sēdi, ja tas nepieciešams valsts noslēpuma, adopcijas noslēpuma un
ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzībai, kā arī lietās, kurās pie atbildības sauktā persona
vai cietušais ir nepilngadīgais.
Par lietas izskatīšanas vietu un laiku lietas dalībniekiem paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
noteiktās tiesas sēdes. Izskatot lietu rakstveida procesā, tiesnesis nosaka dienu, ar kuru nolēmums
būs pieejams tiesas kancelejā, kā arī vismaz divas nedēļas ilgu termiņu, līdz kuram administratīvā
pārkāpuma lietas dalībnieki var iesniegt paskaidrojumus, pieteikt noraidījumu, lūgt izskatīt lietu
tiesas sēdē, kā arī iesniegt citus ar lietas izskatīšanu saistītus pieteikumus vai lūgumus.
Tiesa tieši pārbauda pierādījumus lietā.
Tiesa nav tiesīga pēc savas iniciatīvas iegūt pierādījumus un tos pārbaudīt tiesas sēdē.
Tiesa, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, izlemj šādus jautājumus:
1) vai ir noticis administratīvais pārkāpums;
2) vai persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir vainīga šā administratīvā
pārkāpuma izdarīšanā;
3) vai persona ir sodāma par šo administratīvo pārkāpumu;
4) vai ir apstākļi, kas pastiprina vai mīkstina atbildību;
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5)
6)

kāds administratīvais sods piemērojams personai;
vai apmierināms pieteikums par zaudējumu atlīdzību, kam par labu un kādā apmērā
tas piedzenams;
7) kā rīkoties ar lietiskajiem pierādījumiem un citām administratīvā pārkāpuma
lietvedības laikā izņemtajām lietām, mantām un piemēroto garantijas naudu.
7
289. pants. Tiesas sēde
Rajona (pilsētas) tiesā administratīvā pārkāpuma lietu tiesnesis izskata vienpersoniski.
Uzsākot lietas izskatīšanu, tiesnesis nosauc savu vārdu, uzvārdu un amatu, pārbauda ieradušos
personu identitāti, kā arī pārstāvju un aizstāvju pilnvaras, izskaidro personām, kuras piedalās
lietas izskatīšanā, to procesuālās tiesības un pienākumus, noskaidro, vai ir noraidījumi, paziņo
administratīvā pārkāpuma lietā iesniegtās sūdzības vai protesta saturu, izskata tās personas lūgumus
un papildinājumus, kuru sauc pie administratīvās atbildības, vai minētās personas pārstāvja vai
aizstāvja lūgumus, cietušā vai viņa pārstāvja lūgumus un papildinājumus un pieņem lēmumus par
tiem, kā arī uzklausa paskaidrojumus.
Ja liecinieks vai eksperts neierodas bez attaisnojoša iemesla pēc tiesas izsaukuma, tiesa viņam
var uzlikt piespiedu naudu līdz 50 latu apmēram. Persona 30 dienu laikā pēc lēmuma par piespiedu
naudas uzlikšanu paziņošanas iesniedz tiesā piespiedu naudas samaksu apliecinošus dokumentus.
Persona, kurai uzlikta piespiedu nauda, 10 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas var lūgt tiesu,
kas uzlikusi piespiedu naudu, atbrīvot šo personu no piespiedu naudas samaksas vai samazināt tās
apmēru. Tiesa iesniegumu izskata rakstveida procesā. Lēmums nav pārsūdzams.
Ja persona, kura iesniegusi sūdzību vai protestu, atkārtoti neierodas uz tiesas sēdi bez
attaisnojoša iemesla, tās sūdzību vai protestu atstāj bez izskatīšanas.
Pēc paskaidrojumu uzklausīšanas tiesnesis pārbauda pārējos lietā esošos pierādījumus,
nopratina cietušos, lieciniekus un uzklausa eksperta atzinumu. Tiesnesis lietas izskatīšanas gaitā
brīdina cietušo, liecinieku, ekspertu un tulku par kriminālatbildību saskaņā ar Krimināllikumu par
atteikšanos liecināt vai apzināti nepatiesas liecības došanu.
Tiesas sēdē administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumus
un lūgumus, piedalīties pierādījumu pārbaudē un tiesas debatēs, izteikt replikas, kā arī piedalīties
citu jautājumu izskatīšanā, kuri radušies administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas gaitā.
Ja administratīvā pārkāpuma tiesvedībā piedalās pārstāvis, aizstāvis un prokurors, viņiem ir
tiesības izteikties debatēs. Pārstāvis un aizstāvis izsakās pēc tam, kad atzinumu ir devis prokurors.
Rakstveida pierādījumus un citus dokumentus tiesas sēdē nolasa vai atskaņo, ja kāds no
administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem to pieprasa.
Tiesa vai tiesnesis var noteikt, ka procesuālās darbības tiesas sēdē tiek veiktas, izmantojot
videokonferenci, ja procesa dalībnieks, liecinieks vai eksperts tiesas sēdes laikā atrodas citā vietā
(nevis tiesas sēdes norises vietā). Videokonferences gadījumā procesuālās darbības tiesas sēdē tiek
veiktas, izmantojot attēlu ierakstu reālajā laikā.
289.8 pants. Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana
Tiesnesis nav tiesīgs piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš:
1) ir šajā lietā iesaistīta persona vai piedalījies šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā;
2) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei, svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei
vai laulībā ar kādu no lietā iesaistītajām personām;
3) personiski tieši vai netieši ir ieinteresēts lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada
pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.
Ja pastāv šā panta pirmajā daļā norādītie apstākļi, tiesnesis sevi atstata.
Ja tiesnesis sevi nav atstatījis, persona, kura piedalās lietas izskatīšanā, uz šajā pantā minētajiem
pamatiem var pieteikt noraidījumu tiesnesim, norādot tiesneša atstatīšanas iemeslus.
37

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 13 • 2012. gada 12. jūlijā

289.9 pants. Noraidījuma pieteikšana un tā izskatīšanas kārtība
Motivētu noraidījumu pieteic, pirms lietu sāk izskatīt pēc būtības. Vēlāk noraidījumu var
pieteikt tad, ja tā pamats kļuvis zināms lietas izskatīšanas gaitā.
Noraidījumu var pieteikt rakstveidā vai mutvārdos. Par to izdara ierakstu tiesas sēdes
protokolā.
Ja ir pieteikts noraidījums, tiesa uzklausa citu lietas izskatīšanā iesaistīto personu viedokļus.
Lēmumu par pieteikto noraidījumu tiesa pieņem atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.
Lēmumu par pieteikto noraidījumu pieņem pats tiesnesis.
289.10 pants. Tiesas sēdes protokols
Katrā tiesas sēdē raksta tiesas sēdes protokolu vai nodrošina tiesas sēdes audioierakstu.
Tiesas sēdes protokolā norāda:
1) tiesas sēdes norises vietu un laiku (gadu, datumu, mēnesi);
2) tās tiesas nosaukumu, kura izskata lietu, tiesas sastāvu un tiesas sēdes sekretāru;
3) tiesas sēdes atklāšanas laiku;
4) lietas nosaukumu;
5) ziņas par administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku ierašanos;
6) ziņas par to, ka administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem izskaidrotas viņu
procesuālās tiesības un pienākumi;
7) ziņas par to, ka tulki, liecinieki, cietušie un eksperti ir brīdināti par kriminālatbildību
saskaņā ar Krimināllikumu;
8) administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku paskaidrojumus, liecinieku un cietušo
liecības, ekspertu mutvārdu paskaidrojumus par viņu atzinumiem, ziņas par lietisko
un rakstveida pierādījumu pārbaudi;
9) administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku, pārstāvju un aizstāvju pieteikumus un
lūgumus;
10) tiesas rīkojumus un lēmumus, kas nav pieņemti atsevišķu procesuālo dokumentu
veidā.
289.11 pants. Lietas izskatīšanas atlikšana un tiesvedības apturēšana
Ja lietu nav iespējams iztiesāt sakarā ar to, ka uz tiesas sēdi nav ieradusies kāda persona, tiesa
pieņem lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu uz noteiktu laiku. Lēmumu par lietas izskatīšanas
atlikšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā.
Tiesa aptur tiesvedību, ja:
1) lietas izskatīšana nav iespējama, iekams nav izlemta cita lieta tiesā vai iestādē.
Tiesvedību aptur līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums vai spriedums attiecīgajā lietā;
2) tā pieņem lēmumu iesniegt Satversmes tiesai pieteikumu par tiesību normas
atbilstību Satversmei vai starptautisko tiesību normai (aktam) vai arī Satversmes
tiesa ir ierosinājusi lietu sakarā ar pieteicēja konstitucionālo sūdzību. Tiesvedību
aptur līdz Satversmes tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienai;
3) tā pieņem lēmumu uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības
tiesību normas interpretāciju vai spēkā esamību. Tiesvedību aptur līdz Eiropas
Savienības Tiesas prejudiciālā nolēmuma spēkā stāšanās dienai.
289.12 pants. Rajona (pilsētas) tiesas nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā
Rajona (pilsētas) tiesa neatkarīgi no sūdzības iesniedzēja motīviem ar lēmumu atceļ iestādes
lēmumu un nosūta lietu jaunai izskatīšanai iestādei pēc piekritības šādos gadījumos:
1) lietu izskatījusi iestāde, kurai nebija tiesību attiecīgo administratīvā pārkāpuma lietu
izskatīt;
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2)

lietas izskatīšanā pārkāptas tiesību normas, kas prasa paziņot administratīvā
pārkāpuma lietas dalībniekiem par lietas izskatīšanas vietu un laiku;
3) izskatot lietu, pārkāptas tiesību normas par lietvedības valodu;
4) lēmums nosaka to personu tiesības un pienākumus, kuras nav administratīvā
pārkāpuma lietas dalībnieki;
5) lietā nav pilna lēmuma.
Rajona (pilsētas) tiesa, izskatot sūdzību vai protestu administratīvā pārkāpuma lietā, taisa
vienu no šādiem spriedumiem:
1) atstāj lēmumu negrozītu, bet sūdzību vai protestu noraida;
2) atceļ lēmumu un izbeidz lietu;
3) atceļ lēmumu un taisa spriedumu, ar kuru konstatē personas vainu administratīvā
pārkāpuma izdarīšanā, un uzliek sodu;
4) groza soda mēru ietvaros, kas paredzēti normatīvajā aktā par atbildību par
administratīvo pārkāpumu.
Šā panta otrās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesa var pieņemt
personai nelabvēlīgāku spriedumu, ja lieta tiek izskatīta pēc prokurora protesta vai cietušā sūdzības.
289.13 pants. Rajona (pilsētas) tiesas nolēmuma sastādīšanas un pasludināšanas kārtība
Pēc tiesas debatēm un replikām, ja tādas ir, tiesa aiziet taisīt nolēmumu, par to paziņojot
tiesas sēžu zālē klātesošajiem un nosakot laiku, kad nolēmums būs sastādīts un pieejams tiesas
kancelejā. Tiesa nolēmumu sastāda ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Tiesa nolēmumu pēc tā sastādīšanas
triju darba dienu laikā nosūta administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem.
Nolēmums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas.
Ja tiesnesis, izskatot sūdzību, atzīst, ka iestādes lēmumā ietvertais pamatojums ir pareizs un
pilnībā pietiekams, viņš par sūdzību pieņemtā nolēmuma motīvu daļā var norādīt, ka pievienojas
iestādes nolēmuma motivācijai. Šādā gadījumā izvērstāks argumentu izklāsts nav nepieciešams.
Rajona (pilsētas) tiesa var pasludināt nolēmumu tūlīt pēc lietas izskatīšanas, paziņojot
saīsinātas formas nolēmumu, kas sastāv no ievaddaļas un rezolutīvās daļas. Pasludinot saīsinātas
formas nolēmumu, rajona (pilsētas) tiesa paziņo datumu, kad būs sastādīts pilns nolēmums. Šādā
gadījumā pilnu nolēmumu rajona (pilsētas) tiesa sastāda 10 dienu laikā, norādot pilna nolēmuma
sastādīšanas datumu.
Nolēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, pēc sastādīšanas triju darba dienu laikā nosūta
administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem. Ja šajā termiņā nolēmuma noraksts ir izsniegts
administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekam, tad šim dalībniekam nolēmuma norakstu vairs
nesūta.
Šā kodeksa 289.12 panta otrajā daļā minētos nolēmumus var pārsūdzēt apelācijas kārtībā.
289.14 pants. Kļūdu labošana tiesas nolēmumā
Rajona (pilsētas) tiesa, kura pieņēmusi nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, pēc
savas iniciatīvas vai administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieka lūguma var izlabot nolēmumā
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina nolēmuma būtību.
Pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas tiesas nolēmumā izlabo ar tiesas lēmumu.
Jautājumu par kļūdu labošanu tiesas nolēmumā izlemj rakstveida procesā viena mēneša laikā no
lūguma saņemšanas dienas, iepriekš par to paziņojot administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem.
Par atteikumu izlabot šā panta pirmajā daļā minētās kļūdas administratīvā pārkāpuma lietas
dalībnieks, kurš lūdzis izlabot kļūdas, var iesniegt blakus sūdzību.
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289.15 pants. Kārtība, kādā tiek pieņemti un pārsūdzēti tiesas lēmumi, ar kuriem
administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros izlemj procesuāla rakstura jautājumus
Izlemjot procesuāla rakstura jautājumus, lēmumu sastāda atsevišķa procesuālā dokumenta
veidā, rezolūcijas veidā vai ieraksta tiesas sēdes protokolā. Lēmumu var noformēt rezolūcijas veidā
vai ierakstīt tiesas sēdes protokolā, ja tas nav pārsūdzams.
Lēmumā, kas sastādīts atsevišķa procesuālā dokumenta veidā, tiesa vai tiesnesis norāda:
1) lēmuma pieņemšanas vietu un laiku;
2) tiesas nosaukumu un sastāvu;
3) personas, kuras piedalās lietas izskatīšanā, un pieteikuma priekšmetu;
4) jautājumus, par kuriem pieņemts lēmums;
5) lēmuma motīvus;
6) tiesas vai tiesneša nolēmumu;
7) lēmuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņu.
Lēmumu pasludina tūlīt pēc attiecīgā procesuālā jautājuma izskatīšanas. Izņēmuma gadījumā
tiesa vai tiesnesis var sastādīt lēmumu, nenorādot tā motīvus (saīsināts lēmums). Pilnu lēmumu
tiesa vai tiesnesis sastāda triju darba dienu laikā.
Šajā kodeksā paredzētajos gadījumos par tiesas vai tiesneša lēmumu var iesniegt blakus
sūdzību. Par citiem tiesas vai tiesneša nolēmumiem iebildumus var izteikt apelācijas sūdzībā.
Blakus sūdzību iesniedz tajā rajona (pilsētas) tiesā, kura pieņēmusi lēmumu.
Blakus sūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, izņemot šajā kodeksā
paredzētos gadījumus. Ja tiesa vai tiesnesis pieņem saīsinātu lēmumu, pārsūdzēšanas termiņu skaita
no pilna lēmuma sastādīšanas dienas. Blakus sūdzību, kas iesniegta pēc minētā termiņa izbeigšanās,
rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis atsakās pieņemt un atdod atpakaļ iesniedzējam. Par lēmumu, ar
kuru atteikts pieņemt blakus sūdzību, var iesniegt blakus sūdzību. Lēmuma pārsūdzības termiņu
skaita no lēmuma saņemšanas dienas.
Rajona (pilsētas) tiesa sūdzību ar lietas materiāliem septiņu dienu laikā nosūta tai apgabaltiesai,
kurai ir piekritīga attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana.
Apgabaltiesā blakus sūdzību izskata tiesnesis vienpersoniski rakstveida procesā viena mēneša
laikā no sūdzības un lietas materiālu saņemšanas dienas. Pēc tiesneša ieskatiem blakus sūdzību var
izskatīt mutvārdu procesā. Lēmumu paziņo sūdzības iesniedzējam un iestādei, kuras lēmums ir
pārsūdzēts. Lēmums nav pārsūdzams.
Ja tiesnesis, izskatot blakus sūdzību, atzīst, ka pirmās instances tiesas lēmumā ietvertais
pamatojums ir pareizs un pilnībā pietiekams, viņš par blakus sūdzību pieņemtā lēmuma motīvu
daļā var norādīt, ka pievienojas pirmās instances tiesas vai tiesneša nolēmuma motivācijai. Šādā
gadījumā izvērstāks argumentu izklāsts nav nepieciešams.
289.16 pants. Šā kodeksa 213.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietu
izskatīšanas kārtība
Šā kodeksa 213.pantā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata mutvārdu procesā,
ievērojot šajā nodaļā noteiktās prasības.
Pēc lietas materiālu saņemšanas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pārbauda, vai administratīvā
pārkāpuma lieta ir piekritīga šai tiesai. Ja administratīvā pārkāpuma lieta ir piekritīga citai rajona
(pilsētas) tiesai, tiesnesis nekavējoties pēc administratīvā pārkāpuma lietas saņemšanas savā
lietvedībā lietas materiālus ar pavadrakstu nosūta tai rajona (pilsētas) tiesai, kurai ir piekritīga lietas
izskatīšana.
Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izskata lietu 30 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.
Lietas par šā kodeksa 149.15 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem, kuras ir saistītas
ar alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis
izskata 15 dienu laikā pēc visu lietas materiālu saņemšanas.
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Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt
apelācijas kārtībā.
Divdesmit trešā “b” nodaļa
Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana apelācijas instances tiesā
17
289. pants. Rajona (pilsētas) tiesas pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana apelācijas
instances tiesā
Apelācijas kārtībā rajona (pilsētas) tiesas nolēmumu var pārsūdzēt apgabaltiesā. Prokurors
var iesniegt apelācijas protestu.
Rajona (pilsētas) tiesas vai tiesneša nolēmums ir pārsūdzams, ja tas tieši noteikts šajā kodeksā.
Apelācijas sūdzību vai protestu sastāda atbilstoši šā kodeksa 289.1 panta prasībām. Apelācijas
sūdzībai pievieno norakstus atbilstoši administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieku skaitam.
Apelācijas sūdzību vai protestu iesniedz tajā rajona (pilsētas) tiesā, kuras nolēmumu pārsūdz.
289.18 pants. Termiņš, līdz kuram rajona (pilsētas) tiesas nolēmumu var pārsūdzēt
apelācijas instances tiesā
Rajona (pilsētas) tiesas pieņemtu nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietas dalībnieks var
pārsūdzēt 10 darba dienu laikā no pilna nolēmuma paziņošanas dienas.
Ja ir nokavēts procesuālais termiņš apelācijas vai blakus sūdzības iesniegšanai, sūdzības
iesniedzējs var lūgt procesuālā termiņa atjaunošanu. Par rajona (pilsētas) tiesas atteikumu atjaunot
vai pagarināt procesuālo termiņu apelācijas vai blakus sūdzībai var iesniegt blakus sūdzību.
289.19 pants. Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša rīcība pēc apelācijas sūdzības saņemšanas
Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez
virzības, ja apelācijas sūdzība neatbilst šā kodeksa 289.1 panta prasībām.
Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis lēmumā par sūdzības atstāšanu bez virzības apelācijas
sūdzības iesniedzējam trūkumu novēršanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par 10 darba dienām,
skaitot no dienas, kad administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekam paziņots lēmums par sūdzības
atstāšanu bez virzības. Lēmums nav pārsūdzams.
Ja noteiktā termiņā trūkumi novērsti, apelācijas sūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad
tā rajona (pilsētas) tiesā iesniegta pirmoreiz. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un
atdod atpakaļ sūdzības iesniedzējam.
Par lēmumu uzskatīt apelācijas sūdzību par neiesniegtu administratīvā pārkāpuma lietas
dalībnieks, kurš iesniedzis attiecīgo sūdzību, var iesniegt blakus sūdzību.
Ja nokavēts apelācijas iesniegšanai noteiktais termiņš un apelācijas sūdzības iesniedzējs nav
lūdzis atjaunot nokavēto procesuālo termiņu, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis ar lēmumu atsaka
pieņemt sūdzību un par to paziņo iesniedzējam, bet iesniegto sūdzību pievieno lietai.
Ja apelācijas sūdzība atbilst šā kodeksa 289.1 panta prasībām, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis
septiņu dienu laikā sūdzību ar lietas materiāliem nosūta apgabaltiesai pēc piekritības.
289.20 pants. Apelācijas instances tiesas rīcība pēc sūdzības un lietas materiālu saņemšanas
Apgabaltiesas tiesnesis, pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība,
septiņu dienu laikā pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un nosaka dienu, kad
sūdzība tiks izskatīta rakstveida procesā.
Konstatējis, ka apelācijas sūdzība apelācijas instances tiesai nosūtīta, pārkāpjot sūdzības
iesniegšanas kārtību, tiesnesis pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1) par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību, ja sūdzība iesniegta par nolēmumu,
kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams. Šajā gadījumā sūdzību kopā ar lietu nosūta
pirmās instances tiesai, kas sūdzību atdod atpakaļ iesniedzējam;
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2)

par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei, ja,
iesniedzot apelācijas sūdzību, nav ievērotas šā kodeksa 289.1 panta vai 289.19 panta
piektās daļas prasības.
Ja šā panta otrās daļas 1.punktā norādītos apstākļus konstatē, izskatot sūdzību pēc būtības,
tiesa pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības izbeigšanu.
289.21 pants. Iztiesāšanas kārtība apelācijas instances tiesā
Apgabaltiesa apelācijas sūdzību izskata koleģiāli triju tiesnešu sastāvā.
Apelācijas sūdzību izskata rakstveida procesā. Par tās izskatīšanu paziņo lietas dalībniekiem
un nosūta viņiem sūdzības norakstu, norādot tiesības divu nedēļu laikā pieteikt noraidījumu tiesas
sastāvam vai atsevišķam tiesnesim, iesniegt viedokli par sūdzību un informējot par dienu, kad
sūdzība tiks izskatīta rakstveida procesā, un dienu, kad nolēmums būs pieejams tiesas kancelejā.
Tiesa pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu par apelācijas sūdzības izskatīšanu tiesas
sēdē, par to paziņojot administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem ne vēlāk kā divas nedēļas
pirms paredzētās lietas izskatīšanas.
Lēmumu par pieteikto noraidījumu pieņem šādā kārtībā:
1) ja noraidījums pieteikts vienam tiesnesim, lēmumu pieņem pārējais tiesas sastāvs. Ja
balsis sadalās līdzīgi, tiesnesis ir noraidīts;
2) ja noraidījums pieteikts vairākiem tiesnešiem vai visam tiesas sastāvam, lēmumu
pieņem tas pats tiesas sastāvs ar balsu vairākumu.
Apelācijas instances tiesa ievēro šā kodeksa divdesmit trešajā “a” nodaļā noteikto tiesvedības
kārtību.
Papildus šā kodeksa divdesmit trešajā “a” nodaļā noteiktajam apelācijas instances tiesa
neatkarīgi no sūdzības iesniedzēja motīviem atceļ rajona (pilsētas) tiesas nolēmumu un nosūta
lietu jaunai izskatīšanai, ja lietā nav tiesas sēdes protokola vai tiesas sēdes audioieraksta.
Apelācijas sūdzības iesniedzējs sūdzību var atsaukt, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana
pēc būtības. Ja sūdzību atsauc, tiesnesis pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības izbeigšanu. Ja
sūdzību atsauc tiesas sēdē, lēmumu pieņem tiesa.
Ja persona, kura iesniegusi apelācijas sūdzību, atkārtoti neierodas uz tiesas sēdi bez attaisnojoša
iemesla, tās sūdzību atstāj bez izskatīšanas.
289.22 pants. Apelācijas instances tiesas nolēmums
Apelācijas instances tiesa taisa nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atbilstoši šā
kodeksa divdesmit trešās “a” nodaļas prasībām.
Apelācijas instances nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā nav pārsūdzams un stājas
spēkā tā sastādīšanas dienā.
Tiesa pilnu nolēmumu sastāda ne vēlāk kā 10 dienu laikā no lietas izskatīšanas tiesas sēdē.
Divdesmit trešā “c” nodaļa
Administratīvā pārkāpuma lietas atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem
289.23 pants. Jaunatklāti apstākļi
Par jaunatklātiem apstākļiem atzīstami:
1) apstākļi, kas, pieņemot nolēmumu, nav bijuši zināmi tiesai vai iestādei un kas paši
par sevi vai kopā ar agrāk konstatētajiem apstākļiem norāda, ka administratīvi sodītā
persona nav izdarījusi administratīvo pārkāpumu;
2) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas apzināti nepatiesas
liecinieku liecības, apzināti nepatiess eksperta atzinums, apzināti nepatiess tulkojums,
viltoti rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kuri bijuši par pamatu prettiesiska tiesas
nolēmuma vai iestādes lēmuma pieņemšanai;
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3)

ar spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas iestādes, tiesas vai
prokurora darbības, kuru dēļ taisīts prettiesisks spriedums vai lēmums;
4) tiesas sprieduma vai iestādes lēmuma atcelšana, kas bija par pamatu tam, lai šajā
administratīvā pārkāpuma lietā taisītu attiecīgu lēmumu vai spriedumu;
5) Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai citas starptautiskas vai pārnacionālas tiesas
nolēmums, no kura izriet, ka nolēmums, kas stājies spēkā administratīvā pārkāpuma
lietā, neatbilst Latvijai saistošiem starptautiskiem normatīvajiem aktiem;
6) lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšana par neatbilstošu augstāka
juridiskā spēka normai.
24
289. pants. Pieteikuma iesniegšana
Ja ir stājies spēkā nolēmums administratīvā pārkāpuma lietā, administratīvi sodītā persona
var lūgt, lai tiek ierosināta lieta sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, iesniedzot pieteikumu:
1) par iestādes lēmuma atcelšanu — rajona (pilsētas) tiesai;
2) par rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas nolēmuma atcelšanu — apgabaltiesai.
Pieteikumu var iesniegt triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēti apstākļi, kas ir par
pamatu lietas jaunai izskatīšanai, vai stājies spēkā tiesas nolēmums.
Pieteikumu nevar iesniegt, ja kopš nolēmuma spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi.
Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad jaunatklātie apstākļi ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas
vai citas starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmums.
289.25 pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņa aprēķināšana
Pieteikuma iesniegšanas termiņu aprēķina:
1) sakarā ar šā kodeksa 289.23 panta 1.punktā norādītajiem apstākļiem — no šo apstākļu
atklāšanas dienas;
2) šā kodeksa 289.23 panta 2. un 3.punktā norādītajā gadījumā — no dienas, kad stājies
spēkā attiecīgais spriedums krimināllietā;
3) šā kodeksa 289.23 panta 4.punktā norādītajā gadījumā — no dienas, kad stājies
spēkā tiesas nolēmums, ar kuru atcelts spriedums administratīvajā lietā, civillietā
vai krimināllietā, vai arī no dienas, kad atcelts iestādes lēmums, uz kuru pamatots
spriedums vai lēmums, ko lūdz atcelt sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;
4) šā kodeksa 289.23 panta 5.punktā norādītajā gadījumā — no dienas, kad stājies spēkā
Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai citas starptautiskas vai pārnacionālas tiesas nolēmums,
no kura izriet, ka administratīvā pārkāpuma lietvedība ir jāuzsāk no jauna;
5) šā kodeksa 289.23 panta 6.punktā norādītajā gadījumā — no dienas, kad stājies spēkā
Satversmes tiesas spriedums, sakarā ar kuru piemērotā tiesību norma zaudē spēku
kā neatbilstoša augstāka juridiskā spēka tiesību normai.
26
289. pants. Pieteikuma izskatīšana
Par pieteikuma sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem pieņemšanu lemj attiecīgās tiesas tiesnesis.
Pieteikuma pieņemšana izskatīšanai atsakāma, ja nav ievērotas šā kodeksa 289.24 un
25
289. panta prasības. Par šādu tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesā 10 darba
dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Par apgabaltiesas tiesneša lēmumu par atteikumu
pieņemt pieteikumu var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesas priekšsēdētājam.
Pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izskata rakstveida procesā.
Atkārtoti iesniegtus pieteikumus par vieniem un tiem pašiem apstākļiem atstāj bez
izskatīšanas.
289.27 pants. Tiesas nolēmums
Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, uz kuriem norāda pieteikuma iesniedzējs,
atzīstami par jaunatklātiem apstākļiem saskaņā ar šā kodeksa 289.23 pantā noteikto.
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Ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus, tā apstrīdēto nolēmumu atceļ pilnībā un taisa jaunu
nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par jaunatklātiem, tā pieteikumu
noraida. Par šādu tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesā 10 dienu laikā no lēmuma
paziņošanas dienas. Ja lēmumu pieņēmusi apgabaltiesa, blakus sūdzību var iesniegt apgabaltiesas
priekšsēdētājam.”
39. 291.pantā:
izslēgt piekto daļu;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“Ja apelācijas instances tiesa, izskatījusi apelācijas sūdzību vai protestu par rajona (pilsētas)
tiesas tiesneša pieņemto nolēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, taisa spriedumu, to nodod
izpildei rajona (pilsētas) tiesai un visus jautājumus par lēmuma izpildi izlemj rajona (pilsētas) tiesas
tiesnesis rakstveida procesā. Ja persona, kura saukta pie administratīvās atbildības, slēpjas vai nav
zināma tās atrašanās vieta, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis rakstveida procesā pieņem lēmumu par
personas izsludināšanu meklēšanā.”
40. Aizstāt 292.panta otrajā daļā vārdus “policijas iestādes” ar vārdiem “Valsts policija”.
41. Aizstāt 294.panta pirmajā daļā vārdu “Iestādes” ar vārdiem “Institūcijas (amatpersonas)”.
42. 295.pantā:
izslēgt 1.punktu;
papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4) ja juridiskā persona, par kuru pieņemts lēmums, likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu
reģistra reģistriem.”
43. Papildināt kodeksa divdesmit ceturto nodaļu ar 297.1 pantu šādā redakcijā:
“297.1 pants. Ar lēmuma atcelšanu un lietas par administratīvo pārkāpumu izbeigšanu
saistītās sekas
Ja atceļ lēmumu un izbeidz lietu par administratīvo pārkāpumu, tad piedzītās naudas summas
atmaksā, izņemtos un konfiscētos priekšmetus atdod, kā arī atceļ citus ierobežojumus, kas saistīti
ar agrāk pieņemto lēmumu. Ja kādu priekšmetu atdot nav iespējams, tiek atlīdzināta tā vērtība.
Izņemtos un konfiscētos priekšmetus neatdod, ja to nepieļauj citi normatīvie akti.”
44. Papildināt 300.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildi var veikt piecu gadu laikā no dienas, kad
attiecīgais lēmums iesniegts piespiedu izpildei. Ja lēmuma izpildi aptur saskaņā ar Civilprocesa
likuma noteikumiem par izpildu lietvedības apturēšanu, noilguma laiks tiek apturēts līdz izpildu
lietvedības atjaunošanai.”
45. Izteikt 302.pantu šādā redakcijā:
“302.pants. Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpildes pabeigšana
Par naudas soda izpildi paziņo tiesai, institūcijai vai amatpersonai, kas izsniegusi izpildu
dokumentu.”
46. Izteikt 304.pantu šādā redakcijā:
“304.pants. Institūcijas, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju
Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda
institūcija (amatpersona), kas pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, izņemot
administratīvo pārkāpumu lietas, kurās lēmumu par administratīvo sodu saskaņā ar šā kodeksa
213.pantu pieņēmusi tiesa. Šajā gadījumā lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai
izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda institūcija (amatpersona), kura par attiecīgo administratīvo
pārkāpumu ir tiesīga sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.”
47. Izslēgt 307.pantu.
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48. Izslēgt 311.pantu.
49. Izteikt 317.pantu šādā redakcijā:
“317.pants. Lēmuma par administratīvo arestu izpildes termiņi
Lēmumu par administratīvo arestu izpilda pēc tam, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai
apelācijas kārtībā un lēmums nav pārsūdzēts, vai arī ir stājies spēkā apelācijas instances tiesas
nolēmums. Ja apelācijas instances tiesa nolēmumu paziņo saīsinātā formā un pilnu nolēmumu
sastāda vēlāk, administratīvo arestu izpilda pēc nolēmuma paziņošanas saīsinātā formā. Lēmumu
par administratīvo arestu izpilda divu gadu laikā no lēmuma par administratīvo arestu nodošanas
izpildei.”
50. Aizstāt 318.panta pirmajā daļā vārdus “apcietinājuma vietās” ar vārdiem “īslaicīgās
aizturēšanas vietās” un vārdus “policijas iestādes” — ar vārdiem “Valsts policija”.
51. Izslēgt 319.pantu.
52. Aizstāt 320.panta pirmajā daļā vārdus “Civilprocesa kodeksā” ar vārdiem “Civilprocesa
likumā”.
53. Izteikt 321.pantu šādā redakcijā:
“321.pants. Lēmuma daļā par mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu piespiedu izpilde
Ja lēmumu daļā par mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu neizpilda šā kodeksa 320.panta trešajā
daļā noteiktajā termiņā, to nosūta izpildei tiesu izpildītājam Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”
54. Papildināt pārejas noteikumu 13.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Pēc 2012.gada 30.jūnija Administratīvās rajona tiesas nolēmumi pārsūdzami apgabaltiesā.”
55. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 23., 24. un 25.punktu
šādā redakcijā:
“23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/16/EK par
ostas valsts kontroli;
24) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/18/EK, ar
ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un
groza Padomes direktīvu 1999/35/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu
2002/59/EK;
25) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/20/EK par
kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām.”
Likums stājas spēkā 2012. gada 1. jūlijā.
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 14. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

232. 136L/11

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 3., 23.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 12., 14.nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 25.nr.; 2011, 59.nr.) šādus grozījumus:
1. 5.pantā:
papildināt 3.1 daļu pēc vārda “lauksaimniecības” ar vārdiem “un meža nozares”;
papildināt pantu ar 4.2 daļu šādā redakcijā:
“(42) Kārtību, kādā atzīst Komisijas 2006.gada 15.decembra regulas (EK) Nr.1974/2006, ar ko
paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes regulai (EK) Nr.1698/2005 par atbalstu
lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 15.panta 2.punktā
noteiktos konsultāciju pakalpojumu sniedzējus un mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu
sniedzējus, nosaka Ministru kabinets.”;
papildināt pantu ar trīspadsmito un četrpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(13) Par valsts un Eiropas Savienības atbalsta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu,
maksājuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maksājumu, kā arī par nepamatoti izmaksātā atbalsta
atgūšanu pieņemtā lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(14) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta iesnieguma lieta ir ierobežotas pieejamības
informācija.”
2. Papildināt 11.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
“(21) Pārtikas un veterinārais dienests izvērtē kontroles institūcijas darbību trešajā valstī
atbilstoši Padomes regulas Nr.834/2007 32. un 33.pantā noteiktajām prasībām. Izdevumus, kas
saistīti ar kontroles institūcijas uzraudzības vizīti un šīs institūcijas darbības izvērtējuma ziņojuma
sagatavošanu atbilstoši Komisijas 2008.gada 8.decembra regulas Nr.1235/2008, ar ko nosaka
sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes regulai Nr.834/2007 par bioloģisko produktu
importēšanas kārtību no trešām valstīm, 4.panta 3.punkta “c” apakšpunktam un 11.panta 3.punkta
“c” apakšpunktam sedz kontroles institūcija normatīvajos aktos par Pārtikas un veterinārā dienesta
veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu noteiktajā
kārtībā.
(22) Pārtikas un veterinārais dienests kontroles institūcijas darbības izvērtējuma ziņojumu
sagatavo ne vēlāk kā 60 dienu laikā.”
3. Papildināt 13.pantu ar devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(9) Zemkopības ministrijas padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu informācijas sistēmās
apkopojamos datus apvieno vienotā zemkopības nozares informācijas sistēmā. Vienotās zemkopības
nozares informācijas sistēmas pārzinis un turētājs ir Zemkopības ministrija.
(10) Vienotās zemkopības nozares informācijas sistēmā iekļaujamos datus, kārtību, kādā tos
apstrādā un izsniedz, kā arī saņem no citām valsts pārvaldes iestādēm, nosaka Ministru kabinets.
(11) Vienotās zemkopības nozares informācijas sistēmas pārzinis informē datu subjektu par
personas datu apstrādi, saņemšanu un nodošanu tikai Fizisko personu datu aizsardzības likuma
9.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:
“23. Grozījumi šā likuma 5.panta 3.1 daļā attiecībā uz daļas papildināšanu ar meža nozari
stājas spēkā 2013.gada 1.martā.
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24. Ministru kabinets līdz 2012.gada 31.decembrim izdod šā likuma 5.panta 4.2 daļā minētos
noteikumus.
25. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.septembrim izdod šā likuma 13.panta desmitajā daļā
minētos noteikumus.”
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2012. gada 14. jūnijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2012. gada 27. jūnijā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.06.2012., Nr.100.
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233. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21.jūnija sēdē nolēmusi piekrist tam, ka Finanšu ministrija
saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2012.gadam” 14.pantu palielina valsts akciju sabiedrības
“Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitālu par 25 miljoniem latu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 21.jūnijā

234. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21.jūnija sēdē atsaukusi deputātu Valēriju Agešinu no
Saeimas Eiropas lietu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Nacionālās drošības komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 21.jūnijā

235. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21.jūnija sēdē atsaukusi deputātu Andreju Elksniņu no
Saeimas Nacionālās drošības komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Pieprasījumu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 21.jūnijā

236. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21.jūnija sēdē nolēmusi piekrist deputāta Sergeja Potapkina
saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 21.jūnijā

237. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 21.jūnija sēdē atsaukusi deputātu Ivaru Zariņu no Saeimas
Pieprasījumu komisijas un ievēlējusi viņu Saeimas Eiropas lietu komisijā.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2012.gada 21.jūnijā
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