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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

126. 324L/11

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009,
14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 190. nr.; 2012, 100. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu”
(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “universālā pasta pakalpojuma sniedzējs” (attiecīgā locījumā) un
vārdus “universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas” (attiecīgā locījumā) — ar
vārdiem “tīrās izmaksas” (attiecīgā locījumā).
2. 1. pantā:
papildināt 1. punktu ar vārdiem “kurai jāpiegādā pasta sūtījums”;
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) elektroniski saņemts sūtījums — adresēts sūtījums, ko pasta komersantam nodod
elektroniskā veidā tā noformēšanai par vēstuļu korespondences sūtījumu un tālākai nosūtīšanai;”;
izslēgt 8. punktu;
aizstāt 12. punktā vārdu “nospiedums” ar vārdiem “nospieduma iegūšanai paredzētā reljefa
iespiedforma (ar attēlu)”;
izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:
“17) pasta paka — pasta sūtījums, kurā pārsūta preces un priekšmetus ar komercvērtību vai
bez tās;
18) pasta pakalpojumi — komerciāla rakstura darbības, kas saistītas ar pasta sūtījumu
nosūtīšanu adresātam un ietver vienu vai vairākas šādas darbības: pasta sūtījumu savākšana,
šķirošana, pārvadāšana un piegāde. Pasta sūtījumu pārvadāšana kā atsevišķs pakalpojums nav
uzskatāms par pasta pakalpojumu;”;
izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
“20) pasta sūtījums — adresēts sūtījums galīgajā formā, kādā pasta komersants to nogādā
adresātam. Sūtījuma izmērs un svars nepārsniedz šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto
robežlielumu. Sūtījumu uzskata par adresētu, ja uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma norādīta
sūtījuma saņēmēja adrese;”;
papildināt pantu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:
“201) pasta sūtījumi vairumā — adresēti vēstuļu korespondences sūtījumi, kurus viena fiziskā
vai juridiskā persona vienā nosūtīšanas reizē vienlaikus nodod nosūtīšanai ievērojamam adresātu
skaitam un kuru nosūtīšanai un piegādei pasta komersants neveic tādas pasta pakalpojumu
sniegšanas darbības kā savākšana un sākotnējā šķirošana, un par kuru nosūtīšanu un piegādi
sūtītājs noslēdz līgumu ar pasta komersantu;”;
izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
“28) piegāde — pasta sūtījumu nogādāšana no pēdējās pasta šķirošanas vietas līdz adresātam;”;
izslēgt 37. punktā vārdus “par pieņemamām cenām”;
papildināt pantu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:
“371) universālā pasta pakalpojuma sniedzējs — šajā likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts
pasta komersants, kas atbilstoši noteiktajām universālā pasta pakalpojuma saistībām sniedz
universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā;”;
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izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
“38) vēstule — aploksnē ievietots rakstveida ziņojums vai citādi noformēts pasta sūtījums ar
rakstveida ziņojumu, kas jāpiegādā uz paša sūtījuma vai uz tā iesaiņojuma norādīto adresi;”.
3. Izteikt 3. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(2) Papildus šajā likumā noteiktajām prasībām pasta nozari reglamentē arī citi normatīvie
akti, Pasaules Pasta konvencija un citi Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi.
(3) Likums neattiecas uz gadījumiem, kad sūtījumu nogādā ar sūtītāja norīkotā darbinieka
starpniecību.”
4. 6. panta otrajā daļā:
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) nosaka to pasta komersantu, kurš sniegs pasta pakalpojumus Latvijas Republikas
teritorijā, pildot visas no Pasaules Pasta savienības dokumentiem izrietošās
saistības, un kurš atbilstoši minētajām saistībām pasta darbības jautājumos pārstāvēs
Latvijas Republiku attiecībās ar citu valstu izraudzītajiem pasta operatoriem
(turpmāk — izraudzītais pasta operators);”;
papildināt daļu ar 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“5) nosaka pasta komersantam vienlaikus nododamo pasta sūtījumu skaitu attiecībā uz
pasta sūtījumiem vairumā;
6) nosaka universālā pasta pakalpojuma sniedzēju;
7) uzrauga universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstību noteiktajām
prasībām.”
5. Aizstāt 7. panta otrajā daļā vārdu “(operatoru)” ar vārdiem “(izraudzīto pasta operatoru)”.
6. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:
“8. pants. Tiesības sniegt pasta pakalpojumus
Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nosūtījis vai personiski
iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.”
7. Aizstāt 9. panta pirmajā daļā, 10. pantā, 12. pantā un 30. panta sestajā daļā vārdu “laikrakstā”
ar vārdiem “oficiālajā izdevumā”.
8. 13. pantā:
papildināt pantu ar 7., 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:
“7) nodrošināt pasta sūtījumu noslēpumu un glabātās informācijas konfidencialitāti;
8) nodrošināt publiski pieejamu informāciju par sniegto pasta pakalpojumu tarifiem
un pasta sūtījumu piegādes nosacījumiem;
9) sniegt informāciju par pasta pakalpojumu rādītājiem šajā likumā noteiktajām
institūcijām, kas nodrošina valsts pārvaldi un uzraudzību pasta nozarē;
10) nodrošināt pasta pakalpojumu lietotāju sūdzību izskatīšanu.”;
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Par pasta pakalpojumu vai to daļas sniegšanas nodošanu citai personai pasta komersanti
var vienoties tikai ar pasta komersantiem, izņemot šā likuma 28. pantā minēto gadījumu.”;
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uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
9. Papildināt likumu ar 13.1 un 13.2 pantu šādā redakcijā:
“13.1 pants. Pasta sūtījumu piegāde
(1) Pasta sūtījumus adresātam var piegādāt:
1) ievietojot adresāta pastkastītē vai pasta komersanta uzstādītā pasta sūtījumu
saņemšanas iekārtā;
2) izsniedzot pret parakstu adresātam norādītajā adresē;
3) izsniedzot adresātam pasta pakalpojumu sniegšanas vietā.
(2) Prasības ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai nosaka Ministru kabinets.
(3) Pārrobežu pasta sūtījumus adresātiem Latvijas Republikas teritorijā izsniedz pēc tam,
kad ir nokārtotas nepieciešamās muitas formalitātes un samaksāti nodokļi, ja to paredz attiecīgie
normatīvie akti muitas lietās un nodokļu jomā.
13.2 pants. Neizsniegtie pasta sūtījumi
(1) Pasta sūtījumu uzskata par neizsniegtu, ja nav iespējams to izsniegt adresātam šādu
iemeslu dēļ:
1) pasta sūtījums izņemts no vēstuļu kastītes, uz tā nav adreses, adrese ir nepilnīga vai
saīsināta;
2) persona, kurai pasta sūtījums izsniedzams pret parakstu, nav sastopama vai
neatrodas pasta sūtījumā norādītajā adresē, kas nav pasta pakalpojumu sniegšanas
vieta, un atstātajā paziņojumā noteiktajā termiņā nav ieradusies pasta pakalpojumu
sniegšanas vietā, lai saņemtu tai adresēto pasta sūtījumu;
3) adresāts atteicies saņemt pasta sūtījumu;
4) pasta sūtījums nav apmaksāts vai ir apmaksāts daļēji, un sūtītājs vai adresāts atteicies
apmaksāt nesamaksāto daļu;
5) pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama.
(2) Prasības attiecībā uz rīcību ar neizsniegtiem pasta sūtījumiem nosaka Ministru kabinets.”
10. Izslēgt 17. panta otrās daļas 4. punktu.
11. 18. pantā:
papildināt 1., 2. un 3. punktu pēc vārda “punktiem” ar vārdiem “vai pieņem no sūtītāja šajā
likumā noteiktajā veidā”;
izslēgt 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktu.
12. 20. pantā:
papildināt pirmās daļas ievaddaļu ar teikumu šādā redakcijā:
“(1) Eksprespasta pakalpojumus sniedz, lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku pasta sūtījumu
pārsūtīšanu, piedāvājot klientiem papildu servisa iespējas, kuras nenodrošina, sniedzot
tradicionālos pasta pakalpojumus.”;
papildināt pirmās daļas 1. punktu ar vārdiem “par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta
sūtījuma pavaddokumentu”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Šā panta pirmajā daļā minētos pasta sūtījumu pavaddokumentus pasta komersants glabā
divus gadus. Par pasta sūtījuma pavaddokumentu netiek uzskatīts preču piegādes dokuments, kuru
kā attaisnojuma dokumentu noformē darījumos ar precēm.”
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13. 21. pantā:
papildināt pirmās daļas 1. punktu ar vārdiem “par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta
sūtījuma pavaddokumentu”;   
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Šā panta pirmajā daļā minētos pasta sūtījumu pavaddokumentus pasta komersants glabā
divus gadus. Par pasta sūtījuma pavaddokumentu netiek uzskatīts preču piegādes dokuments, kuru
kā attaisnojuma dokumentu noformē darījumos ar precēm.”
14. Papildināt likumu pēc 21. panta ar IV1 nodaļu un 21.1 un 21.2 pantu šādā redakcijā:
“IV1 nodaļa
Pasta maksājumu pakalpojumi
21.1 pants. Pasta maksājumu pakalpojumu veidi
Pasta maksājumu pakalpojumi, kurus sniedz, izmantojot pasta tīklu, ir šādi:
1) maksājumu pakalpojumi (22. pants);
2) pasta naudas pārvedumu pakalpojumi (23. pants).
2
21. pants. Pasta maksājumu pakalpojumu sniegšanas pienākums un nosacījumi
Izraudzītais pasta operators, izmantojot savu pasta tīklu:
1) nodrošina pasta naudas pārvedumu pakalpojumus;
2) var sniegt maksājumu pakalpojumus.”
15. 22. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdu “klienta” ar vārdu “maksātāja”;
papildināt ceturto daļu ar vārdiem “un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas jomā”.
16. Aizstāt 23. pantā vārdu “klienta” ar vārdu “maksātāja”.
17. Izslēgt 24. panta trešajā daļā skaitļus un vārdus “2004. gada 5. oktobra”.
18. 26. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja ir aizdomas, ka pasta sūtījums satur neidentificētu vielu jebkurā tās agregātstāvoklī
(piemēram, cieta viela, pulverveida viela, šķidrums, gāze), kuras izcelsme nav zināma, pasta
komersants minēto sūtījumu neatver, bet par to nekavējoties informē Valsts policiju.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ja, atverot pasta sūtījumu, tiek konstatēts, ka tajā atrodas šā likuma 24. panta pirmās
daļas 1., 2. vai 7. punktā un šā panta 2.1 daļā minētā viela, priekšmets, kas satur minēto vielu, vai
priekšmets, no kura minētā viela izkrīt, izbirst, izlīst, noplūst vai ir izkritusi, izbirusi, noplūdusi vai
izlijusi, pasta komersants par to nekavējoties informē Valsts policiju.”
19. Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:
“27. pants. Universālā pasta pakalpojuma nodrošināšana
(1) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka lietotājiem visā
Latvijas Republikas teritorijā ir vienādas iespējas saņemt šādus universālajā pasta pakalpojumā
ietvertos pakalpojumus:
6
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1)

tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā
ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru
svars nepārsniedz divus kilogramus;
2) tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana,
šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus;
3) tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām
Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus;
4) abonēto preses izdevumu piegāde.
(2) Ievērojot šā likuma 27.1 pantā noteiktās prasības, universālo pasta pakalpojumu sniedz
pastāvīgi un nepārtraukti, izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtējās situācijas gadījumus.”
20. Papildināt likumu ar 27.1, 27.2 un 27.3 pantu šādā redakcijā:
“27.1 pants. Universālā pasta pakalpojuma saistību noteikšana
(1) Pasta komersantam, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts par universālā pasta
pakalpojuma sniedzēju, Regulators nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības, kuras paredz
skaidri formulētas, nediskriminējošas un proporcionālas prasības. Lai stimulētu efektīvu universālā
pasta pakalpojuma sniegšanu, universālā pasta pakalpojuma saistības paredz vismaz šādus
nosacījumus:
1) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu
un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti);
2) kvalitātes prasības attiecībā uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un pasta tīkla
piekļuves punktu izvietojumu un skaitu;
3) prasību nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālā
pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā
Latvijas Republikas teritorijā;
4) prasību sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā.
(2) Regulators, nosakot universālā pasta pakalpojuma saistības konkursa kārtībā noteiktajam
universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, vienlaikus šā likuma 27.2 panta otrajā daļā noteiktajā
kārtībā apstiprina tam universālā pasta pakalpojuma tarifus, kuri aprēķināti saskaņā ar noteikto
tarifu aprēķināšanas metodiku un kuru projekts ir iekļauts konkursa piedāvājumā. Apstiprinātos
tarifus nedrīkst mainīt vismaz vienu gadu no to spēkā stāšanās dienas. Ja pēc šā termiņa beigām
universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ierosina tarifu pārskatīšanu, jaunus tarifus nosaka
saskaņā ar šā likuma 32. panta trešo daļu.
(3) Universālā pasta pakalpojuma saistības nosaka uz pieciem gadiem.
(4) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums publiskot informāciju par
piedāvāto universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu klāstu, tarifiem, tajā skaitā
tarifu atlaidēm un īpašiem tarifiem, pasta tīkla piekļuves punktiem un kvalitātes prasībām,
izvietojot informāciju pasta pakalpojumu sniegšanas vietās vai savā mājaslapā internetā.
27.2 pants. Universālā pasta pakalpojuma sniedzēja izvēle
(1) Regulators izdod nolikumu, saskaņā ar kuru rīko konkursu, lai noteiktu universālā pasta
pakalpojuma sniedzēju. Uz konkursa norisi nav attiecināms Publisko iepirkumu likums.
(2) Regulators šā panta pirmajā daļā minētā konkursa nolikumā nosaka universālā pasta
pakalpojuma tarifu apstiprināšanas kārtību, uz kuru neattiecas šā likuma 32. panta trešā daļa.
(3) Regulators nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem konkursa dalībniekiem. Regulators
nevienam konkursa dalībniekam nerada labvēlīgākus apstākļus.
(4) Ja šā panta pirmajā daļā minētais konkurss noslēdzas bez rezultāta, Regulators:
1) divu gadu laikā rīko atkārtotu konkursu;
7
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2)

līdz nākamā konkursa rezultātu paziņošanai, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem
pagarina universālā pasta pakalpojuma saistības tam pasta komersantam, kurš
pildīja universālā pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai.
(5) Regulators paziņo Eiropas Komisijai par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja
noteikšanu.
27.3 pants. Universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināms pakalpojums
(1) Pasta pakalpojumu, kuru sniedz visā Latvijas Republikas teritorijā vai tās daļā, var uzskatīt
par pielīdzināmu universālajam pasta pakalpojumam vai tā daļai, ja, vērtējot šo pakalpojumu pēc
būtības un pēc sniegtā pakalpojuma pazīmēm, no lietotāju viedokļa šis pasta pakalpojums neatbilst
šā likuma 20. pantā noteiktajiem eksprespastu un šā likuma 21. pantā noteiktajiem kurjerpastu
raksturojošiem kritērijiem, bet atbilst vismaz vienai no šādām universālā pasta pakalpojuma vai tā
daļas pazīmēm:
1) tiek savākti un piegādāti vēstuļu korespondences sūtījumi, kuru svars nepārsniedz
divus kilogramus;
2) tiek savāktas un piegādātas iekšzemes pasta pakas, kuru svars nepārsniedz
10 kilogramus;
3) tiek piegādātas no trešajām valstīm saņemtās pasta pakas, kuru svars nepārsniedz
10 kilogramus;
4) tiek piegādātas no citām Eiropas Savienības valstīm saņemtās pasta pakas, kuru
svars nepārsniedz 20 kilogramus.
(2) Ja pasta komersants neveic pasta paku svara uzskaiti un tā sniegtie pasta pakalpojumi
neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, par universālajam pasta pakalpojumam
pielīdzināmiem pakalpojumiem uzskata visu šā pasta komersanta veikto pasta paku savākšanu un
piegādi.
(3) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs un visi komersanti, kuri sniedz universālajam
pasta pakalpojumam pielīdzināmus pakalpojumus, atbilstoši šajā likumā noteiktajam nodrošina
atsevišķu iekšējās grāmatvedības uzskaiti universālā pasta pakalpojuma un universālajam pasta
pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu sniegšanai. Šī atsevišķā uzskaite iekšēji nodalāma no
pārējās grāmatvedības uzskaites.”
21. Papildināt 28. panta otro daļu pēc vārda “izsniegšanu” ar vārdiem “citu ar universālā pasta
pakalpojuma sniegšanu saistītu darbību nodrošināšanu”.
22. Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:
“29. pants. Universālā pasta pakalpojuma kvalitātes pārbaude
Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka tiek veikta neatkarīga šā pasta
pakalpojuma kvalitātes pārbaude saskaņā ar noteiktajiem obligāti piemērojamiem pasta
pakalpojumu kvalitātes standartiem, un vismaz reizi gadā publisko ziņojumu par mērījumu
rezultātiem un universālā pasta pakalpojuma atbilstību noteiktajām pasta pakalpojumu kvalitātes
prasībām.”
23. Izteikt 30. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas (turpmāk — tīrās izmaksas)
veido starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem, kas rodas pasta komersantam, kam Regulators
nosaka universālā pasta pakalpojuma saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski
izdevīgākajā veidā, un tā paša komersanta izmaksām, ja nav noteiktas universālā pasta pakalpojuma
saistības.”
8
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24. 31. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“31. pants. Tīro izmaksu kompensācijas nosacījumi”;
papildināt otro daļu pēc vārdiem “pierāda, ka” ar vārdiem “tas ir pakļauts netaisnīgam
apgrūtinājumam un”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Tīrās izmaksas nekompensē, ja universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada
papildu ieguvumu un tas pārsniedz aprēķināto tīro izmaksu apmēru.”;
papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā panta trešajā daļā minēto papildu ieguvumu veido nemateriālie un tirgus
ieguvumi — universālā pasta pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi no citiem universālajā pasta
pakalpojumā neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja šādus ieņēmumus iespējams gūt, tikai
sniedzot universālo pasta pakalpojumu. Papildu ieguvumu aprēķinā iekļauj tādus ieņēmumus no
citiem sniegtajiem pakalpojumiem, kuri atbilst Regulatora izdotajā universālā pasta pakalpojuma
saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikā ietvertajiem kritērijiem, un
par iegūto vērtību samazina tīrās izmaksas.
(5) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam nekompensē to tīro izmaksu daļu, kura radusies
universālajā pasta pakalpojumā ietverto pakalpojumu tarifu atlaižu un īpašo tarifu piemērošanas
dēļ.”
25. Izteikt 31.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Fonda līdzekļus veido pasta komersantu, tajā skaitā universālā pasta pakalpojuma
sniedzēja, samaksātā valsts nodeva universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu
kompensēšanai (turpmāk — valsts nodeva) un gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā
apmērā šim mērķim piešķirtie valsts budžeta līdzekļi. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību,
atvieglojumus un atbrīvojumus no šīs nodevas nosaka Ministru kabinets.”
26. Papildināt VII nodaļu ar 32.1 un 32.2 pantu šādā redakcijā:
“32.1 pants. Īpašie tarifi
(1) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir tiesības slēgt ar personām individuālas
vienošanās par īpašiem tarifiem. Īpašos tarifus nosaka, ņemot vērā izmaksas salīdzinājumā ar
darbībām, kas ietver visu standarta pasta pakalpojumu sniegšanu (savākšana, šķirošana un piegāde).
Īpašie tarifi nedrīkst būt zemāki par izmaksām. Pasta pakalpojumi par īpašiem tarifiem tiek sniegti,
ievērojot šādus nosacījumus, kas atšķiras no universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasībām un
ir atrunāti, slēdzot vienošanos ar sūtītāju:
1) pasta sūtījumu nodošanas un piegādes noteikumi;
2) pasta sūtījumu pārsūtīšanas laiks;
3) pasta sūtījumu svars, izmērs un skaits.
(2) Ja universālā pasta pakalpojuma sniedzējs piemēro īpašo tarifu, šis tarifs ir pieejams visiem
lietotājiem, ievērojot attiecīgā īpašā tarifa piemērošanas nosacījumus. Īpašos tarifus Regulators
neapstiprina.
(3) Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs, slēdzot vienošanos par īpašajiem tarifiem, tajā
iekļauj visus nosacījumus par īpašo tarifu piemērošanu. Desmit darbdienu laikā pēc attiecīgās
vienošanās noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas tajā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs
vienošanās vai tajā izdarīto grozījumu apliecinātu kopiju iesniedz Regulatoram.
32.2 pants. Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas
Ministru kabinets nosaka abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenas pasta
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komersantam, kuram ir noteiktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu.”
27. Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:
“33. pants. Pasta pakalpojumu apmaksas apliecināšanas veidi
(1) Pasta pakalpojumu apmaksu apliecina, izmantojot vienu no šādām uz pasta sūtījuma
pielīmētām vai uzdrukātām pasta apmaksas zīmēm:
1) Latvijas Republikas pastmarku;
2) Latvijas Republikā derīgu pasta apmaksas zīmi, kas uz pasta sūtījuma iesaiņojuma
vai pastkartes uzdrukāta ar tipogrāfijas iespiedmašīnu vai iegūta drukāšanas vai
iespiešanas procesā.
(2) Pasta apmaksas zīmes vietā var uzspiest šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas
marķēšanas mašīnas klišejas nospiedumu.
(3) Pārdotās pasta apmaksas zīmes atpakaļ nepieņem un nemaina.”
28. Aizstāt 34. panta otrajā daļā vārdu “likumā” ar vārdu “Krimināllikumā”.
29. Izteikt 35. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pasta pakalpojumus šajā likumā noteiktajos gadījumos var apmaksāt ar Latvijas
Republikā derīgām pasta apmaksas zīmēm, starptautiskajiem atbildes kuponiem, skaidrā naudā
vai izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.”
30. Izslēgt 36. panta pirmajā daļā vārdus “un iekšzemes sīkpaku”.
31. 37. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“37. pants. Pasta pakalpojumu apmaksa, izmantojot marķēšanas mašīnu klišejas
nospiedumu”;
aizstāt pirmajā daļā vārdu “klišeju” ar vārdiem “klišejas nospiedumu”.
32. Izteikt 41. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pasta komersants pastmarku dzēšanai un pasta sūtījumu pieņemšanas, nosūtīšanas,
saņemšanas vai izsniegšanas vietas un datuma, kā arī paša izdoto kvīšu apliecināšanai izmanto
kalendāra zīmogu.”
33. 44. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Šā likuma 13. panta otrajā daļā minētajā gadījumā materiāli atbildīgs pret personu ir
tas pasta komersants, kuram sūtītājs nodevis pasta sūtījumu. Attiecīgajam pasta komersantam ir
regresa prasījuma tiesības pret to pasta komersantu, kura dēļ iestājusies materiālā atbildība.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
34. 49. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un
pastkastīšu ierīkošanas, izvietošanas un noformēšanas, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes
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vietu ierīkošanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Pasta komersanti, savstarpēji vienojoties, par samaksu var izmantot citam pasta
komersantam piederošu pasta tīklu vai tīkla elementus, noslēdzot līgumu, kurā paredz:
1) pasta tīkla elementu izmantošanas un pakalpojumu sniegšanas nosacījumus;
2) pasta sūtījumu piegādes, pāradresācijas un atpakaļnosūtīšanas procedūras;
3) maksu par pasta tīkla elementu izmantošanu un norēķinu kārtību;
4) atbildību pasta sūtījumu nozaudēšanas vai sabojāšanās gadījumā.”
35. Papildināt 52. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Adresāts — ja vien pasta komersants nodrošina iespēju informēt to par sūtījuma
saņemšanu, izmantojot noteiktus elektronisko sakaru līdzekļus, — ir tiesīgs pasta komersanta
noteiktajā kārtībā pieprasīt, lai tas informē adresātu par pasta sūtījuma saņemšanu, izmantojot
attiecīgus elektronisko sakaru līdzekļus. Šādā gadījumā rakstveida informatīvais paziņojums papīra
formā par sūtījuma saņemšanu adresātam nav jāpiegādā.”
36. Izteikt 54. panta 1. punktu šādā redakcijā:
“1) sūdzību par pasta pakalpojumu iesniedz attiecīgajam pasta komersantam, kurš to
izskata un sniedz atbildi ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.
Atbildes uz sūdzībām par pārrobežu pasta pakalpojumiem sniedz Pasaules Pasta
konvencijā un tās reglamentos noteiktajā kārtībā un termiņā;”.
37. Pārejas noteikumos:
aizstāt 11. punktā vārdus “uz vienu gadu” ar vārdiem “uz diviem gadiem”;
papildināt 12. punktu ar tekstu šādā redakcijā:
“Zaudējumus, kas radušies, sniedzot abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumus, veido
starpība starp abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu faktiskajām izmaksām un šā likuma
32.2 pantā minētajā kārtībā noteikto cenu. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs veic zaudējumu
aprēķinu saskaņā ar Regulatora noteikto universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas
metodiku un universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un
noteikšanas metodiku un kopā ar auditēto ziņojumu iesniedz to Satiksmes ministrijai.”;
aizstāt 13. punktā skaitļus un vārdus “2012. gada 31. decembrim” ar skaitļiem un vārdiem
“2013. gada 15. maijam”;
papildināt pārejas noteikumus ar 14., 15., 16., 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:
“14. Šā likuma grozījums par 27. panta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī 27.1 un 27.2 pants
stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
15. Šā likuma 32.2 pants ir spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim.
16. Šā likuma 13.1 panta otrajā daļā, 13.2 panta otrajā daļā, 32.2 pantā un 49. panta pirmajā daļā
minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2013. gada 15. maijam.
17. Līdz šā likuma 49. panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami
Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumi Nr.782 “Kārtība, kādā izvieto un noformē pasta
pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta tīkla piekļuves punktus, pastkastīšu punktus un pastkastītes”,
ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.
18. Šajā likumā lietotie termini “pārrobežu pasta sūtījumi” un “pārrobežu pasta pakalpojumi”
atbilst citos tiesību aktos lietotajiem terminiem “starptautiskie pasta sūtījumi” un “starptautiskie
pasta pakalpojumi”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.
19. Līdz universālā pasta pakalpojuma kompensācijas fonda darbības uzsākšanas brīdim
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universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas kompensē no valsts budžeta.”
38. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 21. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2013. gada 10. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.04.2013., Nr. 69.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

127. 325L/11

Grozījumi likumā “Par aviāciju”

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, 22. nr.; 1997, 13., 23. nr.; 1998, 15., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7.,
10., 13., 20. nr.; 2005, 10., 15. nr.; 2006, 1., 12., 24. nr.; 2007, 10., 14. nr.; 2008, 9. nr.; 2009, 6., 17. nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 166. nr.; 2011, 99. nr.) šādus grozījumus:
1. Sadaļā “Likumā lietotie termini”:
izslēgt terminus “Gaisa trase”, “Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģis” un “Lidlauka
satiksmes zona”;
papildināt sadaļu pēc termina “Civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpe” ar šādiem terminiem:
“Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes loceklis — civilās aviācijas gaisa kuģa
apkalpes loceklis, kura pienākumi ir saistīti ar gaisa kuģa vadīšanu.
Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes loceklis — civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes
loceklis, kura pienākumi ir saistīti ar pasažieru drošības interesēm un pasažieru apkalpošanu gaisa
kuģī.”;
papildināt sadaļu pēc termina “Civilās aviācijas gaisa kuģis” ar šādu terminu:
“Civilās aviācijas personāls — fiziskās personas ar funkciju pildīšanai civilās aviācijas jomā
atbilstošu kvalifikāciju.”;
aizstāt terminu “Gaisa kuģu lidojumu drošība” ar šādu terminu:
“Gaisa kuģu lidojumu drošums — apdraudējuma nepārtraukta identifikācija un drošības
risku pārvaldība, lai garantētu, ka netiks nodarīts kaitējums personām vai bojājumi īpašumam,
samazinot šāda negadījuma iespējamību līdz noteiktam līmenim un saglabājot to noteiktajā vai
zemākā līmenī.”
2. 2. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets izdod noteikumus, ja tas nepieciešams Starptautiskās civilās aviācijas
organizācijas (ICAO), Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (EUROCONTROL) un
Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) noteikto tehnisko prasību izpildei, lai garantētu gaisa
kuģu lidojumu drošumu un civilās aviācijas drošību. Šādi noteikumi nevar ierobežot privātpersonas
pamattiesības.”
3. 4.1 pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Valsts ir tiesīga sniegt” ar vārdiem “Valsts vai pašvaldība ir tiesīga
sniegt valsts”;
papildināt otro daļu ar vārdiem “vai pašvaldības gadskārtējā budžetā šim mērķim
paredzētajiem līdzekļiem”.
4. 4.2 pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “valsts” ar vārdiem “vai pašvaldības”;
papildināt trešo daļu pēc vārda “valsts” ar vārdiem “vai pašvaldība”.
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5. 6. pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“Civilās aviācijas aģentūra:
1) veic Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts
uzraudzību;
2) izstrādā pasākumus civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas
drošības līmeņa uzturēšanai un paaugstināšanai, kā arī uzraudzības nodrošināšanai;
3) aizliedz darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai
civilās aviācijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civilās aviācijas objektu un iekārtu
ekspluatāciju, ja tiek pārkāpti šā likuma un citu uz tā pamata izdoto normatīvo aktu
noteikumi, kā arī darbību, kas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošumu;
4) izskata likumā noteiktajā kārtībā administratīvo pārkāpumu lietas par pārkāpumiem
civilās aviācijas jomā un uzliek administratīvos sodus;
5) veic civilās aviācijas personāla sertificēšanu un uzraudzību, tajā skaitā izsniedz civilās
aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu, gaisa satiksmes vadības dispečeru,
gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un gaisa kuģu tehniskās apkopes
personāla apliecības, pagarina to derīguma termiņu, kā arī aptur šo apliecību
darbību vai anulē minētās apliecības;
6) veic civilās aviācijas personāla veselības pārbaužu uzraudzību, izsniedz civilās
aviācijas personāla veselības apliecības, pagarina to derīguma termiņu, kā arī
aptur šo apliecību darbību vai anulē minētās apliecības, sertificē un uzrauga civilās
aviācijas medicīnas ekspertus un civilās aviācijas medicīnas centrus;
7) reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu
reģistrā;
8) veic civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanu un uzraudzību, izsniedz
un anulē ekspluatanta apliecības, kā arī izdara tajās grozījumus;
9) veic civilās aviācijas gaisa kuģu tehniskās apkopes un lidojumderīguma uzturēšanas
vadības organizāciju sertificēšanu un uzraudzību;
10) veic civilās aviācijas gaisa kuģa lidotspējas izvērtēšanu un uzraudzību, tajā skaitā
izsniedz apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, lidojumderīguma pārbaudes
sertifikātu un trokšņa līmeņa sertifikātu, kā arī apstiprina gaisa kuģa tehniskās
apkopes programmu;
11) veic aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju sertifikāciju un uzraudzību, kā arī
izstrādā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju darbības uzlabošanas plānu;
12) sertificē civilās aviācijas personāla profesionālās pilnveides iestādes, apstiprina
profesionālās pilnveides izglītības programmas, instruktorus un eksaminētājus, kā
arī veic to darbības uzraudzību;
13) veic civilās aviācijas lidlauku sertificēšanu, to izveidošanas, projektēšanas un
ekspluatācijas uzraudzību;
14) novērtē gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu bīstamību, izsniedz
atļaujas šo objektu būvēšanai, uzstādīšanai un izvietošanai;
15) pieprasa savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju no juridiskajām un
fiziskajām personām, kuru darbība saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas
izmantošanu vai civilās aviācijas līdzekļu ekspluatāciju;
16) sagatavo normatīvos aktus, kuri regulē civilās aviācijas darbību;
17) sadarbojas ar citu valstu valdību pilnvarotām aviācijas institūcijām Latvijas
Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības valsts uzraudzības
un gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā;
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18) sadarbojas ar citu valstu valdību pilnvarotām aviācijas institūcijām funkcionālo
gaisa telpas bloku izveidē un uzraudzībā;
19) nodrošina incidentu izmeklēšanu gadījumos, kad to neveic Transporta nelaimes
gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs atbilstoši šā panta trešās daļas
1. punktam.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras un Transporta nelaimes gadījumu un
incidentu izmeklēšanas biroja darbiniekam, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības netraucēti
iekļūt visos civilās aviācijas objektos, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.”;
aizstāt piektajā daļā vārdus “aviācijas drošības” ar vārdiem “civilās aviācijas drošības un gaisa
kuģu lidojumu drošuma”.
6. Papildināt otro nodaļu ar 6.1 un 6.2 pantu šādā redakcijā:
“6.1 pants. Civilās aviācijas aģentūras inspektors
Civilās aviācijas aģentūras inspektors ir persona, kas Civilās aviācijas aģentūras vārdā veic šā
likuma 6. panta otrajā daļā noteiktās uzraudzības funkcijas.
Civilās aviācijas aģentūras inspektors, pildot dienesta pienākumus, uzrāda inspektora
apliecību.
Civilās aviācijas aģentūras inspektora apliecības paraugu apstiprina Ministru kabinets.
6.2 pants. Civilās aviācijas aģentūras inspektora tiesības
Civilās aviācijas aģentūras inspektoram ir tiesības:
1) netraucēti pārbaudīt jebkuru teritoriju, objektu un iekārtu, kas saistīta ar civilās
aviācijas darbību vai kas var ietekmēt gaisa kuģu lidojumu drošumu vai civilās
aviācijas drošību;
2) pieprasīt, lai tiek uzrādīta atļauja, licence, sertifikāts un citi dokumenti, kas personai
dod tiesības veikt ar civilo aviāciju saistītas darbības atbilstoši starptautiskajiem
tiesību aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī, ja nepieciešams,
pieprasīt šo dokumentu kopijas;
3) sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un savas kompetences ietvaros
pieņemt lēmumu par tiesiskā pienākuma uzlikšanu;
4) aizliegt ekspluatēt jebkuru civilās aviācijas objektu, ja pārbaudes laikā konstatēts, ka
tas neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktos vai Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajam tehniskajam stāvoklim un var radīt draudus gaisa kuģa lidojumu
drošumam vai civilās aviācijas drošībai;
5) pieprasīt, lai civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes loceklis, gaisa satiksmes vadības
dispečers, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators un gaisa kuģa tehniskās
apkopes personāla loceklis uzrāda kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un veselības
apliecību, ja tā ir nepieciešama;
6) aizliegt civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes loceklim, gaisa satiksmes vadības
dispečeram, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoram un gaisa kuģa
tehniskās apkopes personāla loceklim pildīt savas funkcijas, ja konstatēts, ka viņam
nav derīgas kvalifikācijas apliecības vai derīgas veselības apliecības, kā arī tad, ja
ir pamatotas aizdomas, ka persona slimības, noguruma vai citu apstākļu dēļ nevar
pildīt savas funkcijas, vai ja ir pamatotas aizdomas, ka persona atrodas alkoholisko,
narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
7) aizliegt civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes loceklim, gaisa satiksmes vadības
dispečeram, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoram un gaisa kuģa tehniskās
apkopes personāla loceklim pildīt savas funkcijas, ja attiecīgā persona atsakās no
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pārbaudes, kas nepieciešama, lai noteiktu alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā un
konstatētu, vai tā ir lietojusi alkoholu.
Civilās aviācijas aģentūras inspektoram ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
pārbaudīt civilās aviācijas personālu, lai konstatētu, vai tas ir lietojis alkoholu, narkotiskās,
psihotropās vai citas apreibinošas vielas.”
7. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Gaisa kuģa īpašnieka un ekspluatanta atbildība
Gaisa kuģa īpašniekam un ekspluatantam aizliegts nodot gaisa kuģi lidojumu veikšanai
personai, kurai nav civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecības ar atbilstošu
kvalifikācijas atzīmi un kura nav apdrošināta saskaņā ar šā likuma 111. pantu.”
8. Papildināt likumu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:
“13.1 pants. Sadarbības līgums par gaisa kuģa ekspluatācijas uzraudzību
Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko
civilo aviāciju 83. bis pantu var slēgt sadarbības līgumu ar citu valstu civilās aviācijas uzraugošo
iestādi par gaisa kuģa ekspluatācijas uzraudzību.”
9. Aizstāt 30. panta pirmajā daļā vārdus “un ar ieņemamajam amatam noteiktu nepieciešamo
darba stāžu” ar vārdiem “ar tā funkciju pildīšanai atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi”.
10. 31. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija” ar
vārdiem “Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“Profesionālās pilnveides izglītības programmas speciālajās aviācijas disciplīnās apstiprina
Civilās aviācijas aģentūra.”
11. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:
“31.2 pants. Mācību un pārbaudes lidojumu veikšana
Lai iegūtu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, noteiktās
kvalifikācijas atzīmi, pagarinātu apliecības derīguma termiņu vai apliecību atjaunotu, persona veic
mācību un pārbaudes lidojumus saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu profesionālās
pilnveides izglītības programmu vai pārbaudes programmu.
Lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs ir atbildīgs par gaisa kuģa ekspluatācijas
noteikumu ievērošanu un lidojumu drošumu mācību un pārbaudes lidojumu laikā.”
12. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:
“32. pants. Civilās aviācijas personāla apliecība
Civilās aviācijas personāla loceklim atbilstoši viņa specialitātei, sagatavotības pakāpei un
pieredzei izsniedz attiecīgu civilās aviācijas personāla apliecību un piešķir kvalifikāciju, kuru
apliecina, izdarot attiecīgu atzīmi civilās aviācijas personāla apliecībā.
Civilās aviācijas personāla loceklim izsniegto apliecību ar Civilās aviācijas aģentūras direktora
lēmumu var atzīt par nederīgu, ja tiek konstatēts, ka persona, kurai izsniegta apliecība, neatbilst
noteiktām prasībām. Šāda apliecība jānodod Civilās aviācijas aģentūrai.
Kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra atzīst par Latvijas Republikas teritorijā derīgu citas
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valsts izsniegtu civilās aviācijas personāla apliecību, nosaka Ministru kabinets.
Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas personāla apliecība, nosaka
Ministru kabinets.”
13. 33. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“33. pants. Civilās aviācijas personāla pienākumi”;
aizstāt panta tekstā vārdu “Aviācijas” ar vārdiem “Civilās aviācijas”.
14. Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:
“34. pants. Aizliegums civilās aviācijas personālam pildīt tam noteiktās funkcijas
Civilās aviācijas personāla loceklim ir aizliegts pildīt viņam noteiktās funkcijas, ja viņš:
1) nevar uzrādīt attiecīgu civilās aviācijas personāla apliecību vai tajā trūkst noteiktās
kvalifikācijas atzīmes, kas ļauj pildīt šādas funkcijas, vai noteiktā laikā nav pārbaudīta
civilās aviācijas personāla locekļa atbilstība attiecīgajai kvalifikācijai;
2) ir slims, noguris vai citu apstākļu dēļ nevar pildīt savas funkcijas, garantējot gaisa
kuģa lidojumu drošumu un civilās aviācijas drošību;
3) atrodas alkoholisko vielu ietekmē un alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz
0,2 promiles;
4) atrodas narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Civilās aviācijas personāla loceklim, pildot viņam noteiktās funkcijas, pēc Civilās aviācijas
aģentūras inspektora pieprasījuma ir pienākums uzrādīt civilās aviācijas personāla apliecību un
veselības apliecību, ja tā ir nepieciešama.
Ja civilās aviācijas personāla loceklis pilda savas funkcijas, neievērojot šā panta pirmās daļas
2. punkta prasības, Civilās aviācijas aģentūras inspektors var pieņemt lēmumu uz noteiktu laiku līdz
konstatēto apstākļu novēršanai aizliegt attiecīgajam civilās aviācijas personāla loceklim turpināt
savu funkciju izpildi.
Ja civilās aviācijas personāla loceklis pilda savas funkcijas, neievērojot šā panta pirmās daļas
1., 3. vai 4. punkta prasības, Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu par viņam izsniegtās
civilās aviācijas personāla apliecības anulēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.”
15. Aizstāt 36. panta pirmās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus “gaisa kuģa apkalpes” ar
vārdiem “civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes”.
16. Aizstāt 37. panta 1. punktā vārdus “gaisa kuģa apkalpes” ar vārdiem “civilās aviācijas gaisa
kuģa apkalpes” un vārdus “garantēta gaisa kuģa lidojuma drošība” — ar vārdiem “garantēts gaisa
kuģa lidojuma drošums”.
17. 38. panta pirmajā daļā:
aizstāt 2. punktā vārdus “lidojuma drošību” ar vārdiem “gaisa kuģa lidojuma drošumu”;
aizstāt 3. punktā vārdus “drošība ir acīm redzami apdraudēta” ar vārdiem “drošums ir acīm
redzami apdraudēts”;
aizstāt 4. punktā vārdu “drošības” ar vārdu “drošuma” un vārdus “lidojuma drošību” — ar
vārdiem “gaisa kuģa lidojuma drošumu”.
18. Papildināt 39. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
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“Civilās aviācijas aģentūra nosaka Rīgas lidojumu informācijas rajonā pieņemamo gaisa
kuģa lidojumu drošuma līmeni un regulāri veic uzraudzību attiecībā uz šajā jomā noteikto prasību
ievērošanu, nodrošinot gaisa kuģa lidojumu drošuma līmeņa atbilstību starptautisko tiesību aktu
un Latvijas normatīvo aktu prasībām.”
19. Aizstāt 40. panta otrajā daļā vārdu “drošībai” ar vārdu “drošumam”.
20. 41. pantā:
aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu “drošībai” ar vārdu “drošumam”;
aizstāt pirmās daļas 7. punktā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”;
aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “drošībai” ar vārdu “drošumam”;
aizstāt piektajā daļā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”;
aizstāt septītajā daļā vārdu “drošības” ar vārdu “drošuma”.
21. Izteikt 42. pantu šādā redakcijā:
“42. pants. Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas koordinācija un gaisa kuģu
lidojumu vadība
Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu civilajām un militārajām
vajadzībām, koordinē un gaisa kuģu lidojumus vada valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa
satiksme”, kas ir gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējs Latvijas Republikā Eiropas Parlamenta
un Padomes 2004. gada 10. marta regulas (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu
sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) izpratnē. Gaisa kuģu
lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības rajonos un zonās var vadīt gaisa satiksmes
vadības dienesta dispečeri, kas nav valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” dispečeri.
Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri un gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatori
savā darbā ievēro šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumus.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto tikai reģistrētas un
sertificētas uz zemes izvietotas sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas. Iekārtas reģistrē un
iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas aģentūra.
Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo uz zemes izvietoto sakaru, navigācijas
un novērošanas iekārtu drošuma prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru
kabinets.
Latvijas Republikas gaisa telpā gaisa kuģu lidojumus vada atbilstoši sagatavoti un sertificēti
gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri, bet gaisa satiksmes informatīvos pakalpojumus sniedz
gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatori. Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un
gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru sertifikāciju, uzraudzību, kā arī attiecīgo apliecību
izsniegšanu un atzīšanu veic Civilās aviācijas aģentūra.
Ministru kabinets nosaka:
1) kārtību, kādā sertificē un uzrauga gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un gaisa
satiksmes informatīvā dienesta operatoru apmācību sniedzēju un kādā izsniedz,
aptur un anulē dispečeru—studentu, gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un
gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru apliecības;
2) kārtību, kādā Latvijas Republikā atzīst Eiropas Ekonomikas zonas valstu izsniegtas
dispečeru—studentu, gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un gaisa satiksmes
informatīvā dienesta operatoru apliecības;
3) prasības gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru un gaisa satiksmes informatīvā
dienesta operatoru apliecībā iekļaujamo kvalifikācijas atzīmju un apstiprinājumu
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saņemšanai un uzturēšanai.
Gaisa telpā, kurā nav ieviesta gaisa satiksmes vadība, izveido gaisa telpas struktūras elementus,
kuros gaisa satiksmes informatīvos pakalpojumus vispārējās aviācijas gaisa kuģu pilotiem un
neregulāro komerclidojumu gaisa kuģu pilotiem sniedz sertificēta aeronavigācijas pakalpojuma
sniedzēja gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatori.
Sertificēts aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs ievēro un izpilda uz to attiecināmos
Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (EUROCONTROL) drošības normatīvo noteikumu
(ESARR) prasības.”
22. Aizstāt 47. pantā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”.
23. Aizstāt 50. pantā vārdus “lidojuma drošību” ar vārdiem “gaisa kuģa lidojuma drošumu”.
24. Izteikt 53. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Gaisa kuģī, kas reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, ja Eiropas
Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi, lidojuma laikā ir jābūt šādai dokumentācijai:
1) gaisa kuģa reģistrācijas apliecībai;
2) apliecībai par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem;
3) lidojumderīguma pārbaudes sertifikātam (ja attiecīgajam gaisa kuģim tas ir
nepieciešams);
4) atļaujai lietot gaisa kuģa radiostaciju;
5) trokšņa līmeņa sertifikātam (ja attiecīgajam gaisa kuģim tas ir nepieciešams);
6) uzskaites žurnālam par gaisa kuģa tehnisko stāvokli lidojuma laikā;
7) gaisa kuģa ekspluatācijas instrukcijai lidojumu veikšanai;
8) apstiprinātai gaisa kuģa ekspluatanta apliecības kopijai un saistībā ar šo apliecību
izdotai ekspluatācijas nosacījumu dokumentācijai (kopijai) (gaisa kuģiem, kas veic
komercdarbību);
9) dokumentam, kas apliecina atbildības apdrošināšanu attiecībā uz trešajām personām;
10) dokumentācijai par pasažieriem vai kravu, ja gaisa kuģī atrodas pasažieri vai krava;
11) lidojuma žurnālam;
12) līgumam, kas noslēgts saskaņā ar 1944. gada 7. decembra Konvencijas par
starptautisko civilo aviāciju 83. bis pantu (ja šāds līgums ir noslēgts);
13) citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas nepieciešami gaisa kuģa
lidojumu veikšanai.”
25. Aizstāt 55.1 pantā vārdus “valsts aģentūra “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūra”” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrība “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs””.
26. Aizstāt 56. panta pirmajā daļā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”.
27. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:
“57.1 pants. Iepriekšējās darbības pārbaude
Darba devējs veic iepriekšējās darbības pārbaudi Komisijas 2010. gada 4. marta regulā (ES)
Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas
drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ), noteiktajām personām un personām, kuras veiks
darba pienākumus aeronavigācijas objektos, ievērojot Komisijas 2011. gada 17. oktobra īstenošanas
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regulu (EK) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai
un groza regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010 (Dokuments attiecas uz EEZ).
Darba devējs saskaņā ar līgumu var pilnvarot lidostas administrāciju veikt iepriekšējās
darbības pārbaudi vai tās daļu šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kurām nepieciešama
pastāvīga piekļuve lidlauka kontrolējamai zonai.
Drošības policija atbilstoši savai kompetencei pēc darba devēja pieprasījuma veic šā panta
pirmajā daļā minēto personu pārbaudi, ja to pienākumos ietilpst:
1) pasažieru, viņu rokas bagāžas, reģistrētās bagāžas, kravas un pasta drošības pārbaude;
2) lidostas ierobežotās piekļuves zonā strādājošā personāla un tā līdzpaņemto
priekšmetu, kā arī šā personāla rīcībā esošo transportlīdzekļu drošības pārbaude;
3) piekļuves kontrole lidostā, uzraudzība un patrulēšana;
4) lidostas caurlaižu izsniegšana;
5) tā personāla apmācība, vadība un uzraudzība, kurš veic šīs daļas 1., 2., 3. un
4. punktā minētos pienākumus.
Darba devējs neslēdz darba līgumu, pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar personu vai uz laiku
atstādina no darba pienākumu pildīšanas personu:
1) kura ir sniegusi nepatiesu informāciju par savu identitāti vai iepriekšējo nodarbošanos
pēdējo piecu gadu laikā;
2) kura ir sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, — pirms sodāmība nav
dzēsta vai noņemta;
3) kura tiek apsūdzēta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
4) kurai diagnosticēti psihiski traucējumi;
5) kurai diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai citu psihoaktīvu vielu
atkarība;
6) kura ir administratīvi sodīta par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko
izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšanu, alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu
apreibinošu vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par sīko huligānismu vai par
ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka likumīgam rīkojumam vai
prasībai, kamēr nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;
7) par kuru Drošības policijas rīcībā ir likumā noteiktajā kārtībā iegūtas un pārbaudītas
ziņas, kas liecina par šīs personas piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai
bruņotiem formējumiem, politiskajām partijām vai sabiedriskajām organizācijām
(biedrībām), to apvienībām vai kustībām, kuras turpina darbību pēc to apturēšanas
vai darbības izbeigšanas ar tiesas nolēmumu, kā arī par piederību pie noziedzīgām
organizācijām vai organizētās noziedzības grupām.
Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtību un lidostas caurlaides izsniegšanas un
anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”
28. Aizstāt 63. panta otrajā daļā vārdu “kustības” ar vārdu “satiksmes”.
29. 64. pantā:
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Personas par visiem tām zināmajiem atgadījumiem civilajā aviācijā nekavējoties ziņo
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojam.”;
aizstāt ceturtajā daļā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”.
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30. Aizstāt 70. panta otrajā un trešajā daļā vārdus “papildu speciālistus” ar vārdiem
“nepieciešamos ekspertus”.
31. 74. pantā:
izslēgt trešo daļu;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāja apliecības
paraugu apstiprina Ministru kabinets.”
32. Papildināt 82. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka apmēru valsts nodevai par apturētas licences par tiesībām veikt
gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus darbības atjaunošanu un nosaka šīs nodevas
maksāšanas kārtību.”
33. 88. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “lidojuma un” ar vārdiem “pilnībā vai daļēji”;
aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdu “drošībai” ar vārdu “drošumam”;
papildināt trešo daļu ar vārdiem “un apmērā”.
34. Izslēgt 88.1 panta otrajā daļā vārdus “un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (attiecībā uz
administratīvo naudas sodu uzlikšanu)”.
35. Aizstāt 92. panta trešajā un piektajā daļā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”.
36. Aizstāt 93. panta ceturtajā daļā vārdu “drošību” ar vārdu “drošumu”.
37. Izslēgt 94. pantu.
38. Pārejas noteikumos:
izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
“16. Ministru kabinets līdz 2013. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 4.1 panta trešajā daļā un
2
4. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.”;
papildināt pārejas noteikumus ar 29. un 30. punktu šādā redakcijā:
“29. Ministru kabinets līdz 2013. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 6.1 panta trešajā daļā, 6.2 panta
otrajā daļā, 57.1 panta piektajā daļā un 74. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.
30. Ministru kabinets līdz 2013. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 82. panta ceturtajā daļā
minētos noteikumus.”
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39. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā
redakcijā:
“4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra direktīvas 2006/93/EK
par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par
starptautisko civilo aviāciju 16. pielikuma otrā izdevuma (1988) 1. sējuma 3. nodaļas
II daļa (kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ).”

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 21. martā.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2013. gada 10. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 10.04.2013., Nr. 69.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

128. 326L/11

Par kompensāciju par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma darbības joma
Likums paredz nosacījumus, ar kuriem piešķirama kompensācija par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem (turpmāk arī — kompensācija) valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos (turpmāk — aizsargājamās teritorijas) un kuri
izriet no aizsargājamo teritoriju aizsardzības prasībām, kā arī kompensācijas piešķiršanas kārtību.
2. pants. Kompensācijas veidi un finanšu avoti
(1) Kompensāciju par lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem
aizsargājamās teritorijās piešķir ikgadēja atbalsta maksājuma veidā.
(2) Ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000) izmaksā normatīvajos aktos par lauku
attīstības atbalsta piešķiršanu noteiktajā kārtībā no attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
(3) Ikgadēju atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos
var izmaksāt normatīvajos aktos par lauku attīstības atbalsta piešķiršanu noteiktajā kārtībā no
attiecīgo Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
(4) Kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts un pašvaldības nozīmes
aizsargājamās teritorijās piešķir no valsts vai pašvaldības budžeta atbilstoši šim mērķim valsts
vai pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros
nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas
nosacījumus, kārtību un apmēru.
(5) Aizsargājamā teritorijā — dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas
rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā — kā kompensācijas veidu var piemērot
zemes atpirkšanu, bet tikai neapbūvētai zemei.
3. pants. Zemes īpašnieka tiesības uz kompensāciju
Zemes īpašniekam šajā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju no:
1) valsts — par saimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts nozīmes aizsargājamās
teritorijās;
2) pašvaldības — par saimnieciskās darbības ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības
izveidotajā aizsargājamā teritorijā.
4. pants. Par kompensācijas izmaksu atbildīgās institūcijas
(1) Kompensācijas izmaksu atbilstoši kompetencei administrē šādas institūcijas:
1) Dabas aizsardzības pārvalde — ja tiesības uz kompensāciju no valsts budžeta saskaņā
ar šo likumu piešķir valsts;
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2)

pašvaldība vai tās noteikta institūcija — ja tiesības uz kompensāciju no pašvaldības
budžeta saskaņā ar šo likumu piešķir pašvaldība.
(2) Kompensāciju, kuru izmaksā no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, administrē atbilstoši
normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalsta maksājumiem.
II nodaļa
Kompensācijas piešķiršanas nosacījumi
5. pants. Kompensācijas piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
(1) Tiesības prasīt kompensāciju ir zemes īpašniekam, kura īpašuma tiesības uz zemi
nostiprinātas zemesgrāmatā, ja zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju
īpašumiem ierīkotas atbilstoši normatīvajos aktos par zemes kadastrālo uzmērīšanu un Civillikumā
noteiktajām prasībām.
(2) Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāciju prasa tikai visi kopīpašnieki,
savstarpēji vienojoties.
(3) Zemes īpašniekam attiecībā uz konkrētu zemesgabalu, kuram noteikti saimnieciskās
darbības ierobežojumi, gadā var piešķirt tikai vienu kompensāciju — no Eiropas Savienības fondu
līdzekļiem vai no valsts vai pašvaldības budžeta — atbilstoši šā likuma 3. pantā noteiktajam. Zemes
īpašniekam ir tiesības prasīt kompensāciju, ja meža zemes platībai atbilstoši normatīvajiem aktiem
par meža inventarizācijas kārtību ir spēkā esoša meža inventarizācijas lieta.
(4) Kompensāciju no valsts vai pašvaldības budžeta nepiešķir tiešās un pastarpinātās pārvaldes
institūcijām un valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām.
(5) Zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata, ja par iepriekšējo gadu un kārtējo
gada ceturksni ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods
par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, šā
zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad viņš normatīvajos aktos par
pārkāpumiem vides jomā noteiktajā kārtībā ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi un
mežam nodarītos zaudējumus.
III nodaļa
Zemes atpirkšana
6. pants. Tiesības prasīt zemes atpirkšanu
(1) Zemes īpašnieks var prasīt zemes atpirkšanu, ja:
1) stājies spēkā lēmums vai tiesas nolēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi,
kura pirms lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās iekļauta dabas rezervātā vai
citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma
zonā;
2) zemi iekļauj dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta,
stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā pēc tam, kad:
a) pieņemts lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu,
b) noslēgts līgums ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”
par zemes īpašuma izpirkšanu,
c) stājies spēkā tiesas nolēmums par zemes iegūšanu īpašumā,
d) rakstveidā noslēgts zemes pirkuma vai cits atsavināšanas darījums, kurš taisīts
kā notariālais akts vai apliecināts notariālā kārtībā.
24

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 8 • 2013. gada 25. aprīlī

(2) Zemes mantinieks var prasīt zemes atpirkšanu, ja:
1) par attiecīgo zemes īpašumu saņemta mantojuma apliecība un mantojuma atstājējam
bija tiesības pretendēt uz zemes atpirkšanu atbilstoši šā likuma nosacījumiem;
2) zemi iekļauj dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta,
stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā pēc mantojuma atklāšanās.
(3) Uz zemes atpirkšanu neattiecas zemes vienību sadali regulējošos normatīvajos aktos
noteiktais aizliegums sadalīt zemes īpašumu zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem.
7. pants. Par zemes atpirkšanu atbildīgās institūcijas
Zemes atpirkšanu atbilstoši kompetencei organizē šādas institūcijas (turpmāk — atbildīgās
institūcijas):
1) Dabas aizsardzības pārvalde — ja tiesības uz zemes atpirkšanu saskaņā ar šo likumu
īsteno valsts;
2) pašvaldība vai tās noteikta institūcija — ja tiesības uz zemes atpirkšanu saskaņā ar
šo likumu īsteno pašvaldība.
8. pants. Zemes atpirkšanas secība
(1) Sākot ar 2014. gadu, atbilstoši valsts vai pašvaldības budžetā šim mērķim piešķirtajiem
līdzekļiem atpērkama zeme, kura pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas iekļauta dabas rezervātā vai
citas aizsargājamās teritorijas dabas rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā.
(2) Sākot ar 2016. gadu, atbilstoši valsts vai pašvaldības budžetā šim mērķim piešķirtajiem
līdzekļiem atpērkama zeme, kura iekļauta dabas rezervātā vai citas aizsargājamās teritorijas dabas
rezervāta, stingrā režīma vai regulējamā režīma zonā, ja īpašuma tiesības uz šo zemi ir atjaunotas,
ņemot vērā šā likuma 6. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījumu.
(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās zemes īpašnieku grupas ietvaros prioritārā
kārtā atpērk zemesgabalus, kurus to īpašnieki zemes reformas gaitā ir saņēmuši kā līdzvērtīgus
zemesgabalus atbilstoši zemes reformu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un zemesgabalus,
kuru īpašniekiem piešķirts politiski represētās personas statuss. No pārējiem zemes īpašniekiem
zemi atpērk iesniegumu iesniegšanas secībā.
9. pants. Zemes atpirkšanas iesniegums
(1) Zemes atpirkšanas procedūras uzsākšanas pamats ir zemes īpašnieka vai mantinieka
iesniegums atbildīgajai institūcijai. Iesniegumā norāda:
1) zemes atrašanās vietu;
2) zemes kadastra apzīmējumu;
3) iesniedzēja vārdu un uzvārdu (juridiskajai personai — nosaukumu un reģistrācijas
numuru);
4) adresi un tālruņa numuru.
(2) Zemes īpašnieks pievieno iesniegumam dokumentus, kas apliecina viņa tiesības prasīt
zemes atpirkšanu saskaņā ar šā likuma 6. panta pirmo daļu:
1) lēmumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;
2) līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes
īpašuma izpirkšanu;
3) tiesas nolēmumu par zemes iegūšanu īpašumā;
4) zemes pirkuma vai cita tāda atsavināšanas darījuma atvasinājumu, kurš taisīts kā
notariālais akts vai apliecināts notariālā kārtībā.
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(3) Zemes mantinieks pievieno iesniegumam dokumentus, kas apliecina viņa tiesības prasīt
zemes atpirkšanu saskaņā ar šā likuma 6. panta otro daļu, — personas miršanas apliecību vai
mantojuma apliecību.
(4) Iesniegumu var iesniegt elektroniski, ja elektroniskais dokuments atbilst prasībām, kas
noteiktas normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu.
(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas
kārtību.
10. pants. Zemes cenas noteikšana
(1) Atbildīgā institūcija pieņem lēmumu par to, vai zemes atpirkšanas iesniegums ir pamatots.
Pēc minētā lēmuma pieņemšanas atbildīgā institūcija nosaka zemes cenu atbilstoši Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumam. Ja zemes īpašnieks piekrīt
noteiktajai cenai, atbildīgā institūcija sagatavo informāciju, kas nepieciešama, lai Ministru kabinets
varētu pieņemt rīkojumu par atļauju atpirkt zemi.
(2) Ja zemes īpašnieks nepiekrīt noteiktajai cenai, strīdu izskata tiesa Civilprocesa likumā
noteiktajā kārtībā.
11. pants. Zemesgabala atpirkšana
Pēc tam, kad Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu par atļauju atpirkt zemi, atbildīgā
institūcija zemes atpirkšanai piemēro Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likumā noteikto īpašuma labprātīgas atsavināšanas kārtību.
12. pants. Īpašuma tiesību uz atpirkto zemi nostiprināšana zemesgrāmatā
(1) Pēc līguma noslēgšanas atbildīgā institūcija iesniedz zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma
lūgumu, lai tiktu nostiprinātas īpašuma tiesības uz atpirkto zemi.
(2) Atpirkto zemi zemesgrāmatā ieraksta uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas personā vai uz attiecīgās pašvaldības vārda.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par zemes īpašnieku tiesībām uz
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
mikroliegumos” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24. nr.;
2007, 3., 10. nr.; 2008, 1., 24. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 144., 205. nr.; 2011, 201. nr.).
2. Ja par kādu zemesgabalā esošu mežaudzi saskaņā ar šo pārejas noteikumu 1. punktā
minēto likumu ir saņemta atlīdzība — maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta —, kas sedz
aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto
saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ zemes īpašnieka neiegūto mantisko labumu, un nav
uzlikti papildu mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi, šā likuma 2. pantā minēto kompensāciju
par attiecīgo mežaudzes platību nepiešķir un zemes īpašnieks nevar pretendēt uz zemes atpirkšanu.
3. Zemes īpašniekam, kurš pieteicies atlīdzības saņemšanai pēc 2009. gada 31. decembra, bet
kuram atlīdzība vēl nav aprēķināta un izmaksāta, to aprēķina un izmaksā, sākot ar 2014. gadu, ja
zemes īpašnieks nav pieteicies ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanai vai zemes atpirkšanai.
4. Šā likuma 2. panta trešā daļa par ikgadējiem atbalsta maksājumiem par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem mikroliegumos stājas spēkā, tiklīdz ir pieejams finansējums no attiecīgo
Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
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5. Ministru kabinets līdz 2013. gada 1. septembrim izdod šā likuma 2. panta ceturtajā daļā un
9. panta piektajā daļā minētos noteikumus.

Likums stājas spēkā 2013. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2013. gada 4. aprīlī.
Valsts prezidents A. Bērziņš
Rīgā 2013. gada 17. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 17.04.2013., Nr. 74.
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129. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4. aprīļa sēdē iecēlusi Līgu Biksinieci-Martinovu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 4. aprīlī

130. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 11. aprīļa sēdē nolēmusi uzdot Tieslietu ministrijai līdz
2013. gada 31. decembrim, balstoties uz 13 854 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Atbildība
par Saeimas deputāta zvēresta laušanu”, sagatavot un iesniegt Saeimai likumprojektu par tiesisko
regulējumu gadījumiem, kad tiek pārkāpts Saeimas deputāta svinīgais solījums (zvērests).
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 11. aprīlī

131. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18. aprīļa sēdē izveidojusi Parlamentārās izmeklēšanas
komisiju par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru
sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar
SIA “Ominasis Latvia” reģ. Nr. 40003417017 maksātnespēju. Atbilstoši Parlamentārās izmeklēšanas
komisiju likuma 3. panta pirmajai daļai parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidojama uz
deviņiem mēnešiem.
Saeimas priekšsēdētāja S. Āboltiņa
Rīgā 2013. gada 18. aprīlī
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