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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

381. 265L/10

Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”

Izdarīt likumā “Par piesārņojumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 21., 23.nr.; 2009, 12.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 104., 206.nr.) šādus grozījumus:
1. 1.pantā:
papildināt 3.2 punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šo likumu piemēro gaisa kuģa operatoram, kuru administrējošā dalībvalsts atbilstoši Eiropas
Komisijas 2009.gada 5.augusta regulai (EK) Nr.748/2009 par to gaisa kuģu operatoru sarakstu, kuri
2006.gada 1.janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši direktīvas 2003/87 EK I pielikumā uzskaitītās
aviācijas darbības, katram gaisa kuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (Dokuments
attiecas uz EEZ), ir Latvija;”;
papildināt pantu ar 3.4 punktu šādā redakcijā:
“34) emisijas kvotu izsolīšana — emisijas kvotu sadales veids atbilstoši Eiropas Komisijas
2010.gada 12.novembra regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo
gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (Dokuments
attiecas uz EEZ);”;
papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:
“41) oglekļa dioksīda (CO2) uzglabāšana — oglekļa dioksīda plūsmu iesūknēšana,
nodrošinot to pilnīgu un pastāvīgu ietveršanu ģeoloģiskās struktūrās;
42) oglekļa dioksīda plūsma — vielu plūsma, kas rodas oglekļa dioksīda uztveršanas
procesos;”;
papildināt pantu ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:
“111) uzglabāšanas vieta — noteikta tilpuma apgabals ģeoloģiskā struktūrā, ko izmanto
oglekļa dioksīda uzglabāšanai, un ar to saistītā virsma un iesūknēšanas iekārtas;
2
11 ) vertikālais ūdens slānis — nepārtraukta vertikāla ūdens masa no ūdens virsmas līdz
ūdenstilpes dibena nosēdumiem;”.
2. Izteikt 3.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:
“7) prasības, kas jāņem vērā, izsniedzot siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas, kā arī
piešķirot un izsolot emisijas kvotas;”.
3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:
“8.1 pants. Oglekļa dioksīda uzglabāšana
Latvijas teritorijā, tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā ir aizliegta
oglekļa dioksīda uzglabāšana ģeoloģiskās struktūrās, kā arī vertikālajā ūdens slānī.”
4. Papildināt 11.panta otro daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:
“18) kārtību, kādā nodrošināma oglekļa dioksīda plūsmas transportēšana pa cauruļvadiem
uz uzglabāšanas vietām, kā arī oglekļa dioksīda plūsmas tīrības kritērijus un kārtību,
kādā izskatāmi strīdi par piekļuvi transporta tīkliem un uzglabāšanas vietām.”
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5. 32.1 pantā:
izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:
“(6) Iekārtu sarakstā ietver stacionārās tehnoloģiskās iekārtas, kuras veic šā likuma
2.pielikumā minētās piesārņojošās darbības, kā arī stacionārās tehnoloģiskās iekārtas, kurām
izsniegtas siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas šā likuma 24.1 panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.
Iekārtu sarakstā nosaka ikgadējo bezmaksas emisijas kvotu sadalījumu starp operatoriem.
(7) Iekārtu sarakstu izstrādā atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem emisijas kvotu sadales
jomā, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu
elektroenerģijas ražošanai, ja Ministru kabinets pieņēmis lēmumu atbalstīt bezmaksas emisijas
kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai.”;
papildināt pantu ar astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(8) Lai sagatavotu iekārtu sarakstu, operators atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pieprasījumam iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei pilnīgu un
pārbaudītu informāciju, kas nepieciešama, lai aprēķinātu bezmaksas emisijas kvotas attiecīgajai
iekārtai. Informāciju iesniedz par iekārtas darbību laika posmā no 2005.gada 1.janvāra līdz
2010.gada 31.decembrim. Reģionālā vides pārvalde pieņem lēmumu par iesniegtās informācijas
apstiprināšanu.
(9) Šā panta astotajā daļā minēto informāciju pārbauda un apstiprina, ievērojot prasības,
kas ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārbaudei un apstiprināšanai noteiktas
normatīvajos aktos par kārtību, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī
tiek pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju.
(10) Reģionālā vides pārvalde nodrošina apstiprinātās informācijas iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
(11) Pēc tam, kad iekārtu sarakstu ir apstiprinājis Ministru kabinets, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija iesniedz to apstiprināšanai Eiropas Komisijai.”
6. 32.2 pantā:
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Līdz 2012.gada 1.janvārim operators saņem emisijas kvotas bez maksas. Sākot ar
2012.gada 1.janvāri, gaisa kuģu operatoriem un, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, operatoriem emisijas
kvotas, izņemot bez maksas piešķirtās emisijas kvotas, izsola.”;
papildināt pantu ar 3.1 , 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:
“(31) Finanšu līdzekļus, kas iegūti, izsolot šā panta trešajā daļā minētās emisijas kvotas
(turpmāk — izsoļu ieņēmumi), ieskaita Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā
atbilstoši valsts budžeta ieņēmumu klasifikācijai.
(32) Valsts pamatbudžetā kārtējam gadam un ilgtermiņa saistībās turpmākajiem
gadiem finansējumu šā panta 4.4 daļā minētajiem mērķiem paredz kā dotāciju no vispārējiem
ieņēmumiem atsevišķā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā
(apakšprogrammā) atbilstoši iepriekšējos gados iegūto un neizlietoto izsoļu ieņēmumu apmēram.
(33) Šā panta 3.2 daļā minētās programmas (apakšprogrammas) izpildītāja ir Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija.”;
izteikt 4.4 daļu šādā redakcijā:
“(44) Izsoļu ieņēmumus izmanto, lai mazinātu klimata pārmaiņas un nodrošinātu pielāgošanos
klimata pārmaiņām, tai skaitā:
1) siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai vai ierobežošanai enerģētikas,
rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozarēs,
arī tādu projektu un finanšu instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
a) paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
b) paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
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c)

veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā, tai
skaitā tādu projektu finansēšanai, kuros paredzēta pilotpasākumu īstenošana
ekstremālo laikapstākļu negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai;
2) siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai ierobežošanas iespēju, kā arī
iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām palielināšanai, arī tādu projektu un finanšu
instrumentu finansēšanai, kuru mērķis ir:
a) izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu,
atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
b) īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai
dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
c) īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne
un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās
mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina
patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas
attīstību Latvijā;
3) Konvencijas un tās Kioto protokola saistību, kā arī citu starptautisko saistību izpildei
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas jomā;
4) Latvijas dalībai Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, arī emisijas
kvotu izsolīšanas procesa nodrošināšanas administratīvo izmaksu segšanai.”;
papildināt pantu ar 4.5, 4.6 un 4.7 daļu šādā redakcijā:
“(45) Izsoļu ieņēmumu izmantošanā ņem vērā pasākumu ietekmi ne vien uz siltumnīcefekta
gāzu emisijas daudzumu, bet arī uz vides kvalitāti kopumā, tai skaitā citu piesārņojošo vielu emisiju,
pārrobežu gaisa piesārņojumu, dabiskajiem biotopiem.
(46) Izsoļu ieņēmumu izmantošanu šā panta 4.4 daļas 1. un 2.punktā minētajiem mērķiem
nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus. Ministru kabinets izdod atklāto
projektu iesniegumu konkursu nolikumus, kuros nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,
projektu iesniegumu iesniegšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas
kārtību, kā arī projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.  
(47) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo un, sākot ar 2013.gadu, līdz
kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par izsoļu ieņēmumu
izmantošanu iepriekšējā gadā, tai skaitā informāciju par finansētajiem pasākumiem, par panākto
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, par to, kādi sasniegumi gūti, nodrošinot pielāgošanos
klimata pārmaiņām, kā arī par nodrošināto vides kvalitātes uzlabojumu kopumā.”;
papildināt piekto daļu pēc vārdiem “attiecīgā perioda” ar vārdiem “bez maksas piešķiramo”;
aizstāt sestajā daļā vārdus “siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību” ar vārdu “emisijas”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodrošināma Latvijai piešķirto siltumnīcefekta
gāzu emisijas kvotu izsolīšana.”
7. Izteikt 32.4 pantu šādā redakcijā:
“32.4 pants. Siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrs
(1) Darbības ar emisijas kvotām tiek veiktas elektroniskā veidā, izmantojot emisijas reģistru,
kuru izveido un uztur Eiropas Komisija. Emisijas reģistrs ir pieejams sabiedrībai tiešsaistes režīmā.
(2) Emisijas reģistrā uzkrāj emisijas kvotas un siltumnīcefekta gāzu emisijas vienības,
kas piešķirtas saskaņā ar Konvencijas Kioto protokolu, un veic attiecīgo siltumnīcefekta gāzu
emisijas vienību un emisijas kvotu sadales, pārskaitījumu, nodošanas, aizstāšanas, atcelšanas un
dzēšanas procedūras.
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(3) Emisijas reģistra valsts administrators saskaņā ar Eiropas Komisijas 2010.gada 7.oktobra
regulu (ES) Nr.920/2010 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.280/2004/EK
(Dokuments attiecas uz EEZ) ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” (turpmāk — valsts administrators). Valsts administrators veic Latvijas
valsts kontu, Latvijas operatoru kontu, Latvijas gaisa kuģu operatoru kontu un Latvijas jurisdikcijā
esošo emisijas reģistra kontu administrēšanu.
(4) Valsts administrators nodrošina ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
8. 44.1 pantā:
papildināt piektās daļas ievaddaļu pēc vārda “dalībnieki” ar vārdiem un skaitli “(fiziskās
personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par
10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi”;
izteikt piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;”;
izteikt piektās daļas 7.punktu šādā redakcijā:
“7) nav apsūdzētie kriminālprocesā;”;
papildināt piekto daļu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:
“8) nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu, — agrāk
par gadu pēc attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā;
9) nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu, —
agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;
10) nav atbrīvoti no soda saskaņā ar Krimināllikuma 59.pantu, — agrāk par gadu pēc
nolēmuma par atbrīvošanu no soda stāšanās spēkā;
11) viņiem nav piemērots aizdomās turētā statuss kriminālprocesā par smaga vai sevišķi
smaga nozieguma izdarīšanu.”;
papildināt septītās daļas 3.punktu pēc vārda “dalībnieki” ar vārdiem un skaitli “(fiziskās
personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par
10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi”;
izteikt astoto daļu šādā redakcijā:
“(8) Licenci anulē, ja komersants triju mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par
licences apturēšanu, nav novērsis šā panta septītajā daļā minētos pārkāpumus vai uz komersanta
iesnieguma pamata.”
9. 45.panta 7.1 daļā:
izslēgt vārdus “un sabiedrībai”;
papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Civilās aviācijas aģentūra apkopo gaisa kuģu operatoru ikgadējos pārskatos norādīto emisijas
apjomu un tonnkilometru skaitu un publisko to savā mājaslapā internetā.”
10. Pārejas noteikumos:
aizstāt 11.punktā vārdus “martam” un “aprīlim” ar vārdu “jūnijam”;
papildināt pārejas noteikumus ar 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:
“30. Ministru kabinets līdz 2011.gada 15.augustam pieņem lēmumu atbalstīt bezmaksas
emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai vai lēmumu par šāda atbalsta atteikumu. Ja
Ministru kabinets pieņem lēmumu atbalstīt bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas
ražošanai, tas izdod šā likuma 32.1 panta septītajā daļā minētos noteikumus.
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31. Šā likuma 32.1 panta astotajā daļā minēto informāciju iesniedz:
1) operators — līdz 2011.gada 15.augustam;
2) reģionālā vides pārvalde — līdz 2011.gada 30.augustam.
32. Šā likuma 8.1 pants ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.
33. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.decembrim pieņem lēmumu par operatoriem
nepiešķirto šā likuma 24.1 panta piektās daļas 2.punktā noteiktā perioda emisijas kvotu pārdošanu
vai anulēšanu. Ja tiek pieņemts lēmums emisijas kvotas pārdot, Ministru kabinets nosaka emisijas
kvotu pārdošanas un finansējuma izmantošanas kārtību.”
11. Izteikt 1.1 pielikuma 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“1. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļauj gaisa kuģu lidojumus,
kurus no lidlauka vai uz lidlauku, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, veic gaisa
kuģa operators, tostarp lidojumus, kurus veic Eiropas Savienības dalībvalstu valdošo monarhu un
viņu tuvāko radinieku, valstu vadītāju, valdību vadītāju un valdību ministru pārvadāšanai oficiālos
komandējumos, izņemot:”.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 3.augustā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.08.2022., Nr.120.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

382. 266L/10

Grozījumi likumā “Par tiesu varu”

Izdarīt likumā “Par tiesu varu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10.,
22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003,
14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 10., 24.nr.; 2009, 2., 12., 14.nr.;
Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99., 206.nr.; 2011, 99.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdu “Apgabaltiesu” ar vārdiem “Rajonu (pilsētu) tiesu”.
2. 29.pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Rajona (pilsētas) tiesas sastāvā var būt zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorija
atbilst rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijai vai aptver vairāku rajonu (pilsētu) tiesu darbības
teritorijas.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas
nosaka Ministru kabinets.”
3. Papildināt 30.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Zemesgrāmatu nodaļa pārzina zemesgrāmatas, kā arī izskata pieteikumus par bezstrīdus
piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un
pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu.”
4. Papildināt 33.panta trešo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:
“8) norīko tiesnesi pildīt pienākumus zemesgrāmatu nodaļā, ja zemesgrāmatu nodaļas
tiesnesis atrodas pagaidu prombūtnē, kas nepārsniedz sešus mēnešus.”
5. Papildināt likumu ar 33.3 pantu šādā redakcijā:
“33.3 pants. Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un priekšnieka vietnieks
(1) Zemesgrāmatu nodaļas darbu līdztekus tiesneša pienākumu pildīšanai vada zemesgrāmatu
nodaļas priekšnieks.
(2) Zemesgrāmatu nodaļā, kurā ir vairāk nekā 10 tiesnešu, zemesgrāmatu nodaļas
priekšniekam var būt vietnieks.
(3) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku un priekšnieka vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no
amata šā likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
(4) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks veic šā likuma 33.panta trešajā daļā noteiktās funkcijas
attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā.”
6. Izslēgt 42.1 pantu.
7. Izslēgt 50.2 panta trešajā daļā vārdus “zemesgrāmatu nodaļu”.
8. Izslēgt 71.panta trešo daļu.
9. Izteikt 73.pantu šādā redakcijā:
“73.pants. Tiesas un zemesgrāmatu nodaļas zīmogs
(1) Augstākajai tiesai ir zīmogs ar lielā valsts ģerboņa attēlu un attiecīgās tiesas nosaukumu.
(2) Apgabaltiesām, rajonu (pilsētu) tiesām un zemesgrāmatu nodaļām ir zīmogs ar papildinātā
mazā valsts ģerboņa attēlu un attiecīgās tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas nosaukumu.”

8

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 16 • 2011. gada 25. augustā

10. 73.1 pantā:
izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “vai zemesgrāmatu nodaļā”;
izslēgt pirmās daļas 1.punktu;
izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdus “zemesgrāmatu nodaļā vai”;
izslēgt otrās daļas 1.punktu.
11. 74.pantā:
papildināt panta nosaukumu pēc vārda “priekšsēdētāja” ar vārdiem “un zemesgrāmatu
nodaļas priekšnieka”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka pagaidu prombūtnes laikā viņu aizstāj zemesgrāmatu
nodaļas priekšnieka vietnieks.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja priekšsēdētāja vietnieks vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieks attiecīgā
rajona (pilsētas) tiesā nav iecelts vai arī ir iecelts, bet atrodas pagaidu prombūtnē, ar tieslietu
ministra rīkojumu rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju vai zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku
aizstāt uzdod vienam no šīs tiesas tiesnešiem.”
12. Izslēgt 75.panta otro daļu.
13. Izslēgt 89.11 panta pirmajā daļā vārdus “un zemesgrāmatu nodaļu”.
14. Izslēgt 15.1 nodaļu.
15. Izslēgt 107.1 panta otrās daļas 15., 16. un 17.punktā vārdus “un zemesgrāmatu nodaļu”.
16. Papildināt pārejas noteikumus ar 49., 50., 51., 52. un 53.punktu šādā redakcijā:
“49. Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši, kuri iecelti vai apstiprināti amatā līdz brīdim, kad stājas
spēkā grozījumi, kas paredz zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, pilda
šā likuma 30.panta 1.1 daļā paredzētos pienākumus zemesgrāmatu nodaļās atbilstoši to darbības
teritorijām.
50. Tiesnesim, kurš pilda savus amata pienākumus zemesgrāmatu nodaļā, tiek piešķirta
mantija un amata zīme.
51. Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, kuri iecelti amatā līdz brīdim, kad
stājas spēkā grozījumi, kas paredz zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā,
turpina pildīt attiecīgos pienākumus līdz pilnvaru termiņa beigām.
52. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 29.panta trešajā daļā
paredzētos noteikumus, kuros nosaka rajonu (pilsētu) tiesu, attiecīgo tiesu namu un zemesgrāmatu
nodaļu darbības teritorijas.
53. Rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļas izskata pieteikumus par izsoles aktu
apstiprināšanu pēc attiecīgo Civilprocesa likuma grozījumu spēkā stāšanās.”
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 21.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 3.augustā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.08.2011., Nr.120.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

383. 267L/19

Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un
Korejas Republiku, no otras puses

1.pants. 2010.gada 6.oktobrī Briselē parakstītais Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses (turpmāk —
Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ekonomikas ministrija.
3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 15.10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms
Nolīgums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 21.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 3.augustā
Publikācija un Nolīgums “Latvijas Vēstnesī” 3.08.2011., Nr.120.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

384. 268L/10

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:
1. 50.5 panta pirmajā daļā:
izslēgt 7.punktu;
papildināt daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71) personas, kurām neizciestais papildsods — probācijas uzraudzība — aizstāts ar
brīvības atņemšanu;”.
2. Aizstāt 50.10 panta otrajā daļā vārdus “iesniedz tiesai priekšlikumus par notiesāto nosacītu
atbrīvošanu pirms termiņa un arī par papildsoda — policijas kontrole — termiņa samazināšanu vai
atbrīvošanu no tā” ar vārdiem “un iesniedz tiesai priekšlikumus par notiesāto nosacītu atbrīvošanu
pirms termiņa”.
3. Izslēgt 50.11 panta pirmās daļas 5.punktu.
4. Izslēgt divdesmit otro nodaļu.
5. Papildināt kodeksu ar divdesmit ceturto “A” nodaļu šādā redakcijā:
“Divdesmit ceturtā “A” nodaļa
Probācijas uzraudzības izpildes kārtība
1
138. pants. Probācijas uzraudzības izpildes nodrošināšana
Notiesātajam piespriestā papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi nodrošina Valsts
probācijas dienests, sastādot probācijas uzraudzības plānu, nosakot pienākumus un kontrolējot
soda izpildes gaitu.
138.2 pants. Notiesātā pienākums pieteikties probācijas uzraudzības izpildes uzsākšanai
Notiesātajam, kuram piespriesta probācijas uzraudzība, piecu darbdienu laikā pēc atbrīvošanas
no brīvības atņemšanas soda vai aresta izpildes iestādes vai pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās
dienas ir jāierodas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai
dzīvesvietai, lai pieteiktos soda izpildes uzsākšanai.
138.3 pants. Probācijas uzraudzības plāns
Probācijas uzraudzības izpilde notiek saskaņā ar Valsts probācijas dienesta amatpersonas
sagatavoto probācijas uzraudzības plānu, kura sagatavošanā iesaista notiesāto personu.
Probācijas uzraudzības laikā Valsts probācijas dienesta amatpersona, kas veic notiesātā
uzraudzību, var grozīt probācijas uzraudzības plānu.
138.4 pants. Notiesātā pienākumi, izciešot probācijas uzraudzību
Personai, kurai tiesa piespriedusi probācijas uzraudzību, ir pienākums:
1) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus un likumīgās
prasības;
2) ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā Valsts probācijas
dienesta amatpersonas noteiktajā laikā;
3) informēt Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu
vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties paziņot par tās maiņu;
4) lūgt Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas
ilgāks par 15 dienām;
5) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par uzlikto pienākumu
izpildi;
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6) iesniegt Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par iztikas avotiem.
Probācijas uzraudzības laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, notiesātais nedrīkst
atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.
138.5 pants. Ar probācijas uzraudzību notiesātā tiesības
Izciešot papildsodu — probācijas uzraudzība —, notiesātajam ir tiesības:
1) piedalīties probācijas uzraudzības plāna sagatavošanā;
2) iepazīties ar probācijas uzraudzības plānu;
3) argumentēti lūgt, lai uzraudzības veikšanai norīko citu Valsts probācijas dienesta
amatpersonu;
4) argumentēti lūgt grozīt probācijas uzraudzības plānu.
138.6 pants. Probācijas uzraudzības laikā notiesātajam nosakāmie pienākumi
Valsts probācijas dienesta amatpersona nosaka ar probācijas uzraudzību notiesātajam vienu
vai vairākus šādus pienākumus:
1) aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
3) aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
4) aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas
dienesta atļaujas;
5) aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;
6) pienākumu ierasties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā;
7) pienākumu piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;
8) aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;
9) aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;
10) pienākumu kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas
dienesta norādīto speciālistu, ja notiesātais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu
saistītos papildu izdevumus vai notiesātajam tas nerada papildu izdevumus;
11) pienākumu pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas
līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.
7
138. pants. Probācijas uzraudzības atcelšana, termiņa samazināšana vai aizstāšana
Ja ar probācijas uzraudzību notiesātais ir veiksmīgi izcietis pusi no noteiktā soda termiņa,
Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt probācijas uzraudzību vai samazināt
probācijas uzraudzības termiņu.
Ja Valsts probācijas dienesta amatpersona konstatē, ka ar probācijas uzraudzību notiesātais
bez attaisnojoša iemesla pārkāpj šajā kodeksā noteiktos pienākumus vai izdara jaunu noziedzīgu
nodarījumu, tā sagatavo un nosūta tiesai iesniegumu par probācijas uzraudzības aizstāšanu ar
brīvības atņemšanu.
Probācijas uzraudzības izpildes termiņš tiek apturēts ar dienu, kad tiesai nosūtīts iesniegums
par probācijas uzraudzības aizstāšanu ar brīvības atņemšanu.”
6. Aizstāt 154.panta trešajā daļā vārdus “var izdarīt uzraudzības plānā nepieciešamos
grozījumus” ar vārdiem “var grozīt uzraudzības plānu”.
7. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:
“24. Papildsodu — policijas kontrole — turpina izciest personas, kurām tas piespriests, un
tām piemērojami šādi policijas kontroles izpildes nosacījumi:
1) personai, kurai ar tiesas spriedumu noteikta policijas kontrole, var piemērot šādus
ierobežojumus:
a) aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā,
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b)
c)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās,
aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez policijas
atļaujas,
d) pienākumu no vienas līdz četrām reizēm mēnesī ierasties policijas iestādē, lai
reģistrētos;
lai pārbaudītu, kā persona ievēro noteiktos ierobežojumus, policijas darbinieki var
to apmeklēt dzīvesvietā jebkurā diennakts laikā;
personai, kurai ar tiesas spriedumu noteikta policijas kontrole, konkrētus
ierobežojumus atbilstoši šā punkta 1.apakšpunktam nosaka policijas iestādes (pēc
minētās personas dzīvesvietas) priekšnieks;
policijas kontroles īstenošanai piemēro Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija
noteikumus Nr.479 “Papildsoda — policijas kontrole — īstenošanas kārtība”;
ja persona, kurai ar tiesas spriedumu noteikta policijas kontrole, ļaunprātīgi pārkāpj
tās noteikumus, rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā šī persona dzīvo,
pēc kontrolējošās policijas iestādes iesnieguma saskaņā ar Krimināllikumu un
Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā var neizciesto papildsodu aizstāt ar
brīvības atņemšanu. Šādas aizstāšanas gadījumā brīvības atņemšana izciešama daļēji
slēgtajā cietumā;
administratīvā komisija, lemjot par to, vai nosūtīt tiesai ierosinājumu par tāda
notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, kuram kā papildsods
noteikta policijas kontrole, var lemt arī par to, vai nosūtīt tiesai priekšlikumu par
papildsoda termiņa samazināšanu vai papildsoda atcelšanu. Iesniegums iesniedzams
rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde;
ja notiesātais, kuram kā papildsods noteikta policijas kontrole, šā soda izciešanas
laikā ar priekšzīmīgu uzvedību pierāda, ka viņš ir labojies, kontrolējošās policijas
iestādes priekšnieks var ierosināt rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā
notiesātā persona dzīvo, samazināt papildsoda termiņu vai atcelt papildsodu;
Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība nekavējoties nosūta bāriņtiesai informāciju
par notiesāto, ja papildsoda — policijas kontrole — izpildes laikā iegūtas ziņas, kas
rada pamatotas aizdomas par iespējamu bērna veselības, dzīvības vai pilnvērtīgas
attīstības apdraudējumu, un notiesātais dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni.
Informācijā norāda notiesātā vārdu, uzvārdu, personas kodu, Krimināllikuma pantu,
pēc kura viņš notiesāts, piespriestās policijas kontroles termiņu un informāciju, kas
norāda uz iespējamu bērna apdraudējumu. Šo informāciju nosūta bāriņtiesai, kuras
darbības teritorijā uzturas notiesātais un iespējami apdraudētais bērns. Minētajai
informācijai ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.”

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 21.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 3.augustā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.08.2011., Nr.120.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

385. 269L/10

Grozījumi likumā “Par policiju”

Izdarīt likumā “Par policiju” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs,
1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994,
13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001,
21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 2., 10., 22.nr.; 2006, 14., 20.nr.;
2008, 14.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 157., 183.nr.) šādus grozījumus:
1. 10.pantā:
izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) reģistrēt iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem
likumpārkāpumiem, par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības
drošību, un par tajos iesaistītajām personām, savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju,
kā arī nodot kompetentām amatpersonām un institūcijām saņemto informāciju
par personu vai sabiedrības drošību apdraudošiem notikumiem (avārijām,
ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskām nelaimēm un citiem gadījumiem);”;
izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:
“9) īstenot Ministru kabineta noteikto objektu un kritiskās infrastruktūras fiziskās
drošības pasākumus;”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Ministru kabinets nosaka šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto iesniegumu un
informācijas reģistrēšanas kārtību, apjomu un glabāšanas termiņus, kā arī reaģēšanas laiku, ja
saņemta informācija par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem,
kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību.”
2. Papildināt 12.panta pirmo daļu ar 20.2 punktu šādā redakcijā:
“202) veikt autopārvadājumu uzraudzību un kontroli;”.
3. Izteikt 13.panta piekto daļu šādā redakcijā:
“Uzsākot personas apsargāšanu vai konvojēšanu, kā arī pirms šīs personas ievietošanas
pagaidu turēšanas telpā, šim nolūkam paredzētajā transportlīdzeklī vai uz laiku norobežotā
pagaidu turēšanas vietā personu pārmeklē tā paša dzimuma policijas darbinieks un pārbauda pie
šīs personas esošās mantas, lai izņemtu priekšmetus, kurus tā var izmantot uzbrukumam policijas
darbiniekam vai ar kuriem iespējams nodarīt miesas bojājumus citiem cilvēkiem vai sev.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 21.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 3.augustā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.08.2011., Nr.120.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

386. 270L/10

Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2004, 2.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis,
2010, 183.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus “persona, kurai tiek sniegta postpenitenciārā palīdzība” ar
vārdiem “ar probācijas uzraudzību notiesātā persona vai persona, kurai ar prokurora priekšrakstu
par sodu noteikts papildsods — probācijas uzraudzība”.
2. Papildināt 6.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:
“9) nodrošināt papildsoda — probācijas uzraudzība — izpildi.”
3. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:
“11.1 pants. Papildsoda — probācijas uzraudzība — izpilde
Valsts probācijas dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina papildsoda —
probācijas uzraudzība — izpildi.”
4. Papildināt 25.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Valsts probācijas dienesta ierēdņiem, nodrošinot papildsoda — probācijas uzraudzība —
izpildi, papildus šā panta pirmajā un 1.1 daļā noteiktajām tiesībām ir šā panta otrās daļas 1., 2.
un 4.punktā minētās tiesības, kā arī tiesības probācijas klientam noteikt kriminālsodu izpildi
reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus un kontrolēt to izpildi.”
5. Papildināt pārejas noteikumu 5.punktu ar vārdiem “izņemot gadījumus, kad persona
notiesāta par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību”.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.oktobrī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 21.jūlijā.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 3.augustā
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.08.2011., Nr.120.
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387. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.augusta sēdē apstiprinājusi Ditas Roles 10.Saeimas
deputātes pilnvaras.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 4.augustā
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