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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

456. 1386L/9

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14., 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.;
2007, 12., 15.nr.; 2008, 3., 21.nr.; 2009, 3., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.pantu ar 33.punktu šādā redakcijā:
“33) tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums — pasākumu kopums, kas nodrošina personas
funkcionālo novērtēšanu, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu,
lietošanas apmācību, remontu, aprites nodrošināšanu, kā arī piegādi personas
dzīvesvietā.”
2. Papildināt 4.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Personai ar prognozējamu invaliditāti ir tiesības saņemt Invaliditātes likumā noteiktos
sociālos pakalpojumus.”
3. Izteikt 7.panta 1.punktu šādā redakcijā:
“1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā
skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju
saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;”.
4. 13.pantā:
izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajām
personām;”;
1
aizstāt 2. daļas pirmajā teikumā un 2.2 daļas pirmajā teikumā vārdus “noteiktos tehniskos
palīglīdzekļus” ar vārdiem “noteikto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu”.
5. Izslēgt 15.1 panta otrajā daļā vārdus “saskaņā ar Publisko aģentūru likumu apstiprināts”.
6. Izteikt 24.panta tekstu šādā redakcijā:
“Lai sekmētu valstī un pašvaldībā pieejamo resursu izmantošanu un nodrošinātu personas
iekļaušanos sabiedrībā, sociālais dienests vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs katrai
sociāli rehabilitējamai personai izstrādā un īsteno individuālās sociālās rehabilitācijas plānu.”
7. 25.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus ir tiesības saņemt šādām personām ar ilgstošiem
vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas
ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību:
1) visu grupu invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
2) personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu
funkcionālo mazspēju;
3) personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība
noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā;
4) personām ar anatomiskiem defektiem — protēzi vai ortopēdiskos apavus.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā panta pirmajā daļā noteiktās personas ar tiflotehnikas un surdotehnikas pakalpojumiem
nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība, bet ar pārējo tehnisko
4
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palīglīdzekļu pakalpojumiem — valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas
centrs “Vaivari””, kura:
1) organizē pakalpojumu sniegšanas sistēmu, ņemot vērā teritoriālo principu, un izdod
administratīvos aktus par pakalpojumu piešķiršanu konkrētām personām;
2) nosaka pakalpojumu sniedzējus atbilstoši šā likuma 13.pantā noteiktajam;
3) nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu un šā izlietojuma
kontroli;
4) organizē tehnisko palīglīdzekļu apriti — datubāzu veidošanu un uzturēšanu attiecībā
uz tehniskajiem palīglīdzekļiem, rindām pakalpojumu saņemšanai un pakalpojumu
saņēmušajām personām un citiem ar pakalpojumu nodrošināšanu saistītiem
jautājumiem;
5) informē sabiedrību par pakalpojumu saņemšanas iespējām.”
8. Aizstāt pārejas noteikumos skaitļus un vārdus “17. Šā likuma 13.panta pirmās daļas
3.1 punkts un 13.panta pirmās daļas 11.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un
vārdiem “17.1 Šā likuma 13.panta pirmās daļas 3.1 punkts un 13.panta pirmās daļas 11.punkts stājas
spēkā 2013.gada 1.janvārī”.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

457. 1387L/9

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.;
2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 2., 24.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2009,
1.,15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 175., 200.nr.; 2010, 102., 131.nr.) šādus grozījumus:
1. 6.pantā:
papildināt pirmās daļas 6.punktu pēc skaitļa “7.” ar vārdu un skaitli “un 9.1”;
papildināt pirmo daļu ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:
“17) parāda summu, par kuru nodokļa maksātājs nav veicis norēķinus un par kuru preču
pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atbilstoši šā likuma 9.1 panta pirmās daļas
7.punktam ir informējis nodokļa maksātāju — debitoru;
18) parāda summu, par kuru saskaņā ar šā likuma 9.1 pantu izveidots uzkrājums
nedrošiem parādiem, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
a) parāds nav atgūts triju pirmstaksācijas periodu laikā pēc tam, kad izveidots
uzkrājums nedrošiem parādiem,
b) parāds neatbilst šā likuma 9.panta nosacījumiem, bet izveidotais uzkrājums ir
norakstīts pirms šā punkta “a” apakšpunktā minētā termiņa un nav iekļauts
ieņēmumos;
19) starpību starp nodotā (cedētā) parāda vērtību un naudas summu, kas iegūta par
prasījuma tiesību nodošanu (cedēšanu) citai personai.”;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šā panta pirmās daļas 19.punktu nepiemēro, ja ir ievēroti pirmie divi un viens no
pārējiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem:
1) cesionārs ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs vai uzņēmumu ienākuma
nodoklim pielīdzināta nodokļa maksātājs;
2) cesionārs ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts
rezidents, vai tās valsts rezidents, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija
ir stājusies spēkā;
3) cesijas darījums nenotiek ar saistītu uzņēmumu vai ar uzņēmumu saistītu personu;
4) cesijas darījuma, kas notiek ar saistītu uzņēmumu vai ar uzņēmumu saistītu personu,
vērtība atbilst tā tirgus vērtībai.”;
papildināt ceturtās daļas 3.punktu pēc skaitļa “7.” ar vārdu un skaitli “un 9.1”;
papildināt ceturto daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:
“13) par summām, par kurām saskaņā ar šā panta pirmās daļas 17.punktu iepriekšējos
taksācijas periodos ir palielināts ar nodokli apliekamais ienākums, bet par kurām
nodokļa maksātājs taksācijas periodā ir veicis norēķinus.”
2. Izslēgt 9.panta ceturto daļu.
3. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Uzkrājumi nedrošiem parādiem
(1) Ar nodokli apliekamo ienākumu nodokļa maksātājs nepalielina par to atskaitījumu
6
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summu, par kuru taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu ir palielināti
nedrošiem parādiem paredzētie uzkrājumi, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
1) parāda saistību izpildes diena ir iestājusies pirms vairāk nekā sešiem mēnešiem, bet
ne agrāk kā 2009.gada 1.janvārī;
2) ienākums, kas attiecas uz šiem parādiem, ir iekļauts apliekamā ienākuma aprēķinā;
3) debitors ir juridiskā persona, kura ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas
Ekonomikas zonas valsts rezidents, vai tās valsts rezidents, ar kuru Latvija ir
noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā;
4) nodokļu maksātājs un debitors nav saistīti uzņēmumi vai kāds no viņiem nav ar
uzņēmumu saistīta persona;
5) darījumi ar debitoru ir pārtraukti vismaz pirms sešiem mēnešiem un nav atjaunoti;
6) nodokļa maksātājs var pierādīt, ka ir veicis pasākumus nedrošā parāda atgūšanai;
7) nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 31.decembrim rakstveidā ir informējis preču
vai pakalpojumu saņēmēju — debitoru par to, ka par attiecīgā parāda summu
(norādot darījuma dokumenta rekvizītus) tiek veidots uzkrājums nedrošiem
parādiem saskaņā ar šo pantu.
(2) Nedrošiem parādiem paredzēto uzkrājumu palielinājuma summa, kas noteikta atbilstoši
šā panta pirmajai daļai, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no taksācijas perioda ar nodokli apliekamā
ienākuma (pēc apliekamā ienākuma koriģēšanas).”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 94., 95., 96. un 97.punktu šādā redakcijā:
“94. Grozījumus šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktā, 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz
tās papildināšanu ar 17.punktu, 6.panta ceturtās daļas 3.punktā piemēro ar taksācijas periodu, kas
sākas 2011.gadā, līdz taksācijas periodam, kas sākas 2013.gadā.
95. Grozījumus šā likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz tās papildināšanu ar 18.punktu
un 6.panta ceturtajā daļā attiecībā uz tās papildināšanu ar 13.punktu piemēro ar taksācijas periodu,
kas sākas 2011.gadā.
96. Grozījumus šā likuma 6.panta pirmajā daļā attiecībā uz tās papildināšanu ar 19.punktu,
6.pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar 2.1 daļu un grozījumu 9.pantā attiecībā uz ceturtās daļas
izslēgšanu piemēro ar taksācijas periodu, kas sākas 2010.gadā.
97. Šā likuma 9.1 pantu piemēro uzkrājumiem nedrošiem parādiem, kas izveidoti, sākot ar
taksācijas periodu, kas sākas 2011.gadā, līdz taksācijas periodam, kas sākas 2013.gadā.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.

7

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2010. gada 11. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

458. 1388L/9

		

		

Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas
drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par
sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta
1981.gadā Briselē, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija
Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola
1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu,
Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu
protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo
nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu
maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc
dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē
Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par
Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas
vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada
27.jūnija Protokolu

1.pants. 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskā
konvencija par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē (turpmāk
— Konvencija), Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokols (turpmāk — Papildprotokols),
Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokols (turpmāk —
Papildprotokola Grozījumu protokols), Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokols
(turpmāk — Konvencijas Grozījumu protokols), 1981.gada 12.februāra Daudzpusējais nolīgums par
aeronavigācijas pakalpojumu maksām (turpmāk — Nolīgums), 1997.gada 27.jūnija Protokols, ar
ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju (turpmāk — 1997.gada 27.jūnija
Protokols), un 2002.gada 8.oktobra Protokols par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai,
kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu (turpmāk — 2002.gada
8.oktobra Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Konvencijā, Papildprotokolā, Papildprotokola Grozījumu protokolā, Konvencijas
Grozījumu protokolā, Nolīgumā, 1997.gada 27.jūnija Protokolā un 2002.gada 8.oktobra Protokolā
paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.
3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 36.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu
ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
5.pants. Papildprotokola Grozījumu protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un
kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
6.pants. Konvencijas Grozījumu protokols stājas spēkā tā XL pantā noteiktajā laikā un kārtīb,
un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
7.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
8.pants. 1997.gada 27.jūnija Protokols stājas spēkā tā II pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un
Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
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9.pants. 2002.gada 8.oktobra Protokols stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un
Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
10.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu
izsludināma Konvencija, Papildprotokols, Papildprotokola Grozījumu protokols, Konvencijas
Grozījumu protokols, Nolīgums, 1997.gada 27.jūnija Protokols un 2002.gada 8.oktobra Protokols
franču valodā un to tulkojums latviešu valodā.
11.pants. Ikgadējo maksu par dalību Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā
(Eirokontrolē) sedz valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, iekļaujot to valsts akciju
sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” sniegto pakalpojumu tarifos.
12.pants. Visus ar iespējamo tiesvedību Hāgas Pastāvīgajā šķīrējtiesā saistītos izdevumus
sedz no valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” līdzekļiem.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija un pielikumi “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

459. 1389L/9

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 8.,
21., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 10., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.pantu ar 27.punktu šādā redakcijā:
“27) vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma (turpmāk — veselības
informācijas sistēma) — strukturizēta veselības nozares informācijas sistēma, kas
ietver atsevišķas veselības nozares informācijas datu kopas un nodrošina to vienotu
darbību.”
2. Papildināt likumu ar 56.1 pantu šādā redakcijā:
“56.1 pants. (1) Ja ārstniecības iestāde sniedz palīdzību pacientam un ir pamats uzskatīt, ka
pacients cietis no vardarbības, ārstniecības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā
paziņo par to Valsts policijai.
(2) Ja ārstniecības iestāde sniedz palīdzību nepilngadīgam pacientam un ir pamats uzskatīt,
ka pacients cietis no pienācīgas aprūpes un uzraudzības trūkuma vai cita bērnu tiesību pārkāpuma,
ārstniecības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā paziņo par to Valsts policijai.”
3. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:
“XIV nodaļa. Veselības informācijas sistēma
78.pants. (1) Lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu un atvieglotu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu, veselības nozares datus uzkrāj veselības informācijas sistēmā.
(2) Ministru kabinets nosaka veselības informācijas sistēmas pārzini, veselības informācijas
sistēmā glabājamos datus un to apstrādes kārtību, kā arī datu izsniegšanas kārtību.
(3) Veselības informācijas sistēmas pārzinis ir tiesīgs šīs sistēmas turētāja funkcijas nodot
citai pilnvarotai institūcijai vai vairākām institūcijām. Ministru kabinets nosaka institūcijas, kurām
veselības informācijas sistēmas pārzinis ir tiesīgs nodot minētās sistēmas turētāja funkcijas, un
attiecīgajām institūcijām piešķiramās datu kopas.
79.pants. (1) Lai nodrošinātu patiesas un aktuālas informācijas uzkrāšanu un ziņu pilnīgumu
veselības informācijas sistēmā, šīs sistēmas pārzinis vai turētājs, ja veselības informācijas sistēmas
turētāja funkcijas nodotas pilnvarotai institūcijai, ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt
informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām un
pacientiem.
(2) Veselības informācijas sistēmā uzkrātās ziņas par pacientiem sniedz saskaņā ar Pacientu
tiesību likumu. Pārējās ziņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez maksas sniedz:
1) ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām
atbilstoši to kompetencei;
2) ārstniecības iestādes darbiniekiem (piemēram, ārstniecības iestādes reģistratūras
darbinieks) atbilstoši amata pienākumu izpildei;
3) zāļu ražošanas uzņēmumiem, zāļu lieltirgotavām, aptiekām, farmaceitiem un
farmaceitu asistentiem atbilstoši to kompetencei.
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80.pants. Veselības informācijas sistēmas pārzinis vai turētājs, ja šīs sistēmas turētāja
funkcijas ir nodotas pilnvarotai institūcijai, ir tiesīgs neinformēt datu subjektu par personas datu
apstrādi veselības informācijas sistēmā, ja vien datu subjekts to īpaši nepieprasa un ja personas datu
apstrāde ir nepieciešama:
1) ārstniecības vajadzībām;
2) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vai to administrēšanai;
3) zāļu un medicīnisko ierīču izplatīšanai vai to administrēšanai;
4) valsts noteiktās statistiskās informācijas vākšanai.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

460. 1390L/9

Par Grozījumu Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības
konvencijā

1.pants. 2005.gada 8.jūlijā pieņemtais Grozījums Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības
konvencijā (turpmāk — Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Vides ministriju koordinē Grozījumā paredzēto
saistību izpildi.
3.pants. Grozījums stājas spēkā Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijas 20.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
Grozījums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

461. 1391L/9

Par Latvijas Republikas valdības un Indijas
Republikas valdības līgumu par ieguldījumu
veicināšanu un aizsardzību

1.pants. 2010.gada 18.februārī Deli parakstītais Latvijas Republikas valdības un Indijas
Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (turpmāk — Līgums) ar šo
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par
to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms
Līgums latviešu un angļu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija un pielikumi “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

462. 1392L/9

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 38.panta astoto daļu pēc vārda “kreditora” ar vārdiem “vai darbinieka”.
2. Izslēgt 137.panta 10.punktā vārdus “izņemot izsoļu organizēšanu”.
3. 142.panta pirmajā daļā:
aizstāt skaitli “154” ar skaitli “153”;
izslēgt vārdus “fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanai”.
4. 149.pantā:
aizstāt trešajā daļā vārdu “Paziņojumam” ar vārdiem “Nosūtot kreditoriem paziņojumu”;
izslēgt sestajā daļā vārdus “un fiziskās personas saistību dzēšanas plāns”.
5. Izslēgt 156.panta nosaukumā vārdus “Parādnieka un”.
6. Aizstāt 168.panta otrajā daļā skaitli un vārdus “112.panta piektajai” ar skaitli un vārdiem
“119.panta ceturtajai”.
7. Aizstāt 169.panta piektajā daļā vārdu “atcelšanas” ar vārdu “iecelšanas”.
Likums stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.201o., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

463. 1393L/9

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma
nodokli”

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.;
2005, 24.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 106.
nr.) šādus grozījumus:
1. 1.pantā:
papildināt otrās daļas 9.punktu pēc vārdiem “sabiedrību garāžas” ar vārdiem “un garāžu
īpašnieku biedrību garāžas, to skaitā garāžas, kuras garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
un garāžu īpašnieku biedrība ir atsavinājusi par labu fiziskajai personai un kuras ir reģistrētas
zemesgrāmatā kā atsevišķs nekustamais īpašums”;
papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “izīrēšanu dzīvošanai” ar vārdiem “vai fiziskās personas
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas telpu grupas, kuras funkcionālā izmantošana ir saistīta ar
dzīvošanu (garāža, autostāvvieta, pagrabs, noliktava un saimniecības telpa), iznomāšanu fiziskajai
personai, kura to neizmanto saimnieciskajā darbībā”.
2. 3.pantā:
izteikt pirmās daļas 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“2) dzīvojamām mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,
un citām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu
(garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:”;
papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:
“(9) Nodokļa maksātāja pienākums ir viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības
uzsākšanu un izbeigšanu šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajos objektos, kā arī par šo objektu
funkcionālās izmantošanas izmaiņām, kuru rezultātā piemērotā nodokļa likme neatbilst šā panta
nosacījumiem.
(10) Šā panta devītajā daļā minētās izmaiņas tiek ņemtas vērā nodokļa aprēķinā ar nākamo
mēnesi pēc to rašanās.”
3. Aizstāt 4.panta otrajā daļā skaitli un vārdus “3.panta pirmo daļu” ar skaitļiem un vārdiem
“3.panta pirmo un 1.1 daļu”.
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 36. un 37.punktu šādā redakcijā:
“36. Grozījumi šā likuma 1.panta otrās daļas 9.punktā, 1.panta ceturtajā daļā un 3.panta
pirmās daļas 2.punktā tiek piemēroti nodokļa aprēķinam, sākot ar 2010.gada 1.janvāri.
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37. Ja 2011.gadā kadastrālā vērtība ir aktualizēta nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas
rezultātā un nekustamā īpašuma viena kvadrātmetra aktualizētā kadastrālā vērtība ir mazāka nekā
viena kvadrātmetra kadastrālā vērtība taksācijas gada 1.janvārī, aktualizētā kadastrālā vērtība
nodokļa aprēķinam par 2011.gadu tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc kadastrālās vērtības
aktualizēšanas.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

464. 1394L/9

Par Protokolu, ar ko groza Protokolu par pārejas
noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas
Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību
un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas
līgumam

1.pants. 2010.gada 23.jūnijā Briselē parakstītais Protokols, ar ko groza Protokolu par pārejas
noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības
darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam (turpmāk — Protokols), ar šo
likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.
3.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms
Protokols latviešu valodā.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija un pielikumi “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

465. 1395L/9

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “licencēta uzņēmējsabiedrība” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar
vārdiem “licencēta kapitālsabiedrība” (attiecīgā skaitlī un locījumā) un vārdu “uzņēmējdarbība”
(attiecīgā locījumā) — ar vārdu “komercdarbība” (attiecīgā locījumā).
2. 1.pantā:
izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2) licencēta kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kas noslēgusi ar Ventspils brīvostas
pārvaldi (turpmāk — Brīvostas pārvalde) līgumu par licencētu komercdarbību
Ventspils brīvostas teritorijā un saņēmusi Brīvostas pārvaldes atļauju šādai darbībai;”;
aizstāt 4.punktā vārdus “uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu)” ar vārdu “komersantu”.
3. 3.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī
komersanti, kas nav saņēmuši atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Ventspils brīvostā, un
ievērojot šā likuma 12.panta trešās daļas nosacījumus.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ievest preces Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā
un izvest no tās drīkst tikai caur caurlaides punktiem saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto
kārtību.”
4. 4.pantā:
izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt
vai citādi atsavināt Likumā par ostām noteiktajā kārtībā.
(4) Brīvostas pārvaldei saskaņā ar Likumu par ostām ir tiesības nodibināt personālservitūtu
uz fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem
Brīvosta. Brīvostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fiziskajām un juridiskajām personām
piederošo zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to komersantiem, kas darbojas Brīvostas
teritorijā. Brīvostas pārvaldes iznomāto zemi nodot tālāk apakšnomā drīkst vienīgi ar Brīvostas
pārvaldes atļauju.
(5) Servitūta lietotājs var būvēt uz tā teritorijā esošās zemes ostas darbībai nepieciešamās ēkas
un būves, kā arī atļaut tās būvēt komersantiem, kuriem zeme nodota nomā, nosakot līgumā rīcību
ar šīm ēkām un būvēm zemes nomas līguma izbeigšanas gadījumā.”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Brīvostas pārvalde maksā nodokļus un sedz izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu,
bet pārējās uz zemi gulstošās nastas nes un pilda zemes īpašnieks. Ja Brīvostas pārvalde neizmanto
šā panta ceturtajā daļā piešķirtās tiesības nodibināt personālservitūtu uz fiziskajām un juridiskajām
personām piederošo zemi, tādējādi neierobežojot zemes īpašnieka tiesības, attiecīgos nodokļus un
izdevumus, kas saistīti ar zemes uzturēšanu, maksā zemes īpašnieks.”;
izslēgt devītās daļas pirmo teikumu.
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5. 5.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Brīvostas pārvaldīšanu veic Brīvostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām.
Brīvostas pārvaldes kompetenci nosaka šis likums, Likums par ostām, Ventspils brīvostas pārvaldes
nolikums un Ventspils brīvostas noteikumi, kas reglamentē Brīvostas iekšējo režīmu.”;
izslēgt otro daļu.
6. Izteikt 8. un 9.pantu šādā redakcijā:
“8.pants. Preču izvešana no licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijas
Preču izvešana no licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijas notiek saskaņā ar
Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču izvešanu no brīvo zonu teritorijām.
9.pants. Preču ievešana licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā
Preču ievešana Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā
notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču ievešanu brīvo zonu
teritorijās.”
7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:
“11.pants. Fizisko personu pakļautība muitai
Fiziskās personas, šķērsojot brīvās zonas teritorijas robežu, ir pakļautas muitas kontrolei.”
8. 12.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Lai darbotos Brīvostā licencētas kapitālsabiedrības statusā, licencētai kapitālsabiedrībai
ir jābūt reģistrētai Latvijas Republikā ar juridisko adresi Ventspils pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Preču (kravu) kraušanas, glabāšanas, apstrādes un citus pakalpojumus un preču ražošanu
brīvās zonas režīmā veic kapitālsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu par licencētu komercdarbību
brīvās zonas režīmā un saņēmušas atļauju šādu darbību veikšanai.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, Brīvostas teritorijā
drīkst veikt komercdarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un
pakļaujoties Brīvostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem
un licencētajām kapitālsabiedrībām, kuras nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt
komercdarbību brīvo zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai,
kas piemēro brīvās zonas režīmu, vai Brīvostas pārvaldei.”
9. 13.pantā:
aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem)” ar vārdu
“kapitālsabiedrībām” un vārdus “muitas robežas caurlaides punktiem” — ar vārdiem “caurlaides
punktiem”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Licencētas kapitālsabiedrības nedrīkst veikt komercdarbību ārpus tām nostiprinātās un
atbilstoši norobežotās teritorijas, izņemot šā panta trešajā daļā norādītās darbības.”;
izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus
norobežotās teritorijas;”.
10. Izteikt 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:
“14.pants.
Kārtība, kādā noslēdzams līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā
un izsniedzama atļauja
(1) Pretendēt uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kas
Brīvostā jau nodibināta vai tiks nodibināta nākotnē (pretendents ir dibinātājs), ja:
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1)

kapitālsabiedrības darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības
programmai, ko apstiprinājusi Brīvostas valde;
2) kapitālsabiedrības dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi (ja
kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) atbilst šādiem nosacījumiem:
a) laba reputācija,
b) stabils finansiālais stāvoklis,
c) pieredze komercdarbības jomā (šādu informāciju neprasa pašvaldībām un
valstij kā dibinātājiem un dalībniekiem).
(2) Līgumus par licencētu komercdarbību Brīvostā noslēdz par konkrētiem darbības veidiem
(piemēram, kraušana, preču ražošana, glabāšana). Līgumu var noslēgt par vairākiem darbības
veidiem.
(3) Kapitālsabiedrība, kura pretendē uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu, iesniedz
izskatīšanai Ostas valdē šādus dokumentus:
1) iesniegumu;
2) kapitālsabiedrības apliecinātu Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības
kopiju;
3) kapitālsabiedrības apliecinātu statūtu kopiju;
4) zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par pēdējiem diviem
gadiem (vai — ar Brīvostas valdes piekrišanu — saīsināta pārskata norakstu);
5) darbības programmu, ietverot investīciju programmu;
6) citu būtisku informāciju par kapitālsabiedrību un tās dibinātājiem pēc Brīvostas
valdes lēmuma;
7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par kapitālsabiedrības teritorijas
atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja kapitālsabiedrība vēlas noslēgt līgumu
par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā.
(4) Lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu Brīvostas valde pieņem triju mēnešu
laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pretendenta iesniegumu noraida,
ja pretendents neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem. Līgumu par licencētu
komercdarbību brīvās zonas režīmā noslēdz pēc tam, kad Brīvostas pārvaldei iesniegta šā panta
trešās daļas 7.punktā minētā izziņa.
(5) Lēmumu par līguma slēgšanu ar kapitālsabiedrību, kura vēl nav nodibināta, Brīvostas
valde var pieņemt, pamatojoties uz dibināšanas līgumu un darbības programmas projektiem,
vienlaikus izsniedzot pagaidu atļauju. Lēmums par līguma slēgšanu ir spēkā sešus mēnešus. Ja šajā
laikā kapitālsabiedrība nav nodibināta, lēmums zaudē spēku.
(6) Līgums par licencētu komercdarbību ir pamats, lai Brīvostas pārvalde izsniegtu atļauju
licencētas komercdarbības veikšanai Brīvostā. Brīvostas pārvalde nodrošina atļauju uzskaiti.
15.pants.
Kārtība, kādā līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā izbeidzams
pirms termiņa un atļauja anulējama
(1) Līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā var izbeigt pirms termiņa ar Brīvostas
valdes lēmumu, ja tiek konstatēts, ka licencēta kapitālsabiedrība pārkāpj likumus, citus normatīvos
aktus vai noslēgto līgumu.
(2) Vienlaikus ar lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu Brīvostas valde pieņem
lēmumu par atļaujas anulēšanu un nosaka datumu, ar kuru lēmums izpildāms. Brīvostas valdes
pieņemto lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu un atļaujas anulēšanu izpildes termiņš
nedrīkst būt īsāks par 60 dienām. Brīvostas pārvalde piecu darbdienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu
dienestam par Brīvostas valdes pieņemtajiem lēmumiem par atļaujas anulēšanu.
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(3) Kapitālsabiedrība, kurai anulēta atļauja licencētai komercdarbībai Brīvostā, ir tiesīga veikt
komercdarbību saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, ja vien pārkāpumu rakstura dēļ tai likumā
noteiktajā kārtībā netiek aizliegta komercdarbība.
(4) Brīvostas valde pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu pieņemšanas
uzaicina kapitālsabiedrību sniegt rakstveida paskaidrojumu. Uzaicinājumā norāda paskaidrojuma
iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Paskaidrojuma neiesniegšana nav
šķērslis lēmuma pieņemšanai.
16.pants.
Kārtība, kādā pārsūdzami Brīvostas valdes pieņemtie lēmumi par atļaujas
izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa
izbeigšanu
(1) Saskaņā ar šā likuma 14. un 15.pantu Brīvostas valdes pieņemtos lēmumus par
atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu
kapitālsabiedrības darbībai brīvās zonas režīmā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
(2) Brīvostas valdes pieņemto lēmumu pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu izpildi.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.

21

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2010. gada 11. novembrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

466. 1396L/9

Grozījumi Rīgas brīvostas likumā

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2000, 8.nr.; 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “licencēta uzņēmējsabiedrība” (attiecīgā skaitlī un locījumā)
ar vārdiem “licencēta kapitālsabiedrība” (attiecīgā skaitlī un locījumā), vārdu “uzņēmējdarbība”
(attiecīgā locījumā) — ar vārdu “komercdarbība” (attiecīgā locījumā).
2. 1.pantā:
izslēgt 2.punktu;
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3) licencēta kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kas noslēgusi ar Rīgas brīvostas
pārvaldi (turpmāk — Ostas pārvalde) līgumu par licencētu komercdarbību Rīgas
brīvostas teritorijā un saņēmusi Ostas pārvaldes atļauju šādai darbībai;”;
aizstāt 4.punktā vārdus “uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)” ar vārdu “kapitālsabiedrībām”.
3. 3.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī
komercsabiedrības, kas noslēgušas ar Ostas pārvaldi līgumu par darbību Brīvostas teritorijā saskaņā
ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu, un ievērojot šā likuma 10.panta trešās daļas
nosacījumus.”;
izslēgt otro daļu;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Ievest preces Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā
un izvest no tās drīkst tikai caur caurlaides punktiem saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto
kārtību.”
4. Izteikt 4.panta trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt
vai citādi atsavināt Likumā par ostām noteiktajā kārtībā.
(4) Ar šo likumu par labu Ostas pārvaldei tiek nodibināts personālservitūts uz fiziskajām
un juridiskajām personām piederošo zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem Brīvosta. Ostas
pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi
izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to komersantiem, kas darbojas Brīvostas teritorijā. Ostas
pārvaldes iznomāto zemi nodot tālāk apakšnomā drīkst vienīgi ar Ostas pārvaldes atļauju.
(5) Servitūta lietotājs var būvēt uz tā teritorijā esošās zemes ostas darbībai nepieciešamās ēkas
un būves, kā arī atļaut tās būvēt komersantiem, kuriem zeme nodota nomā, nosakot līgumā rīcību
ar šīm ēkām un būvēm zemes nomas līguma izbeigšanas gadījumā.”
5. 5.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Brīvostas pārvaldīšanu veic Ostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām.
Ostas pārvaldes kompetenci nosaka šis likums, Likums par ostām, Rīgas brīvostas pārvaldes
nolikums un Rīgas brīvostas noteikumi, kas reglamentē Brīvostas iekšējo režīmu.”;
aizstāt otrajā daļā vārdus “pārvalde ir juridiskā persona. Tai” ar vārdu “pārvaldei”.
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6. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:
“7.pants. Preču ievešana licencētas kapitālsabiedrības brīvajās zonās un izvešana no tām
Preču ievešana Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā
un izvešana no tās notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču
ievešanu brīvo zonu teritorijās un izvešanu no tām.”
7. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:
“9.pants. Fizisko personu pakļautība muitai
Fiziskās personas, šķērsojot brīvās zonas teritorijas robežu, ir pakļautas muitas kontrolei.”
8. 10.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Preču (kravu) kraušanas, piegādes, glabāšanas, apstrādes un citus pakalpojumus un
preču ražošanu brīvās zonas režīmā veic kapitālsabiedrības, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, ir
noslēgušas līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā un saņēmušas Ostas pārvaldes
atļauju šādu darbību veikšanai.”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, Brīvostas teritorijā drīkst
veikt komercdarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties
Ostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem un licencētajām
kapitālsabiedrībām, kas nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt komercdarbību brīvo
zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās
zonas režīmu, vai Ostas pārvaldei.”
9. 11.pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Brīvās zonas režīms piemērojams tikai tādām kapitālsabiedrībām, kuru teritorija Brīvostā
ir norobežota un nodrošināta ar attiecīgi iekārtotiem vienu vai vairākiem caurlaides punktiem un
apsardzi, kas nodrošina to, lai preču un personu kustība uz licencētas kapitālsabiedrības teritoriju
un no tās atbilstu muitas prasībām. Katra licencētā kapitālsabiedrība nodrošina savas teritorijas
apsardzību.
(2) Licencētas kapitālsabiedrības nedrīkst veikt komercdarbību ārpus Brīvostas teritorijas,
izņemot šā panta trešajā daļā norādītās darbības.”;
aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus “uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)” ar vārdu
“kapitālsabiedrības”.
10. Izteikt 12., 13. un 14.pantu šādā redakcijā:
“12.pants.
Kārtība, kādā noslēdzams līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā
un izsniedzama atļauja
(1) Pretendēt uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kas
Brīvostā jau nodibināta vai tiks nodibināta nākotnē (pretendents ir dibinātājs), ja:
1) kapitālsabiedrības darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības
programmai, ko apstiprinājusi Ostas valde;
2) kapitālsabiedrības dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi (ja
kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) atbilst šādiem nosacījumiem:
a) laba reputācija,
b) stabils finansiālais stāvoklis,
c) pieredze komercdarbības jomā (šādu informāciju neprasa pašvaldībām un
valstij kā dibinātājiem un dalībniekiem).
(2) Līgumus par licencētu komercdarbību Brīvostā noslēdz par konkrētiem darbības veidiem.
Līgumu var noslēgt par vairākiem darbības veidiem.
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(3) Kapitālsabiedrība, kura pretendē uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu, iesniedz
izskatīšanai Ostas valdē šādus dokumentus:
1) iesniegumu;
2) kapitālsabiedrības apliecinātu Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības
kopiju;
3) kapitālsabiedrības apliecinātu statūtu kopiju;
4) zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par pēdējiem diviem
gadiem (vai — ar Ostas valdes piekrišanu — saīsināta pārskata norakstu);
5) darbības programmu, ietverot investīciju programmu;
6) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par kapitālsabiedrības teritorijas
atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja kapitālsabiedrība vēlas noslēgt līgumu
par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā.
(4) Lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu Ostas valde pieņem triju mēnešu laikā pēc šā
panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pretendenta iesniegumu noraida, ja pretendents
neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.
(5) Lēmumu par līguma slēgšanu ar kapitālsabiedrību, kura vēl nav nodibināta, Ostas valde
var pieņemt, pamatojoties uz dibināšanas līgumu un darbības programmas projektiem, vienlaikus
izsniedzot pagaidu atļauju. Lēmums par līguma slēgšanu ir spēkā sešus mēnešus. Ja šajā laikā
kapitālsabiedrība nav nodibināta, lēmums zaudē spēku.
(6) Līgumu par licencētu komercdarbību noslēdz uz laiku, kas nav mazāks par pieciem
gadiem.
(7) Līgums par licencētu komercdarbību ir pamats, lai izsniegtu atļauju licencētas
komercdarbības veikšanai Brīvostā. Atļauju izsniedz uz līguma termiņu pēc tam, kad pārbaudīta
kapitālsabiedrības gatavība darbībai Brīvostā. Ostas pārvalde nodrošina atļauju uzskaiti.
13.pants.
Kārtība, kādā līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā izbeidzams
pirms termiņa un atļauja anulējama
(1) Līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā var izbeigt pirms termiņa ar Ostas valdes
lēmumu, ja tiek konstatēts, ka licencēta kapitālsabiedrība pārkāpj likumus, citus normatīvos aktus
vai noslēgto līgumu.
(2) Vienlaikus ar lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu Ostas valde pieņem lēmumu
par atļaujas anulēšanu un nosaka datumu, ar kuru lēmums izpildāms. Minēto lēmumu izpildes
termiņš nedrīkst būt īsāks par 60 dienām. Brīvostas pārvalde piecu darbdienu laikā paziņo Valsts
ieņēmumu dienestam par Ostas valdes pieņemtajiem lēmumiem par atļaujas anulēšanu.
(3) Kapitālsabiedrība, kurai anulēta atļauja licencētai komercdarbībai Brīvostā, ir tiesīga veikt
komercdarbību saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, ja vien pārkāpumu rakstura dēļ tai likumā
noteiktajā kārtībā netiek aizliegta komercdarbība.
(4) Ostas valde pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu pieņemšanas
uzaicina kapitālsabiedrību sniegt rakstveida paskaidrojumu. Uzaicinājumā norāda paskaidrojuma
iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Paskaidrojuma neiesniegšana nav
šķērslis lēmuma pieņemšanai.
14.pants.
Kārtība, kādā pārsūdzami Ostas valdes pieņemtie lēmumi par atļaujas
izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa
izbeigšanu un izskatāmi strīdi
(1) Saskaņā ar šā likuma 12. un 13.pantu Ostas valdes pieņemtos lēmumus par atļaujas
izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu
kapitālsabiedrības darbībai brīvās zonas režīmā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
(2) Ostas valdes pieņemto lēmumu pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu izpildi.
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(3) Strīdus par līguma slēgšanu ar komercsabiedrībām par darbību Brīvostas teritorijā saskaņā
ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu un par šāda līguma pirmstermiņa izbeigšanu
izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 27.10.2010., Nr.170.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

467. 1397L/9

Grozījums Jūras kodeksā

Izdarīt Jūras kodeksā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003,
14.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 9.nr.; 2008, 13.nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 118.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Par bīstamo kravu uzskatāma krava, kas atbilst Bīstamo kravu aprites likumā noteiktajai
bīstamās kravas definīcijai.”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

468. 1398L/9

Grozījums Dzelzceļa pārvadājumu likumā

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 12., 24.nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:
“3) bīstamā krava — krava, kas uzskatāma par bīstamo kravu Bīstamo kravu aprites
likuma izpratnē;”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī’’ 3.11.2010., Nr. 174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

469. 1399L/9

Grozījums Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004,
10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 1., 15.nr.; 2007, 10., 15.nr.; 2008, 3., 24.nr.) šādu grozījumu:
Izteikt 1.panta 11.punktu šādā redakcijā:
“11) bīstamā krava — krava, kas uzskatāma par bīstamo kravu Bīstamo kravu aprites
likuma izpratnē;”
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija”Latvijas Vēstnesī” 3.11. 2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

470. 1400L/9

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas
Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 12., 66., 99.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “Nacionālā radio un televīzijas padome” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem “Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome” (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt visā likumā vārdus “administratīvo teritoriju” ar vārdiem “Latvijas Republikas
administratīvo teritoriju”.
3. 3.pantā:
aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “un prēmijas” ar vārdiem “prēmijas un naudas balvas”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “šā panta ceturtajā un piektajā daļā” ar vārdiem “šajā pantā”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos
normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos
amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus:
1) darba dienas ilguma saīsināšanu vairāk par vienu stundu pirms svētku dienām;
2) vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu
uzsākšanu 1. — 4.klasē;
3) ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
4) vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās
bērnam absolvējot izglītības iestādi;
5) naudas balvu ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā sakarā ar
amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu notikumu
(sasniegumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās
institūcijas mērķu sasniegšanā;
6) valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonu (darbinieku) kolektīvo pasākumu
nodrošināšanu. Ministru kabinets nosaka šādu pasākumu organizēšanas kārtību un
to finansēšanas ierobežojumus.”;
papildināt piektās daļas 5.punktu ar “f ” un “g” apakšpunktu šādā redakcijā:
“f) likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo
izpeļņu saistībā ar darba līguma grozījumiem,
g) likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par darba piespiedu kavējumu
vai mazāk apmaksāta darba veikšanu;”;
papildināt piekto daļu ar 7.2 un 8.punktu šādā redakcijā:
“72) valsts vai pašvaldības institūcija no līdzekļiem, kas iegūti no starptautiskās sadarbības
līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību
subjekta noslēgts līgums), maksā par to amatpersonu (darbinieku) paveikto darbu,
kuras ir tieši iesaistītas attiecīgo sadarbības līgumu izpildē;
8) likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā
apmērā nosaka atlīdzību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm, civilajiem ekspertiem un karavīriem, kas piedalās
starptautiskajās misijās un operācijās.”;
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papildināt 6.3 daļas otro teikumu pēc skaitļa “0,5” ar vārdiem “izņemot vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļus, kuriem atlīdzību izmaksā un ēdināšanas izdevumus kompensē
likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā”;
papildināt pantu ar 6.4 daļu šādā redakcijā:
“(64) Laikā, kad diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersona (darbinieks),
specializētais atašejs, sakaru virsnieks, karavīrs, tiešās pārvaldes iestādes amatpersona (darbinieks)
vai valsts drošības iestādes amatpersona (darbinieks) pilda dienestu (darbu) ārvalstīs tādā
starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas
Republika, vai šādas starptautiskās organizācijas dalībvalsts institūcijā, nosūtītājiestāde attiecīgajai
personai izmaksā tikai to atlīdzības daļu, kuru nesedz starptautiskā organizācija vai tās dalībvalsts
institūcija. Ja tas ir abpusēji izdevīgi, valsts institūcija un amatpersona (darbinieks) var vienoties,
ka valsts institūcija neizmaksā arī to atlīdzības daļu, kuru nesedz starptautiskā organizācija vai tās
dalībvalsts institūcija.”
4. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:
“3.1 pants. Vidējā izpeļņa
(1) Visos gadījumos, kad amatpersonai (darbiniekam) izmaksājama vidējā izpeļņa, tā
aprēķināma no darba samaksas par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem. Ja amatpersona
(darbinieks) pēc iecelšanas amatā (pieņemšanas dienestā, darbā) ir pildījusi amata (dienesta, darba)
pienākumus mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu,
kurā amatpersona (darbinieks) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus.
(2) Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas
kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu.
(3) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu
dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteikts summētais
darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar astoņi (normālais
dienas darba laiks stundās).
(4) Mēneša vidējo izpeļņu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar mēneša vidējo darba
dienu skaitu pēdējos sešos kalendāra mēnešos (saskaitot darba dienas pēdējos sešos kalendāra
mēnešos un šo kopsummu dalot ar seši).
(5) Ja pēdējo sešu mēnešu laikā amatpersona (darbinieks) nav pildījusi amata (dienesta, darba)
pienākumus un tai nav izmaksāta darba samaksa, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par
amata (dienesta, darba) pienākumu izpildi sešos kalendāra mēnešos pirms šā perioda.
(6) Ja pēdējo 12 mēnešu laikā amatpersona (darbinieks) nav pildījusi amata (dienesta, darba)
pienākumus un tai nav aprēķināta darba samaksa, mēneša vidējo izpeļņu pielīdzina spēkā esošajai
minimālajai mēneša darba algai. Stundas vidējo izpeļņu pielīdzina minimālajai stundas tarifa
likmei. Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar astoņi (normālais dienas
darba laiks stundās).
(7) Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas,
dienas, kad amatpersona (darbinieks) nav pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus šā likuma
3.panta ceturtajā daļā un 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos un Darba likuma 74.panta
pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktos attaisnotas
prombūtnes gadījumos. Darba samaksā, no kuras aprēķina vidējo izpeļņu, neieskaita darba devēja
izmaksāto slimības naudu, atvaļinājuma apmaksu, atlīdzību šā likuma 3.panta ceturtajā daļā un
26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos un Darba likuma 74.panta pirmajā un otrajā daļā
minētajos gadījumos, un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktos attaisnotas prombūtnes gadījumos.
(8) Izmaksājamo vidējo izpeļņu aprēķina, dienas (stundas, mēneša) vidējo izpeļņu reizinot ar to
dienu (stundu, mēnešu) skaitu, par kurām amatpersonai (darbiniekam) izmaksājama vidējā izpeļņa.  
(9) Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamo samaksu aprēķina, dienas vai
stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.
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(10) Visos gadījumos, kad amatpersonai (darbiniekam) aprēķinātā mēneša vidējā izpeļņa
par amata (dienesta, darba) pienākumu pildīšanu normāla darba laika ietvaros ir mazāka nekā
spēkā esošā minimālā mēneša darba alga, aprēķināto mēneša vidējo izpeļņu pielīdzina minimālajai
mēneša darba algai.”
5. Papildināt 4.panta astoto daļu pēc skaitļa un vārda “7.pantu” ar vārdiem un skaitli “un
1
7. pantu”.
6. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:
“7.pants. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs un mēnešalgu grupas
(1) Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju
sistematizēts apkopojums. Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu
saimēs. Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1.pielikums.
(2) Amatu saime aptver amatu pamatfunkcijas, proti, līdzīgus darba uzdevumus un
pamatpienākumus. Amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo galvenās atšķirības starp
vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas. Amatu
katalogs ietver amatu saimju un apakšsaimju aprakstu, amatu saimju un apakšsaimju līmeņu
raksturojumu, kā arī attiecīgajiem amatiem atbilstošo pamatpienākumu aprakstu.
(3) Ministru kabinets nosaka:
1) valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu;
2) vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts un
pašvaldību institūcijās, kā arī amatu klasificēšanas rezultātu uzraudzības sistēmu un
par attiecīgo darbību veikšanu atbildīgo institūciju. Atbildīgā institūcija, konstatējot
pārkāpumus valsts vai pašvaldības institūcijas amatu klasificēšanas rezultātos, ir
tiesīga uzdot valsts vai pašvaldības institūcijai grozīt un precizēt amatu klasifikāciju.
(4) Amatu saimes un to līmeņus sadala pa mēnešalgu grupām. Mēnešalgu grupas un to
maksimālās mēnešalgas nosaka šā likuma 2.pielikums. Amatu saimju un to līmeņu sadalījumu
pa mēnešalgu grupām nosaka Ministru kabinets. Mēnešalgu grupai var noteikt apakšgrupu,
nepārsniedzot attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto maksimālo mēnešalgu.
(5) Šā panta un šā likuma pielikumu noteikumus nepiemēro pilnībā vai daļēji, ja saskaņā ar
šo likumu ir paredzēta īpaša mēnešalgas noteikšanas kārtība.”
7. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:
“7.1 pants. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalga
(1) Valsts tiešās pārvaldes iestādes amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, ņemot
vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi.
Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Amatu saimi
un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogam.
(2) Ministru kabinets reglamentē amatpersonu (darbinieku) kvalifikācijas pakāpes, to
noteikšanas kārtību atbilstoši amata pienākumu vai darba izpildes vērtējumam, kurā ņemta vērā
iepriekšējā periodā plānoto uzdevumu izpilde vai mērķu sasniegšana, un amata (dienesta, darba)
pieredzei valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī mēnešalgas noteikšanas kārtību.”
8. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Karavīru, tai skaitā profesionālu sportistu, mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību,
ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, reglamentē Ministru kabinets.”
9. Aizstāt 11.panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “noteiktās mēnešalgas” ar vārdiem
un skaitli “noteiktās mēnešalgas (šā likuma 2.pielikums)” un otrajā teikumā vārdus “atbilstoši valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogam” — ar vārdiem “atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam
valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam”.
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10. 14.panta sestajā daļā:
aizstāt vārdus “piešķirot atpūtas laiku” ar vārdiem “piešķirot apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši
nostrādāto virsstundu skaitam”;
papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Lai virsstundu darbu kompensētu ar atpūtas laiku citā nedēļas dienā, valsts vai pašvaldības
institūcija un amatpersona (darbinieks), vienojoties par virsstundu darba veikšanu vai tam piekrītot,
vienojas arī par atpūtas laika piešķiršanas nosacījumiem.”
11. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus “veselības stāvokli” ar vārdiem “veselības stāvokli
(ieskaitot pārejošu darbnespēju)”.
12. Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdu “vai” ar vārdu “un”.
13. Aizstāt 23.pantā skaitli “19.” ar skaitli un vārdiem “19.panta trešajā un ceturtajā daļā”.
14. 36.pantā:
papildināt pirmo un otro daļu pēc vārda “karavīram” ar vārdiem “valsts tiešās pārvaldes
amatpersonai (darbiniekam)”;
aizstāt pirmajā, otrajā un piektajā daļā vārdus “diplomātiskā vai konsulārā” ar vārdiem
“diplomātiskā un konsulārā”;
papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā diplomātus, diplomātiskā un konsulārā dienesta
amatpersonas (darbiniekus), specializētos atašejus, sakaru virsniekus, karavīrus, tiešās pārvaldes
iestādes amatpersonas (darbiniekus) vai valsts drošības iestādes amatpersonas (darbiniekus) norīko
dienestā (darbā) starptautiskajā organizācijā vai tās dalībvalsts institūcijā ārvalstīs, kā arī attiecīgās
atlīdzības piešķiršanas kārtību un nosacījumus.”
15. Aizstāt 37.panta piektajā daļā vārdus “diplomātu un diplomātiskā un konsulārā dienesta
amatpersonu (darbinieku) veselību” ar vārdiem “diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta
amatpersonu (darbinieku) veselību”, vārdus “diplomātus un diplomātiskā vai konsulārā dienesta
amatpersonas (darbiniekus) pret” — ar vārdiem “diplomātus, diplomātiskā un konsulārā dienesta
amatpersonas (darbiniekus) pret” un vārdus “diplomātu un diplomātiskā un konsulārā dienesta
amatpersonu (darbinieku) ģimenes” — ar vārdiem “diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta
amatpersonu (darbinieku) ģimenes”.
16. 41.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Amatpersonām (darbiniekiem), izņemot šā panta turpmākajās daļās minētās
amatpersonas (darbiniekus), piešķir četras kalendāra nedēļas ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu,
neskaitot svētku dienas. Ja amatpersonai (darbiniekam) noteikta piecu dienu darba nedēļa, tad
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums ir 20 darba dienas, neskaitot svētku dienas. Ja amatpersonai
(darbiniekam) noteikta sešu dienu darba nedēļa, tad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums ir 24
darba dienas, neskaitot svētku dienas.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Amatpersonai (darbiniekam) un valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam
vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no
atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.
Ja amatpersonai (darbiniekam) noteikta piecu dienu darba nedēļa, tad viena no ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par 10 darba dienām pēc kārtas. Ja amatpersonai
(darbiniekam) noteikta sešu dienu darba nedēļa, tad viena no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par 12 darba dienām pēc kārtas.”
17. 42.pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “trešajā, ceturtajā un piektajā” ar vārdiem “otrajā, trešajā, ceturtajā,
piektajā, sestajā, septītajā un astotajā”;
32

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2010. gada 11. novembrī

izteikt otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(2) Karavīram papildatvaļinājumu piešķir šā panta trešajā, ceturtajā, piektajā un astotajā
daļā noteiktajos gadījumos.
(3) Karavīram ambulatorās ārstēšanās un atveseļošanās nolūkam piešķir papildatvaļinājumu
uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja viņš, dienesta pienākumus pildot, guvis ievainojumu (traumu,
kontūziju) vai smagu slimību. Papildatvaļinājumu piešķir, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto
spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu.
(4) Karavīram var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu starptautiskās operācijas laikā, ja
viņš tajā piedalās ilgāk par četriem mēnešiem. Papildatvaļinājums nedrīkst pārsniegt 30 kalendāra
dienas, rēķinot 2,5 dienas par mēnesi, un tā laikā karavīrs saņem mēnešalgu un 50 procentus no viņam
noteiktās piemaksas par piedalīšanos starptautiskajā operācijā proporcionāli papildatvaļinājuma
ilgumam. Karavīram tiek segti ceļa izdevumi, viņam dodoties uz Latviju vai dienesta vietu ārvalstī
un atpakaļ uz starptautiskās operācijas rajonu, kā arī viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, ja tādi
ceļošanas laikā radušies. Ceļa un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi tiek segti atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba
braucieniem saistītie izdevumi.
(5) Karavīram piešķir 20 kalendāra dienas ilgu apmaksātu papildatvaļinājumu pēc atgriešanās
no starptautiskās operācijas pastāvīgajā dienesta vietā. Šajā laikā karavīrs saņem arī mēnešalgu.
Papildatvaļinājumu karavīram piešķir ne vēlāk kā mēneša laikā pēc atgriešanās no starptautiskās
operācijas. Papildatvaļinājumā neieskaita laiku, kas pavadīts, ārstējoties no starptautiskajā operācijā
gūtajiem ievainojumiem vai slimības, kā arī rehabilitācijas periodu.
(6) Diplomātam, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonai (darbiniekam) var
piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu, kura ilgumu atkarībā no dienesta apstākļiem nosaka
Ārlietu ministrija.”;
papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar
speciālo dienesta pakāpi, ja tai ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem vai bērns invalīds,
kalendāra gada laikā pēc pašas vēlēšanās piešķir trīs darba dienas ilgu papildatvaļinājumu,
izmaksājot vidējo izpeļņu un uzturdevas kompensāciju.
(8) Karavīram, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi likumā noteiktajos gadījumos papildatvaļinājumu var
piešķirt arī kā apbalvojumu. Šāda papildatvaļinājuma ilgums nedrīkst pārsniegt 10 dienas.
(9) Pašvaldības amatpersonai (darbiniekam), ievērojot šā panta pirmās daļas pirmo,
otro un trešo teikumu, apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kritērijus, tiem atbilstošo
papildatvaļinājuma dienu skaitu un papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtību nosaka attiecīgās
pašvaldības dome.”
18. Pārejas noteikumos:
papildināt pārejas noteikumus ar 2.2 punktu šādā redakcijā:
“2.2 Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.maijam izdod ieteikumus par šā likuma 3.panta
piektās daļas 7.2 punkta piemērošanu.”;
aizstāt 7.punktā skaitli “2010.” ar skaitļiem un vārdu “2010. un 2011.”;
aizstāt 7.punkta 1.apakšpunktā vārdus “šā likuma spēkā stāšanās brīdim” ar skaitļiem un
vārdiem “2010.gada 1.janvārim” un skaitli un vārdus “306 dienu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā”
— ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2010.gada 3.novembrim”;
izslēgt 7.punkta 3.apakšpunktu;
aizstāt 8.1 punktā skaitli un vārdu “5.punktu” ar skaitli un vārdiem “5.punkta “a”, “b”, “c”, “d”, “e”,
“f ”, “g” apakšpunktu, 8.punktu un grozījumu 6.3 daļā par vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu
komisijām un 17.panta pirmajā daļā par atlaišanas pabalstu saistībā ar pārejošu darbnespēju”;
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papildināt pārejas noteikumus ar 8.3 punktu šādā redakcijā:
“8.3 2011.gadā valsts un pašvaldību institūciju vadītāji nolūkā nodrošināt kompetentāko
amatpersonu (darbinieku) motivēšanu, var amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par
personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti ne vairāk kā 30 procentu apmērā no mēnešalgas.
Amatpersonu (darbinieku) skaits, kurām var noteikt piemaksu, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no
kopējā amatpersonu (darbinieku) skaita.”;
papildināt 9.punktu pēc skaitļa un vārda “10.punktā” ar vārdiem un skaitli “un 11.punktā”;
izslēgt 10.punktā vārdus “pašvaldību un to izveidoto iestāžu amatpersonu (darbinieku),
izņemot šā likuma 5.pantā minētās amatpersonas”;
papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:
“11. Pašvaldību un to izveidoto iestāžu amatpersonu (darbinieku), izņemot šā likuma 5.pantā
minētās amatpersonas, mēnešalgu atbilstību šā likuma prasībām nodrošina ne vēlāk kā līdz 2011.
gada 1.janvārim.
12. Grozījumi šā likuma 3.panta pirmajā daļā par naudas balvām un 3.panta ceturtās daļas
5.punkts, kā arī grozījums par pārejas noteikumu 7.punkta 3.apakšpunkta izslēgšanu stājas spēkā
2011.gada 1.februārī. Šā likuma 3.panta ceturtās daļas 6.punkts un 7.panta trešās daļas 2.punkts
stājas spēkā 2011.gada 1.martā.”
19. Papildināt likumu ar 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 1.pielikums

1. Administratīvā vadība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir administratīvi vadīt iestāžu darbu:
Valsts kancelejas direktors, valsts sekretāri, Ministru kabineta locekļa padotībā esošo iestāžu
vadītāji, citu valsts institūciju (patstāvīgo iestāžu) vadītāji, pašvaldību izpilddirektori un pašvaldības
iestāžu vadītāji, prokuratūras administratīvā dienesta direktors un viņa vietnieki, Augstākās tiesas
administrācijas vadītājs. Šajā saimē var tikt klasificēti valsts sekretāru, padotības un pašvaldību
iestāžu vadītāju vietnieki, kā arī padotības iestāžu teritoriālo struktūrvienību vadītāji un viņu
vietnieki, ja to pamatfunkcija ir administratīvā vadība.
2. Apgāde (iepirkšana)
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar centralizētajiem valsts iepirkumiem,
iestādes darbības saimniecisko nodrošināšanu un tai nepieciešamo preču vai pakalpojumu iegādi
un uzskaiti.
3. Apsaimniekošana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji atbild par iestādes īpašuma un tās valdījumā vai
lietošanā nodotā valsts vai pašvaldības īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu. Amati, kuru
pienākumos ietilpst plašākas administratīvās vadības funkcijas (piemēram, lietvedības funkcija vai
citas palīgfunkcijas), var tikt klasificēti arī attiecīgā amatu saimes “Administratīvā vadība” līmenī.
4. Apsardze un uzraudzība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir objektu un personu apsardze.
5. Ārstniecība
5.1. Ārstniecības pakalpojumi
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar ārstniecību un vada ārstniecības
procesu.
5.2. Aprūpe
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir atbalstīt ārstniecības procesu un
nodrošināt pacientu (klientu) aprūpi.
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5.3. Farmācija
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir nodarboties ar farmācijas
jautājumiem un vadīt medikamentozās ārstniecības procesu.
5.4. Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji atbalsta ārstniecības procesu, nodarbojas ar
ārstniecību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības posmā un to organizē.
6. Darba aizsardzība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina darba aizsardzības procesa ieviešanu,
īstenošanu un kontroli iestādē, kā arī personāla instruēšanu un konsultēšanu darba aizsardzības
jomā.
7. Diplomātiskā un konsulārā darbība
Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt
citās saimēs, tai skaitā amati, kuru pildītāju pienākums ir nodrošināt valsts protokola darbību, kā arī
organizēt diplomātiskā pasta un kravu sūtījumus un vadīt to piegādi atbilstoši Vīnes konvencijai par
diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas
noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Šīs saimes līmeņiem pielīdzināmi arī specializēto atašeju
amati atbilstoši to funkcijām.
8. Dispečeru pakalpojumi
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina iestādes darbības vai sniegto pakalpojumu
tehnisko koordināciju.
9. Dokumentu rediģēšana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji rediģē un koriģē tiesību aktus un citus dokumentus.
10. Ekspertīze
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir visu veidu ekspertīžu veikšana.
11. Finanšu administrēšana
11.1. Finanšu tirgi un finanšu resursu vadība
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji veic vērtspapīru un valūtas operācijas, lai
nodrošinātu valsts budžeta izdevumiem nepieciešamos finanšu resursus un brīvo finanšu līdzekļu
izvietošanu, kā arī sadarbību ar partneriem.
11.2. Kreditēšana
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji izsniedz valsts aizdevumus, organizē valsts
galvojumu sniegšanas procesu, izstrādā normatīvos aktus, kas reglamentē valsts aizdevumu un
valsts galvojumu sniegšanas, apkalpošanas un uzraudzības procesus, kā arī nodrošina aktuālu
informāciju par to, kā tiek pildītas ar valsts aizdevumiem un valsts galvojumiem saistītās finansiālās
saistības un kādas darbības tiek veiktas kavēto maksājumu un bezcerīgo aizdevumu atgūšanas
procesā.
11.3. Risku vadība (finanšu riski)
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar valsts parādu portfeļa un aktīvu
portfeļa finanšu risku vadību, kā arī izvērtē to iestāžu un komercsabiedrību finansiālo stāvokli un
aizdevumu atmaksas iespējas, kuri pretendē uz valsts aizdevumiem vai valsts galvojumiem.
11.4. Valsts budžeta norēķini
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina valsts budžeta, valsts parāda un aktīvu
vadības ietvaros noslēgto finansiālo darījumu uzskaiti un norēķinus.
12. Finanšu analīze un vadība
12.1. Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji veic iestādes, nozares vai starpnozaru finanšu
rādītāju analīzi, sastāda budžetu un kontrolē tā izpildi, kā arī vada finanšu funkciju dažādos līmeņos.
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12.2. Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji plāno un izstrādā valsts fiskālo politiku, valsts
nodokļu politiku, valsts budžeta politiku, sabiedriskā sektora atlīdzības politiku, izstrādā valsts
budžeta plānošanas un izpildes metodoloģiju, veic iestādes, nozares vai starpnozaru finanšu rādītāju
analīzi, sagatavo valsts budžetu un kontrolē tā izpildi, kā arī vada finanšu funkciju dažādos līmeņos
Finanšu ministrijā vai Valsts kasē.
13. Fiziskais un kvalificētais darbs
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji veic fizisku darbu (strādnieku darbu), piemēram,
apkopējs, sētnieks, garderobists, kurinātājs, apstādījumu speciālists, sanitārtehniķis, elektriķis.
14. Grāmatvedība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina ar iestādes (vai citu nozares iestāžu) darbību
saistīto izdevumu un ieņēmumu uzskaiti un iegrāmatošanu.
15. Iekšējais audits
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir veikt iekšējo auditu un nodrošināt
iekšējo un ārējo auditu, kā arī Valsts kontroles revīziju ieteikumu ieviešanas uzraudzību.
16. Iestāžu drošība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina, plāno un organizē iekšējās drošības
pasākumus iestādēs. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību.
17. Iestāžu procedūras
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji izstrādā un ievieš iestāžu procedūras un pakalpojumus.
18. Informācijas apkopošana un analīze
18.1. Arhīvu pakalpojumi
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākumos ietilpst valsts, pašvaldību un citu
publisko tiesību juridisko personu arhīvu darba un dokumentu pārvaldības uzraudzība, dokumentu,
datubāzu un citu informācijas avotu izvērtēšana, uzkrāšana, saglabāšana, sistematizēšana, uzziņu
sistēmas veidošana, attīstīšana un pieejamības nodrošināšana, kā arī sistemātiska informācijas
apkopošana un izziņu sniegšana privātpersonām.
18.2. Bibliotēku pakalpojumi
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir sniegt bibliotekāros, bibliogrāfiskos
un informatīvos pakalpojumus, veidot un organizēt tam nepieciešamos informācijas resursus, tai
skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (vismaz 10 darbinieki) vadītājus parasti
klasificē saimē “Administratīvā vadība”.
18.3. Dokumentu pārvaldība
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pienākumi ir saistīti ar dokumentu pārvaldības (arī
lietvedības) funkciju: dokumentu radīšana, reģistrēšana, klasificēšana, sistematizācija, izvērtēšana,
virzības noteikšana, aprite, kontrole, nosūtīšana, glabāšana, sagatavošana nodošanai arhīvā un
pieejamības nodrošināšana līdz nodošanai arhīvā, kā arī iznīcināšana.
Šajā apakšsaimē klasificējami arī amati, kuru pildītāji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā
apakšsaimē neklasificē amatus, kuru pienākumi pēc būtības ir saistīti ar sekretariāta funkciju, kā arī
amati, kuru pildītāji specializējas dokumentu arhivēšanā.
18.4. Fondu glabāšana
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kas saistīti ar krājumu tehnisko uzglabāšanu un uzturēšanu
arhīvos un līdzīgās iestādēs.
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18.5. Muzeju pakalpojumi
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu,
dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju (izstāžu) veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko
programmu un citu veidu muzejiskās komunikācijas īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju
vadītāji. Lielāku muzeju (vismaz 10 darbinieki) vadītājus parasti klasificē saimē “Administratīvā
vadība”.
18.6. Statistika
Šajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru pildītāji
nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un
vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu
datubāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu.
19. Informācijas tehnoloģijas
19.1. Datorgrafika un WEB dizains
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji veido un uztur iestāžu mājaslapas internetā.
19.2. Datu atbalsts
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji administrē datubāzes.
19.3. IT un IS vadība
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji vada IT un IS struktūrvienības, projektus vai
darba grupas.
19.4. Programmatūras attīstība
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji izstrādā un attīsta programmatūru (lietojumus).
19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji administrē un uztur informācijas sistēmas un
programmatūru (lietojumus).
19.6. Lietotāju atbalsts
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji sniedz atbalstu programmatūras galalietotājiem.
20. Inženiertehniskie darbi
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar inženiertehniskajiem darbiem:
inženiertehnisko problēmu risināšanu, atbilstošas informācijas un datu vākšanu, tehnisko izpēti
un analīzi, projektēšanu un darbu plānošanu, tehnisko uzraudzību un kontroli.
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina tiesību aktu un attīstības plānošanas
dokumentu juridisko analīzi, Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Ministru prezidenta
vai Valsts sekretāru sanāksmē doto uzdevumu izpildes kontroli, kā arī juridisko pakalpojumu
sniegšanu.
22. Jūras un gaisa transports
22.1. Transportlīdzekļu vadīšana
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji vada gaisakuģus vai peldlīdzekļus. Šādi amati
ir iestādēs, kas nodrošina robežapsardzību, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas
uzraudzību, patrulēšanu un novērošanu, kravu un pasažieru pārvadāšanu, meklēšanas un glābšanas
darbus, ugunsgrēku dzēšanu, medicīnisko evakuāciju, īpašo uzdevumu vienību darbību.
22.2. Transportlīdzekļu tehniskā apkope
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir gaisakuģu un peldlīdzekļu tehniskā
apkope.
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23. Klientu apkalpošana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada
klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru
pildītāji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem privātpersonām pēc pieprasījuma.
24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina iestādes sabiedriskās attiecības un
komunikāciju. Amati, kuru pildītāji izstrādā visas nozares, kā arī lielas vai ļoti lielas iestādes
komunikācijas stratēģiju, klasificējami saimē “Politikas ieviešana”.
25. Konsultēšana
Šajā saimē ietilpst Ministru kabineta locekļu un pašvaldības domes priekšsēdētāja konsultatīvās
amatpersonas un citi amati, kuru pildītāju pienākums ir sniegt konsultatīvu un administratīvu
atbalstu Ministru kabineta loceklim vai pašvaldības domes priekšsēdētājam.
26. Kontrole un uzraudzība
26.1. Iestāžu un amatpersonu kontrole
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji kontrolē to, kā valsts pārvaldes iestādēs tiek
ievēroti to darbību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī valsts amatpersonu pieņemto lēmumu
tiesiskumu un lietderību.
26.2. Muita un muitas kontrole
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina muitas kontroles pasākumus uz
Eiropas Savienības ārējās robežas un iekšzemes muitas kontroles punktos, kā arī muitas kontroles
punktu uzraudzībā esošajās vietās.
26.3. Privātpersonu kontrole
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji kontrolē to, kā privātpersonas ievēro normatīvos
aktus.
27. Kvalitātes vadība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes
vadības sistēmu dažādās iestādēs.
28. Noziedzības novēršana un apkarošana
28.1. Izmeklēšana
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar noziedzīgu nodarījumu pirmstiesas
izmeklēšanu un gatavo pierādījumus apsūdzības celšanai.
28.2. Operatīvā darbība
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji vāc informāciju un pierādījumus par noziedzīgām
darbībām, kā arī aiztur noziedzniekus.
28.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
Šajā apakšsaimē ietilpst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta
darbinieki, kuri veic likumā noteiktos pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanai.
28.4. Pašvaldības policija
Šajā apakšsaimē ietilpst pašvaldības policijas darbinieki, kuri ikdienā veic likumā “Par
policiju” noteiktos uzdevumus.
29. Pedagoģiskās darbības atbalsts
Šajā saimē ietilpst amati, kuri nav ietverti pedagogu amatu sarakstā un kuru pildītāji atbalsta,
koordinē vai kontrolē izglītības programmu īstenošanu, tostarp pedagoģijas metodisko vadību.
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30. Personāla vadība
Šajā saimē ietilpst ar personāla vadības funkciju saistīti amati, kuru pildītāji uztur personāla
lietas un lietvedību, izstrādā un ievieš personāla politiku, nodarbojas ar personāla plānošanu un
piesaisti, atlasi, noturēšanu, vērtēšanu un attīstīšanu.
31. Laboratorijas un izpētes darbi
Šajā saimē ietilpst amati, kuri saistīti ar studiju procesu, laboratorijas un izpētes darbu veikšanu,
problēmu risināšanu, informācijas un datu vākšanu, tehnisko izpēti un analīzi, projektēšanu, darbu
plānošanu, tehnisko uzraudzību un kontroli vai arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zinātnes
atziņu pielietošanu, piedalīšanos studiju un zinātniskās pētniecības darbā.
32. Projektu vadība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina projektu vadību: projektu organizēšanu,
plānošanu un izpildes kontroli, projektu izpildes gaitā radušos problēmu risināšanu, projektiem
atbilstošas informācijas un datu vākšanu, izpēti un analīzi, pārskatu sastādīšanu, kā arī organizē un
vada projekta komandas darbu.
33. Radošie darbi
Šajā saimē ietilpst amati, kas saistīti ar māksliniecisko un tehnisko jaunradi, telpu, ekspozīciju
(izstāžu), reklāmas materiālu un mājaslapu izstrādi un noformēšanu.
34. Restaurācijas darbi
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir restaurēt vai konservēt muzeja krājumos
esošos priekšmetus.
35. Politikas ieviešana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir pārraudzīt nozares politikas ieviešanu
konkrētā jomā, izstrādāt normatīvo aktu ieviešanas procedūras, apkopot un sniegt informāciju un
ieteikumus par politikas ieviešanas procesu amatpersonām, kas plāno attiecīgās nozares politiku.
36. Politikas plānošana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir pārraudzīt konkrētas nozares vai
apakšnozares attīstību valstī, izstrādāt nozares politiku vai koordinēt vienas vai vairāku nozaru
politikas izstrādi un nodrošināt institūciju darbības plānošanu, gatavot nepieciešamos normatīvos
aktus un grozījumus tajos, pārraudzīt un izvērtēt to ieviešanu, uzturēt sakarus ar amatpersonām,
kas nodarbojas ar valsts politikas izstrādi un ieviešanu radniecīgajās nozarēs, sniegt atzinumus par
to izstrādātajiem normatīvajiem aktiem.
Starpnozaru koordinācija, kā arī noteiktas funkcijas veikšana vairākās nozarēs šīs saimes
kontekstā uzskatāma par atsevišķu nozari. Amati, kuru pienākumi ir saistīti ar stratēģisko plānošanu
valsts tiešās pārvaldes iestādēs un atvasināto publisko personu attīstības plānošanu, ir klasificējami
šajā saimē.
37. Tirgzinība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina tirgus analīzi, zīmolu izstrādi un uzturēšanu,
pakalpojumu vai produktu virzīšanu tirgū un tirgzinības aktivitātes.
38. Sekretariāta funkcija
Šajā saimē ietilpst ar sekretariāta funkciju saistīti pienākumi: atbildēšana uz tālruņa
zvaniem, to pāradresācija, viesu uzņemšana, sanāksmju un pārrunu, kā arī komandējumu tehniskā
organizēšana, dokumentu sagatavošana, noformēšana un pavairošana, korespondences šķirošana
un nosūtīšana, biroja telpu un biroja aprīkojuma uzturēšanas nodrošināšana.
Šajā saimē neklasificē amatus, kuru pienākumi pēc būtības ir saistīti ar lietvedības funkciju
un pienākumiem.
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39. Sociālais darbs
Šajā saimē ietilpst amati, kas saistīti ar sociālo aprūpi un rehabilitāciju noteiktās sabiedrības
grupās.
40. Starptautiskie sakari
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā
attiecīgajā politikas jomā, arī apkopojot informāciju par sadarbību ar ārvalstu institūcijām, gatavojot
sadarbības līgumus un sadarbojoties ar citām institūcijām.
41. Transporta vadīšana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pamatpienākums ir transportlīdzekļu vadīšana.
42. Tulkošana
42.1. Tulkošana rakstveidā
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji rakstveidā tulko dokumentus no vienas valodas
citā valodā.
42.2. Tulkošana mutvārdos
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji mutvārdos tulko sarunas no vienas valodas citā
valodā.
42.3. Tulkošana rakstveidā un mutvārdos
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji rakstveidā un mutvārdos tulko juridiskus tekstus,
dokumentus, sarunas, procesuālo darbību norisi no vienas valodas citā valodā.
43. Meža ugunsapsardzība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji uzrauga meža ugunsdrošību, atklāj, ierobežo un likvidē
meža ugunsgrēkus, tai skaitā purva ugunsgrēkus, iesaista meža īpašniekus (valdītājus) ugunsgrēka
vietas uzraudzībā.
44. Ārvalstu finanšu instrumentu vadība
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir ārvalstu finanšu instrumentu (tai
skaitā Eiropas Savienības fondu) vadības nodrošināšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu
un normatīvo aktu sagatavošana un saskaņošana, ārvalstu finanšu instrumentu vadības sistēmas
izveide, pārstāvība ārvalstu un Eiropas Savienības institūciju darba grupās, projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, kontrole, revīzija,
uzraudzība un izvērtēšana.
Šajā saimē ietilpst ārvalstu finanšu instrumentus administrējošo institūciju, tai skaitā Eiropas
Savienības fondu vadībā iesaistīto atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu, vadošās iestādes, revīzijas
iestādes un sertifikācijas iestādes, darbinieku amati.
45. Bāriņtiesas
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina bāriņtiesas funkciju.
46. Dzimtsarakstu pakalpojumi
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina dzimtsarakstu pakalpojumus pašvaldībā.
47. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un
prasību izpildes kontroli, kā arī veic sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas atbalsta funkcijas.
48. Sporta organizēšana un profesionālais sports
Šajā saimē ietilpst amati, kuri nav ietverti pedagogu amatu sarakstā un kuru pildītāji veic
sporta speciālista pienākumus, kā arī organizē sporta pasākumus. Šajā saimē ietilpst arī profesionālie
sportisti.
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49. Studentu apkalpošana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina studentu apkalpošanu, koordinē vai vada
studentu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā studentu apkalpošanas standartus.
50. Studiju procesa organizēšana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nosaka akadēmiskās darbības taktikas pamatvirzienus,
organizē studiju procesu un nodrošina metodisko palīdzību studiju procesa īstenotājiem.
51. Teritorijas plānošana
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pienākumi saistīti ar telpiskās attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi, administratīvo teritoriju, ainavu, transporta maģistrāļu plānošanu un iezīmēšanu, ēku un
būvju projektēšanu, būvniecības plānošanu un kontroli.
52. Risku vadība (darbības riski)
Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina iestādes stratēģisko, juridisko, informācijas
tehnoloģiju, cilvēkresursu, projektu un citu risku vadību.
53. Tiesas un prokuratūra
53.1. Tiesu darbinieki
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu,
zemesgrāmatu nodaļu un Augstākās tiesas darbību (lietvedību) un sniedz konsultatīvu atbalstu
tiesnešiem.
53.2. Satversmes tiesas darbinieki
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina Satversmes tiesas darbību (lietvedību)
un sniedz konsultatīvu atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem.
53.3. Prokuratūras darbinieki (prokuroru palīgi)
Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji virsprokurora un prokurora uzdevumā nodrošina
lēmumu izpildei nepieciešamās procesuālās darbības, kā arī veic citus prokurora deleģētos
uzdevumus, kuru izpildei nav nepieciešamas prokurora pilnvaras.
54. Valsts dibinātu augstskolu vadība
Šajā saimē ietilpst amati, kuri nav iekļauti pedagogu amatu sarakstā un kuru pildītāji
administratīvi vada valsts dibinātas augstskolas, tai skaitā augstskolu struktūrvienību vadītāji, kuri
sadarbībā ar augstskolas vadītāju organizē augstākās izglītības programmu īstenošanu.
55. Nacionālo bruņoto spēku darbinieki
Šajā saimē ietilpst civilie amati, kuru pildītāji nodrošina Nacionālo bruņoto spēku darbību
atbilstoši NATO standartiem un kolektīvās aizsardzības sistēmai, sagatavo personālsastāvu
un materiāltehnisko bāzi NATO oficiālo valodu, militārās terminoloģijas, vienotas apmācību
metodikas, apmācību–treniņu programmu apguvei, kā arī militārajai izglītībai ārvalstīs, dalībai
starptautiskās militārajās mācībās un starptautiskajās operācijās.
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Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 2.pielikums

Mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas
Mēnešalgu grupa

Mēnešalgas maksimālais
apmērs (latos)

16

ne vairāk par 1715

15

ne vairāk par 1653

14

ne vairāk par 1591

13

ne vairāk par 1347

12

ne vairāk par 1157

11

ne vairāk par 971

10

ne vairāk par 825

9

ne vairāk par 698

8

ne vairāk par 614

7

ne vairāk par 527

6

ne vairāk par 467

5

ne vairāk par 403

4

ne vairāk par 358

3

ne vairāk par 302

2

ne vairāk par 266

1

ne vairāk par 218

”

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

471. 1401L/9

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20., 24.nr.; 2007,
13.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 40.nr.) šādus grozījumus:
1. 34.pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja valsts civildienesta attiecības ar ierēdni izbeidz, pamatojoties uz šā likuma 41.panta
1.punkta “n” apakšpunktu, tad viena gada laikā pēc nodarbinātības attiecību izbeigšanas attiecīgajā
organizācijā vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā, iestādei, neizsludinot atklātu pretendentu
konkursu, ir tiesības viņam nodrošināt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu, ja ir vakants amats un
persona atbilst noteiktām prasībām. Papildus minētajam ierēdņa ieskaitīšanu Ārlietu ministrijas
rīcībā vai Ārlietu ministrijas pārziņā nosaka Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.
2. Papildināt likumu ar 37.1 pantu šādā redakcijā:
“37.1 pants. Norīkošana dienestā ārvalstīs valsts interesēs
Ierēdni ar viņa piekrišanu uz noteiktu laiku valsts interesēs var norīkot dienestā starptautiskajā
organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai
šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā. Šādā gadījumā ierēdnim tiek nodrošinātas tiesības pēc
atgriešanās ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu. Valsts iestāde, kura norīkojusi ierēdni, ir
tiesīga viņu atsaukt.”
3. Aizstāt 38.panta trešajā daļā vārdus “Eiropas Savienības institūcijās” ar vārdiem un skaitli
“šā likuma 37.1 pantā minētajās institūcijās”.
4. 41.pantā:
papildināt 1.punktu ar “n” apakšpunktu šādā redakcijā:
“n) pēc paša vēlēšanās sakarā ar to, ka pilda darba pienākumus starptautiskajā
organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas
Latvijas Republika, vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā;”;
papildināt pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:
“3) pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu.”
Likums stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

472. 1402L/9

Bīstamo kravu aprites likums

1.pants. Likumā lietotie termini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) aizsardzība — preventīvie līdzekļi un pasākumi, kas veicami, lai līdz minimumam
samazinātu to bīstamo kravu zagšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kuras var
apdraudēt cilvēkus, īpašumu vai vidi;
2) bīstamā krava — krava, kura savu īpašību dēļ pārvadāšanas vai ar to saistītas pagaidu
uzglabāšanas procesā var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku
bojāeju, saslimšanu, saindēšanos, apstarošanu vai apdegumus, īpašuma bojājumus
vai radīt kaitējumu videi un vienlaikus kuru atbilstoši šā likuma 3.pantā minētajiem
starptautiskajiem līgumiem uzskata par bīstamu;
3) bīstamā krava ar īpašu riska potenciālu — krava, kuru iespējams izmantot terora
aktā, radot cilvēku upurus, masveida postījumus vai citas smagas sekas un vienlaikus
kuru atbilstoši šā likuma 3.pantā minētajiem starptautiskajiem līgumiem uzskata
par bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu;
4) bīstamo kravu aprite — organizatorisku un tehnoloģisku operāciju kopums (piemēram,
klasificēšana, iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana,
marķēšana, pārvadājuma dokumentu noformēšana, iekraušana, nosūtīšana,
pārvadāšana, izkraušana, izsniegšana saņēmējam), kas veicams, bīstamas kravas
pārvadājot ar autotransportu, dzelzceļa transportu, jūras transportu, gaisa transportu
vai arī izmantojot vairākus minētos transporta veidus. Bīstamo kravu aprite ietver
arī šo kravu pagaidu uzglabāšanu pārvadājumu starpposmā, kas nepieciešama, lai
mainītu transporta veidu vai transportlīdzekli (pārkraušana), kā arī visus drošības
un aizsardzības pasākumus, kuri nepieciešami pārvadājumu nodrošināšanai;
5) bīstamo kravu aprites dalībnieks — bīstamo kravu apritē iesaistīta fiziskā persona,
juridiskā persona vai personu apvienība. Bīstamo kravu aprites dalībnieki ir kravas
nosūtītājs, saņēmējs, iekrāvējs, izkrāvējs, iepakotājs, iepildītājs, pārvadātājs, kā arī
cisternkonteinera, portatīvas cisternas vai cisternas operators;
6) bīstamo kravu apritē izmantojamie pārvadāšanas līdzekļi — iepakojumi,
tvertnes, cisternas, cisternkonteineri, beramkravu konteineri (konteineri beztaras
pārvadājumiem);
7) transportlīdzeklis — šā likuma izpratnē bīstamo kravu apritē izmantojamais
autotransporta līdzeklis, dzelzceļa vagons, kuģis un gaisa kuģis.
2.pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu un drošu bīstamo kravu apriti, lai novērstu vai
mazinātu apdraudējumu vai kaitējumu, kādu tā varētu radīt cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai
veselībai, īpašumam vai videi.
3.pants. Likuma darbības joma
(1) Šis likums nosaka valsts kompetences jautājumus attiecībā uz visu veidu bīstamo kravu
apriti un jebkuru tajā iesaistīto bīstamo kravu aprites dalībnieku, kā arī bīstamo kravu aprites
kontroles un uzraudzības mehānismu.
(2) Jautājumus, kas saistīti ar bīstamo kravu apriti, reglamentē arī šā panta trešajā, ceturtajā,
piektajā un sestajā daļā minētie starptautiskie līgumi, kā arī citi attiecīgo pārvadājumu nozari
reglamentējoši normatīvie akti.
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(3) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību autopārvadājumu jomā reglamentē
Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
(ADR) un protokols par grozījumiem šajā nolīgumā.
(4) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību dzelzceļa pārvadājumu jomā
reglamentē 1999.gada 3.jūnija Protokola par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma “Noteikumi par bīstamo
kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)” pielikums, bet satiksmē uz valstīm, kuras
nav Eiropas Savienības dalībvalstis, — Starptautiskās dzelzceļu sadarbības organizācijas 1951.gada
1.novembra Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pielikums “Bīstamo
kravu pārvadājumu noteikumi”.
(5) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību jūras pārvadājumu jomā reglamentē
1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS-74 konvencija)
un tās 1978.gada un 1988.gada protokoli, minētajā konvencijā un tās protokolos par saistošiem
noteiktie kodeksi: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG kodekss), Starptautiskais
kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā
lejamkravas (IBC kodekss), Starptautiskais kodekss par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri
pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (IGC kodekss) un Starptautiskais kodekss iepakotas
radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni
drošai pārvadāšanai ar kuģiem (INF kodekss).
(6) Jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību gaisa pārvadājumu jomā reglamentē
Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas
Tehniskā instrukcija bīstamo izstrādājumu drošai pārvadāšanai pa gaisu (ICAO-TI), kuru minētā
konvencija nosaka par saistošu.
(7) Šis likums neattiecas uz kārtību, kādā bruņotie spēki organizē bīstamo kravu pārvadājumus
valsts aizsardzības vajadzībām ar transportlīdzekļiem, kuri pieder bruņotajiem spēkiem vai nodoti
to pārziņā.
4.pants. Bīstamo kravu aprites vispārīgās prasības
Bīstamo kravu aprites dalībnieki, pildot savus pienākumus, ievēro bīstamo kravu apritē
piemērojamās prasības, kas noteiktas šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos, kā
arī normatīvajos aktos par autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem, jūras pārvadājumiem
un aviāciju.
5.pants. Satiksmes ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā
(1) Satiksmes ministrija koordinē bīstamo kravu aprites nodrošināšanā, uzraudzībā un
kontrolē iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu un komersantu darbību bīstamo kravu aprites jomā
un kā koordinējošā iestāde sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu institūcijām.
(2) Satiksmes ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā
kompetentā iestāde, ja vien šajā likumā nav noteikts citādi.
6.pants. Vides ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā
(1) Vides ministrija saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem
aktiem pārrauga to bīstamo atkritumu apriti, kuri klasificējami kā bīstamā krava.
(2) Vides ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā
kompetentā iestāde ar radioaktīvu kravu apriti saistītajos jautājumos.
7.pants. Ekonomikas ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā
Ekonomikas ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā
kompetentā iestāde attiecībā uz bīstamo kravu apritē izmantojamo pārvadāšanas līdzekļu
atbilstības novērtēšanas sistēmas koordinēšanu un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtības
nodrošināšanu.
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8.pants. Iekšlietu ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā
Iekšlietu ministrija kontrolē šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos noteikto
bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanu un īstenošanu.
9.pants. Zemkopības ministrijas kompetence bīstamo kravu aprites jomā
(1) Zemkopības ministrija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un to
apriti uzrauga un kontrolē tos dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātos produktus, kuri
nav paredzēti cilvēku patēriņam un ir klasificējami kā bīstamā krava.
(2) Zemkopības ministrija ir šā likuma 3.pantā norādītajos starptautiskajos līgumos minētā
kompetentā iestāde tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu kravu aprites
jautājumos, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam un ir klasificējami kā bīstamā krava.
10.pants. Bīstamo kravu aprites konsultatīvā padome
(1) Lai nodrošinātu bīstamo kravu aprites koordināciju, Satiksmes ministrija izveido Bīstamo
kravu aprites konsultatīvo padomi (turpmāk — padome). Padomes sastāvā ir Aizsardzības
ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas
pārstāvji, kā arī to nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, kurās notiek bīstamo kravu aprite.
(2) Padome:
1) sagatavo priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm bīstamo kravu apritē;
2) veicina bīstamo kravu nekaitīguma nodrošināšanas valsts politikas un bīstamo
kravu ražošanas attīstības politikas saskaņošanu;
3) izvērtē priekšlikumus un rekomendācijas attiecībā uz bīstamo kravu aprites jomu
regulējošiem normatīvajiem aktiem;
4) sagatavo priekšlikumus bīstamo kravu avāriju seku novēršanas pasākumu uzlabošanai;
5) apkopo un analizē bīstamo kravu kontroles un uzraudzības pasākumu rezultātus un
izstrādā attiecīgus priekšlikumus.
11.pants. Bīstamo kravu aprites kontrole
(1) Bīstamo kravu aprites kontroli nodrošina normatīvajos aktos par autopārvadājumiem,
dzelzceļa un jūras pārvadājumiem un aviāciju noteiktās valsts institūcijas (turpmāk — institūcijas).
(2) Institūcijām, kuras kontrolē bīstamo kravu apriti, papildus attiecīgajos normatīvajos aktos
noteiktajām tiesībām ir šādas tiesības:
1) veikt pārbaudes, lai kontrolētu šā likuma ievērošanu;
2) ja ir radušās aizdomas par bīstamo kravu aprites prasību pārkāpumu, — organizēt
bezmaksas kravas paraugu ņemšanu to izpētei;
3) pieprasīt un bez maksas saņemt no bīstamo kravu aprites dalībniekiem informāciju
par šādu kravu apriti;
4) bīstamo kravu aprites kontroles ietvaros, ja nepieciešams, pieaicināt neatkarīgas
kompetentas iestādes vai ekspertus;
5) ja pārkāpumi bīstamo kravu apritē apdraud pārvadājumu drošību, radot
apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi,
— uzdot bīstamo kravu aprites dalībniekiem līdz pilnīgai trūkumu novēršanai
pārtraukt darbības ar šādām kravām.
(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek īstenotas šā panta otrajā daļā minētās tiesības,
kārtību, kādā pārtrauc bīstamo kravu apriti, atver transportlīdzekļus un kravas konteinerus, ņem
paraugus, veic analīzes, novērš neatbilstību, pārvieto un glabā pārvadāšanas līdzekļus, kravas
konteinerus un transportlīdzekļus, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.
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(4) Ministru kabinets nosaka bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības
pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtību.
12.pants. Pienākums segt izdevumus par pārkāpumiem bīstamo kravu apritē
Bīstamo kravu aprites dalībnieks, kas saskaņā ar spēkā stājušos lēmumu ir pārkāpis šā likuma
vai citu bīstamo kravu apriti regulējošu normatīvo aktu prasības, sedz visus kontroles laikā radušos
paraugu ņemšanas, analīžu veikšanas, pārvadāšanas līdzekļu, kravas konteineru un transportlīdzekļu
pārvietošanas un uzglabāšanas, kā arī konstatēto pārkāpumu novēršanas izdevumus.
Pārejas noteikumi
1. Šā likuma 11.panta otro daļu piemēro no 2011.gada 1.jūlija.
2. Ministru kabinets līdz 2011.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā
daļā minētos noteikumus.
Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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prezidents izsludina šādu likumu:

473. 1403L/9

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanas likums

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
1.pants. Likuma mērķis ir noteikt caurskatāmu, efektīvu un taisnīgu kārtību, kādā nekustamais
īpašums atsavināms sabiedrības vajadzībām.
2.pants. Nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības
aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un
sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras
attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem
līdzekļiem.
3.pants. Nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām ierosina un veic valsts
pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kuras kompetencē ir attiecīgo sabiedrības vajadzību nodrošināšana
(turpmāk — institūcija).
4.pants. Nekustamā īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām notiek, vienojoties par
labprātīgu nekustamā īpašuma atsavināšanu vai atsavinot to piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma
pamata.
5.pants. Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama
izņēmuma gadījumos vienīgi pret taisnīgu atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma pamata, ievērojot
šajā likumā paredzētos nosacījumus.
6.pants. (1) Ja sabiedrības vajadzībām nepieciešama tikai nekustamā īpašuma daļa un atlikusī
tā daļa nepietiekamās platības, apgrūtinājumu, konfigurācijas vai citu apstākļu dēļ nav izmantojama
atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, institūcija ierosina visa nekustamā īpašuma
atsavināšanu un atsavina visu nekustamo īpašumu, ja ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas citādi.
(2) Strīdu par visa nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību izskata tiesa Civilprocesa
likumā noteiktajā kārtībā.
7.pants. Institūcija atlīdzina zaudējumus, kas nekustamā īpašuma īpašniekam radušies šā
īpašuma atsavināšanas procesā, to skaitā zaudējumus, kas rodas, ja nekustamais īpašums netiek
atsavināts.
II nodaļa
Nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība
8.pants. (1) Pēc tam, kad Ministru kabinets vai pašvaldība pieņēmusi konceptuālu lēmumu
par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešama projekta īstenošanu, institūcija uzsāk
attiecīgā projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apzināšanu un nosaka atlīdzību
par atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem. Ja sabiedrības vajadzībām paredzēts atsavināt tikai
nekustamā īpašuma daļu, institūcija papildus sagatavo grafisko materiālu, kurā iezīmētas attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas.
(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas institūcijai ir tiesības bez
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas:
1) saņemt to dokumentu kopijas, kuri attiecas uz nekustamā īpašuma sastāvu un
izmantošanu;
2) veikt projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas darbus. Par būvju projektēšanas
uzsākšanu institūcija informē nekustamā īpašuma īpašnieku, nosūtot paziņojumu.
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9.pants. (1) Ministru kabinets vai pašvaldība triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts
lēmums par atlīdzības apmēru, pieņem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai
nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais lēmums netiek pieņemts noteiktajā termiņā, veicama
atkārtota atlīdzības noteikšana šā likuma III nodaļā paredzētajā kārtībā.
(3) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nav izlietojama pirmpirkuma un
atpakaļpirkuma tiesība.
10.pants. (1) Pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas, pamatojoties
uz institūcijas paziņojumu, zemesgrāmatā ieraksta atzīmi par aizliegumu atsavināt un apgrūtināt
nekustamo īpašumu ar lietu un saistību tiesībām bez institūcijas piekrišanas.
(2) Saskaņā ar šā panta pirmo daļu ierakstītā atzīme zemesgrāmatā dzēšama uz institūcijas
paziņojuma pamata. Ja valsts vai pašvaldība īpašuma tiesības uz atsavināto nekustamo īpašumu
zemesgrāmatā nav nostiprinājusi 18 mēnešu laikā pēc šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā
lēmuma pieņemšanas, ierakstītā atzīme zemesgrāmatā dzēšama uz nekustamā īpašuma īpašnieka
nostiprinājuma lūguma pamata.
(3) Ja par likumu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu ir iesniegta konstitucionālā
sūdzība, saskaņā ar šā panta pirmo daļu ierakstītā atzīme zemesgrāmatā dzēšama uz institūcijas
paziņojuma vai nekustamā īpašuma īpašnieka nostiprinājuma lūguma pamata pēc tam, kad
Satversmes tiesa atzinusi likumu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu par neatbilstošu
augstāka juridiskā spēka normām.
11.pants. (1) Institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šā likuma 9.panta
pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja viņa
dzīvesvieta nav zināma, publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu ar uzaicinājumu 30
dienu laikā no dienas, kad tas saņemts vai publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, paziņot par
iespēju noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu.
(2) Ja sabiedrības vajadzībām paredzēts atsavināt tikai nekustamā īpašuma daļu, paziņojumā
norāda nepieciešamās nekustamā īpašuma daļas apmēru un pievieno grafisko materiālu, kurā
iezīmētas attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas. Paziņojumā, kuru nosūta
nekustamā īpašuma īpašniekam, papildus norāda institūcijas noteikto atlīdzību un piedāvāto
atlīdzības kompensācijas veidu.
(3) Ja nekustamā īpašuma īpašnieks šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā piekrīt
nekustamā īpašuma labprātīgai atsavināšanai, viņš un institūcija šīs institūcijas noteiktajā termiņā
noslēdz līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu par institūcijas noteikto atlīdzību.
Institūcijas noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par diviem mēnešiem, skaitot no dienas, kad
nekustamā īpašuma īpašniekam izsniegts līguma projekts.
12.pants. Līgumā par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu institūcija un nekustamā
īpašuma īpašnieks vienojas par:
1) atlīdzības kompensācijas veidu un kārtību;
2) nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu (tai skaitā nomas un īres līgumi un
hipotēkas) dzēšanas un izbeigšanas kārtību;
3) nekustamā īpašuma atbrīvošanas kārtību un termiņiem;
4) citiem jautājumiem, lai nodrošinātu efektīvu nekustamā īpašuma iegūšanu valsts vai
pašvaldības īpašumā.
13.pants. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nesniedz atbildi šā likuma 11.panta pirmajā daļā
minētajā termiņā vai līgums par nekustamā īpašuma labprātīgu atsavināšanu netiek noslēgts šā
likuma 11.panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, valsts pārvaldes iestāde sagatavo likumprojektu par
attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu, bet pašvaldība — lēmumu ar lūgumu Ministru kabinetam
iesniegt izskatīšanai Saeimā likumprojektu par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
49

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2010. gada 11. novembrī

14.pants. (1) Iesniedzot Saeimai likumprojektu par konkrētā nekustamā īpašuma
atsavināšanu, pievienojama informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma
atsavināšanas un atlīdzības noteikšanas pamatojums, kā arī šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto
apstākļu izvērtējums, ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa. Papildus pievienojami dokumenti,
kas apliecina minēto informāciju.
(2) Ja likumprojekta iesniedzējs nav Ministru kabinets, likumprojektu var virzīt izskatīšanai
pirmajā lasījumā tikai pēc tam, kad saņemts Ministru kabineta atzinums, kurā izvērtēta
nepieciešamība attiecīgo nekustamo īpašumu atsavināt sabiedrības vajadzībām. Šo atzinumu
Ministru kabinets sagatavo un iesniedz atbildīgās Saeimas komisijas noteiktajā termiņā.
15.pants. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atsavināts, pamatojoties uz likumu
par konkrētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, pāriet valstij vai pašvaldībai, un šīs tiesības var
nostiprināt zemesgrāmatā pēc tam, kad stājies spēkā likums par konkrētā nekustamā īpašuma
atsavināšanu un institūcija samaksājusi nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzību saskaņā ar šā
likuma 29.panta pirmajā daļā minēto līgumu vai, ja tāds nav noslēgts, samaksājusi viņam institūcijas
noteikto atlīdzību šā likuma 30.pantā noteiktajā apmērā, vai noguldījusi atlīdzību bankas kontā šā
likuma 33.pantā noteiktajā kārtībā.
16.pants. (1) Nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas
atsavināts, pamatojoties uz likumu par konkrētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, attiecīgais
nekustamais īpašums pāriet valsts vai pašvaldības īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem
un nastām, kuras nekustamajam īpašumam bija uzliktas saistību rezultātā (tai skaitā visas uz šo
nekustamo īpašumu ierakstītās parādu saistības, ķīlas tiesības, prasības nodrošinājuma atzīmes,
maksātnespējas atzīmes, procesa virzītāju aizliegumi, apgrūtinājumi, kas pieņemti kā nosacījums,
īpašumu iegūstot, kā arī nomas, īres, uztura un mantojuma līgumi) un par kurām institūcija nav
tieši paziņojusi, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas.
(2) Institūcijai ir saistoši nekustamā īpašuma bijušā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres
līgumi, par kuriem institūcija ir bijusi informēta nekustamā īpašuma novērtēšanas dienā.
(3) Nekustamajam īpašumam saglabājami apgrūtinājumi un nastas, kas izriet no šā īpašuma
rakstura.
17.pants. (1) Nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks atbrīvo nekustamo īpašumu līgumā par
šā īpašuma labprātīgu atsavināšanu noteiktajā termiņā, ja institūcija ir izpildījusi savas saistības
saskaņā ar minēto līgumu, vai 10 dienu laikā no dienas, kad tā samaksājusi nekustamā īpašuma
īpašniekam atlīdzību saskaņā ar šā likuma 29.panta pirmajā daļā minēto līgumu vai, ja tāds
nav noslēgts, samaksājusi viņam tās noteikto atlīdzību šā likuma 30.pantā noteiktajā apmērā,
vai noguldījusi atlīdzību bankas kontā šā likuma 33.pantā noteiktajā kārtībā un nodrošinājusi
nekustamā īpašuma bijušo īpašnieku ar līdzvērtīgu dzīvojamo telpu saskaņā ar šā likuma 28.pantu.
(2) Ja nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks neatbrīvo nekustamo īpašumu šā panta pirmajā
daļā noteiktajā termiņā, institūcijai ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par ievešanu
iegūtā nekustamā īpašuma valdījumā.
III nodaļa
Atlīdzības noteikšana un apstrīdēšana
18.pants. (1) Lai informētu nekustamā īpašuma īpašnieku par nekustamā īpašuma vai tā
daļas atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un noteiktu atlīdzību,
institūcija nosūta paziņojumu par šā īpašuma vai tā daļas atsavināšanas nepieciešamību (turpmāk —
paziņojums) nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja viņa dzīvesvieta nav zināma, publicē laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis” un, ja tiek atsavināta dzīvojamā māja, izvieto pie atsavināmās dzīvojamās mājas.
(2) Paziņojumā ietver:
1) informāciju par tām sabiedrības vajadzībām, kuru nodrošināšanai nekustamais
īpašums nepieciešams;
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2)

informāciju par dokumentiem, kas apliecina, ka attiecīgais nekustamais īpašums
nepieciešams sabiedrības vajadzību nodrošināšanai paredzēta projekta īstenošanai;
3) informāciju par nepieciešamo nekustamā īpašuma daļas apmēru;
4) uzaicinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam piedalīties atlīdzības noteikšanā;
5) uzaicinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam sniegt informāciju par noslēgtajiem
īres līgumiem un citiem apgrūtinājumiem;
6) citu informāciju, kuru institūcija uzskata par nepieciešamu norādīt.
(3) Ja sabiedrības vajadzībām nepieciešams atsavināt nekustamā īpašuma daļu, paziņojumā
papildus ietver šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto apstākļu izvērtējumu, pievieno grafisko materiālu,
kurā iezīmētas attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināmās daļas robežas, un uzaicinājumu nekustamā
īpašuma īpašniekam sniegt informāciju par to, vai viņš piekrīt nekustamā īpašuma daļas atsavināšanai.
(4) Paziņojumā institūcija norāda termiņu, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks sniedz
šā panta otrās daļas 4. un 5.punktā un trešajā daļā minēto informāciju. Informācijas sniegšanas
termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām, skaitot no dienas, kad paziņojums saņemts vai publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
(5) Ja saskaņā ar šā likuma 9.panta otro daļu veicama atkārtota atlīdzības noteikšana,
institūcijai ir tiesības paziņojumā ietvert tikai atkārtotas atlīdzības noteikšanas tiesisko pamatojumu
un uzaicinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam piedalīties atlīdzības noteikšanā, kā arī 30
dienu laikā no dienas, kad paziņojums saņemts vai publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, sniegt
informāciju par noslēgtajiem īres līgumiem un citiem apgrūtinājumiem.
19.pants. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks šā likuma 18.panta otrajā daļā minēto informāciju
norādītajā termiņā nesniedz vai paziņo, ka atlīdzības noteikšanā nepiedalīsies, nekustamo īpašumu
novērtē, ņemot vērā to informāciju, kuru institūcija var iegūt bez nekustamā īpašuma īpašnieka
piedalīšanās un kura raksturo šo īpašumu tā apsekošanas dienā.
20.pants. (1) Atlīdzību par atsavināmo nekustamo īpašumu institūcija nosaka, ņemot vērā
sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējumu un nekustamā īpašuma īpašniekam nodarītos
zaudējumus.
(2) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē taisnīgas atlīdzības noteikšanas
kārtību.
21.pants. Nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam nosakāma atlīdzība, kas nodrošina tādu
mantisko stāvokli, kas ir līdzvērtīgs viņa iepriekšējam mantiskajam stāvoklim.
22.pants. (1) Atlīdzību veido nekustamā īpašuma tirgus vērtība vai atlikusī aizvietošanas
vērtība, izvēloties no tām augstāko vērtību, un atlīdzība par zaudējumiem, kas nekustamā īpašuma
īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu un, ja tiek atsavināta nekustamā
īpašuma daļa, — ar atsavinātā nekustamā īpašuma izmantošanu.
(2) Nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzsāktajai
nekustamā īpašuma izmantošanai tā apsekošanas dienā, ievērojot šā likuma 23.panta otrās daļas
5.punktā minēto.
(3) Atlikušo aizvietošanas vērtību veido atsavināmā nekustamā īpašuma sastāvā esošās
zemes vienības tirgus vērtība atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzsāktajai nekustamā īpašuma
izmantošanai tā apsekošanas dienā un būvju un citu uzlabojumu atlikusī aizvietošanas vērtība.
23.pants. (1) Novērtējot nekustamo īpašumu, tā vērtējumā norādāma un analizējama visa
informācija, kas raksturo nekustamo īpašumu, tai skaitā nekustamā īpašuma īpašnieka sniegtā
informācija.
(2) Nekustamais īpašums novērtējams, izvērtējot tā:
1) sastāvu, komunikācijas, labiekārtojumu, tehnisko stāvokli un nolietojuma pakāpi;
2) atrašanās vietu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzsākto nekustamā īpašuma
izmantošanu;
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3)
4)
5)

apgrūtinājumus un nastas, kas tiks saglabātas saskaņā ar šā likuma 16.pantu;
ienesīgumu;
apbūves un saimnieciskās izmantošanas iespējas, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir
veicis darbības šo iespēju izmantošanai.
24.pants. (1) Gadījumos, kad to pieprasa nekustamā īpašuma īpašnieks, institūcija ir tiesīga
par saviem līdzekļiem būvēt inženierbūves un inženierkomunikācijas vai arī izmaksāt kompensāciju,
kas nepieciešama to zaudējumu un neērtību novēršanai, kuras bijušajam īpašniekam vai citām
personām var rasties saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
(2) Zaudējumus, kurus institūcija paredzējusi novērst un novērš saskaņā ar šā panta pirmo
daļu, atlīdzības apmērā neiekļauj.
25.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam nodarītos zaudējumus nosaka saskaņā ar
Civillikumu.
(2) Par zaudējumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:
1) izdevumi, kas nekustamā īpašuma īpašniekam radušies šā īpašuma atsavināšanas
rezultātā (pārcelšanās izdevumi, ar cita nekustamā īpašuma iegādi, nostiprināšanu
zemesgrāmatā un atsavinātā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu un nastu
pārreģistrēšanu saistītie notariālie izdevumi, valsts nodevas, kancelejas nodevas un
citi izdevumi), to faktiskajā apmērā, bet nepārsniedzot apvidus vidējās cenas;
2) atlikušās nekustamā īpašuma daļas vērtības samazinājums un atlīdzība par izmaiņām
tās lietošanā (piekļuves zaudēšana vai izdevumi, kas saistīti ar jaunas piekļuves
izveidošanu, izmaiņas attiecībā uz apgrūtinājumiem un nastām, ierobežojumi
attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu un citas
izmaiņas), ja tiek atsavināta nekustamā īpašuma daļa.
26.pants. Institūcija atlīdzību izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā vai, vienojoties ar
nekustamā īpašuma īpašnieku, izmanto citu taisnīgu atlīdzības kompensācijas veidu:
1) piedāvājot citu līdzvērtīgu nekustamo īpašumu;
2) daļu no atlīdzības izmaksājot naudā un daļu kompensējot ar citu nekustamo īpašumu;
3) izmantojot citu abām pusēm izdevīgu atlīdzības kompensācijas veidu.
27.pants. (1) Institūcijas noteikto atlīdzības apmēru nekustamā īpašuma īpašnieks var
apstrīdēt tiesā prasības kārtībā pēc tam, kad pieņemts šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētais
lēmums, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā no dienas, kad:
1) beidzies termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai par likumu par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja konstitucionālā sūdzība nav iesniegta;
2) beidzies termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai par likumu par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja konstitucionālā sūdzība ir iesniegta, bet
Satversmes tiesa šajā termiņā ir atteikusi ierosināt lietu vai pieņēmusi lēmumu par
tiesvedības izbeigšanu;
3) Satversmes tiesa pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, ja šāds lēmums
tiek pieņemts pēc konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņa beigām;
4) Satversmes tiesa pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, ja šāds lēmums tiek
pieņemts pēc konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņa beigām;
5) stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums, ar kuru ir atzīta likuma par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstība augstāka juridiskā spēka normām.
(2) Strīdu par institūcijas noteikto atlīdzību un izmaksājamās atlīdzības apmēru izskata tiesa
Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
(3) Nosakot atlīdzību, tiesa ņem vērā nekustamā īpašuma stāvokli tā apsekošanas dienā. Tiesa
nosaka atlīdzību uz to dienu, kad atlīdzību noteikusi institūcija.
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28.pants. (1) Ja institūcija ar nekustamā īpašuma īpašnieku nevienojas citādi vai ja kā atlīdzība
par nekustamā īpašuma atsavināšanu nav piešķirta cita dzīvojamā telpa, institūcijai ir pienākums
nodrošināt nekustamā īpašuma īpašnieku ar līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, ja atsavinātajā dzīvojamā
telpā:
1) atsavināšanas dienā un šā likuma 9.panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas
dienā dzīvoja un bija deklarējis savu dzīvesvietu tās bijušais īpašnieks;
2) atsavināšanas dienā dzīvoja un bija deklarējis savu dzīvesvietu tās bijušais īpašnieks
un ja atsavināšanas dienā viņam nepiederēja cita dzīvojamā telpa.
(2) Tiesības uz līdzvērtīgu dzīvojamo telpu saglabājas līdz dienai, kad nekustamā īpašuma
bijušais īpašnieks ir iegādājies citu dzīvojamo telpu, bet ne ilgāk kā gadu pēc atlīdzības izmaksas.
Īres maksu par nodrošināto dzīvojamo telpu, ja tāda maksājama, minētajā termiņā sedz institūcija.
(3) Nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks zaudē tiesības uz līdzvērtīgu dzīvojamo telpu,
ja viņam ir piedāvātas ne mazāk kā trīs dažādas līdzvērtīgas dzīvojamās telpas, bet viņš no šiem
piedāvājumiem atteicies vai institūcijas noteiktajā termiņā nav sniedzis atbildi uz saņemtajiem
piedāvājumiem.
IV nodaļa
Atlīdzības izmaksāšana
29.pants. (1) Institūcija nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā
likums par konkrētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosūta nekustamā īpašuma īpašniekam
piedāvājumu sešu mēnešu laikā no minētā likuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu par
institūcijas noteiktās atlīdzības pieņemšanu un atlīdzības kompensācijas veidu.
(2) Institūcija izmaksā atlīdzību atbilstoši kārtībai, kāda paredzēta līgumā par institūcijas
noteiktās atlīdzības pieņemšanu un atlīdzības kompensācijas veidu, bet ne agrāk kā 10 dienu laikā
no dienas, kad:
1) beidzies termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai par likumu par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja konstitucionālā sūdzība nav iesniegta;
2) beidzies termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai par likumu par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja konstitucionālā sūdzība ir iesniegta, bet
Satversmes tiesa šajā termiņā ir atteikusi ierosināt lietu vai pieņēmusi lēmumu par
tiesvedības izbeigšanu;
3) Satversmes tiesa pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, ja šāds lēmums
tiek pieņemts pēc konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņa beigām;
4) Satversmes tiesa pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, ja šāds lēmums tiek
pieņemts pēc konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņa beigām;
5) stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums, ar kuru ir atzīta likuma par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstība augstāka juridiskā spēka normām.
30.pants. (1) Ja šā likuma 29.panta pirmajā daļā minētais līgums noteiktajā termiņā netiek
noslēgts, institūcija izmaksā nekustamā īpašuma īpašniekam noteiktās atlīdzības daļu 90 procentu
apmērā 10 dienu laikā no dienas, kad:
1) beidzies termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai par likumu par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja konstitucionālā sūdzība nav iesniegta;
2) beidzies termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai par likumu par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu, ja konstitucionālā sūdzība ir iesniegta, bet
Satversmes tiesa šajā termiņā ir atteikusi ierosināt lietu vai pieņēmusi lēmumu par
tiesvedības izbeigšanu;
3) Satversmes tiesa pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, ja šāds lēmums
tiek pieņemts pēc konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņa beigām;
53

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2010. gada 11. novembrī

4)

Satversmes tiesa pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu, ja šāds lēmums tiek
pieņemts pēc konstitucionālās sūdzības iesniegšanas termiņa beigām;
5) stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums, ar kuru ir atzīta likuma par attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstība augstāka juridiskā spēka normām.
(2) Ja nekustamā īpašuma īpašnieks saskaņā ar šā likuma 27.panta pirmo daļu ir apstrīdējis
institūcijas noteikto atlīdzību un ir stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums, institūcija nekustamā
īpašuma īpašniekam izmaksā tiesas spriedumā noteikto atlīdzību pilnā apmērā.
31.pants. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav apstrīdējis institūcijas noteiktās atlīdzības
apmēru šā likuma 27.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, institūcija 10 dienu laikā no dienas,
kad beidzies šā likuma 27.panta pirmajā daļā minētais atlīdzības apstrīdēšanas termiņš, izmaksā
nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam atlikušo atlīdzības daļu 10 procentu apmērā.
32.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma īpašnieks saskaņā ar šā likuma 27.panta pirmo daļu
ir apstrīdējis institūcijas noteiktās atlīdzības apmēru, institūcija pēc tam, kad stājies spēkā tiesas
spriedums par atlīdzību par atsavināto nekustamo īpašumu, izmaksā nekustamā īpašuma bijušajam
īpašniekam neizmaksāto atlīdzības daļu un likumiskos procentus par šo summu no dienas, kad
institūcijai saskaņā ar šā likuma 30.panta pirmo daļu bija pienākums izmaksāt tās noteiktās
atlīdzības daļu 90 procentu apmērā, līdz atlīdzības samaksas dienai.
(2) Ja tiesas spriedumā noteiktā taisnīgā atlīdzība nepārsniedz institūcijas noteikto atlīdzību,
likumiskie procenti par neizmaksāto atlīdzības daļu institūcijai nav jāmaksā.
33.pants. Ja nekustamā īpašuma bijušā īpašnieka dzīvesvieta nav zināma vai viņš nav sniedzis
informāciju par savu bankas kontu, atlīdzību ieskaita šim nolūkam atvērtā bankas kontā un pēc
pieprasījuma izmaksā nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam, viņa mantiniekiem vai saistību
un tiesību pārņēmējiem. Ja nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks, viņa mantinieki vai saistību un
tiesību pārņēmēji 10 gadu laikā no atlīdzības noguldīšanas dienas nav lūguši to izmaksāt, atlīdzību
ieskaita valsts vai attiecīgās pašvaldības budžetā.
V nodaļa
Atsavinātā nekustamā īpašuma nodošana atpakaļ
34.pants. (1) Ja institūcija gada laikā no dienas, kad valsts vai pašvaldības īpašuma tiesības uz
atsavināto nekustamo īpašumu nostiprinātas zemesgrāmatā, atzīst minēto nekustamo īpašumu vai
tā daļu par nevajadzīgu, bijušais īpašnieks, atmaksājot saņemto atlīdzību, var atsavināto nekustamo
īpašumu atgūt atpakaļ.
(2) Ja atsavinātajam nekustamajam īpašumam ir veikti uzlabojumi, nekustamā īpašuma
bijušais īpašnieks var izmantot šā panta pirmajā daļā minētās tiesības, atlīdzinot institūcijai
izdevumus par uzlabojumiem, ar kuriem nekustamais īpašums tiek nodots atpakaļ.
(3) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa notecējuma bijušajam īpašniekam ir
pirmpirkuma tiesības uz atsavināto nekustamo īpašumu.
35.pants. Paziņojumu par iespēju atgūt atpakaļ nekustamo īpašumu institūcija nosūta
nekustamā īpašuma bijušajam īpašniekam vai, ja viņa dzīvesvieta nav zināma, publicē laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā norāda nekustamā īpašuma sastāvu, izdevumus par nekustamajam
īpašumam veiktajiem uzlabojumiem, kuri tiks saglabāti, apgrūtinājumus un nastas, kā arī nosaka
30 dienu termiņu atbildes sniegšanai, skaitot no dienas, kad paziņojums saņemts vai publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
36.pants. Ja nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks šā likuma 35.pantā noteiktajā termiņā
atbildi nesniedz vai nevēlas atgūt nekustamo īpašumu, šis īpašums paliek valsts vai pašvaldības
īpašumā.
37.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma bijušais īpašnieks izmanto šā likuma 34.panta pirmajā
daļā minētās tiesības, institūcijai triju mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums par nekustamā
īpašuma nodošanu atpakaļ tā bijušajam īpašniekam (ja puses līgumā nevienojas citādi), ir
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pienākums nodrošināt atpakaļ nododamā nekustamā īpašuma atbilstību šā likuma 35.pantā
minētajā paziņojumā norādītajam nekustamā īpašuma sastāvam.
(2) Institūcija sedz izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību uz atpakaļ nododamo nekustamo
īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz šā īpašuma bijušā īpašnieka vārda.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:
1) likums “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām
vajadzībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992,
39./40./41.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005,
14.nr.);
2) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 15.septembra lēmums “Par
Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu
valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” spēkā stāšanās kārtību” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39./40./41.nr.; Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).
2. Šo likumu nepiemēro nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūrām, kurās līdz šā
likuma spēkā stāšanās dienai panākta vienošanās par līguma par labprātīgu nekustamā īpašuma
atsavināšanu sabiedrības vajadzībām būtiskajām sastāvdaļām.
3. Tiesiskās attiecības, kas izriet no nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas procedūrām,
kuras uzsāktas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, apspriežamas saskaņā ar likumu “Par nekustamā
īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”.
4. Ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir pieņemts un stājies spēkā likums par konkrētā
nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu, attiecīgo nekustamo īpašumu piespiedu kārtā atsavina
un strīdus, kas izriet no šā īpašuma atsavināšanas, risina saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”.
Likums stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

474. 1404L/9

Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm”

Izdarīt likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2007, 6.nr.) šādus
grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus un skaitļus “Padomes regula Nr.40/94” (attiecīgā locījumā) ar
vārdiem un skaitļiem “Padomes regula Nr.207/2009” (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt 4.panta ceturtās daļas otrajā teikumā skaitļus un vārdus “9.panta trešās daļas
4.punkta un 28.panta astotās daļas noteikumi” ar vārdiem un skaitļiem “un 9.panta trešās daļas
4.punkta noteikumi”.
3. Aizstāt 7.panta otrās daļas 1.punktā vārdus un skaitļus “Padomes 1993.gada 20.decembra regulu
(EK) Nr.40/94 par Kopienas preču zīmi” ar vārdiem un skaitļiem “Padomes 2009.gada 26.februāra
regulu (EK) Nr.207/2009 par Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)”.
4. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Preču zīmes reģistrācija Valsts preču zīmju reģistrā notiek vienlaikus ar tās publikāciju
Patentu valdes oficiālajā izdevumā. Šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesiskās sekas
attiecībā uz preču zīmes reģistrācijas datiem iestājas ar Patentu valdes oficiālajā izdevumā norādīto
publikācijas dienu neatkarīgi no tā, vai publikācija ir papīra vai elektroniskā formā Patentu valdes
mājaslapā internetā.”
5. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:
“22.pants. Termiņu pagarināšana
(1) Patentu valde vai Apelācijas padome ir tiesīga pagarināt attiecībā uz darbībām Patentu
valdē vai Apelācijas padomē šajā likumā noteiktos, kā arī Patentu valdes vai Apelācijas padomes
noteiktos termiņus uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja pirms attiecīgā termiņa beigām
Patentu valdē saņemts attiecīgs lūgums un samaksāta valsts nodeva par termiņa pagarināšanu.
(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz šādiem termiņiem:
1) uz konvencijprioritātes termiņu un izstādes prioritātes termiņu (11.panta pirmā un
trešā daļa);
2) uz iebildumu iesniegšanas termiņu (18.panta pirmā daļa, 39.panta piektā daļa);
3) uz Apelācijas padomes lēmumu pārsūdzēšanas termiņu (19.panta astotā daļa);
4) uz reģistrācijas spēkā esamības termiņu un termiņiem, kas noteikti reģistrācijas
atjaunošanai (21.pants);
5) uz termiņiem, kas noteikti lietvedības turpināšanai un tiesību atjaunošanai
(22.1 panta otrā daļa, 22.2 panta otrā daļa).”
6. Papildināt IV nodaļu ar 22.1, 22.2 un 22.3 pantu šādā redakcijā:
“22.1 pants. Lietvedības turpināšana pēc termiņu neievērošanas
(1) Pieteicējs, preču zīmes īpašnieks vai cita ieinteresētā persona, kas nav ievērojusi šajā
likumā attiecībā uz darbībām Patentu valdē noteiktos termiņus, var lūgt lietvedības turpināšanu.
(2) Lūgumu par lietvedības turpināšanu Patentu valdei iesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus
pēc tam, kad saņemts Patentu valdes paziņojums par termiņa neievērošanu vai par kādu šajā likumā
paredzētu tiesību zaudēšanu termiņa neievērošanas dēļ, ja ir izpildītas neievērotajā termiņā paredzētās
darbības un samaksāta valsts nodeva par lietvedības turpināšanu. Ja paredzētās darbības nav veiktas
vai valsts nodeva par lietvedības turpināšanu nav samaksāta, uzskata, ka lūgums ir  atsaukts.
56

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 21 • 2010. gada 11. novembrī

seku.

(3) Ja lūgumu par lietvedības turpināšanu apmierina, termiņa neievērošanai nav juridisku

(4) Lietvedības turpināšanu nevar lūgt, ja nav ievēroti šādi termiņi:
1) termiņi, kas noteikti lietvedības turpināšanai (šā panta otrā daļa);
2) konvencijprioritātes termiņš, izstādes prioritātes termiņš vai termiņš, kas noteikts to
dokumentu iesniegšanai, kuri apliecina tiesības uz prioritāti (11.pants);
3) termiņš, kas noteikts paskaidrojumu iesniegšanai preču zīmes ekspertīzes gaitā (13.
panta otrā daļa);
4) iebildumu iesniegšanas termiņš (18.panta pirmā daļa, 39.panta piektā daļa);
5) reģistrācijas spēkā esamības termiņš un termiņi, kas noteikti reģistrācijas
atjaunošanai (21.pants);
6) termiņi, kas noteikti tiesību atjaunošanai (22.2 panta otrā daļa).
22.2 pants. Tiesību atjaunošana
(1) Ja pieteicējs, preču zīmes īpašnieks vai cita ieinteresētā persona nav ievērojusi šajā likumā
attiecībā uz darbībām Patentu valdē noteikto termiņu un termiņa neievērošanas tiešas sekas ir
preču zīmes reģistrācijas pieteikuma noraidīšana, reģistrācijas pieteikuma vai cita iesnieguma
uzskatīšana par neiesniegtu vai atsauktu, reģistrācijas dzēšana vai citu šajā likumā paredzēto tiesību
zaudēšana, šī persona var lūgt attiecīgo tiesību atjaunošanu.
(2) Lūgumu par tiesību atjaunošanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu Patentu valdei iesniedz
divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir novērsti iemesli, kuru dēļ nav ievērots termiņš, bet ne vēlāk kā
gada laikā pēc sākotnēji noteiktā termiņa beigām, ja ir izpildītas neievērotajā termiņā paredzētās
darbības un samaksāta valsts nodeva par tiesību atjaunošanu. Lūgumā paskaidro termiņa
neievērošanas iemeslus un tam pievieno nepieciešamos pierādījumus. Ja paredzētās darbības nav
veiktas vai valsts nodeva par lietvedības turpināšanu nav samaksāta, uzskata, ka lūgums ir  atsaukts.
(3) Ja šā panta pirmajā daļā paredzētajā gadījumā Patentu valde konstatē, ka termiņš nokavēts,
kaut arī pieliktas apstākļiem atbilstošas pūles un izpildītas šā panta otrās daļas prasības, tā atjauno
pieteicēja, preču zīmes īpašnieka vai citas ieinteresētās personas tiesības uz reģistrācijas pieteikumu,
reģistrāciju vai citas zaudētās tiesības.
(4) Pirms lūguma par tiesību atjaunošanu pilnīgas vai daļējas noraidīšanas Patentu valde
rakstveidā paziņo lūguma iesniedzējam iespējamā noraidījuma pamatojumus un uzaicina viņu
triju mēnešu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt savus apsvērumus attiecībā uz šiem
pamatojumiem.
(5) Tiesību atjaunošanu nevar lūgt šādos gadījumos:
1) nav ievēroti termiņi, kas noteikti tiesību atjaunošanai (šā panta otrā daļa);
2) nav ievērots termiņš, kas noteikts paskaidrojumu iesniegšanai pēc Patentu valdes
pieprasījuma preču zīmes ekspertīzes gaitā (13.panta otrā daļa);
3) nav ievērots iebildumu iesniegšanas termiņš (18.panta pirmā daļa, 39.panta piektā
daļa);
4) nav ievēroti termiņi, kas noteikti lietvedības turpināšanai (22.1 panta otrā daļa);
5) lietas apstākļi ļauj piemērot noteikumus par lietvedības turpināšanu saskaņā ar šā
likuma 22.1 pantu.
(6) Ja tiesības atjauno un tāpēc nepieciešams grozīt agrāk oficiāli publicētās ziņas, kas attiecas
uz preču zīmes reģistrāciju, Patentu valde izdara attiecīgu ierakstu Reģistrā un paziņojumu par
tiesību atjaunošanu publicē savā oficiālajā izdevumā.
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22.3 pants.

Lēmumi par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu un tiesību
atjaunošanu
(1) Patentu valde vai Apelācijas padome, pieņemot lēmumu par termiņa pagarināšanu
atbilstoši šā likuma 22.pantam, kā arī Patentu valde, pieņemot lēmumu par lietvedības turpināšanu
atbilstoši šā likuma 22.1 pantam vai par tiesību atjaunošanu atbilstoši šā likuma 22.2 pantam, ņem
vērā trešās personas intereses, ja lēmums tās var skart.
(2) Ja lūgumu par termiņa pagarināšanu, lietvedības turpināšanu vai tiesību atjaunošanu
apmierina, lēmumu par to var apvienot ar lēmumu, kuru Patentu valde vai Apelācijas padome
saskaņā ar šā likuma noteikumiem pieņem attiecīgajā turpmākajā procedūrā.
(3) Lēmumu paziņo lūguma iesniedzējam un, ja tas var skart trešās personas intereses, arī
trešajai personai.”
7. 25.1 pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“25.1 pants. Preču zīme komercsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesā,
maksātnespējas procesā un preču zīme kā ķīlas tiesības priekšmets”;
aizstāt pirmajā daļā vārdus “maksātnespējas procesā” ar vārdiem “komercsabiedrības tiesiskās
aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā”.
8. Aizstāt 37.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus “19.panta un 22.panta pirmās daļas” ar
skaitļiem un vārdiem “19., 22., 22.1, 22.2 un 22.3 panta”.
9. Aizstāt 39.1 panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “82.panta 2.punktā” ar skaitļiem un vārdiem
“86.panta 2.punktā”.
10. 39.4 pantā:
aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “159.a panta 5.punkta un 106.panta 1.punkta” ar
skaitļiem un vārdiem “165.panta 5.punkta un 110.panta 1.punkta”;
aizstāt trešajā daļā vārdus “maksātnespējas procesā” ar vārdiem “komercsabiedrības tiesiskās
aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā”.
11. 39.5 pantā:
aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus “109.panta 3.punkta” ar skaitļiem un vārdiem “113.
panta 3.punkta” un skaitļus un vārdus “110.panta 3.punktā” — ar skaitļiem un vārdiem “114.panta
3.punktā”;
aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus “108.panta 2.punkts” (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem
un vārdiem “112.panta 2.punkts” (attiecīgā locījumā) un skaitļus un vārdus “110.panta 1.punktu”
— ar skaitļiem un vārdiem “114.panta 1.punktu”;
aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus “108.panta 2.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “112.
panta 2.punktā” un skaitļus un vārdus “110.panta 2.punkta” — ar skaitļiem un vārdiem “114.panta
2.punkta”.
12. Pārejas noteikumos:
aizstāt 8.punktā skaitļus un vārdus “15.panta 1.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “15.panta
1.punkta pirmajā daļā”;
papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Ministru kabinets līdz 2011.gada 31.janvārim izdod noteikumus par valsts nodevas
apmēru par šā likuma 22.1 pantā minēto lietvedības turpināšanu un šā likuma 22.2 pantā minēto
tiesību atjaunošanu.”
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13. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu šādā redakcijā:
“1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra direktīvas 2008/95/EK, ar
ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (Kodificēta versija)
(Dokuments attiecas uz EEZ);”.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

475. 1405L/9

Grozījumi Patentu likumā

Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007,
6.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:
“11.pants. Izgudrojumi, kas skar valsts aizsardzības intereses
(1) Ja izgudrojums skar valsts aizsardzības intereses, Aizsardzības ministrija tam var piešķirt
slepena izgudrojuma statusu.
(2) Ja izgudrojums tiek atzīts par slepenu, Patentu valde šajā likumā noteiktajā kārtībā pieņem
lēmumu par patenta piešķiršanu. Patenta piešķiršanas procedūrā netiek piemēroti šā likuma 35.
un 38.panta noteikumi par patenta pieteikuma un piešķirtā patenta publiskošanu, kā arī netiek
piemērota prasība samaksāt valsts nodevu par patenta publikāciju. Patenta pieteikumu un patentu
publisko pēc slepenības statusa atcelšanas un pēc valsts nodevas par patenta publikāciju samaksas.
(3) Patenta īpašnieka mantisko tiesību uz slepenu izgudrojumu apjomu nosaka līgums ar
Aizsardzības ministriju. Patenta īpašnieka tiesības uz šādu izgudrojumu var mantot. Ja patenta
īpašniekam un Aizsardzības ministrijai neizdodas vienoties par kompensācijas apmēru par
izgudrojuma izmantošanu, tās apmēru nosaka tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”
2. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:
“23.pants. Patentu valdes pamatuzdevumi
Patentu valde normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku
rūpnieciskā īpašuma jomā, nodrošinot rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrāciju un reģistru ziņu
publikāciju oficiālajā izdevumā papīra vai elektroniskā formā, kā arī veicinot izpratni par šo tiesību
aizsardzības nepieciešamību valstī.”
3. 26.pantā:
papildināt trešo daļu pēc vārda “saturu” ar vārdiem “par grozījumu izdarīšanu šajā reģistrā
maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību”;
izteikt ceturtās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) tā ir nokārtojusi patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmenu Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un samaksājusi valsts nodevu. Par patentpilnvarotā kvalifikācijas
eksāmena kārtošanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību
nosaka Ministru kabinets;”.
4. Papildināt 38.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Patenta īpašnieks nekavējoties paziņo Patentu valdei par grozījumiem vai konstatētajām
kļūdām ziņās, kas attiecas uz patenta piešķiršanu, par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu vai par
pārstāvja maiņu. Ja samaksāta noteiktā valsts nodeva, Patentu valde pieļaujamos grozījumus iekļauj
patentu reģistrā, paziņojumu par izdarītajiem grozījumiem publicē savā oficiālajā izdevumā un
nosūta patenta īpašniekam. Patentu valdes pieļautās kļūdas tiek izlabotas bez maksas.”
5. Papildināt 48.panta trešo daļu ar vārdiem “izņemot šā likuma 11.pantā minēto gadījumu”.
6. Papildināt 49.panta otro daļu pēc skaitļa un vārdiem “38.panta pirmajā” ar vārdiem “un
sestajā”.
7. 71.pantā:
izslēgt ceturto daļu;
aizstāt piektajā daļā vārdus “otrajai, trešajai vai ceturtajai daļai” ar vārdiem “otrajai vai trešajai
daļai”;
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aizstāt sestajā daļā vārdus “otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā” ar vārdiem “otrajā vai trešajā daļā”.
8. Aizstāt 74.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “75.panta piekto daļu” ar skaitli un vārdiem
“77.panta trešo daļu”.
9. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz
2011.gada 30.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumi Nr.602
“Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un
patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību”.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3.novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

476. 1406L/9

Par Agras Vāgneres atzīšanu par Latvijas pilsoni

Atzīt Agru Vāgneri par Latvijas pilsoni.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

477. 1407L/9

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības
Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.;
1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009,
3., 8., 22.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz ielām, ja šā likuma tekstā nav tieši noteikts citādi.”
2. Papildināt 6.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:
“(41) Pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem var paredzēt, ka par transportlīdzekļa
novietošanu uz pašvaldības autoceļa vai ielas stāvēšanai drīkst iekasēt maksu. Šajos noteikumos
norādāms attiecīgais autoceļš vai iela (to posms), vai konkrēta teritorija, kurā ietilpst autoceļi
vai ielas (to komplekss), noteikts laiks, kurā stāvēšanai novietotā transportlīdzekļa atrašanās uz
pašvaldības autoceļa vai ielas ir par maksu (piemēram, noteikts diennakts, nedēļas laiks), maksas
apmērs un tās iekasēšanas kārtība.”
3. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:
“23.1 pants. Ceļu tīkla drošības klasificēšana Eiropas ceļu tīklā
Kārtību, kādā klasificē ceļu posmus, kuros bieži notiek ceļu satiksmes negadījumi, un ceļu
tīkla drošību Eiropas ceļu tīklā nosaka Ministru kabinets.”
4. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Šā likuma 6.panta 4.1 daļa stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.”
5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/96/EK par
ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību.”
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 3. novembrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 3.11.2010., Nr.174.
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478. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7.oktobra sēdē apstiprinājusi Aelitu Ignatjevu par Rīgas
pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 7.oktobrī

479. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 7.oktobra sēdē apstiprinājusi Aigu Freimani par Rīgas
pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 7.oktobrī

480. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē ievēlējusi par balsu skaitītājiem:
Inesi Laizāni
— nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”;
Ingmāru Līdaku
— Zaļo un Zemnieku savienība;
Artūru Rubiku
— politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”;
Ritu Strodi
— partiju apvienība “Par labu Latviju”;
Ilzi Viņķeli
— politisko partiju apvienība “Vienotība”.
9.Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 2.novembrī
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481. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē izveidojusi pagaidu Mandātu un iesniegumu
komisiju un ievēlējusi tajā šādus deputātus:
Imantu Jāni Bekešu — partiju apvienība “Par labu Latviju”;
Raivi Dzintaru
— nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”;
Ainaru Latkovski
— politisko partiju apvienība “Vienotība”;
Vitāliju Orlovu
— politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”;
Jāni Strazdiņu
— Zaļo un Zemnieku savienība.
9.Saeimas priekšsēdētājs  G.Daudze
Rīgā 2010.gada 2.novembrī

482. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē nolēmusi apstiprināt 10.Saeimas deputāta
pilnvaras
Dzintaram Ābiķim
Solvitai Āboltiņai
Valērijam Agešinam
Arvilam Ašeradenam
Uldim Augulim
Aijai Barčai
Imantam Jānim Bekešam
Silvai Bendrātei
Andrim Bērziņam (ievēlēts no Vidzemes vēlēšanu apgabala)
Andrim Bērziņam (ievēlēts no Zemgales vēlēšanu apgabala)
Gaidim Bērziņam
Augustam Brigmanim
Andrim Buiķim
Aleksejam Burunovam
Borisam Cilevičam
Eināram Cilinskim
Ingrīdai Circenei
Ingmāram Čaklajam
Ilmai Čepānei
Lolitai Čigānei
Intam Dālderim
Gundaram Daudzem
Sergejam Dolgopolovam
Jānim Dombravam
Valdim Dombrovskim
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Aivaram Dronkam
Inai Druvietei
Jānim Dūklavam
Raivim Dzintaram
Rihardam Eigimam
Sarmītei Ēlertei
Sergejam Fjodorovam
Guntaram Galvanovskim
Valentīnam Grigorjevam
Ivetai Grigulei
Dzintrai Hiršai
Aleksejam Holostovam
Aleksandram Jakimovam
Nikolajam Kabanovam
Ojāram Ērikam Kalniņam
Artim Kamparam
Rasmai Kārkliņai
Jānim Klaužam
Andrejam Klementjevam
Ivanam Klementjevam
Armandam Krauzem
Valērijam Kravcovam
Ģirtam Valdim Kristovskim
Mārim Kučinskim
Janīnai Kursītei-Pakulei
Visvaldim Lācim
Inesei Laizānei
Ainaram Latkovskim
Atim Lejiņam
Ingmāram Līdakam
Imantam Viesturam Lieģim
Aleksejam Loskutovam
Igoram Meļņikovam
Sergejam Mirskim
Vladimiram Nikonovam
Ņikitam Ņikiforovam
Vitālijam Orlovam
Artim Pabrikam
Imantam Parādniekam
Igoram Pimenovam
Dzintaram Rasnačam
Dacei Reinikai
Danai Reizniecei
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Ivanam Ribakovam
Ingunai Rībenai
Dmitrijam Rodionovam
Artūram Rubikam
Raimondam Rubikam
Aleksandram Sakovskim
Kārlim Seržantam
Jurim Silovam
Edvardam Smiltēnam
Vitautam Staņam
Jānim Strazdiņam
Ritai Strodei
Kārlim Šadurskim
Andrim Šķēlem
Staņislavam Šķesteram
Inesei Šleserei
Aināram Šleseram
Aigaram Štokenbergam
Jānim Tutinam
Guntim Ulmanim
Jānim Urbanovičam
Raimondam Vējonim
Andrim Vilkam
Ilzei Viņķelei
Jānim Vucānam
Dzintaram Zaķim
Edgaram Zalānam
Mihailam Zemļinskim
Oskaram Zīdam
Igoram Zujevam
9. Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 2.novembrī
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483. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē ievēlējusi deputāti Solvitu Āboltiņu par
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju.
9.Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2010.gada 2.novembrī

484. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē ievēlējusi deputātu Gundaru Daudzi par
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.novembrī

485. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē ievēlējusi deputātu Andreju Klementjevu
par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.novembrī

486. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē ievēlējusi deputātu Kārli Šadurski par
Latvijas Republikas Saeimas sekretāru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.novembrī

487. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 2.novembra sēdē ievēlējusi deputātu Dzintaru Rasnaču par
Latvijas Republikas Saeimas sekretāra biedru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 2.novembrī
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488. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3.novembra sēdē apstiprinājusi Klāva Olšteina 10.Saeimas
deputāta pilnvaras.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 3.novembrī

489. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 3.novembra sēdē izteikusi uzticību Ministru kabinetam šādā
sastāvā:
Ministru prezidents, reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrs
— Valdis Dombrovskis,
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs
— Artis Pabriks,
ārlietu ministrs
— Ģirts Valdis Kristovskis,
ekonomikas ministrs
— Artis Kampars,
finanšu ministrs
— Andris Vilks,
iekšlietu ministre
— Linda Mūrniece,
izglītības un zinātnes ministrs
— Rolands Broks,
kultūras ministre
— Sarmīte Ēlerte,
labklājības ministre
— Ilona Jurševska,
satiksmes ministrs
— Uldis Augulis,
tieslietu ministrs
— Aigars Štokenbergs,
veselības ministrs
— Juris Bārzdiņš,
vides ministrs
— Raimonds Vējonis,
zemkopības ministrs
— Jānis Dūklavs.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 3.novembrī

490. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Jāņa Ādamsona deputāta
pilnvaras.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī
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491. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē nolēmusi:
1. Apstiprināt NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā:
Pastāvīgie pārstāvji:
Imants Viesturs Lieģis (Vienotība),
Ivans Klementjevs (SC),
Dzintars Rasnačs (VL–TB/LNNK).
Pastāvīgo pārstāvju aizstājēji:
Imants Jānis Bekešs (PLL),
Atis Lejiņš (Vienotība),
Kārlis Seržants (ZZS).
2. Apstiprināt par delegācijas vadītāju Imantu Viesturu Lieģi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī

492. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 4.novembra sēdē apstiprinājusi Eiropas Padomes
Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegāciju šādā sastāvā:
1. Pastāvīgie pārstāvji:
Andris Bērziņš (ZZS/Zemgales v/a),
Boriss Cilevičs (SC),
Ingrīda Circene (Vienotība).
2. Pastāvīgo pārstāvju aizstājēji:
Jānis Dombrava (VL–TB/LNNK),
Rita Strode (PLL).
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 4.novembrī
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