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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

413. 289L/10

Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu
informācijas līdzekļiem”

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (Latvijas Republikas
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 5./6.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.; 2002, 2., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2009, 9.nr.) šādus
grozījumus:
1. 2.panta pirmajā daļā:
aizstāt vārdus “televīzijas un radio raidījumi” ar vārdiem “elektroniskie plašsaziņas līdzekļi”;
izslēgt vārdu “programmas”;
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Interneta vietni var reģistrēt kā masu informācijas līdzekli.”
2. Izslēgt 3.pantu.
3. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“Tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus ir juridiskajām un fiziskajām personām,
kā arī personālsabiedrībām.”
4. 9.pantā:
izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“Masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk —
Uzņēmumu reģistrs) un ierakstus masu informācijas līdzekļu reģistrā (turpmāk — reģistrs) izdara
Uzņēmumu reģistra valsts notārs uz ieinteresētās personas pieteikuma, tiesas nolēmuma vai
citas kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) lēmuma pamata. Reģistra ierakstus uzglabā
elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu.
Ja reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums. Masu
informācijas līdzekļa reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti
reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti.
Pieteikumā norādāmas šādas reģistrā ierakstāmās ziņas:
1) masu informācijas līdzekļa nosaukums, kura rakstībā lietoti latviešu vai latīņu
alfabēta burti. Masu informācijas līdzekļa nosaukumu papildus var norādīt valodā,
kurā tas tiks izdots, taču šis nosaukums netiek ierakstīts reģistrā;
2) valoda, kurā masu informācijas līdzeklis tiks izdots;
3) masu informācijas līdzekļa īpašnieka (dibinātāja) — juridiskās personas vai
personālsabiedrības reģistrācijas numurs, nosaukums, adrese;
4) masu informācijas līdzekļa īpašnieka (dibinātāja) — fiziskās personas vārds, uzvārds,
personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta
numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);
5) masu informācijas līdzekļa izdevēja — juridiskās personas vai personālsabiedrības
reģistrācijas numurs, nosaukums, adrese;
6) masu informācijas līdzekļa izdevēja — fiziskās personas vārds, uzvārds, personas
kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un
izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi);
7) masu informācijas līdzekļa saturiskā ievirze un uzdevumi;
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8)

teritorija vai auditorija, kurā paredzēts izplatīt vai pārraidīt masu informācijas
līdzekļa produkcijas galveno daļu;
9) masu informācijas līdzekļa darbības termiņš, ja tas tiek dibināts uz noteiktu laiku vai
noteikta mērķa sasniegšanai;
10) citas ziņas, ja to paredz ārējie normatīvie akti;
11) ieraksta izdarīšanas datums.”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ierakstot reģistrā masu informācijas līdzekli, tam piešķir individuālu reģistrācijas numuru.”
5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Iepriekšreģistrētās informācijas izmaiņu reģistrācija
Lai izdarītu ierakstu reģistrā par izmaiņām iepriekšreģistrētajā informācijā, tai skaitā par
jaunas informācijas reģistrāciju, Uzņēmumu reģistram iesniedz pieteikumu par masu informācijas
līdzekļa izmaiņu reģistrēšanu un tam pievieno:
1) īpašnieka (dibinātāja) lēmumu par izmaiņu apstiprināšanu;
2) dokumentu par valsts nodevas samaksu;
3) reģistrācijas apliecību, ja tajā nepieciešams izdarīt grozījumus.
Lai izdarītu reģistrā ierakstu  par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu, Uzņēmumu
reģistram iesniedz pieteikumu par masu informācijas līdzekļa izslēgšanu no reģistra un tam
pievieno:
1) īpašnieka (dibinātāja) lēmumu par masu informācijas līdzekļa darbības izbeigšanu;
2) dokumentu par valsts nodevas samaksu;
3) reģistrācijas apliecību.”
6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:
“10.pants. Lēmums par ieraksta izdarīšanu, ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai ieraksta
izdarīšanas atteikumu
Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās, ka:
1) iesniegti visi dokumenti;
2) iesniegtie dokumenti atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām;
3) reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.
Ja, pārbaudot minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs
pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā.
Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai iesniegtie dokumenti neatbilst ārējo
normatīvo aktu prasībām, bet šie trūkumi ir novēršami, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem
lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu un norāda termiņu trūkumu novēršanai.
Ja masu informācijas līdzekļa pieteiktais nosaukums sakrīt ar reģistrā ierakstītu masu
informācijas līdzekļa nosaukumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par
ieraksta izdarīšanas atlikšanu.
Ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami vai iesniegtās ziņas nav ierakstāmas
reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas atteikumu.
Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.”
7. Papildināt likumu ar 10.1 un 10.2 pantu šādā redakcijā:
“10.1 pants. Reģistrācijas lēmuma spēkā stāšanās, paziņošana, apstrīdēšana un
pārsūdzēšana
Lēmums par ieraksta izdarīšanu, ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai ieraksta izdarīšanas
atteikumu stājas spēkā pēc tā parakstīšanas, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks spēkā stāšanās
datums vai tā spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara
4
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attiecīgu atzīmi reģistra ierakstos.
Lēmums par ieraksta izdarīšanu, ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai ieraksta izdarīšanas
atteikumu pieņemams 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Uzņēmumu reģistrs
lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas)
no lēmuma pieņemšanas dienas.
Lēmuma par ieraksta izdarīšanu, ieraksta izdarīšanas atlikšanu vai ieraksta izdarīšanas
atteikumu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
10.2 pants. Atklāšanas pienākums
Masu informācijas līdzekļu dibinātājiem un īpašniekiem, kuri ir kapitālsabiedrības, ir
pienākums Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā informēt komercreģistra iestādi par
to patiesajiem labuma guvējiem.”
8. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“Redaktors (galvenais redaktors), veicot savus pienākumus, ir redakcionāli neatkarīgs.”
9. Papildināt 21.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:
“Šā panta normas par nepatiesu ziņu atsaukšanu un atvainošanos elektroniskajiem plašsaziņas
līdzekļiem ir piemērojamas tiktāl, ciktāl Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums attiecīgos
jautājumus nereglamentē citādāk.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.septembrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 6.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 6.10.2011., Nr.158.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

414. 290L/10

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,
20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8., 13.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis,
2010, 82., 106.nr.; 2011, 36.nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.panta 1. un 2.punktā, 7.pantā, 20.pantā, 42.1 panta otrajā daļā, 45.1 panta 3.punktā,
2
45. panta ceturtajā daļā un 45.3 pantā vārdu “gāze” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “dabasgāze”
(attiecīgā locījumā).
2. 1.pantā:
izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2) energoapgāde — enerģētikas jomā veicama komercdarbība, kuru ir nepieciešams
licencēt vai reģistrēt un kura ietver elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanu, elektroenerģijas,
siltumenerģijas vai dabasgāzes iepirkšanu, pārveidi, uzglabāšanu, pārvadi, sadali vai tirdzniecību;”;
papildināt 3.punktu pēc vārda “licencēts” ar vārdiem “vai reģistrēts”;
izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5) energoefektivitāte — energoresursu izmantošanas lietderīguma pakāpe, kas izpaužas kā
galaprodukta veida, kvalitātes un kvantitātes samērs ar energoresursu patēriņu;”;
papildināt 16.punktu pēc vārdiem “un cita biomasa,” ar vārdiem „tostarp bioloģiskais šķidrais
kurināmais,”;
izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24) atjaunojamie energoresursi — vēja, saules, ģeotermālā, viļņu, paisuma un bēguma,
ūdens enerģija, kā arī aerotermālā enerģija (siltumenerģija, kura uzkrājas gaisā), ģeotermālā enerģija
(siltumenerģija, kura atrodas zem cietzemes virsmas) un hidrotermālā enerģija (siltumenerģija,
kura atrodas virszemes ūdeņos), atkritumu poligonu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu gāzes,
biogāze un biomasa;”;
papildināt pantu ar 42. un 43.punktu šādā redakcijā:
“42) vispārējās atļaujas noteikumi — specifiskas siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības
prasības siltumenerģijas ražotājam vai siltumenerģijas tirgotājam;
43) bioloģiskais šķidrais kurināmais — no biomasas iegūta šķidrā degviela, kuru izmanto
elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanai, bet neizmanto un nav paredzēts izmantot par
degvielu transportlīdzekļos.”
3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“II nodaļa. Energoapgādes komersantu licencēšana, reģistrēšana un to darbība”.
4. Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Energoapgādes komersanti ir regulējamie komersanti, kuri nodrošina enerģijas lietotāju
drošu, pastāvīgu un stabilu apgādi ar elektroenerģiju, siltumenerģiju un dabasgāzi ekonomiski
pamatoti pieprasītajā daudzumā un kvalitātē. Energoapgādes komersantu darbību regulē šis likums,
likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Elektroenerģijas tirgus likums.”
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5. 7.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Licenci elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes pārvadei, sadalei un dabasgāzes
uzglabāšanai izsniedz uz 20 gadiem, dabasgāzes tirdzniecībai — uz pieciem gadiem. Licenci
elektroenerģijas tirdzniecībai izsniedz uz pieciem gadiem Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajos
gadījumos.”;
papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
“(3) Elektroenerģijas ražotājam vai tirgotājam, kura darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar
likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, ir tiesības uzsākt elektroenerģijas ražošanu
vai tirdzniecību, ja tas Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts elektroenerģijas
ražotāju vai elektroenerģijas tirgotāju reģistrā.
(4) Siltumenerģijas ražotājam vai tirgotājam, kura darbību nepieciešams regulēt saskaņā ar
likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, ir tiesības uzsākt siltumenerģijas ražošanu
vai tirdzniecību, ja tas šajā likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts siltumenerģijas ražotāju vai
siltumenerģijas tirgotāju reģistrā.”
6. Papildināt likumu ar 7.1 un 7.2 pantu šādā redakcijā:
“7.1 pants
(1) Regulators paredz siltumenerģijas ražošanas un siltumenerģijas tirdzniecības vispārējās
atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem siltumenerģijas ražotājiem un tirgotājiem, kuru darbību
nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.
(2) Regulators veido siltumenerģijas ražotāju reģistru un siltumenerģijas tirgotāju reģistru un
nodrošina to publisku pieejamību.
(3) Regulators nosaka siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas prasības un kārtību,
kādā siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs nosūta paziņojumu par reģistrāciju vai paziņojumu par
darbības izbeigšanu, paziņojumā par reģistrāciju vai darbības izbeigšanu ietveramo informāciju,
kā arī kārtību, kādā siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju izslēdz no siltumenerģijas ražotāju
vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra, ja pārkāpti siltumenerģijas ražošanas vai siltumenerģijas
tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumi.
(4) Ja siltumenerģijas ražošanas un siltumenerģijas tirdzniecības vispārējās atļaujas noteikumi
pārkāpti atkārtoti, regulators var uz laiku līdz pieciem gadiem pārtraukt siltumenerģijas ražotāja
vai tirgotāja darbību, izslēdzot šo siltumenerģijas ražotāju vai tirgotāju no siltumenerģijas ražotāju
vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra. Pēc tam, kad beidzies regulatora noteiktais termiņš, uz kuru
pārtraukta siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja darbība, attiecīgajam siltumenerģijas ražotājam vai
tirgotājam ir tiesības atsākt siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ja tas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram jaunu reģistrācijas paziņojumu un šajā likumā noteiktajā
kārtībā ir atkārtoti reģistrēts siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistrā.
7.2 pants
(1) Ja viena mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas regulators nav
rakstveidā informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka
siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs ir reģistrēts. Siltumenerģijas ražotāja vai tirgotāja reģistrēšanai
nav nepieciešams regulatora lēmums.
(2) Reģistrācijas paziņojums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad regulators saņēmis visu tā
noteikto informāciju. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza,
regulators ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju. Laiku no papildinformācijas pieprasīšanas līdz
pieprasītās informācijas saņemšanai neieskaita šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā.
(3) Siltumenerģijas ražotājs vai tirgotājs var izbeigt siltumenerģijas ražošanu vai tirdzniecību,
ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nosūtījis regulatoram paziņojumu par darbības
izbeigšanu un ir izslēgts no siltumenerģijas ražotāju vai siltumenerģijas tirgotāju reģistra.”
7

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2011. gada 27. oktobrī

7. Izslēgt 11.pantu.
8. 12.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Lai nodrošinātu enerģijas iepirkšanu, ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību,
energoapgādes komersanti var darboties horizontāli vai vertikāli integrēti vai atsevišķi,
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemot licenci katram energoapgādes veidam vai
reģistrējot katru energoapgādes veidu.”;
izslēgt otrajā daļā vārdu “licencēto”.
9. 19.pantā:
izteikt 1.1 daļas 2.punktu šādā redakcijā:
“2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkano līniju, publiski lietojamās
ielas, tāda ceļa robežās, kam nav noteiktas sarkanās līnijas, vai esošās aizsargjoslas
robežās;”;
papildināt 1.1 daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
“31) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots esošajā energoapgādes komersanta
objekta aizsargjoslā un pēc tā ierīkošanas aizsargjoslas platums palielinās ne vairāk
kā par 10 procentiem, ievērojot, ka šajā punktā noteiktajā kārtībā aizsargjoslu var
palielināt ne vairāk kā vienu reizi;”;
papildināt 1.2 daļu ar tekstu šādā redakcijā:
“Zemes īpašnieks nevar liegt energoapgādes komersantam šajā daļā un šā likuma 19.panta
1
1. daļā noteikto darbu veikšanu. Ja puses nevar vienoties par zemes īpašniekam izmaksājamo
vienreizējo samaksu, jautājums par šo samaksu risināms tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā
kārtībā darbu veikšanas laikā vai pēc to pabeigšanas.”
10. Izteikt 19.1 pantu šādā redakcijā:
“19.1 pants
(1) Energoapgādes komersantu objektu (izņemot ēkas) ierīkošanai, rekonstrukcijai,
renovācijai un ekspluatācijai nosakāmi nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi.
(2) Nekustamo īpašumu īpašnieku lietošanas tiesību aprobežojumu apjoms un izmantošanas
kārtība noteikta šajā likumā un Aizsargjoslu likumā. Šie aprobežojumi jauniem energoapgādes
komersantu objektiem ir spēkā no dienas, kad tie ierīkoti, ievērojot šā likuma 19.pantā noteikto
kārtību. Ja zemes īpašnieks nesaskaņo jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanu,
aprobežojumus nosaka ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
11. Papildināt 21.pantu ar teikumu šādā redakcijā:
“Jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošana, kā arī to renovācija un rekonstrukcija
veicama, pēc iespējas izmantojot ceļa zemes nodalījuma joslas atbilstoši likuma “Par autoceļiem”
18.panta nosacījumiem.”
12. 23.pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt
energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu rekonstrukciju, renovāciju
vai ekspluatāciju.”;
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā
īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem.”
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13. Izteikt 24.panta 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam par zemes
lietošanas tiesību ierobežošanu, ja:
1) īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai;
2) veicot objekta rekonstrukciju, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes
komersanta objekts vai aizsargjosla gar vai ap šo objektu.”
14. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII nodaļa. Dabasgāzes apgādes sistēma”.
15. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:
“61.pants
Sistēmas operatoram un energoapgādes komersantam, kurš sniedz siltumapgādes
pakalpojumus, ir pienākums informēt pašvaldību — republikas pilsētas vai novada domi — par tās
administratīvajā teritorijā esošo lietotāju energoapgādes traucējumiem vai par to iespēju.”
16. Izslēgt 63.pantu.
17. Aizstāt 69.pantā vārdus “sašķidrinātā gāze” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “sašķidrinātā
naftas gāze” (attiecīgā locījumā).
18. 76.pantā:
izteikt otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ierīkojami jauni energoapgādes komersantu
objekti.”;
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Energoapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās, tehniskās un drošības prasības
nosaka energostandartos. Obligāti piemērojamos energostandartus apstiprina Ministru kabinets.”
19. Pārejas noteikumos:
izslēgt 22.punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 26., 27., 28. un 29.punktu šādā redakcijā:
“26. Grozījumi šā likuma 7.panta otrajā daļā, 12.panta pirmajā un otrajā daļā stājas spēkā
2012.gada 1.janvārī.
27. Šā likuma 1.panta 42.punkts, 7.panta trešā un ceturtā daļa, 7.1 un 7.2 pants stājas spēkā
2012.gada 1.janvārī.
28. Regulators līdz 2012.gada 1.janvārim izdod šā likuma 7.1 panta pirmajā un trešajā daļā
minētos normatīvos aktus. Siltumenerģijas ražotāji vai tirgotāji, kuriem 2012.gada 1.janvārī ir spēkā
licences siltumenerģijas ražošanai vai tirdzniecībai, reģistrācijas paziņojumu neiesniedz. Šādus
siltumenerģijas ražotājus un tirgotājus regulators pēc savas iniciatīvas reģistrē attiecīgajā reģistrā.
29. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.februārim izdod šā likuma 76.panta otrajā daļā minētos
noteikumus, kas paredz kārtību, kādā ierīkojami jauni energoapgādes komersantu objekti. Līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 1.martam piemērojami Ministru
kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumi Nr.1024 “Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju
būvniecības kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”
20. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. un 4.punktu šādā
redakcijā:
“3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija direktīvas 2009/73/EK par
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par direktīvas
2003/55/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ);
9
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4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/28/EK par
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši
atceļ direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).”

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.septembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 12.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.10.2011., Nr.161.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

415. 291L/10

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.;
2007, 22.nr.; 2008, 23.nr.) šādus grozījumus:
1. 1.pantā:
aizstāt 1.punktā vārdus “ko sniedz” ar vārdiem “par kuru veic samaksu”;
papildināt pantu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
“101) tiešā zaudējumu regulēšana — zaudējumu atlīdzināšanas sistēma, kad apdrošinātājs,
kas apdrošinājis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību,
pilnvaro civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju, kas apdrošinājis transportlīdzekļa īpašnieku, kuram
nodarīti zaudējumi, veikt šajā likumā noteiktās darbības vai daļu no tām, lai trešā persona saņemtu
apdrošināšanas atlīdzību;”;
izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12) transportlīdzeklis —
a) sauszemes mehāniskais transportlīdzeklis, piekabe (puspiekabe), mopēds, kas ir
reģistrējams Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūrā, vai vietējā pašvaldībā vai ir reģistrēts ārvalstī,
b) tramvajs, kas ir reģistrējams vietējā pašvaldībā;”.
2. Izteikt 4.1 panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja standartlīgums slēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, apdrošinātājs nosūta
apdrošinājuma ņēmējam apliecinātu apstiprinājumu par noslēgto apdrošināšanas līgumu,
apstiprinājumā iekļaujot norādi uz publiski pieejamu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas avotu mājaslapā internetā, kur
iespējams bez maksas pārliecināties par apdrošināšanas līguma spēkā esību.”
3. 5.panta pirmajā daļā:
izslēgt 3. un 4.punktu;
izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
“5) Latvijas Republikā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu
satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām
tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai
uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu
transportlīdzekli.”
4. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte) ir apdrošināšanas līgums, kas tiek
noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts Latvijas Republikā un piedalās ceļu satiksmē
valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Par starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti)
uzskatāms arī tāds starptautiskais apdrošināšanas līgums, kas noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli,
kurš reģistrēts valstī, kas nav Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts, ja šāda līguma noslēgšana paredzēta
starptautiskajos līgumos.”
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5. Izteikt 9.1 pantu šādā redakcijā:
“9.1 pants. Apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamie dati
“(1) Apdrošināšanas līguma noslēgšanai ir nepieciešami:
1) personas dati (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas numurs);
2) šā punkta “a”, “b”, “c”, “d” vai “e” apakšpunktā minētie dati par transportlīdzekli:
a) transportlīdzekļa reģistrācijas dati, ja izsniegta transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecība,  
b) dati, kas norādīti transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai reģistrēta komersanta
izsniegtā rēķinā-uzziņā vai citos dokumentos, kuri apliecina transportlīdzekļa
īpašnieka īpašumtiesības, ja transportlīdzeklis atsavināts Latvijas Republikā vai
ja tas atsavināts vai noņemts no uzskaites citā valstī, lai to izvestu no attiecīgās
valsts un reģistrētu Latvijas Republikā,
c) dati, kas norādīti tranzīta numura kartē, ja transportlīdzeklim izsniegta tranzīta
numura karte,
d) dati, kas norādīti izmēģinājuma numura kartē, ja transportlīdzeklim izsniegta
izmēģinājuma numura karte,
e) dati, kas norādīti tirdzniecības numura kartē, ja tirdzniecības uzņēmums
(komersants), kam izsniegta tirdzniecības numura karte, standartlīgumu
slēdz attiecībā uz jauniem un Latvijas Republikā iepriekš nereģistrētiem
transportlīdzekļiem.
(2) Apdrošināšanas līgumā norāda:
1) šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā minētās transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecības numuru vai šā panta pirmās daļas 2.punkta “c”, “d” vai “e”
apakšpunktā minēto dokumentu un tā numuru;
2) šā panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā minētā dokumenta veidu,
izsniegšanas datumu un numuru, ja šāds numurs ir.
(3) Ja, slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmējs sniedz apdrošinātājam tā
pieprasīto informāciju apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai, apdrošinājuma
ņēmējs ir atbildīgs par sniegtās būtiskās informācijas patiesumu.”
6. 10.pantā:
aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus “nav pieteiktas apdrošināšanas atlīdzības izmaksas” ar
vārdiem “nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa”;
papildināt piektās daļas 2.punktu pēc vārdiem “apstākļu dēļ” ar vārdiem “un ja, pamatojoties
uz attiecīgo līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa”;
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
“(6) Ja transportlīdzeklim mainās īpašnieks, pamatojoties uz transportlīdzekļu
mazumtirdzniecībai reģistrēta komersanta izsniegtu  rēķinu-uzziņu vai uz citiem dokumentiem, kuri
nepārprotami apliecina transportlīdzekļa īpašnieka īpašumtiesības, vai transportlīdzekli pārreģistrē
sakarā ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka vai transportlīdzekļa
identifikācijas numura maiņu, vai transportlīdzeklim tiek izsniegta tranzīta numura karte
vai apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu un apdrošināšanas līgumā norādītais
transportlīdzekļa īpašnieks nav iesniedzis pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu,
apdrošināšanas līgums uzskatāms par izbeigtu ar brīdi, kad transportlīdzeklim, pamatojoties
uz īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem, mainās īpašnieks vai transportlīdzeklis tiek
pārreģistrēts, vai tam tiek izsniegta tranzīta numura karte vai apliecinājums par transportlīdzekļa
norakstīšanu. Transportlīdzekļa līzinga gadījumā apdrošināšanas līgums uzskatāms par izbeigtu
brīdī, kad mainās līzinga ņēmējs, kas Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās
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uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā reģistrēts kā
transportlīdzekļa turētājs.”;
papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Ja apdrošināšanas līgums ir izbeidzies šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā un
transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par iemaksātās
apdrošināšanas prēmijas daļas atmaksu, transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības uz to iemaksātās
apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst atlikušajam laikposmam no pieteikuma iesniegšanas
dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām un no kuras atskaitīti ne vairāk kā pieci procenti
no apdrošināšanas prēmijas daļas par atlikušo periodu, ja, pamatojoties uz attiecīgo līgumu, nav
pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.”;
izteikt septītās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) līzinga gadījumiem, ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts un transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs kļūst par transportlīdzekļa
īpašnieku vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa
īpašnieks kļūst par transportlīdzekļa turētāju;”;
aizstāt septītās daļas 2.punktā vārdus un skaitli “otrās daļas 1.punktā” ar vārdiem un skaitli
“pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā”.
7. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Apdrošinātājs katrā Eiropas Ekonomikas zonas valstī pilnvaro pārstāvjus, kas šīs valsts valodā
kārto Eiropas Ekonomikas zonas valstī dzīvojošo fizisko personu un reģistrēto juridisko personu
(turpmāk — rezidents) prasības pret apdrošinātājiem sakarā ar apdrošināšanas gadījumiem, kuri
notikuši Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kas nav cietušās fiziskās personas pastāvīgās dzīvesvietas
valsts vai juridiskās personas reģistrācijas valsts (turpmāk — rezidences valsts), un kuros zaudējumu
nodarījis transportlīdzeklis ar Latvijas Republikas transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmi, un
pieņem lēmumus par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību, kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Apdrošinātāja pārstāvis ir attiecīgās
Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents. Apdrošinātājs paziņo Transportlīdzekļu apdrošinātāju
birojam apdrošinātāja pārstāvju vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un juridisko adresi.”
8. 23.pantā:
izteikt piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Apbedīšanas izdevumus aprēķina ne mazāk kā astoņu minimālo mēnešalgu apmērā. Ja
faktiskā apbedīšanas izdevumu summa ir lielāka, tiek aprēķināti faktiski iztērētie un dokumentāri
apliecinātie saprātīgie izdevumi.”;
papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) Apbedīšanas izdevumus atlīdzina apmērā, kas atbilst starpībai starp šā panta piektajā
daļā minētajiem apbedīšanas izdevumiem un no valsts budžeta un pašvaldību budžeta izmaksājamo
apbedīšanas pabalsta summu, kas aprēķināma sakarā ar cietušās personas nāvi.”
9. Izteikt 24.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
“(1) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžeta un
pašvaldību budžetu līdzekļus, kas samaksāti par cietušo personu ārstēšanu, rehabilitāciju un
tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai īri un pielāgošanu.
(2) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžeta un
pašvaldību budžetu līdzekļus, kas samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts
sociālo pabalstu veidā saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām.”
10. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:
“25.pants. Mantai nodarītie zaudējumi
(1) Ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai nodarītais zaudējums ir zaudējums,
kas radies:
13
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1)
2)
3)

sakarā ar transportlīdzekļa bojājumu vai bojāeju;
sakarā ar ceļa, ceļa būves, ēkas vai būves bojājumu vai bojāeju;
sakarā ar cita personai piederošā īpašuma, izņemot šā panta pirmās daļas 1. un
2.punktā minēto īpašumu, bojājumu vai bojāeju;
4) veicot nepieciešamos ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu glābšanas darbus;
5) sakarā ar cietušās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē izmantotā
transportlīdzekļa bojājumu vai šā transportlīdzekļa salona notraipīšanu;
6) evakuējot transportlīdzekļus no ceļu satiksmes negadījuma vietas;
7) sakarā ar kaitējumu videi.
(2) Ja apdrošināšanas atlīdzību par šā panta pirmajā daļā minēto mantai nodarīto
zaudējumu trešā persona vēlas saņemt naudas summas veidā, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs izmaksā naudas summu, kas atbilst zaudējumu aprēķinā norādītajai zaudējumu
summai bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja trešā persona ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir saremontējusi transportlīdzekli un iesniedz apdrošinātājam
vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam rēķinu par transportlīdzekļa remontu un maksājumu
apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju
birojs atlīdzina faktiski samaksāto pievienotās vērtības nodokli, kas nepārsniedz zaudējumu
aprēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu.”
11. Izteikt 27.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Remonts tiek uzskatīts par ekonomiski nepamatotu, ja paredzamās transportlīdzekļa
remonta izmaksas pārsniedz summu, kas aprēķināta kā starpība starp transportlīdzekļa vērtību
pirms ceļu satiksmes negadījuma un bojātā transportlīdzekļa atlieku vērtību pēc ceļu satiksmes
negadījuma.”
12. Aizstāt 28.panta otrajā teikumā vārdus “izziņas izdarīšanu” ar vārdiem “izmeklēšanu
kriminālprocesā”.
13. 31.pantā:
aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus “cietusi Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša
persona” ar vārdiem “zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas rezidentam”;
papildināt devīto un desmito daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Prasību par zaudējumu atlīdzināšanu var pieteikt gada laikā no apdrošināšanas atlīdzības
izmaksas dienas.”
14. 35.pantā:
aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus “25.panta 4. un 5.punktā” ar skaitļiem un vārdiem
“25.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā”;
aizstāt 12.punktā vārdu “transportlīdzekļa” ar vārdu “mantas”;
papildināt pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:
“13) zaudējumus, kas radušies lidlauka manevrēšanas teritorijā notikušā ceļu satiksmes
negadījumā, kurā iesaistīts transportlīdzeklis un gaisa kuģis;
14) līzinga ņēmēja mantai un saskaņā ar līzinga līgumu lietotajiem transportlīdzekļiem
nodarītos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, kurā iesaistīti
transportlīdzekļi, kas līzingā nodoti vienam un tam pašam līzinga ņēmējam, kurš
Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā
sistēmā ir norādīts kā transportlīdzekļu turētājs.”
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15. 36.pantā:
izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) sniegt informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam vai
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam piecu dienu laikā pēc tā pieprasījuma
saņemšanas.”;
izslēgt otrās daļas ievaddaļā vārdus “nekavējoties (tiklīdz tas iespējams)”;
papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda “paziņojumu” ar skaitli un vārdiem “10 dienu laikā
no ceļu satiksmes negadījuma dienas”.
16. Izteikt 37.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:
“(1) Zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs
vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas
fonda, nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad persona, kura
pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, paziņojusi par apdrošināšanas gadījumu apdrošinātājam vai
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam) nodrošina uz apdrošināšanas atlīdzību pretendējošās
personas bojātās mantas apskati.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs nav nodrošinājis bojātās mantas apskates veikšanu, trešajai personai ir
tiesības zaudējumu apmēra noteikšanai izvēlēties ekspertu. Šādā gadījumā apdrošinātājs vai
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs:
1) atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz trešās personas iesniegtajiem dokumentiem,
kas pamato nodarīto zaudējumu apmēru;
2) atlīdzina trešajai personai izdevumus, kas tai radušies, veicot ceļu satiksmes
negadījumā bojātās mantas ekspertīzi.
(3) Veikt transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi sakarā ar transportlīdzeklim nodarīto
bojājumu Latvijas Republikā ir tiesīgs Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja sertificēts eksperts.
Ja trešā persona apdrošināšanas atlīdzību par šā likuma 26. vai 27.pantā minētajiem zaudējumiem
vēlas saņemt naudas summas veidā, transportlīdzekļa tehniskā ekspertīze zaudējumu novērtēšanai
ir obligāta.”
17. Izteikt 38.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par cietušās personas darbā gūtajiem
ienākumiem pirms ceļu satiksmes negadījuma, ja nodarīti šā likuma 19.panta
pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minētie zaudējumi. Izziņu var nepievienot, ja
persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, ir piekritusi, ka izziņu no
Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa un saņem apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda).
Ja nodarīti šā likuma 19.panta pirmās daļas 4.punktā minētie zaudējumi, izziņu
pieprasa vai piekrišanu tam, ka izziņu saņem apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs, dod apgādnieku zaudējusi persona, kurai saskaņā ar šo likumu
ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, vai tās pārstāvis.”
18. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:
“38.1 pants. Tiešā zaudējumu regulēšana
(1) Apdrošinātājiem ir tiesības vienoties par tiešo zaudējumu regulēšanu, noslēdzot
savstarpēju līgumu saskaņā ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja saistošajiem norādījumiem,
kas nosaka apdrošinātāju tiesības un pienākumus tiešās zaudējumu regulēšanas gadījumos —
apdrošinātāja tiesības pievienoties tiešās zaudējumu regulēšanas sistēmai un izstāties no tās,
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas kārtību, savstarpējo norēķinu kārtību, strīdu par apdrošināšanas
atlīdzības izmaksas pienākumu risināšanas kārtību, kā arī regulē citus ar tiešo zaudējumu regulēšanu
saistītus jautājumus.
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(2) Vienojoties par tiešo zaudējumu regulēšanu, apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumus
nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, ir tiesības pilnvarot apdrošinātāju,
kas apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumā bojātā vai bojā gājušā transportlīdzekļa īpašnieka
civiltiesisko atbildību, vai tā pilnvarotu personu veikt šādas darbības:
1) pieņemt un izskatīt pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu, kā arī veikt citas
darbības, kas saskaņā ar šo likumu nepieciešamas, lai pieņemtu lēmumu par
apdrošināšanas atlīdzību;
2) pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību un veikt apdrošināšanas atlīdzības
izmaksu šajā likumā noteiktajos termiņos.
(3) Apdrošinātājiem apdrošināšanas līguma slēgšanas brīdī un pēc ceļu satiksmes negadījuma
ir pienākums nodrošināt, lai ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas būtu informētas par
apdrošināšanas gadījuma paziņošanas un apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanas kārtību.”
19. 39.pantā:
aizstāt panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdus “36.panta ceturtajā daļā” ar
skaitli un vārdiem “36.panta otrajā un ceturtajā daļā”;
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Ja persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, ir rakstveidā piekritusi šajā
pantā paredzēto rakstveida informāciju no apdrošinātāja saņemt ar elektroniskā pasta palīdzību vai
īsziņas veidā uz mobilo tālruni, apdrošinātājs ir tiesīgs sniegt šo informāciju atbilstoši saņemtajai
piekrišanai.”
20. 41.pantā:
papildināt pirmās daļas 1.punktu ar “e” apakšpunktu šādā redakcijā:
“e) zaudējumus nodarījis, izdarot tīšu noziedzīgu nodarījumu;”;
papildināt pirmās daļas 2.punktu ar “e” apakšpunktu šādā redakcijā:
“e) transportlīdzeklis atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem laikposmā no 1.decembra
līdz 1.martam nav bijis aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas
apstākļos, un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks
sakars ar minēto pārkāpumu;”;
izteikt otrās daļas 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:
“4) apdrošinātāju, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksāta šā likuma 51.panta piektajā
daļā vai 5.1 daļā minētajā gadījumā un pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību
bija apdrošinātājam;
5) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja triju
mēnešu laikā no šā likuma 36.panta otrajā un ceturtajā daļā minētā rakstveida
pieteikuma saņemšanas dienas ārvalsts apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu
nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai tā pārstāvis nav
nosūtījis rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam (Latvijas
Republikas rezidentam, kurš cēlis prasību pret ārvalsts apdrošinātāju sakarā ar šajā
valstī notikušo apdrošināšanas gadījumu);
6) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja šīs
valsts apdrošinātājs nav iecēlis pārstāvi Latvijas Republikā un šajā valstī notikušā
apdrošināšanas gadījumā zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas rezidentam;
7) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja
zaudējumus nodarījis šajā valstī reģistrēts transportlīdzeklis, kura īpašnieka
civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav iespējams noskaidrot divu mēnešu
laikā pēc apdrošināšanas gadījuma, kurā zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas
rezidentam;
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8)

Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja
šajā valstī ir noticis apdrošināšanas gadījums, kurā zaudējumi nodarīti Latvijas
Republikas rezidentam, bet transportlīdzekli nav iespējams noskaidrot;
9) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja
zaudējumus Latvijas Republikas rezidentam sakarā ar attiecīgajā valstī notikušo
apdrošināšanas gadījumu nodarījis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm
reģistrēts transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju
nav iespējams noskaidrot divu mēnešu laikā pēc ceļu satiksmes negadījuma.”;
papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību šā panta pirmajā
daļā minētajos gadījumos, ja tas veicis apdrošināšanas atlīdzības izmaksu saskaņā ar šā likuma
51.panta pirmās daļas 5.punktu.”
21. 44.panta otrajā daļā:
izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6) nodrošina šā likuma 50. un 50.1 pantā minētās informācijas sniegšanu;”;
izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:
“13) kārto Latvijas Republikas rezidentu prasības sakarā ar Eiropas Ekonomikas
zonas valstīs notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem un pieņem lēmumus par
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja:
a) triju mēnešu laikā no šā likuma 36.panta otrajā un ceturtajā daļā minētā
rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas ārvalsts apdrošinātājs, kurš
apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko
atbildību, vai tā pārstāvis nav nosūtījis rakstveida informāciju apdrošināšanas
atlīdzības pieprasītājam (Latvijas Republikas rezidentam, kurš cēlis prasību
pret ārvalsts apdrošinātāju sakarā ar Eiropas Ekonomikas zonas valstī notikušu
apdrošināšanas gadījumu),
b) ārvalsts apdrošinātājs nav iecēlis pārstāvi Latvijas Republikā un Eiropas
Ekonomikas zonas valstī notikušā apdrošināšanas gadījumā zaudējumi nodarīti
Latvijas Republikas rezidentam;
14) kārto Latvijas Republikas rezidentu prasības sakarā ar Eiropas Ekonomikas
zonas valstīs notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem un pieņem lēmumus par
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,
kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ja:
a) zaudējumus nodarījis Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai citā valstī reģistrēts
transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav
iespējams noskaidrot divu mēnešu laikā pēc Eiropas Ekonomikas zonas valstī
notikušā apdrošināšanas gadījuma, kurā zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas
rezidentam,
b) nav iespējams noskaidrot transportlīdzekli pēc Eiropas Ekonomikas zonas
valstī notikuša apdrošināšanas gadījuma, kurā zaudējumi nodarīti Latvijas
Republikas rezidentam;”;
aizstāt 19.punktā vārdu “izziņas” ar vārdu “izmeklēšanas”.
22. 49.panta pirmajā daļā:
aizstāt vārdus “Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Ceļu policijas” ar vārdiem “Valsts policijas”;
papildināt daļu pēc vārdiem “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras” ar vārdiem “Latvijas
Apdrošināšanas brokeru asociācijas”.
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23. Izteikt 50.1 pantu šādā redakcijā:
“50.1 pants. Informācijas sniegšana transportlīdzekļa īpašniekam
(1) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 15 dienu laikā pēc transportlīdzekļa īpašnieka
vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēja pieprasījuma sniedz šādu informāciju
par viņa civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas iepriekšējā laika periodā noslēgtajiem
apdrošināšanas līgumiem un sakarā ar apdrošināšanas gadījumiem iesniegtajiem pieteikumiem:
1) noslēgtie apdrošināšanas līgumi laikposmā, kas nav mazāks par pēdējiem pieciem
gadiem, — apdrošināšanas līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma veids,
apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums, spēkā stāšanās datums un laiks, darbības
beigu datums, apdrošinātājs, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums;
2) atbilstoši šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem līgumiem sakarā ar
apdrošināšanas gadījumiem iesniegto pieteikumu skaits, norādot ceļu satiksmes
negadījuma datumu, kā arī to, vai uz šo pieteikumu pamata ir vai nav veikta
apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
(2) Pieprasījumā Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam norāda transportlīdzekļa
reģistrācijas numura zīmi un transportlīdzekļa īpašnieka datus — personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru.
(3) Par šā panta pirmajā daļā minētās informācijas sagatavošanu Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojam ir tiesības saņemt maksu, kas nepārsniedz informācijas sagatavošanas
izdevumus.”
24. 51.pantā:
izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3) transportlīdzeklis, kura vadītāja vaina nav pierādāma šā likuma 31.panta astotajā
daļā minētajā gadījumā;”;
izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:
“5) transportlīdzeklis, attiecībā uz kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju
pasludināts maksātnespējas process;”;
izteikt pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:
“7) transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs vai tā
pārstāvis triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts šā likuma 36.pantā minētais
rakstveida pieteikums par apdrošināšanas gadījumu, nav nosūtījis rakstveida
informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam (Latvijas Republikas rezidentam,
kurš cēlis prasību pret ārvalsts apdrošinātāju sakarā ar Eiropas Ekonomikas zonas
valstī notikušo apdrošināšanas gadījumu);
8) transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs nav
iecēlis pārstāvi Latvijas Republikā, ja Eiropas Ekonomikas zonas valstī notikušā
apdrošināšanas gadījumā zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas rezidentam;
9) Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai citā valstī reģistrēts transportlīdzeklis, ja
apdrošināšanas gadījums ir noticis Eiropas Ekonomikas zonas valstī un tajā
zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas rezidentam, bet transportlīdzekļa īpašnieka
civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav iespējams noskaidrot divu mēnešu laikā
pēc apdrošināšanas gadījuma;
10) nenoskaidrots transportlīdzeklis Eiropas Ekonomikas zonas valstī notikušā
apdrošināšanas gadījumā, kurā zaudējumi nodarīti Latvijas Republikas rezidentam.
Šajā gadījumā šā likuma 25.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 6. un 7.punktā minētos
mantai nodarītos zaudējumus no Garantijas fonda sedz tikai tad, ja to paredz tās
Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvie akti, kurā noticis apdrošināšanas
gadījums.”;
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papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:
“(51) No Garantijas fonda līdzekļiem sedz saskaņā ar šā likuma 38.1 pantu pilnvarotā
apdrošinātāja izmaksāto atlīdzību tiešās zaudējumu regulēšanas gadījumos, ja pēc tā pieprasījuma
apdrošinātājs, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko
atbildību pilnībā vai daļēji nav veicis pieprasīto zaudējumu atlīdzību. Šādā gadījumā apdrošinātājs,
kura rīcību Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atzinis par nepamatotu, atlīdzina no Garantijas
fonda izmaksātos līdzekļus un maksā par Garantijas fonda līdzekļu izmantošanu 12 procentus gadā
no Garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summas no dienas, kad veikta izmaksa,
līdz brīdim, kad apdrošinātājs atlīdzina izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību.”
25. Izslēgt 51.2 pantu.
26. Izteikt 53.panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja pārbaudē konstatēts, ka transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav
apdrošināta, Valsts policija veic normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā lemj par
administratīvā soda piemērošanu.”
27. Izteikt 54.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pēc apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par:
1) cietušajai personai aprēķinātā valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojuma un valsts
sociālā pabalsta apmēru par pieprasījumā norādīto laikposmu, lai saskaņā ar šo
likumu apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs varētu pieņemt
lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību;
2) cietušās personas apdrošināšanas iemaksu algas apmēru par pieprasījumā
norādīto laikposmu, lai saskaņā ar šo likumu apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs varētu pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību;
3) tās personas darba devēju, ar kuru zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa
vadītājs ir darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās un pret kuru Transportlīdzekļu
apdrošinātāju birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību, ja pieprasījumā norādītajā
laikposmā darba devējs ir aprēķinājis sociālās apdrošināšanas iemaksas.”
28. Izteikt 55.panta 2.punktu šādā redakcijā:
“2) transportlīdzeklim izbraucot no Latvijas Republikas, Valsts robežsardze veic
normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā lemj par administratīvā soda
piemērošanu.”
29. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:
“56.pants. Valsts robežsardzes pienākumi un tiesības transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pārbaudē Latvijas Republikas teritorijā
Ja pārbaudē konstatēts, ka Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka
civiltiesiskā atbildība vai tāda transportlīdzekļa, kas parasti atrodas ārpus Latvijas Republikas
teritorijas, īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta, Valsts robežsardze veic normatīvajos
aktos noteiktās darbības, tai skaitā lemj par administratīvā soda piemērošanu.”
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30. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā
redakcijā:
“7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra direktīvas 2009/103/EK
par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu
izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību.”
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 22.septembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 12.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 12.10.2011., Nr.161.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

416. 292L/10

Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības
likumā

Izdarīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 11.nr.; 2009, 3.nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 5.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:
“(10) Policijas darbinieks īslaicīgās aizturēšanas vietā kontrolē apcietināto un notiesāto
personu saraksti, attiecīgi ievērojot Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un Latvijas Sodu
izpildes kodeksā noteiktos korespondences kontroles nosacījumus.”
2. Izteikt 7.panta piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1) ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar
konstrukciju, kura nodrošina, ka aizturētais sanitārā mezgla apmeklēšanas laikā ir
aizklāts citu personu skatam tādā mērā, lai garantētu viņa privātuma aizsardzību;”.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 21.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.10.2011., Nr.167.

21

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 20 • 2011. gada 27. oktobrī
Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

417. 293L/10

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās un piemērošanas kārtību”

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002,
12., 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2007, 6., 12.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.;
2010, 178.nr.) šādus grozījumus:
1. 2.pielikuma 8.1 punktā:
izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:
“8.1 Psihotropās vielas un tās saturošie augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana
apdraud veselību:”;
papildināt punktu ar 21.apakšpunktu šādā redakcijā:
“21) mefedrons (4-metilmetkatinons)
0,02 g
3 g”
2. Papildināt 2.pielikuma III nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
0,1 g
10 g”
“121) narkotiskā viela, kuras nelegāla aprite un
ļaunprātīga lietošana apdraud veselību,—
tapentadols
Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents  A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 21. oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.10.2011., Nr.167.
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Saeima  ir  pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

418. 294L/10

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
sabiedriskajām vajadzībām — valsts autoceļa
E22 posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai

1.pants. (1) Atsavināt sabiedriskajām vajadzībām — valsts autoceļa E22 posma — autoceļš
P32−Viskāļi–Koknese 40,600.–63,600.km —rekonstrukcijai — šādas nekustamā īpašuma “Lauki”,
Krapes pagastā, Ogres novadā (kadastra Nr.7452 008 0016, reģistrēts Krapes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.189), sastāvā esošo zemes gabalu daļas:
1) zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008 0016) daļu 1,6 hektāru platībā;
2) zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008 0017) daļu 0,7 hektāru platībā;
3) zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008 0128) daļu 0,1 hektāra platībā;
4) zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008 0129) daļu 0,1 hektāra platībā.
(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas
šā likuma 1.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2.pielikumā.
(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas
šā likuma 3.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 4.pielikumā.
(4) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas
šā likuma 5.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 6.pielikumā.
(5) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas
šā likuma 7.pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 8.pielikumā.
2.pants. Šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes
gabalu daļas atsavināmas, ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likuma pārejas noteikumu 3.punktu.
3.pants. Satiksmes ministrija šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētos nekustamos īpašumus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas
personā.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 13.oktobrī.
Valsts prezidents A.Bērziņš
Rīgā 2011.gada 21.oktobrī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 21.10.2011., Nr.167.
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32−Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
1.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0016) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu shēma
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.− 63,600.km — rekonstrukcijai”
2.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0016) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Robežposmu
numurs saskaņā ar
Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
plānu
1−2
Uz dienvidaustrumiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
7452 008 0101) robežu līdz tās dienvidu stūrim un krustojumam
ar pašvaldības ceļu (kadastra apzīmējums 7452 008 0124)
2−3−4−5−6
Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līnijām
6−7−8
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līnijām līdz krustojumam ar
pašvaldības ceļu (kadastra apzīmējums 7452 008 0124)
8−9
Uz dienvidiem pa pašvaldības ceļa zemes nodalījuma joslas malu
līdz krustojumam ar valsts autoceļa P80 zemes nodalījuma joslas
malu
9−10
Uz ziemeļrietumiem pa valsts autoceļa P80 zemes nodalījuma
joslas malu līdz servitūta ceļa vidum
10−11
Uz ziemeļrietumiem pa servitūta ceļa vidu līdz zemes vienības
(kadastra apzīmējums 7452 006 0026) dienvidaustrumu stūrim
11−12
Uz ziemeļiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums  
7452 006 0026) austrumu robežu līdz zemes vienības (kadastra
apzīmējums 7452 006 0005) dienvidu stūrim — pa servitūta ceļa
vidu
12−13−14
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līnijām
14−15−16−1
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līnijām līdz sākumpunktam
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
3.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0017) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu shēma
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
4.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0017) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu apraksts

1.

Robežposmu
numurs saskaņā
ar plānu
27−28

2.
3.

28−29−30
30−31

4.

31−32

5.

32−33

6.
7.

33−34−35
35−36−37−38

8.

38−27

Nr.
p.k.

Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līnijām, pa valsts autoceļa
P80 zemes nodalījuma joslas malu
Uz dienvidrietumiem pa sauszemes līnijām
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līniju līdz krustojumam ar
valsts autoceļa V996 zemes nodalījuma joslas malu
Uz rietumiem pa valsts autoceļa V996 zemes nodalījuma joslas
malu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums 7452 007 0052)
austrumu stūrim
Uz ziemeļiem pa zemes vienību (kadastra apzīmējumi 7452 007 0052,
7452 007 0062 un 7452 007 0044) austrumu robežu līdz zemes
vienības (kadastra apzīmējums 7452 007 0009) dienvidaustrumu
stūrim
Uz ziemeļaustrumiem pa sauszemes līnijām
Uz ziemeļrietumiem pa sauszemes līnijām līdz zemes vienības
(kadastra apzīmējums 7452 007 0009) ziemeļaustrumu stūrim un
zemes vienības (kadastra apzīmējums 7452 007 0014) dienvidu
stūrim
Uz ziemeļiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
7452 007 0014) austrumu robežu līdz sākumpunktam
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
5.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0128) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu shēma
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
6.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums
7452 008 0128) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Robežposmu
numurs saskaņā ar
Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
plānu
23−24
Uz dienvidaustrumiem pa valsts autoceļa P80 zemes nodalījuma
joslas malu līdz zemes vienības (kadastra apzīmējums
7452 008 0020) ziemeļrietumu stūrim
24−25
Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
7452 008 0020) ziemeļaustrumu robežu
25−26
Uz ziemeļrietumiem pa sauszemes līnijām līdz krustojumam ar
pašvaldības ceļa (kadastra apzīmējums 7452 008 0139) zemes
nodalījuma joslas malu
26−23
Uz dienvidaustrumiem pa pašvaldības ceļa (kadastra apzīmējums
7452 008 0139) zemes nodalījuma joslas malu līdz sākumpunktam
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
7.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0129) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu shēma
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Likuma “Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu sabiedriskajām
vajadzībām — valsts autoceļa E22
posma — autoceļš P32–Viskāļi–Koknese
40,600.−63,600.km — rekonstrukcijai”
8.pielikums

Nekustamā īpašuma “Lauki” sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 7452 008
0129) Krapes pagastā, Ogres novadā, atsavināmās daļas robežu apraksts

1.

Robežposmu
numurs saskaņā
ar plānu
17−18−19−20

2.

20−21

3.

21−22

4.

22−17

Nr.
p.k.

Plāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
Uz dienvidaustrumiem pa sauszemes līniju līdz zemes vienības
(kadastra apzīmējums 7452 008 0019) rietumu stūrim
Uz dienvidrietumiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
7452 008 0019) dienvidrietumu robežu līdz krustojumam ar valsts
autoceļa P80 zemes nodalījuma joslas malu
Uz ziemeļrietumiem pa valsts autoceļa P80 zemes nodalījuma
joslas malu līdz krustojumam ar pašvaldības ceļu (kadastra
apzīmējums 7452 008 0124)
Uz ziemeļaustrumiem pa pašvaldības ceļa zemes nodalījuma
joslas malu līdz sākumpunktam
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419. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 13.oktobra sēdē nolēmusi piekrist likumā “Par valsts budžetu
2011.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei:
1. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 29.00.00
“Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošana” 342 161 lata apmērā uz Labklājības ministrijas
budžeta apakšprogrammu 05.65.00 “Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana”
pasākuma “Garantētā minimālā ienākuma pabalsta palielināšana un valsts atbalsts pašvaldībām,
līdzfinansējot 50 procentus no izlietotajiem līdzekļiem GMI pabalstam” īstenošanai.
2. No Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 42.04.00 “Sociālās drošības
tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana — pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pilnveide”
75 835 latu apmērā uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 05.65.00 “Sociālās
drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” pasākuma “Garantētā minimālā ienākuma pabalsta
palielināšana un valsts atbalsts pašvaldībām, līdzfinansējot 50 procentus no izlietotajiem līdzekļiem
GMI pabalstam” īstenošanai.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 13.oktobrī

420. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 13.oktobra sēdē iecēlusi Diānu Makarovu par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 13.oktobrī

421. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 13.oktobra sēdē iecēlusi Agnesi Sviķi par rajona (pilsētas)
tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 13.oktobrī
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422. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 13.oktobra sēdē iecēlusi Andri Vasiļevski par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 13.oktobrī

423. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.oktobra sēdē ievēlējusi par balsu skaitītājiem:
Ināru Mūrnieci
— nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”;
Ingmāru Līdaku
— Zaļo un Zemnieku savienība;
Sergeju Potapkinu — politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”;
Edmundu Demiteru — Zatlera Reformu partija;
Edvardu Smiltēnu — Vienotība.
10.Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 17.oktobrī

424. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.oktobra sēdē izveidojusi pagaidu Mandātu, ētikas un
iesniegumu komisiju un ievēlējusi tajā šādus deputātus:
Vinetu Poriņu
— nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”;
Kārli Seržantu
— Zaļo un Zemnieku savienība;
Vitāliju Orlovu
— politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”;
Ingu Vanagu
— Zatlera Reformu partija;
Ainaru Latkovski
— Vienotība.
10.Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 17.oktobrī
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425. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 17.oktobra sēdē nolēmusi apstiprināt 11.Saeimas deputāta
pilnvaras
Dzintaram
Ābiķim
Inesei
Lībiņai-Egnerei
Solvitai
Āboltiņai
Ingmāram
Līdakam
Jānim
Ādamsonam
Valdim
Liepiņam
Valērijam
Agešinam
Aleksejam
Loskutovam
Uldim
Augulim
Igoram
Meļņikovam
Aijai
Barčai
Sergejam
Mirskim
Andrim
Bērziņam
Inārai
Mūrniecei
Gaidim
Bērziņam
Romānam
Naudiņam
Guntaram
Bilsēnam
Vladimiram
Nikonovam
Initai
Bišofai
Ņikitam
Ņikiforovam
Ingai
Bitei
Klāvam
Olšteinam
Augustam
Brigmanim
Vitālijam
Orlovam
Andrim
Buiķim
Jānim
Ozoliņam
Borisam
Cilevičam
Artim
Pabrikam
Eināram
Cilinskim
Imantam
Parādniekam
Irinai
Cvetkovai
Igoram
Pimenovam
Ilmai
Čepānei
Vinetai
Poriņai
Edmundam
Demiteram
Sergejam
Potapkinam
Sergejam
Dolgopolovam
Dzintaram
Rasnačam
Jānim
Dombravam
Romualdam
Ražukam
Valdim
Dombrovskim
Jānim
Reiram
Vjačeslavam
Dombrovskim
Danai
Reizniecei-Ozolai
Inai
Druvietei
Vladimiram
Reskājam
Jānim
Dūklavam
Ivanam
Ribakovam
Raivim
Dzintaram
Ingunai
Rībenai
Rihardam
Eigimam
Dmitrijam
Rodionovam
Andrejam
Elksniņam
Artūram
Rubikam
Kārlim
Eņģelim
Raimondam
Rubikam
Ivetai
Grigulei
Gunāram
Rusiņam
Gunāram
Igaunim
Aleksandram
Sakovskim
Marjanai
Ivanovai-Jevsejevai
Kārlim
Seržantam
Aleksandram
Jakimovam
Elīnai
Siliņai
Viktoram
Jakovļevam
Edvardam
Smiltēnam
Andrejam
Judinam
Edmundam
Sprūdžam
Jānim
Junkuram
Dāvim
Staltam
Nikolajam
Kabanovam
Jānim
Tutinam
Zandai
Kalniņai-Lukaševicai
Jānim
Upeniekam
Ojāram Ērikam Kalniņam
Jānim
Urbanovičam
Jānim
Klaužam
Viktoram
Valainim
Andrejam
Klementjevam
Ingai
Vanagai
Ivanam
Klementjevam
Raimondam
Vējonim
Kārlim
Krēsliņam
Andrim
Vilkam
Dzintaram
Kudumam
Jurim
Viļumam
Janīnai
Kursītei-Pakulei
Ilzei
Viņķelei
Jānim
Lāčplēsim
Jānim
Vucānam
Inesei
Laizānei
Dzintaram
Zaķim
Ainaram
Latkovskim
Ivaram
Zariņam
Ilmāram
Latkovskim
Valdim
Zatleram
Jeļenai
Lazarevai
Mihailam
Zemļinskim
Atim
Lejiņam
Igoram
Zujevam
10.Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 17.oktobrī
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426. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.oktobra sēdē ievēlējusi deputāti Solvitu Āboltiņu par
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju.
10.Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 18.oktobrī

427. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.oktobra sēdē ievēlējusi deputāti Ingu Biti par Latvijas
Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedri.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2010.gada 18.oktobrī

428. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Andreju Klementjevu
par Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 18.oktobrī

429. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Dzintaru Rasnaču par
Latvijas Republikas Saeimas sekretāru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 18.oktobrī

430. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 18.oktobra sēdē ievēlējusi deputātu Jāni Vucānu par Latvijas
Republikas Saeimas sekretāra biedru.
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2011.gada 18.oktobrī
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