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Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 

2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap 

valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu”” sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un 

projekta spēkā 

stāšanās laiks 

Sadaļa netiek aizpildīta, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 

“Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas 

kārtība” 5.1. apakšpunktu. 
 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums  

Aizsargjoslu likuma 23.1 panta trešā daļa. 

 

2. Pašreizējā situācija 

un problēmas, kuru 

risināšanai tiesību 

akta projekts 

izstrādāts, tiesiskā 

regulējuma mērķis 

un būtība 

 

Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 

508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības 

objektiem un šo aizsargjoslu platumu" nosaka valsts 

aizsardzības objektus, ap kuriem veidojamas 

aizsargjoslas, un šo aizsargjoslu platumu. 

Sakarā ar Latvijas Bankas padomes lēmumu par Latvijas 

Bankas Liepājas filiāles slēgšanu 2020. gada 30. janvārī, 

valsts aizsardzības objektu saraksta nepieciešams svītrot 

Latvijas Bankas Liepājas filiāli  Teātra ielā 3, Liepājā 

(kadastra Nr. 1700 033 0097).    

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums 

Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos 

Nr. 508 “Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts 

aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu”” 

(turpmāk - Noteikumu projekts) nepieciešams, lai atceltu 

noteikto aizsargjoslu ap Latvijas bankas Liepājas filiāles 

objektu no brīža, kad tas zaudējis  valsts aizsardzības 

objektu statusu. 

Noteikumu projektam nepieciešams stāties spēkā, 

ievērojot Latvijas Bankas lēmumu, 2020.gada 30.janvārī. 

3. Projekta izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas un 

publiskas personas 

kapitālsabiedrības 

Latvijas Banka. 

4. Cita informācija Nav. 
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 II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību 

un administratīvo slogu 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību 

budžetiem 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas 

starptautiskajām saistībām 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. 

 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

1. Plānotās sabiedrības 

līdzdalības un komunikācijas 

aktivitātes saistībā ar projektu 

Par Noteikumu projektu tiks informēta 

sabiedrība, informāciju publicējot 

Aizsardzības  ministrijas tīmekļa vietnē, 

adrese: www.mod.gov.lv. 

Pēc Noteikumu projekta izsludināšanas Valsts 

sekretāru sanāksmē tas būs pieejams Ministru 

kabineta tīmekļa vietnē, adrese: 

www.mk.gov.lv. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē 

Noteikumu projekts 2019. gada 28.oktobrī 

tika publicēts Aizsardzības ministrijas 

tīmekļvietnē, adrese: 

https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-

politika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-

un-publiskas-apspriesanas, 

 sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, lūdzot sniegt 

priekšlikumus par Noteikumu projektu līdz 

2019. gada 11. novembrim. 

Tāpat atsaucoties uz Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 10. panta septītās daļas regulējumu un    

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta 

noteikumu Nr.970 ,,Sabiedrības līdzdalības 

http://www.mod.gov.lv/
http://www.mk.gov.lv/
https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-un-publiskas-apspriesanas
https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-un-publiskas-apspriesanas
https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-un-publiskas-apspriesanas
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kārtība attīstības plānošanas procesā" 

14.punktu, paziņojums par Noteikumu 

projektu 2019. gada ...............tika publicēta 

Ministru kabineta tīmekļvietnē, adrese: 

https://www.mk.gov.lv/content/ministru-

kabineta-diskusiju-dokumenti 

 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti 

Nav. 

4. Cita informācija Nav. 

 

 

 

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs      Artis Pabriks 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eīna Timma, 67335129 

elina.timma@mod.gov.lv 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz 

institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas  

Aizsardzības ministrija, Latvijas banka 

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru.  

 

Jaunu institūciju izveide, 

esošu institūciju likvidācija 

vai reorganizācija, to ietekme 

uz institūcijas cilvēkresursiem 

Noteikumu projekta izpildes rezultātā netiks 

izveidotas jaunas institūcijas un netiks 

likvidētas vai reorganizētas esošās 

institūcijas. 

 

3. Cita informācija Nav 

https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti
https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti
mailto:elina.timma@mod.gov.lv

