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Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 

23. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas 

Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām”” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un 

projekta spēkā stāšanās 

laiks 

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru 

kabineta 2016. gada 23. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, 

kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas 

teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām””  

mērķis ir atvieglot NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu 

karakuģu ienākšanas procesu Latvijas Republikas teritoriālajā 

jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, turpmāk tiem atceļot 

diplomātiskās atļaujas kārtošanas formalitātes. 

Noteikumu projekta spēkā stāšanās paredzēta normatīvajos aktos 

noteiktajā vispārējā kārtībā. 
 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru 

kabineta 2016. gada 23. februāra noteikumos Nr. 108 “Kārtība, 

kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas 

teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām””  

(turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts pēc Aizsardzības 

ministrijas iniciatīvas, ar mērķi efektivizēt esošo tiesisko 

regulējumu, mazināt birokrātisko slogu iesaistītajām institūcijām 

un veicināt militāro mobilitāti.  

Noteikumu projekta izstrāde nepieciešama, lai  atvieglotu NATO 

un Eiropas Savienības dalībvalstu karakuģu ienākšanas procesu 

Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās.  

 

2. Pašreizējā situācija un 

problēmas, kuru 

risināšanai tiesību akta 

projekts izstrādāts, 

tiesiskā regulējuma 

mērķis un būtība 

 

Aizsardzības ministrijas izstrādātie un 2016. gada 23. februārī 

apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 108 “Kārtība, kādā 

ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā 

jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tām” (turpmāk arī - 

noteikumi) paredzēja jaunu nodaļu, kas regulē Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas (turpmāk arī – NATO) dalībvalstu karakuģu 

ienākšanu mācību un manevru veikšanai un valsts drošības un 

aizsardzības spēju pastiprināšanai miera laikā – tika noteikts, ka pie 

noteikumos uzskaitītiem nosacījumiem NATO un NATO 

dalībvalstu karakuģiem diplomātiskā atļauja ienākšanai Latvijas 

Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās nav 

nepieciešama. Tā kā par militāro mācību organizēšanu Latvijas 

Republikas teritoriālajā jūrā atkarībā no iesaistīto spēku lieluma 

lēmumu pieņem Ministru kabinets vai aizsardzības ministrs un 

politiskā līmenī atbalsts šo kuģu ienākšanai jau ir izteikts, šobrīd 

papildus nepieciešams saskaņot tikai tehnisko informāciju. 

Minētās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos jau ir 

samazinājušas birokrātisko slogu Ārlietu ministrijai, Aizsardzības 

ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Aizsardzības ministrija 
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saskata, ka ir iespējas turpināt iesākto birokrātiskā sloga 

samazināšanā un dokumentu aprites optimizēšanā, paplašinot 

nosacījumu loku. Turklāt, militārās mobilitātes attīstīšanas ietvaros 

NATO un Eiropas Savienības līmenī tiek aktualizēti jautājumi 

saistībā ar  birokrātisko procedūru sakārtošanu, kas ļautu attīstīt 

spējas nogādāt militāro tehniku, personālu un materiāltehniskos 

līdzekļus vajadzīgajā vietā un laikā, vienkāršojot un harmonizējot 

tam nepieciešamās procedūras. 

Tādējādi,  Aizsardzības ministrija, apkopojot pēdējo gadu NATO 

un Eiropas Savienības karakuģu ienākšanas Latvijas Republikas 

teritoriālajos ūdeņos procesus un analizējot NATO un Eiropas 

Savienības prasības militārās mobilitātes jomā,  ir izstrādājusi 

Noteikumu projektu, lai atvieglotu  ienākšanu Latvijas Republikas 

teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās arī Eiropas Savienības 

karakuģiem.  

Noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz 2019. gada 

5. jūlijā notikušo tikšanos starp Aizsardzības ministrijas, Ārlietu 

ministrijas, Satiksmes ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un 

Latvijas Jūras administrācijas pārstāvjiem par NATO dalībvalstu 

karakuģu reisu atzinumu sniegšanas procesu, kuras ietvaros tika 

panākta konceptuāla vienošanās par atvieglotāku kārtību ne tikai 

NATO, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstu karakuģiem, kuriem 

diplomātiskā atļauja ienākšanai Latvijas Republikas teritoriālajā 

jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās nebūtu nepieciešama.  Jaunais 

Noteikumu projekts izstrādāts, lai mazinātu birokrātisko slogu 

institūcijām un optimizētu dokumentu apriti, tādējādi paātrinot 

lēmuma pieņemšanu.  Jaunā kārtība samazinās birokrātisko slogu 

Ārlietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem.  

Noteikumu projekts paredz grozīt noteikumu IV nodaļu, kas 

turpmāk attiektos ne tikai uz NATO karakuģu ienākšanu, bet arī 

Eiropas Savienības dalībvalstu karakuģu ienākšanu.  Noteikumu 

projekts nosaka, ka NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu 

karakuģiem Ārlietu ministrijas ienākšanas atļauja Latvijas 

Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās nav 

nepieciešama, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētajos 

gadījumos saistībā ar karakuģiem ar atomdzinējiem un 

kodolieročiem. Lai nodrošinātu tehniskās informācijas apriti, tiek 

noteikts, ka  NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu karakuģa 

komandieris vai karakuģu grupas komandieris, vai viņa pilnvarots 

pārstāvis ne vēlāk kā 48 stundas pirms kuģa reisa elektroniski 

iesniedz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem informāciju NATO 

un Eiropas Savienības dalībvalstu karakuģa ienākšanai Latvijas 

teritoriālajā jūrā vai Latvijas ostās un nepieciešamo uzņemošās 

valsts atbalstu. Nepieciešamā informācija ir noteikta Noteikumu 

projekta pielikuma anketā, ko savas kompetences ietvaros 

izstrādāja  Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki.  

3. Projekta izstrādē 

iesaistītās institūcijas 

un publiskas personas 

kapitālsabiedrības 

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēki, Ārlietu ministrija,  Latvijas 

Jūras administrācija. 



 

AIManot_ 

3 

 

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 

administratīvo slogu 

1. Sabiedrības 

mērķgrupas, kuras 

tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu 

ietekmēt 

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz 

Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

2. Tiesiskā regulējuma 

ietekme uz 

tautsaimniecību un 

administratīvo slogu 

Tiesiskais regulējums samazina administratīvo slogu Ārlietu 

ministrijai un Aizsardzības ministrijai, Nacionālajiem 

bruņotajiem spēkiem. 

Sabiedrības grupām projekta tiesiskais regulējums pēc būtības 

nemaina tiesības un pienākumus. 

3. Administratīvo 

izmaksu monetārs 

novērtējums 

Projekts šo jomu neskar  

4. Cita informācija Nav 

 

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 

1. Saistītie tiesību aktu 

projekti 

Noteikumu projekts tika izstrādāts kā atsevišķs tiesību aktu 

projekts. 

2. Atbildīgā institūcija Aizsardzības ministrija. 

3. Cita informācija Nav. 

 

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 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta 

noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā” 7.4.1. apakšpunktu 

sabiedrības pārstāvji it aicināti līdzdarboties, rakstiski 

sniedzot viedokli par Noteikumu projektu. 

4. Cita informācija Nav. 
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Sabiedrības pārstāvji ir informēti par iespēju 

līdzdarboties, publicējot paziņojumu  par līdzdalības 

procesu Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē 

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 tika publicēts Aizsardzības 

ministrijas mājaslapas sadaļā “Sabiedriskās un 

publiskās apspriešanas” 2019. gada 19. augustā      

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

politika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-un-

publiskas-apspriesanas  

3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti Nav. 

4. Cita informācija Nav. 

 

 

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs       Dr. Artis Pabriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rubļevska, 67335088 

ieva.rublevska@mod.gov.lv 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas  

Nacionālie bruņotie spēku Jūras spēki, Ārlietu 

ministrija, Latvijas Jūras administrācija 

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.  

http://www.mod.gov.lv/
http://www.mk.gov.lv/
mailto:ieva.rublevska@mod.gov.lv

