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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”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
valsts robežas likuma 11. panta trešo daļu

Izdarīt 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” (Latvijas Vēstnesis, 2016, 39. nr) šādus grozījumus:
1. Izteikt I nodaļas 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Izņemot gadījumus, kas noteikti šo noteikumu IV. nodaļā, Ārvalstu karakuģiem atļauju
ienākt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās izsniedz Ārlietu
ministrija.”
2. Izteikt II nodaļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Izņemot gadījumus, kas noteikti šo noteikumu IV. nodaļā, Ienākšanas atļauju
diplomātiskā ceļā lūdz ārvalsts karakuģi, pārstāvētās valsts vēstniecība vai Ārlietu
ministrija ne vēlāk kā 30 dienas pirms plānotās ārvalsts karakuģa ienākšanas Latvijas
Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostā, ja starptautiskajos līgumos nav
noteikta cita kārtība. Ienākšanas atļaujas pieprasījumā norāda:
5.1. katra ārvalsts karakuģa valstspiederību, ārvalsts karakuģu skaitu un tipu;
5.2. vizītes raksturu un mērķi (oficiāla vizīte, neoficiāla vizīte, lietišķs apmeklējums);
5.3. apmeklējuma laiku un vietu (tai skaitā ārvalsts karakuģa komandas un pasažieru
plānotu nokāpšanu no ārvalsts karakuģa);
5.4. katra ārvalsts karakuģa nosaukumu un svarīgākās ziņas par to (izmēri, iegrime,
izsaukuma signāli);
5.5. ārvalsts karakuģu vienības komandiera un katra ārvalsts karakuģa komandiera dienesta
pakāpi un uzvārdu;
5.6. katra ārvalsts karakuģa virsnieku, apakšvirsnieku un ierindnieku kopskaitu (arī
pasažieru skaitu);
5.7. savstarpējo radiosakaru frekvenci un raidītāju jaudu.”
3. Izteikt III nodaļas 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Nepieciešamības gadījumā ārvalsts karakuģi ostas ārējā reidā vai citā iepriekš
saskaņotā vietā sagaida Nacionālo bruņoto spēku karakuģis (izņemot gadījumu, ja
ārvalsts karakuģis veic miermīlīgu caurbraucienu) un sadarbības virsnieks”;

4. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:
“IV. NATO un Eiropas Savienības dalībvalstu karakuģu ienākšana
27. 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.
28. 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 (pielikumā) un nepieciešamo uzņemošās valsts atbalstu.
28.1 Ja nepieciešama steidzama rīcība, šo noteikumu 28. punktā minētās
informācijas iesniegšanas laiku var samazināt līdz laikam, par kuru karakuģa
komandieris vai karakuģu grupas komandieris, vai viņa pilnvarots pārstāvis ir
vienojies ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
29. Ja uz NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts karakuģa, tam ienākot Latvijas
Republikas ostā vai izejot no ostas, atrodas personas, kuras nepieder NATO un
Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku personālam, un nepieciešams veikt
šo personu robežpārbaudi, Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki par to
informē Valsts robežsardzi un saskaņo robežpārbaudes vietu un laiku.”
5. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada __.____
Noteikumiem Nr.108

Informācija NATO vai ES karakuģu ienākšanai Latvijas teritoriālajā jūrā vai Latvijas
ostās
Information for NATO or EU warships to enter Latvian Territorial Sea or Latvian Port

Sūtīt uz:
HNS@mod.gov.lv; LVANMCC@mil.lv
Send to:
HNS@mod.gov.lv; LVANMCC@mil.lv
Pieteicējs _____________________
Datums____________________
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Applicant ________________________
Date ______________________
1. Katra karakuģa valstspiederība,
karakuģu skaits un tips
1. The nationality of each warship, the
namber and type of warships
2. Katra karakuģa ienākšanas mērķis
Latvijā
2. Purpose of visit to Latvia for each
warship
3. Katra karakuģa mērķa osta Latvijā
3. Port of destination in Latvia for each
warship
4. Katra karakuģa ienākšanas Latvijas
teritoriālajā jūrā datums, pulksteņlaiks
(GMT), ienākšanas vietas pozīcija
4. Date, estimated time (GMT) and point of
entry into Latvia Territorial Sea foreach
warship
5. Katra karakuģa nosaukums
5. The name for each warship
6. Katra karakuģa starptautiskais
izsaukuma signāls
6. International call sign
7. Katra karakuģa raksturlielumi:garums,
iegrime, platums (m), ūdensizspaids (t)
7. Dimensions (max) of each warship:
length, draught, beam/(m), displacement (t)
8. Karakuģu grupas komandiera un katra
karakuģa komandiera dienesta pakāpe,
uzvārds, virsnieku skaits, personāla skaits
uz kuģa, uz karakuģa esošie valstu
pārstāvji, kuri nav NATO un ES
dalībvalstu pārstāvji
8. The service rank and surname of the
commanding officer of warship Group and
of the commanding officer of each
warship, number of officers and number of
the personnel, non NATO or EU persons
on warship
9. Katra karakuģa plānotais laiks iziešanai
no Latvijas teritoriālās jūras
9. Estimated date and time for leaving
Latvian territorial Sea and port for each
warship.
10. Katra karakuģa radiosakaru frekvences,
elektromagnētiskās emisijas jaudas un
izmantošanas plāns
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10. Plan for radio frequencies and
electromagnetic emission type and
emission power
11. Kontaktpersonas pirms un vizītes laikā
dienesta pakāpe, uzvārds, telefona numurs,
e-pasta adrese
11. The service rank, surname, phone
number and e-mail of the point of contact
before arrival and during visit
12. Katra karakuģa apkalpojošais kuģa
aģents Latvijā
12. Ships agent during stay in country

Ministru prezidents

Arturs Krišjānis Kariņš

Aizsardzības ministrs

Artis Pabriks
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