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Likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un projekta 

spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez 

atstarpēm) 

Likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumā” mērķis ir sinhronizēt Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

(turpmāk – Atlīdzības likums) 31. panta pirmo daļu, kas 

paredz kompensācijas par dzīvojamās telpas īri un 

komunālajiem maksājumiem samaksu, ar Militārā 

dienesta likuma 55. panta trešo daļu, kas paredz 

profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanu, 

nepieciešamības gadījumā, ar Aizsardzības ministrijas 

valdījumā esošu dienesta dzīvojamo telpu. 

   

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Likumprojekts ir izstrādāts pēc Aizsardzības 

ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku iniciatīvas. 

2. Pašreizējā situācija un 

problēmas, kuru risināšanai 

tiesību akta projekts 

izstrādāts, tiesiskā regulējuma 

mērķis un būtība 

Šobrīd atbilstoši Militārā dienesta likuma 55. panta 

trešajai daļai profesionālā dienesta karavīru, ja 

nepieciešams, dienesta vieta aizsardzības ministra 

noteiktajā kārtībā uz dienesta laiku nodrošina ar 

Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu dienesta 

dzīvojamo telpu. Vienlaikus Atlīdzības likuma 31. 

panta pirmā daļa nosaka, ka ikvienam karavīram 

izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres 

izdevumu un komunālo maksājumu segšanai. 

Kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka 

Ministru kabinets, un tā nedrīkst pārsniegt 142,29 eiro 

mēnesī. Tādējādi karavīri, kuri ir nodrošināti, ar 

dienesta dzīvokļiem, vienlaikus saņem kompensāciju 

par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem 

maksājumiem, kas dienesta dzīvokļos ir zemāka. Proti, 

Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu 

Nr.826 “Valsts aizsardzības militāro objektu un 

iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu 

cenrādis” pielikuma 4.punktā paredzētā īres maksa par 

dienesta dzīvokli salīdzinājumā ar tirgū pieejamo 

nekustamo īpašumu ir zema (no 0,41 līdz 3.13 eiro par 

1m²). 

Pašreiz karavīri var izmantot 164 dienesta dzīvokļus. 

Dienesta dzīvokļu 

atrašanās vieta 

Dzīvokļu skaits, kas tiek  

izīrēti 
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Caunas iela 7a, Cēsis 10 

Sporta iela 1–15, 

Rīga 
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Karavīri, kuriem piešķirts dienesta dzīvoklis, neiztērē 

viņiem piešķirto īres kompensāciju pilnā apmērā tai 

paredzētiem mērķiem, iegūstot priekšrocību 

salīdzinājumā ar pārējiem karavīriem. Atlīdzības 

likuma grozījumu mērķis ir izlīdzināt sociālo garantiju 

nosacījumus attiecībā uz karavīriem, kuri dzīvo 

dienesta dzīvokļos, un karavīriem, kuri paši nodrošina 

sevi ar dzīvojamo platību. 

Likumprojekts paredz, ka karavīram, kuram ir piešķirts 

dienesta dzīvoklis, no Aizsardzības ministrijai 

piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem apmaksā daļu 

no dienesta dzīvoklim sniegtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem. Apmaksājamo komunālo 

pakalpojumu veidus un apmaksāšanas kārtību noteiks 

aizsardzības ministrs. Tiek plānots, ka karavīrs 

apmaksās ūdens, gāzes, elektrības, atkritumu 

izvešanas, interneta, televīzijas un citus saņemtos 

ārējos pakalpojumus. 

3. Projekta izstrādē iesaistītās 

institūcijas un publiskas 

personas kapitālsabiedrības 

Aizsardzības ministrija, Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centrs, Nacionālie bruņotie spēki 

4. Cita informācija Likumprojekta izpildi Aizsardzības ministrija 

nodrošinās tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, 

nepārsniedzot 2% no IKP. Ar likuma grozījumiem tiek 

mainīta finansēšanas līdzekļu aprites kārtība, nemainot 

vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo finanšu 

līdzekļu apjomu, kas ir ieplānots AM budžetā. 

   

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

administratīvo slogu 

1. Sabiedrības mērķgrupas, 

kuras tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu ietekmēt 

Likumprojekts attiecas uz profesionālā dienesta 

karavīriem, kuri izmanto dienesta dzīvokļus. 

2. Tiesiskā regulējuma ietekme 

uz tautsaimniecību un 

administratīvo slogu 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

3. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

4. Atbilstības izmaksu monetārs 

novērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

5. Cita informācija Nav. 
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Likumprojektam nav ietekmes uz valsts budžetu 

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

1. Saistītie tiesību aktu projekti Būs neieciešams izdarīt grozījumu Ministru kabineta 

2013. gada 17. septembra noteikumos Nr.826 “Valsts 

aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 

publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, svītrojot 

pielikuma 4.punktā noteikto īres maksu. 

2. Atbildīgā institūcija Nav. 

3. Cita informācija Nav. 

  

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

  

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

1. Plānotās sabiedrības 

līdzdalības un komunikācijas 

aktivitātes saistībā ar projektu 

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta 

izstrādē pēc tā publiskošanas Ministru kabineta un 

Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē 

www.mk.gov.lv un www.mod.gov.lv. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē 

 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti 

 

4. Cita informācija Nav. 

   

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

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas 

Aizsardzības ministrija, Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centrs, Nacionālie bruņotie spēki 

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide, 

esošu institūciju likvidācija 

vai reorganizācija, to ietekme 

uz institūcijas cilvēkresursiem 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav. 

Iesniedzējs: 

Aizsardzības ministrijas 

valsts sekretārs Jānis Garisons 

 
V.Upeniece 67335241 

http://www.mk.gov.lv/
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Vita.Upeniece@mod.gov.lv  

mailto:Vita.Upeniece@mod.gov.lv

