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“Likumprojekta Grozījumi Militārā dienesta likumā” 
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 
Mērķis, risinājums un projekta spēkā 
stāšanās laiks (500 zīmes bez 
atstarpēm) 

Likumprojekta “Grozījumi Militārā dienesta likumā” 
mērķis ir apkopot likuma piemērošanas laikā 
aktualizētus ar militāro dienestu saistītus grozījumus. 
Grozījumi cita starpā paredz slimības naudas 
kompensācijas samaksu uz militārajām mācībām 
iesauktajam rezerves karavīram, ja viņam mācību laikā 
ir iestājusies darbnespēja, kā arī precizē mācību 
izdevumu segšanas nosacījumus, personām, kuras divu 
gadu laikā pēc atvaļināšanas no jauna tiek pieņemtas 
profesionālajā dienestā un nodienē ne mazāk kā piecus 
gadus. 

Likumprojekts stāsies spēkā atbilstoši Oficiālo 
publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 4. pantam. 

   
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Likumprojekts ir izstrādāts pēc Aizsardzības ministrijas 
un Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) 
iniciatīvas. 

2. Pašreizējā situācija un 
problēmas, kuru risināšanai 
tiesību akta projekts izstrādāts, 
tiesiskā regulējuma mērķis un 
būtība 

Pašreiz normatīvais regulējums nosaka, ka:  
1. Karavīrs var iegūt izglītību vai paaugstināt 
kvalifikāciju valsts un ārvalstu izglītības iestādēs un 
aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā viņu var nosūtīt 
mācīties uz civilo izglītības iestādi, ja viņa amata 
pienākumu pildīšanai nepieciešama speciāla izglītība. 
Nesekmības dēļ (izņemot gadījumu, kad nesekmības 
iemesls ir veselības traucējumi vai cits iemesls, kuru 
aizsardzības ministrs atzinis par attaisnojošu), pēc paša 
vēlēšanās, izglītības iestādes iekšējās kārtības 
noteikumu vai uzņemšanas noteikumu pārkāpumu dēļ 
no civilās izglītības iestādes atskaitītais karavīrs 
atmaksā NBS apmācībai izlietotos finanšu līdzekļus 
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteiktajā kārtībā. 
(sk. Militārā dienesta likuma (turpmāk – MDL) 
11.panta otro daļu, MK 2010.gada 12.oktobra 
noteikumu Nr.954 “Kārtība, kādā profesionālā dienesta 
karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo 
izdevumu atmaksāšanas kārtība” (turpmāk – MK 
noteikumi Nr.954) 14.punktu un MK 2010.gada 
12.oktobra noteikumu Nr.953 “Kārtība, kādā 
profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības 
iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās 
izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī 
šo izdevumu atmaksāšanas kārtība”15.punktu (turpmāk 
- MK noteikumi Nr.953)  
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2. Karavīrs var iegūt izglītību vai paaugstināt 
kvalifikāciju NBS vienībās, kuras īsteno pieaugušo 
izglītības programmas. MK nosaka kārtību, kādā 
amatpersonai kompensē mācību izdevumus, šo 
izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas 
nosacījumus, kā arī gadījumus, kad amatpersona 
neatmaksā ar mācību maksas kompensēšanu saistītos 
izdevumus. Nesekmības dēļ (izņemot gadījumus, kad 
karavīru atskaita no izglītības iestādes nesekmības dēļ 
un nesekmības iemesls ir veselības traucējumi vai citi 
iemesli, ko aizsardzības ministrs atzinis par 
attaisnojošiem), pēc paša vēlēšanās, izglītības iestādes 
iekšējās kārtības noteikumu vai uzņemšanas noteikumu 
pārkāpumu dēļ no izglītības iestādes atskaitītais 
karavīrs pilnā apmērā atmaksā NBS kompensēto 
mācību maksu. (sk. MDL 18.panta piekto daļu, Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma (turpmāk - Atlīdzības likums) 
26.panta pirmo un otro daļu un MK 12.oktobra 
2010.gada noteikumu Nr.955 “Kārtība, kādā 
profesionālā dienesta karavīru nosūta paaugstināt 
kvalifikāciju mācību kursos un sedz ar kvalifikācijas 
paaugstināšanu saistītos izdevumus, un šo izdevumu 
atmaksāšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr.955) 13.punktu un MK noteikumu Nr.954 
14.punktu) 
3. Ja karavīru atskaita no kareivja pamatapmācības 
kursa vai kadeta kandidāta kursa, viņš apmācībai 
izlietotos finanšu līdzekļus neatmaksā. (sk. MDL 18. 
panta piekto daļu)  
4.  Ja karavīru atvaļina no aktīvā dienesta sakarā ar 
profesionālā dienesta līguma izbeigšanu pirms termiņa, 
izņemot gadījumus, kad karavīrs atzīts par nederīgu 
aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ, vai viņu 
atvaļina vienības (apakšvienības) 
likvidācijas/reorganizācijas dēļ, vai karavīru skaita 
samazināšanas dēļ, kā arī gadījumus, kad karavīrs 
atvaļināts no viņa gribas neatkarīgu un nenovēršamu 
citu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības ministrs atzinis par 
attaisnojošiem, viņš proporcionāli nenodienētajam 
laikam atmaksā vai no viņa ietur izdevumu daļu par 
viņa militāro un profesionālo sagatavošanu vai 
kvalifikācijas celšanu, ieskaitot arī ārvalstu izglītības 
iestādēs (kursos) radušos mācību izdevumus, kurus, 
palīdzēdama Latvijai, segusi ārvalsts. (sk. MDL 44. 
panta ceturto daļu). 
Tādējādi pašreiz aizsardzības ministrs var atbrīvot no 
mācību izdevumu segšanas karavīru, kurš ir atskaitīts 
no izglītības iestādes vai kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursiem nesekmības dēļ, kuras iemeslu aizsardzības 



3 

AiMAnot_250420_MDL 
 

ministrs atzīst par attaisnojošu.  No profesionālā 
dienesta atvaļinātais karavīrs tiek atbrīvots no mācību 
izdevumu segšanas, ja atvaļināšana notikusi no viņa 
gribas neatkarīgu un nenovēršamu apstākļu dēļ, kurus 
aizsardzības ministrs atzīst par attaisnojošiem.  
MDL 11. panta 2.ˡ daļā un 18. panta 5ˡ daļā un attiecīgi 
MK noteikumos Nr.953, Nr.954 un Nr.955 tiks 
noteikts, ka gadījumos, kad notiek atskaitīšana no 
izglītības iestādes vai kvalifikācijas paaugstināšanas 
kursa neattaisnojošu iemeslu dēļ, aizsardzības ministrs 
var lemt par karavīra pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no 
mācību izdevumu atmaksāšanas un pozitīva lēmuma 
pieņemšanas gadījumā karavīrs nodien piecus gadus 
profesionālajā dienestā. Piemēram, karavīra daļēja 
atbrīvošana no mācību izdevumu atmaksāšanas varētu 
notikt gadījumā, ja karavīrs maina izglītības iestādi vai 
studiju kursu. Šajā gadījumā varētu tikt salīdzināts abu 
kursu saturs un no piedzenamās summas varētu tikt 
atņemti izdevumi par konkrētām lekcijām, kuras 
karavīram vairs nav jāapgūst jaunajā kursā. 
Šādos gadījumus tiek plānots vērtēt un ņemta vērā: 
1) karavīra motivāciju, kādēļ viņš vēlas mainīt dienesta 
jomu, atsakoties no tās, kurā bija uzsācis mācīties; 
1) cik ilgs ir bijis karavīra līdzšinējais dienests NBS un 
kāds ir viņa raksturojums līdz šim (kadetiem tiktu 
vērtēta viņa dienesta gaita studiju laikā); 
2) tiešā vadītāja/komandiera rekomendācijas; 
3) karavīra jau esošās specialitātes un esošo zināšanu 
vajadzība NBS.  
Šādu gadījumu vērtēšana notiks pēc NBS komandiera 
vai NBS Apvienotā štāba priekšnieka motivēta lūguma 
saņemšanas. 

Pašreiz atbilstoši MDL 44. panta ceturtajai daļai, ja 
karavīru atvaļina no militārā dienesta, izbeidzot 
profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa, viņš 
proporcionāli nenodienētajam laikam atmaksā vai no 
viņa ietur izdevumu daļu par viņa militāro un 
profesionālo sagatavošanu vai kvalifikācijas celšanu, 
ieskaitot arī ārvalstu izglītības iestādēs (kursos) radušos 
mācību izdevumus, kurus, palīdzēdama Latvijai, segusi 
ārvalsts. Pirms profesionālā dienesta līguma termiņa 
beigām atvaļinātais karavīrs neatmaksā mācību maksu, 
ja profesionālā dienesta līgumu izbeidz sakarā ar: 
- karavīra atzīšanu par nederīgu aktīvajam dienestam 
veselības stāvokļa dēļ (MDL 43. panta otrās daļas 
2.punkts); 
- ar to, ka karavīra dienesta nespējas laiks slimības dēļ 
ir ilgāks par četriem mēnešiem (MDL43.panta otrās 



4 

AiMAnot_250420_MDL 
 

daļas 6.punkts); 
 - vienības likvidāciju vai reorganizāciju (MDL 43. 
panta otrās daļas 7.punkts); 
-atvaļināšanu no karavīra gribas neatkarīgu un 
nenovēršamu citu apstākļu dēļ, kurus aizsardzības 
ministrs atzinis par attaisnojošiem. 
Lai veicinātu atvaļināto karavīru atgriešanos 
Nacionālajos bruņotajos spēkos, grozījumi papildina 
44. pantu ar 4.² daļu, paredzot iespēju atbrīvot karavīru 
no mācību izdevumu atmaksas, ja no profesionālā 
dienesta atvaļinātais karavīrs divu gadu laikā pēc 
atvaļināšanas no jauna tiek pieņemts profesionālajā 
dienestā un nodienē ne mazāk kā piecus gadus. Šajā 
gadījumā viņš ne tikai tiek atbrīvots no mācību 
izdevumu daļas atmaksas, kas nav bijusi samaksāta 
dienā, kad viņš no jauna pieņemts profesionālajā 
dienestā, bet vienlaikus karavīram proporcionāli no 
jauna nodienētajam laikam atmaksās viņa samaksāto 
mācību izdevumu daļu. 
Tā kā profesionālā dienesta līgumi tiek slēgti uz laiku, 
kas nav īsāks par pieciem gadiem, šis regulējums tiek 
attiecināts arī uz karavīriem, kuri laika posmā no 2015. 
gada samaksājuši mācību izdevumus vai to daļu un ir 
no jauna nodienējuši ne mazāk kā piecus gadus, 
atmaksā viņu samaksātos mācību izdevumus. 
Likumprojekts papildina pārejas noteikumus ar 26. 
punktu. 
Grozījumi MDL 42. panta trešajā daļā, 58. panta otrajā 
daļā un 63. panta otrajā daļā paredz iespēju bijušajam 
karavīram pēc profesionālā dienesta līguma izbeigšanas 
uzreiz tikt uzņemtam Latvijas Republikas Zemessardzē 
nekļūstot par rezerves karavīru. Tādējādi gan 
Zemessardzes administratīvo procesu efektivitātes, gan 
personas dienesta gaitas pēctecības interesēs personu 
būs iespējams procesuāli ērtā veidā iekļaut 
Zemessardzes personālsastāvā, mazinot slogu atlasē 
iesaistītajām struktūrvienībām.  
Atbilstoši MDL 60. pantam militāro vienību 
civilpersonas ir civilie darbinieki. 60. un 63. pantu 
grozījumu un jaunu 60.ˡ un 61.² pantu mērķis ir ieviest 
jaunu militāro vienību civilpersonu statusu – militāros 
darbiniekus. Šie grozījumi tiek virzīti vienlaikus ar 
attiecīgiem grozījumiem Nacionālo bruņoto spēku 
likumā un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumā. 
Militārie darbinieki būs noteiktās jomas apmācīti un 
pieredzējuši aizsardzības nozares darbinieki, kuri 
atbilstoši savai kompetencei tiks regulāri iesaistīti 
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Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās (sākotnēji 
tiek plānots ieviest šos amatus trim profesijām: 
piemēram, darbinieki, kas sniegs  
ģeodēzisko/kartogrāfisko/ģeotelpiskās informācijas 
atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem). Tiek 
paredzēts, ka šie darbinieki apgūs militāro darbinieku 
pamatapmācību un kara laikā turpinās pildīt sava amata 
pienākumus karavīra statusā. Tādēļ viņu veselības 
stāvoklim, psiholoģiskajām īpašībām un fiziskai 
sagatavotībai jāatbilst aizsardzības ministra noteiktajām 
prasībām.  
Tā kā militārie abinieki apgūs militāro darbinieku 
pamatapmācību, kuras ietvaros iegūtās prasmes un 
zināšanas uzturēs regulārās aizsardzības ministra 
noteiktajā kārtībā rīkotās mācībās, militārie darbinieki 
tiks ieskaitīti rezerves karavīru sastāvā pēc darba 
tiesisko attiecību izbeigšanas. Ievērojot iepriekš 
minēto, likumprojekts paredz arī vecuma ierobežojumu 
šai darbinieku kategorijai. 
Darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti uz 
militārajiem darbiniekiem attieksies tajā daļā, kuru 
neregulēs MDL. Tādēļ uz militāro darbinieku cita 
starpā neattieksies darba tiesisko attiecību regulējošās 
normas par darba laiku, kas ļaus iesaistīt militāros 
darbiniekus Nacionālo bruņoto spēku militārajās 
mācībās.  
Militārais darbinieks saņems karavīram paredzēto 
uzturdevu vai tās kompensāciju. Tiek arī paredzēts, ka 
militārais darbinieks saņems vienreizējos pabalstus 
ievainojuma vai sakropļojuma gadījumā, ja tas tiks 
gūts, piedaloties militārajās mācībās.  
Militāros darbiniekus, kuri sekmīgi apguvuši militāro 
darbinieku pamatapmācību, pēc darba tiesisko attiecību 
izbeigšanas ieskaitīs rezerves karavīros. 
Militārie darbinieki netiks iesaukti aktīvajā dienestā 
rezerves karavīru un rezervistu mobilizācijas kārtībā. 
Viņu ieskaitīšana aktīvajā dienestā notiks vienkāršotā 
kārtībā, kuru noteiks aizsardzības ministrs. 
Tā kā militārie darbinieki apgūs atvieglotu militāro 
apmācību, kara vai krīzes gadījumā tie ieņems savai 
specialitātei atbilstošus amatus. Savukārt gadījumā, ja 
krīzes vai kara laikā radīsies nepieciešamība iecelt tos 
kaujas karavīru amatos, tiem tiks nodrošināta papildus 
militārā apmācība. 
Likumprojekts attiecīgi papildina MDL pārejas 
noteikumus ar jaunu punktu, kas nosaka, ka MDL 60. 
panta trešais punkts, 60.¹ un 60.² pants stājas spēkā 
2021. gada 1. februārī. Personas, kuras līdz 2021. gada 
1. februārim pilda militārā darbinieka amata 
pienākumus, bet neatbilst 60.¹ pantā noteiktajam 
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vecuma ierobežojumam, veselības stāvokļa prasībām 
vai nav apguvušas militāro darbinieku pamatapmācību 
ir tiesīgas turpināt pildīt militārā darbinieka amata 
pienākumus ne ilgāk, kā līdz 2024. gada 1. janvāri.  
Uz personām, kuras pilda militārā darbinieka amata 
pienākumus, bet neatbilst 60.¹ pantā noteiktajam 
vecuma ierobežojumam, veselības stāvokļa prasībām 
un nav apguvušas militāro darbinieku pamatapmācību 
nebūs attiecināmi 60.¹ panta nosacījumi par darba 
dienas ilgumu, formas tērpa valkāšanu, dalību 
militārajās mācībās, atrašanos daļējā valsts apgādībā un 
karavīra uzturdevas vai tās kompensācijas piešķiršanu 
un 60.² panta nosacījumi. Tādējādi tiek radīts trīs gadus 
pārejas periods, kura laikā darbinieki varēs turpināt 
pildīt savus amata pienākumus un pakāpeniski apgūt 
nepieciešamo militārā darbinieka pamatapmācību un 
iziet veselības pārbaudi. 
 
MDL 66. pants nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri 
iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām 
mācībām. Kārtējo un pārbaudes militāro mācību laikā 
rezerves karavīrs ir atbrīvots no darba (amata) 
pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām) un pilda 
aktīvo dienestu karavīra statusā. Militāro mācību laikā 
lielākā rezerves karavīru daļa atrodas bezalgas 
atvaļinājumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
saņem kompensāciju no Aizsardzības ministrijas 
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Pašreiz 
normatīvais regulējums neparedz iespēju maksāt 
slimības naudu bezalgas atvaļinājumā esošajam 
rezerves karavīram, kuram mācību laikā iestājas 
pārejoša darbnespēja. Tādēļ grozījumi paredz, ka 
turpmāk šiem uz militārajām mācībām iesauktajiem 
rezerves karavīriem, kuriem mācību laikā ir iestājusies 
pārejoša darbnespēja, Nacionālie bruņotie spēki 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā 
izmaksās slimības naudas kompensāciju. Rezerves 
karavīrs tiks atbrīvots no dienesta pienākumu izpildes 
un slimības naudas kompensāciju maksās atbilstoši 
darbnespējas lapai, bet ne ilgāk kā līdz militāro mācību 
perioda beigām. Slimības naudas kompensācijas 
apmērs nepārsniegs MDL 66. panta septītajā daļā 
noteiktās kompensācijas apmēru par militārajām 
mācībām. To izmaksās, ja rezerves karavīrs nesaņems 
slimības naudu vai slimības pabalstu. 

3. Projekta izstrādē iesaistītās 
institūcijas un publiskas 
personas kapitālsabiedrības 

Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. 

4. Cita informācija Likumprojekta izpildi Aizsardzības ministrija 
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nodrošinās programmai 22.00.00 “Nacionālie bruņotie 
spēki” 

   
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 
administratīvo slogu 
1. Sabiedrības mērķgrupas, kuras 

tiesiskais regulējums ietekmē 
vai varētu ietekmēt 

Likumprojekts ietekmē profesionālā dienesta karavīrus, 
rezerves karavīrus un daļu no aizsardzības resora 
civilajiem darbiniekiem.  

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. 
   

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 

n-gads 
Turpmākie trīs gadi (euro) 

n+1 n+2 n+3 

saskaņā 
ar valsts 
budžetu 
kārtējam 
gadam 

izmaiņas 
kārtējā 
gadā, 

salīdzinot 
ar valsts 
budžetu 
kārtējam 
gadam 

saskaņā 
ar vidēja 
termiņa 
budžeta 
ietvaru 

izmaiņas, 
salīdzinot 
ar vidēja 
termiņa 
budžeta 
ietvaru 

n+1 
gadam 

saskaņā 
ar vidēja 
termiņa 
budžeta 
ietvaru 

izmaiņas, 
salīdzinot 
ar vidēja 
termiņa 
budžeta 
ietvaru 

n+2 
gadam 

izmaiņas, 
salīdzinot 
ar vidēja 
termiņa 
budžeta 
ietvaru 

n+2 
gadam 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Budžeta 
ieņēmumi               

1.1. valsts 
pamatbudžets, tai 
skaitā ieņēmumi no 
maksas 
pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi 

              

1.2. valsts speciālais 
budžets               

1.3. pašvaldību 
budžets               

2. Budžeta 
izdevumi               
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2.1. valsts 
pamatbudžets               

2.2. valsts speciālais 
budžets               

2.3. pašvaldību 
budžets               

3. Finansiālā 
ietekme               

3.1. valsts 
pamatbudžets               

3.2. speciālais 
budžets               

3.3. pašvaldību 
budžets               

4. Finanšu līdzekļi 
papildu izdevumu 
finansēšanai 
(kompensējošu 
izdevumu 
samazinājumu 
norāda ar "+" zīmi) 

              

5. Precizēta 
finansiālā ietekme 

  

  

  

  

  

    

5.1. valsts 
pamatbudžets         

5.2. speciālais 
budžets         

5.3. pašvaldību 
budžets         

6. Detalizēts 
ieņēmumu un 
izdevumu aprēķins 
(ja nepieciešams, 
detalizētu 
ieņēmumu un 
izdevumu aprēķinu 
var pievienot 
anotācijas 
pielikumā) 

  

6.1. detalizēts 
ieņēmumu aprēķins 
6.2. detalizēts 
izdevumu aprēķins 
7. Amata vietu 
skaita izmaiņas 
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8. Cita informācija Jauno regulējumu paredzēts īstenot Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 
piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros budžeta programmai 22.00.00 
“Nacionālie bruņotie spēki”. 

 
   
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 
1. Saistītie tiesību aktu projekti Tiks izdoti Ministru kabineta (turpmāk – MK) 

noteikumi, kas noteiks uz mācībām iesauktajiem 
rezerves karavīriem izmaksājamas slimības naudas 
kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību. 
Tiks izdarīt grozījumi MK noteikumos Nr.953, Nr.954 
un Nr.955 nosakot, ka gadījumos, kad notiek 
atskaitīšana no izglītības iestādes vai kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursa neattaisnojošu iemeslu dēļ 
iemesla, aizsardzības ministrs var lemt par karavīra 
pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no mācību izdevumu 
atmaksāšanas un pozitīva lēmuma pieņemšanas 
gadījumā karavīrs nodien piecus gadus profesionālajā 
dienestā. 
Tiks virzīti grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā 
un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā saskaņojot regulējumu 
attiecībā uz militārajiem darbiniekiem. 

2. Atbildīgā institūcija Par normatīvā akta izstrādi atbildīga ir Aizsardzības 
ministrija, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs, 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. 

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 
tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv. 

2. Sabiedrības līdzdalība projekta 
izstrādē 

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām 
Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Nozares 
politika” ievietots .......... 
(https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-
politika/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-un-
publiskas-apspriesanas) 

3. Sabiedrības līdzdalības 
rezultāti 
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4. Cita informācija Nav. 
   
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 
1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas 
Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki, 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts 
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. 

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 J.Garisons 
 

 
 
 
 

V.Upeniece 67335241 
Vita.Upeniece@mod.gov.lv 

 


