
1. Dokumenta veids Likumprojekts 

2. Dokumenta nosaukums Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā" 

3. Politikas joma un nozare 

vai teritorija 

Aizsardzības politikas joma. 

4. Dokumenta mērķgrupas Projekta tiesiskais regulējums, kas paredz noteikt 

jaunu mērķgrupu garantijas saņemšanai mājokļa 

iegādei vai būvniecībai – profesionālā dienesta 

karavīrs. Regulējums ietekmēs komercbankas, 

kas šobrīd ir noslēgušas vai plāno noslēgt 

sadarbības līgumus ar akciju sabiedrību 

„Attīstības finanšu institūcija Altum”, kā arī AS 

“Attīstības Finanšu institūcija Altum”. 

5. Dokumenta mērķis un 

sākotnēji identificētās 

problēmas būtība 

Lai īstenotu Valsts aizsardzības koncepcijā 

(apstiprināta ar Latvijas Republikas Saeimas 

2020.gada 24.septembra lēmumu)  un Nacionālo 

bruņoto spēku ilgtermiņa attīstības plānā 

(apstiprināts ar Ministru kabineta 2020.gada 

14.decembra  rīkojumu Nr.773 “Par Nacionālo 

bruņoto spēku attīstības plānu 2020.-

2032.gadam”) noteikto, būtisks priekšnoteikums 

ir profesionāla un motivēta personālsastāva 

komplektēšana. 

Likumprojekta mērķis – izveidot jaunu mērķgrupu 

garantijas saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai 

– profesionālā dienesta karavīrs, kas  Aizsardzības 

ministrijas ieskatā garantija ir kā papildu 

motivēšana un atbalsta pasākums Nacionālo 

bruņoto spēku karavīriem, ko apliecina veiktā 

aptauja. 

Dati liecina, ka karavīru skaits pieaug un nākotnē 

to ir plānots vēl palielināt, īstenojot efektīvus 

motivācijas, rekrutēšanas pasākumus, izglītojot 

sabiedrību par valsts visaptverošu aizsardzību,  

valsts aizsardzības mācības ieviešana, Kadetu 

skolas izveide u.c . 

Profesionālajā dienestā atbilstoši Militārā 

dienesta likuma 19.pantam uzņem  Latvijas 

pilsoņus vecumā no 18 gadiem, kas ieguvis 

vismaz pamatizglītību. 

Dienesta gaitā karavīri apgūst dažādus 

kvalifikācijas celšanas kursus un apmācības, 

piemēram, ārvalstīs, Kājnieku skolā vai 

Instruktoru skolā, tomēr šāda kvalifikācijas 



celšana un apmācības neļauj kvalificēties spēkā  

esošo garantiju saņemšanai mājokļa iegādei, jo tā 

nav profesionālā izglītība atbilstoši izglītības 

jomas regulējumam. 

Ņemot vērā interesi un iniciatīvu arī no 

profesionālā dienesta karavīru puses, 

Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi 

likumprojektu. 

6. Dokumenta izstrādes 

laiks un plānotā virzība 

Likumprojekts tiks izsludināts valsts sekretāru 

sanāksmē 

7. Dokumenti 1. Likumprojekts “Grozījums likumā "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"” 

Datne: AiMLik_15032021 

2. Likumprojekta “Grozījums likumā "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 

(anotācija) 

 

Datne: AiMAnot_13072021 

8. Sabiedrības pārstāvju 

iespējas līdzdarboties 

 Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 

25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 

7.4.1 apakšpunktam 

 Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūdzam sniegt viedokli 

rakstiski uz e-pastu kanceleja@mod.gov.lv līdz 

2021. gada 27. jūlijam 

 Cita informācija Nav. 

 Atbildīgā amatpersona Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un 

aizsardzības investīciju politikas departamenta 

NATO un militārās infrastruktūras politikas 

nodaļas vadītāja  Sanita Vaivode, 67335064, 

Sanita.Vaivode@mod.gov.lv 
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