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Likumprojekts 

 

 

Grozījumi Militārā dienesta likumā 
 

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 

Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 

14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2., 14., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 

2009, 200.nr.; 2010, 51./52., 178.nr.; 2012, 203.nr.; 2013, 40., 187., 191.nr.; 2015, 

49., 245.nr.; 2017, 236.nr.; 2019, 57.nr.) šādus grozījumus: 

 

1. Izslēgt 6. pantu. 

 

2. Izslēgt 9. panta otrās daļas 3. punktu. 

 

3. 17.ˡ pantā: 

 

izslēgt pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu;  

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā: 

“(6) Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas valsts aizsardzības mācību apguvusī 

persona vai jaunsargs, kas atbilst šā likuma 16. pantā noteiktajām prasībām un 

dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, var brīvprātīgi apgūt ieskaitīšanai 

dienestā rezervē nepieciešamo apmācību. Pēc šīs apmācības sekmīgas apgūšanas 

jaunsargs un valsts aizsardzības mācību apguvusī persona dod zvērestu, viņu 

ieskaita Nacionālo bruņoto spēku rezervē un viņam piešķir kareivja dienesta 

pakāpi. Ja jaunsargs un valsts aizsardzības mācību apguvusī persona iestājas 

profesionālajā dienestā, viņam aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā jāpabeidz 

kareivja pamatapmācības kurss.”. 

 

4. 41. pantā: 

 

aizstāt pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktā skaitli “55” ar skaitli “60”; 

 

papildināt pirmās daļas 9. punktu ai vārda “virsniekiem” ar vārdiem 

“(izņemot ģenerālleitnantu (Jūras spēkos – viceadmirāli))”; 

 

papildināt pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā: 

“10) ģenerālleitnantam (Jūras spēkos – viceadmirālim): profesionālajā 

dienestā – 70 gadi; dienestā Nacionālo bruņoto spēku rezervē – 70 gadi.” 
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izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Kareivju, instruktoru un virsnieku sastāva profesionālā dienesta 

karavīru, kas ieņem svarīgas profesijas kvalificēta speciālista amatu, saskaņā ar 

aizsardzības ministra noteikto militāro speciālistu amatu sarakstu var atvaļināt, 

viņam sasniedzot 60 gadu vecumu.” 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Atsevišķos gadījumos aizsardzības ministrs, ņemot vērā valsts 

aizsardzības vajadzības, karavīram, kurš ir sasniedzis šā panta pirmajā daļā 

profesionālajam dienestam noteikto maksimālo vecumu, var pagarināt 

profesionālo dienestu saskaņā ar terminēto profesionālā dienesta līgumu vienu vai 

vairākas reizes uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu, bet ne ilgāk kā līdz valstī 

noteiktā vecuma pensijas vecuma sasniegšanai.” 

 

izslēgt ceturto daļu. 

  

5. 47. pantā: 

 

papildināt trešo daļu aiz vārdiem “ prasības” ar vārdiem “un sabiedriskās 

kārtības noteikumus”; 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

“(5) Ja atvaļinātais karavīrs neievēro šajā pantā noteiktās prasības vai ar 

nepiedienīgu uzvedību kompromitē karavīra godu, aizsardzības ministrs vai viņa 

pilnvarots komandieris (priekšnieks) var atņemt tai tiesības valkāt karavīra formas 

tērpu.” 

 

6. Aizstāt 59. panta otrās daļas 2. punktā vārdus ”trešajā un ceturtajā” ar 

vārdiem “un trešajā”. 

 

7. 63. pantā: 

 

papildināt otrās daļas 1.punktu aiz vārda “uzskaites” ar vārdiem “vai uzņemti 

Zemessardzē”; 

 

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā: 

“4) jaunsargi un valsts aizsardzības mācību apguvušās personas, kuras 

sekmīgi apguvušas ieskaitīšanai dienestā rezervē nepieciešamo apmācību un 

devušas karavīra zvērestu.” 
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8. Aizstāt 64. panta trešajā daļā skaitli “55” ar skaitli “60”. 

 

9. Papildināt 70. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Karavīra saukšanu pie disciplinārās atbildības nosaka atsevišķs likums.” 

 

10. Papildināt 71. panta pirmo daļu aiz vārda “vienībām” ar vārdiem “par 

karavīru apgādes pārvaldību ar materiāltehniskiem līdzekļiem atbildīgai iestādei”. 

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27. punktu šādā redakcijā: 

“26. Šā likuma 6. pants un 9. panta otrās daļas 3. punkts zaudē spēku un 70. 

panta trešā daļa stājas spēkā vienlaikus ar Militārās disciplināratbildības likumu. 

27. Šā likuma 17.ˡ panta pirmā, trešā, ceturtā un piektā daļa zaudē spēku 

vienlaikus ar likuma “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” spēkā 

stāšanos. 

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs,  

aizsardzības ministrs Dr. Artis Pabriks 

 

 

 
               
 


