
1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts 

2. Dokumenta 

nosaukums 

Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos 

Nr. 394 ,,Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu 

ietekmes pārbaudes kārtība” (turpmāk – projekts) 

3. Politikas joma un 

nozare vai teritorija 

Valsts aizsardzības politikas joma. 

4. Dokumenta 

mērķgrupas 

Projekts attiecas uz atbildīgo institūciju – Jūras spēkiem un 

noteikumi ietekmēs kuģus un uz tā esošās personas, kas atrodas 

uz kuģa Latvijas teritoriālajā jūrā un ostas ārējā reidā. 

5. Dokumenta mērķis un 

sākotnēji identificētās 

problēmas būtība 

Projekts izstrādāts, lai atbilstoši grozījumiem Jūrlietu pārvaldes 

un jūras drošības likumā noteiktu Jūras spēku tiesības konstatēt 

vai jūrnieks, atrodoties uz kuģa Latvijas jurisdikcijā esošajos 

ūdeņos (teritoriālajā jūrā un ostas akvatorijas daļā ostas ārējā 

reidā) ir lietojis alkoholu. Gan Likumā par ostām, gan katras 

atsevišķās ostas noteikumos ir skaidri atrunāts, ka ostas ārējais 

reids ietilpst ostas akvatorijā. Līdz ar to normatīvajos aktos ir 

jānostiprina Jūras spēku tiesības veikt minētās darbības ne tikai 

teritoriālajā jūrā, bet arī Latvijas ostu ārējos reidos. 

6. Dokumenta izstrādes 

laiks un plānotā 

virzība 

Noteikumu projekts tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. 

7. Dokumenti 1. Ministru kabineta noteikumu projekts 

"Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos 

Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu 

ietekmes pārbaudes kārtība”” 

Datne: AiMnot_300621_MK394.doc 

 

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru 

kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 394 “Alkohola, 

narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes 

kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

Datne: AiManot_300621_MK394.doc 

8. Sabiedrības pārstāvju 

iespējas līdzdarboties 

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties, sniedzot rakstisku 

viedokli līdz 2021.gada 16.jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 

2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 

7.4.1  apakšpunktam. 

9. Pieteikšanās 

līdzdalībai 

Sabiedrības pārstāvjus lūdzam sniegt viedokli par likumprojektu 

rakstiski līdz 2021. gada 16. jūlijam, nosūtot uz e-pasta adresi: 

kanceleja@mod.gov.lv 

10. Cita informācija Nav 

11. Atbildīgā 

amatpersona 

Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu 

nodaļas juriskonsulte Līga Dreimane, 

Liga.Dreimane@mod.gov.lv, tālrunis 67335216 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=25244
http://likumi.lv/doc.php?id=25244
http://likumi.lv/doc.php?id=197033#p7
mailto:Liga.Dreimane@mod.gov.lv

