Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
5. augusta noteikumos Nr. 1171 ,,Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību
un kuģošanas režīmu tajos”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta
Netiek aizpildīts saskaņā ar Ministru kabineta
spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez 2009.gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 ,,Tiesību
atstarpēm)
akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība”
5.1 punktu.
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.

Pamatojums

Noteikumu projekts sagatavots pēc Nacionālo
bruņoto spēku iniciatīvas un saskaņā ar Jūrlietu
pārvaldes un jūras drošības likuma 7. panta otro daļu un
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma
19.1panta sestās daļas 1. punktu.

2.

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

Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos
atrodas daudz dažādu nogrimušu objektu – Pirmajā un
Otrajā pasaules karā nogrimušo civilo kuģu un
karakuģu vraki, padomju un citu ārvalstu armiju
militāro operāciju un mācību laikā izšautā un izmestā
neeksplodējusī munīcija, jūrā nogremdētā munīcija,
jūras nelaimes gadījumos nogrimušie kuģi un citi
objekti, to skaitā, vraki un priekšmeti, kuri satur
kultūrvēsturiskas vērtības, cilvēku mirstīgās atliekas,
naftas vai ķīmiskas vielas vai sprādzienbīstamus
priekšmetus.
2016.gadā tika izstrādāti grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 5. augusta noteikumos Nr. 1171 ,,
Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un
kuģošanas režīmu tajos” (turpmāk – noteikumu
Nr. 1171), lai noteiktu procedūru, kas noteic Latvijas
valsts jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos teritorijas,
kurās atrodas kuģu vraki un nogrimuši priekšmeti (kas
ir sprādzienbīstami, satur kultūrvēsturiskās vērtības vai
rada paaugstinātu vides piesārņojuma risku) un kurās
personu darbība (niršana) ir aizliegta vai ir ierobežota
(šīs darbības nepieciešams saskaņot un saņemt oficiālu
atļauju).
Tika noteiktas niršanai aizliegtās teritorijas, kurās
atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, kas rada
vai var radīt apdraudējumu valsts drošībai vai cilvēka
veselībai un dzīvībai (turpmāk – aizliegtās teritorijas),
un ierobežotās teritorijas, kurās atrodas kuģu vraki vai
nogrimuši priekšmeti, kas rada vai var radīt
apdraudējumu jūras videi vai kultūrvēsturiskām
vērtībām (turpmāk – ierobežotās teritorijas), un kurās
niršanu var veikt tikai ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras
spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta atļauju.
2021. gada jūnijā Jūras spēku ūdenslīdēji veica
niršanu (iegremdēšanos) jūrā un informēja, ka jūrā
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šobrīd noteikumos Nr. 1171 noteiktajā ierobežotajā
teritorijā Nr. 9 (5. pielikums) uz vrakiem atrasts liels
daudzums sprādzienbīstamu objektu, kas Jūras spēku
ieskatā var radīt apdraudējumu valsts drošībai vai
cilvēka veselībai un dzīvībai.
Ierobežotās un aizliegtās teritorijas var izveidot
Aizsardzības ministrija, proti, pamatojoties uz valsts
jūras akvatorijas kontroles, aizsardzības un
neaizskaramības
nodrošināšanas
laikā
iegūto
informāciju par sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanās
vietām jūrā.
Ņemot vērā visu iepriekš norādīto, Nacionālie
bruņotie spēki un Aizsardzības ministrija ierosina
noteikumu Nr.1171 5. pielikumā minēto niršanai
ierobežoto teritoriju Nr. 9 noteikt kā niršanai aizliegtu
teritoriju, attiecīgi ierobežoto teritoriju Nr. 9 svītrojot
no 5. pielikuma un to iekļaujot noteikumu 4. pielikumā.
3.

Projekta izstrādē iesaistītās
institūcijas un publiskas
personas kapitālsabiedrības

Nacionālie bruņotie spēki, Aizsardzības ministrija.

4.

Cita informācija
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
1.

Sabiedrības mērķgrupas,
kuras tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu ietekmēt

Projekts attiecas uz personām, kuras vēlas veikt niršanu
ierobežotās teritorijās.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme
uz tautsaimniecību un
administratīvo slogu

Projekts šo jomu neskar

3.

Administratīvo izmaksu
monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar

4.

Atbilstības izmaksu monetārs Projekts šo jomu neskar.
novērtējums

5.

Cita informācija
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
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Projekts šo jomu neskar
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.

Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas

2.

Projekta izpildes ietekme uz Projekts šo jomu neskar
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem

3.

Cita informācija

Aizsardzības ministrs

Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki
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Dr. Artis Pabriks

