
AiMlik_040219_Aizsargjoslas 

Likumprojekts 

 

Grozījumi Aizsargjoslu likumā 

 

Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 39. nr.; 2003, 

101. nr.; 2005, 108.nr.; 2008, 43.nr.; 2009, 82.nr.; 2010, 205.nr.; 2011, 169.nr.; 

2013, 61., 87., 106., 243.nr.; 2014, 220.nr.; 2015, 240.nr.; 2016, 108.nr.) šādus 

grozījumus: 

 

1. 23.1 pantā: 

 

Papildināt otro daļu pēc vārda “metru” ar vārdiem “izņemot šā panta 

2.¹daļā minēto gadījumu”. 

  

Papildināt 23.1 pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: 

 

“(2¹) Aizsargjoslām ap paaugstināta drošības līmeņa valsts aizsardzības 

objektiem maksimālais platums ir līdz 2800 metru no objekta kompleksa ārējās 

sienas. Ar paaugstinātā drošības līmeņa valsts aizsardzības objektu šā likuma 

izpratnē saprot militāro objektu (tā daļu), kurā Nacionālo bruņoto spēku 

vajadzībām glabā un lieto ugunsnedrošus un sprādzienbīstamus priekšmetus, 

kuri dažādu faktoru ietekmes dēļ militārajā objektā vai tā apkārtnē var radīt 

apdraudējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai.” 

 

Papildināt 23.1 pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā: 

(22) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas ap 

valsts aizsardzības objektiem un aizsargjoslās ap paaugstināta drošības līmeņa 

valsts aizsardzības objektiem izstrādā Aizsardzības ministrija.”. 

 

Papildināt 23.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:  

“(4) To paaugstināta drošības līmeņa valsts aizsardzības objektu sarakstu, 

ap kuriem tiek veidotas aizsargjoslas, un aizsargjoslas platumu ap katru 

paaugstināta drošības līmeņa valsts aizsardzības objektu nosaka Ministru 

kabinets.”. 

 

2. 58.5 pantā: 

 

Papildināt 58.5 panta nosaukumu pēc vārda “objektiem” ar vārdiem “izņemot 

paaugstināta drošības līmeņa valsts aizsardzības objektus” 

 

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Ja īpašnieks atsavina nekustamo īpašumu, kas atrodas aizsargjoslās ap 

valsts aizsardzības objektiem, tajā skaitā aizsargjoslās ap paaugstināta drošības 
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līmeņa valsts aizsardzības objektiem, un robežojas ar to, Aizsardzības ministrijai 

ir pirmpirkuma tiesības. Ja īpašnieks atsavina nekustamo īpašumu, kas atrodas 

aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem, tajā skaitā aizsargjoslās ap 

paaugstināta drošības līmeņa valsts aizsardzības objektiem, tam ir jāsaņem 

Aizsardzības ministrijas atļauja”. 

 

Papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

 (3) Kārtību, kādā Aizsardzības ministrija izmanto pirmpirkuma tiesības 

aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem un sniedz  atļauju par nekustamo 

īpašumu atsavināšanu aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem, nosaka 

Ministru kabinets.” 

 

3. Papildināt likumu ar 58.6 pantu šādā redakcijā: 

 

“58.6 pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap paaugstināta drošības 

līmeņa valsts aizsardzības objektiem 
 

Aprobežojumus aizsargjoslās ap paaugstināta drošības līmeņa valsts 

aizsardzības objektiem nosaka Ministru kabinets.” 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs  A.Pabriks 

 

 

Vīza: valsts sekretārs J.Garisons 


