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Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs, 1998, 8. nr.; 2000, 9. nr.; 2001, 1. nr.; 2005, 2., 7., 14. nr.; 2006, 13. nr.; 2007, 24. nr.; 

2008, 10. nr.; 2009, 14., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 82., 153. nr.; 2013, 137. 

nr.; 2017. nr.90) šādus grozījumus: 

1. Papildināt 2.pantu ar 11.daļu šādā redakcijā: 

 

“(11) Militārpersonai, kura aktīvā militārā dienesta laikā bijusi iecelta Nacionālo bruņoto spēku 

komandiera vai Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieka amatā un pildīja šī amata 

pienākumus vismaz divus gadus, ir tiesības uz izdienas pensiju neatkarīgi no viņai aprēķinātā kopējā 

izdienas stāža apmēra, vecuma un nodienētā laika.”; 

 

2. Papildināt 6.pantu ar 41.daļu šādā redakcijā: 

“(41) Šā likuma 2.panta 11.daļā minētai amatpersonai izdienas pensiju piešķir 80% apmērā no šā 

likuma 5.pantā norādītā dienesta atalgojuma.” 

3. Papildināt 10.pantu ar 6.daļu šādā redakcijā: 

“(6) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc izdienas pensijas saņēmējam, kurš ir izdarījis tīšu 

noziedzīgu nodarījumu militārā dienesta laikā un pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta par to 

sodīts (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), vai no soda atbrīvots, vai pret kuru 

uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu militārajā dienestā izbeigts uz 

nereabilitējoša pamata ” 

4. Papildināt 10.pantu ar 7.daļu šādā redakcijā: 

“(7) Tiesa desmit darba dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas informē Aizsardzības 

ministriju par militārpersonas saukšanu pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu militārā dienesta laikā.” 

5. Papildināt 10 pantu ar 8.daļu šādā redakcijā: 

“(8) Izmeklētājs vai prokurors desmit darba dienu laikā, kopš lēmuma pieņemšanas, informē 

Aizsardzības ministriju par kriminālprocesa izbeigšanu pret izdienas pensijas saņēmēju, pret kuru 

uzsāktais kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu militārā dienesta laikā, izbeigts uz 

nereabilitējoša pamata.” 

6. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā: 

“32. Aizsardzības ministrijai no 2020.gada 1.septembra veikt izdienas pensijas pārrēķinu, nosakot 

pensiju 80% apmērā no Militārpersonu izdienas pensiju likuma 5. panta norādītā dienesta 

atalgojuma šā likuma 2.panta ar 1ˡ.daļā minētajai militārpersonai, kura ir atvaļināta rezervē līdz 

2020.gada 1. septembrim, ja tai ir piešķirta izdienas pensija. ” 

  

Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš 

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
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