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Projekts 

 

2021. gada Noteikumi Nr. 

Rīgā (prot. Nr.             .§) 
 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331  

”Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas 

Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm” 

 

 

Izdoti saskaņā ar  

Stratēģiskas nozīmes preču aprites 

likuma 5. panta trešo un astoņpadsmito daļu 

 

      Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 8. maija noteikumos Nr. 331 “Kārtība, kādā 

izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro 

preču sarakstā minētajām precēm” (Latvijas Vēstnesis, 2012, 74. nr.; 2013, 159. nr.; 2014, 

47. nr.) šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt noteikumu izdošanas pamatojumu aiz vārda “trešo” ar vārdiem “un 

astoņpadsmito”. 

  

1.2. Svītrot 1. punktā vārdus “un pārreģistrāciju”. 

 

1.3. Papildināt 3.4. apakšpunktu aiz vārda iekavās “pamatkapitāla)” ar vārdiem 

“patiesā labuma guvējus”. 

 

1.4. Papildināt 3. punktu ar 3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.4.¹ Par šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautiem ārvalstu pilsoņiem 

komersants iesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izziņu vai citu dokumentu, 

kas apliecina, ka tie atbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtās daļas 

1. - 10. punktā noteiktajām prasībām.  Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas 

un citus dokumentus licencēšanas komisija atzīst par derīgiem, ja tie izdoti ne agrāk kā 

sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis 

īsāku tā derīguma termiņu.” 

 

1.5. Svītrot 6., 7.1 punktu un 7.5. apakšpunktu. 

 

1.6. Aizstāt 7.6.2. apakšpunktā vārdus un skaitli “ceturtās daļas 14. punktu” ar 

vārdiem un skaitli “sestās daļas 9. punktu”. 

 

1.7. Svītrot 7.7. apakšpunktā vārdu un skaitli “un 7.”. 

 

1.8. Aizstāt 7.4. apakšpunktā skaitļus un vārdu “5., 9., 10., 11., 12 un 13.” ar 

skaitļiem un vārdu “2., 5., 7., 8., 9. un 10.” 

 

1.9. Svītrot 7.6.1. apakšpunktā vārdus “un speciālo līdzekļu”. 

 

1.10. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā: 

https://likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums#p5
https://likumi.lv/ta/id/247662-kartiba-kada-izsniedz-specialas-atlaujas-licences-komercdarbibai-ar-eiropas-savienibas-kopeja-militaro-precu-saraksta-minetajam...
https://likumi.lv/ta/id/247662-kartiba-kada-izsniedz-specialas-atlaujas-licences-komercdarbibai-ar-eiropas-savienibas-kopeja-militaro-precu-saraksta-minetajam...
https://likumi.lv/ta/id/247662-kartiba-kada-izsniedz-specialas-atlaujas-licences-komercdarbibai-ar-eiropas-savienibas-kopeja-militaro-precu-saraksta-minetajam...
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“8.1 Licencēšanas komisijai ir tiesības rakstveidā pieprasīt komersantam iesniegt papildu 

informāciju. Minēto informāciju komersants iesniedz mēneša laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas vai licencēšanas komisijas norādītajā termiņā. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto 

termiņu nav iespējams ievērot, komersants par to informē licencēšanas komisiju. Šajā 

gadījumā licencēšanas komisija var lemt par informācijas iesniegšanas termiņa 

pagarinājumu.” 

 

1.11. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā: 

 

“10.¹ Komersants ir tiesīgs atsaukt iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai līdz 

licencēšanas komisija lēmumam par speciālās atļaujas (licences)  izsniegšanu vai atteikumu 

izsniegt speciālo atļauju (licenci).” 

 

1.12. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā: 

 

“15. Pirms mainījušies komersanta dalībnieki – fiziskas personas (izņemot akcionārus, 

kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības 

pamatkapitāla), patiesā labuma guvēji, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus 

pārvaldes institūcijā, komersants izdara grozījumus šo noteikumu 3.4. apakšpunktā 

minētajā sarakstā un informāciju par izmaiņām iesniedz licencēšanas komisijā šo 

noteikumu 3.4. apakšpunktā minētos dokumentus par attiecīgajām personām. Licencēšanas 

komisija pārbauda komersanta sniegtās informācijas atbilstību Stratēģiskas nozīmes preču 

aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.” 

 

1.13. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā: 

 

“16. Pirms mainījušās speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas, komersants iesniedz 

licencēšanas komisijā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus 

dokumentus. Licencēšanas komisija pārbauda komersanta sniegtās informācijas atbilstību 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta sestajā daļā noteiktajām prasībām.” 

 

1.14. Aizstāt 17. punktā vārdu “Ja” uz vārdu “Pirms”. 

 

1.15. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā: 

 

“18. Atkarībā no pārbaudes rezultātu atbilstības Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 

noteiktajām prasībām licencēšanas komisija pieņem lēmumu atļaut vai neatļaut šo 

noteikumu 15. un 17. punktā minētajām personām iesaistīties darbā ar stratēģiskas nozīmes 

precēm, vai pieņem lēmumu atļaut vai neatļaut mainīt šo noteikumu 16. punktā norādītās 

ziņas. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā rakstiski paziņo lēmumu komersantam.” 

 

1.16. Papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā: 

 

“20.1 Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas ietvaros Aizsardzības ministrijas 

speciālo atļauju (licenci) saņēmušie komersanti līdz katra gada 31. janvārim iesniedz 

licencēšanas komisijai iepriekšējā gada pārskatu par veiktajiem darījumiem ar Eiropas 

Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm (3. pielikums).” 

 

1.17. Papildināt 1. pielikumu aiz vārdiem iekavās “pamatkapitāla),” ar vārdiem 

"patiesā labuma guvējus". 

https://m.likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums#p5
https://m.likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums#p5
https://m.likumi.lv/ta/id/159963-strategiskas-nozimes-precu-aprites-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/247662#p17
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1.18. Papildināt 1. pielikumu pirms komersanta paraksta zonas ar tekstu šādā 

redakcijā: 

“Ārvalstu pilsoņiem - attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, 

kas apliecina, ka tie atbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtās daļas 

1.-10. punktā noteiktajām prasībām.” 

1.19. Papildināt ar 3. pielikumu šādā redakcijā: 

“3. pielikums  

Ministru kabineta  

2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 331  

 

Aizsardzības ministrijas 

Licencēšanas komisijai 

 

Pārskats par veiktajiem darījumiem ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču 

sarakstā minētajām precēm 

 

 Pārskats par     . gadu 

1. Komersants (pārskata iesniedzējs) 

Nosaukums   

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

           

 

Kontaktpersona 

(vārds, uzvārds) 

  

Elektroniskā pasta 

adrese, tālrunis 

  

2. Vispārīgie dati 

Speciālās atļaujas (licences) numurs   

Tiesības veikt komercdarbību ar šādām Eiropas Savienības 

Kopējā militāro preču sarakstā norādītajām preču grupām 

  

Glabātavas adrese   

3. Komercdarbības veids  

Nr. 

p.k. 

Komercdarbības veids 

(realizācija, remonts, 

ražošana u. c.)  

Preces nosaukums Eiropas Savienības 

Kopējā militāro preču 

saraksta grupa 
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4. Preču imports/eksports 

Nr. 

p.k. 

Preces nosaukums Apjoms Norāde “imports” 

vai “eksports” 

Importa/eksporta 

valsts 
 

    

     

5. Noslēgtie līgumi 

Nr. p.k. 
Līguma priekšmets Apjoms Līguma darbības 

termiņš 
 

   

    

6. Mārketinga pasākumi ārpus Latvijas teritorijas  

Nr. 

p.k. 

Pasākuma (izstādes, reklāmas kompānijas 

u. c.) nosaukums 

Pasākuma norises 

valsts, pilsēta 

Pasākuma 

uzsākšanas datums 
 

   

    

7. Norādīt, vai komersants ir daļu turētājs ārvalstu komercsabiedrībās: JĀ/NĒ 

8. Plānotie komercdarbības veidi nākamajā pārskata periodā 

Nr. 

p.k. 

Komercdarbības veids (realizācija, 

remonts, ražošana u. c.)  

Preces 

nosaukums 

Eiropas Savienības 

Kopējā militāro preču 

saraksta grupa 
 

   

    

9. Preču ražošana (ja tāda ir)  

Nr. p.k. 
Preces nosaukums Ražošanas 

apjoms 

Realizācijas 

apjoms 
 

   

    

10. Dokumentu iesniedzējs 

Amats, vārds, uzvārds   
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Datums     /     /         Paraksts   

Pilnvarotajai personai – 

pilnvaras datums, 

numurs 

  

Piezīmes. 

1. Informācija pārskatā attiecas uz komercdarbību ar Eiropas Savienības Kopējā militāro 

preču sarakstā minētajām precēm (izņemot 1., 7. un 10. punktu).  

2. Dokumenta rekvizītus “paraksts”, un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments 

ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.” 

 

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā. 

 

 

 
Ministru prezidents                   A. K. Kariņš 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs           A. Pabriks                                                                                             

        


