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NCAGE piešķiršana un uzturēšana Latvijas
kompānijām
• Ja Latvijas kompānija noslēdz preču piegādes līgumu ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts aizsardzības
militāro objektu un iepirkumu centru, Aizsardzības ministriju
vai citu tās pārraudzībā un pārvaldībā esošu struktūrvienību
(vienlaicīgi tiek piešķirts arī MTL NSN pašai piegādātajai
precei).
• Ja Latvijas kompānija noslēdz preču piegādes līgumu ar kādu
NATO valsti vai NATO kodēšanas sistēmu lietojošu ārvalsti
(šajā gadījumā otrā līgumslēdzēja puse prasīs NCAGE kodu jau
līguma noteikumu apspriešanas fāzē, uz slēgšanas brīdi
NCAGE jau ir jābūt piešķirtam).
• Ja Latvijas kompānija noslēdz jebkāda veida pakalpojuma
līgumu (objektu celtniecība, apmācība u.c.) ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem, Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centru, Aizsardzības ministriju vai citu tās
pārraudzībā un pārvaldībā esošu struktūrvienību vai Latvijas
teritorijā izvietoto NATO spēku kontingentu.
• Ja Latvijas kompānija noslēdz pakalpojuma sniegšanas līgumu
ar NATO Support Agency (NSPA).
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NCAGE koda nepieciešamības pamatojums

• NCAGE kods nodrošina kompānijas atpazīstamību
starptautiskajā ar
militāro jomu tieši vai pastarpināti saistītajā tirgū.
• NCAGE kods garantē potenciālajam preču vai
pakalpojumu iepircējam noteiktu kompānijas pieredzes un
uzticamības līmeni.
• Ja Latvijas kompānija vēlas piedalīties starptautiskajos
militārajos iepirkumos, vai nu izmantojot NATO Supply Agency
(NSPA),vai citādā veidā, NCAGE kods kompānijai ir
absolūti obligāta prasība, lai vispār tiktu nopietni izskatīts
šis kompānijas pieteikums dalībai.
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NCAGE koda piešķiršanas kārtība
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Latvijas kompānijas pārstāvis aizpilda NCAGE koda pieteikuma
elektronisko veidlapu adresē
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx, norādot
koda nepieciešamības steidzamības līmeni (EMERGENCY,
ACCELERATED vai ROUTINE).
NSPA mājas lapa ievadīto informāciju nosūta Latvijas kodēšanas
birojam.
Latvijas kodēšanas biroja darbinieki pārbauda un precizē iesūtīto
informāciju un izveido kompānijai NCAGE kodu.
Izveidotais NCAGE kods tiek nosūtīts kompānijas pārstāvim atbilstoši
norādītajam kontaktu e-pastam, pievienojot pielikumā NCAGE koda
izvērsto informāciju no datu bāzes.
Latvijas kodēšanas birojs eksportē jaunizveidoto NCAGE kodu NSPA
apstiprināšnai un ievietošanai NATO kopējā datu bāzē (var aizņemt līdz
5 darba dienām, lai kodu apstiprinātu NSPA).
Ja sadarbības vai preču līgums tiek plānots ar ASV pusi, nepieciešami
ir NCAGE, Data Universal Numbering System (DUNS) un System for
Award Management (SAM) kodi, kuri ir jāiegūst norādītajā kārtībā vispirms NCAGE, tad DUNS un tikai tad SAM.
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NCAGE koda struktūra
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Pieteikšanās un kontaktinformācija

Elektroniskā forma NCAGE koda pieteikumam atrodas adresē
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
NCAGE koda pieprasījuma steidzamības līmeņi:
• EMERGENCY – NCAGE kods jāpiešķir 1-3 darba
dienu laikā.
• ACCELERATED – NCAGE kods jāpiešķir 3-5 darba
dienu laikā.
• ROUTINE – NCAGE kods jāpiešķir 10 kalendāro
dienu laikā.
Kontaktpersonas NCAGE koda pieprasīšanai:
Aivars Skultāns, aivars.skultans@vamoic.gov.lv, tel.:29468499;
No 2018.gada 20.novembra - Vija Ķelpe, vija.kelpe@vamoic.gov.lv
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Paldies par uzmanību!

