Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi
par karavira formas terpiem un atšķirības zīmēm” izstrādes procesā
(līdz 2019. gada 18. novembrim)
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Dokumenta veids
Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par karavīra formas
tērpiem un atšķirības zīmēm” (turpmāk - MK noteikumu projekts)
Politikas joma un nozare Valsts aizsardzības politika
vai teritorija
Dokumenta mērķgrupas
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīri, atvaļinātie no Latvijas
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem karavīri ar tiesībām valkāt karavīra
formas tērpu, Latvijas zemessargi un bijušie Latvijas Zemessargi, kam
piešķirtas tiesības valkāt karavīra formas tērpu, citas personas ar mērķi
informēt par karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju izskatu, lai atturētu
no prettiesiskās karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju valkāšanas un
aprites.
Dokumenta mērķis un
MK noteikumu projekts izstrādāts, lai izpildītu Militārā dienesta
sākotnēji
identificētās likuma 45. panta pirmajā daļā Ministru kabinetam doto deleģējumu
problēmas būtība
noteikt:
1) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīra kaujas, ikdienas,
svētku un ceremoniālo formas tērpu aprakstu, šo formas tērpu
komplektējošās sastāvdaļas un papildu elementus;
2) pie šiem formas tērpiem nēsājamo kokaržu, dienesta pakāpju
un uzvārda atšķirības zīmju aprakstu.
MK noteikumu projekts nosaka jau Nacionālajos bruņotajos
spēkos izmantojamo karavīra formas tērpa veidu, to komplektējošo
sastāvdaļu un atšķirības zīmju aprakstu.
MK noteikumu projektam jāstājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
Dokumenta izstrādes laiks MK noteikumu projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā 2019. gada 19.
un plānotā virzība
novembrī.
Dokumenti
MK noteikumu projekts - AiMnot_011119_forma;
MK noteikumu projekta 1. pielikums - AiMnot_forma_1pielikums;
MK noteikumu projekta 2. pielikums - AiMnot_forma_2pielikums;
MK noteikumu projekta anotācija - AiMAnot_011119_forma.
Sabiedrības
pārstāvju Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties MK noteikumu projekta
iespējas līdzdarboties
izstrādē, sniedzot rakstisku viedokli līdz 2019. gada 18. novembrim
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970
"Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1
apakšpunktam.
Pieteikšanās līdzdalībai
Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas
vecākās ekspertes M. Baltās e-pasta adresi: marina.balta@mod.gov.lv
Cita informācija
MK noteikumu projekts nosaka karavīra formas tērpu veidu un
atšķirības zīmju izskatu par kuru prettiesiku apriti un valkāšanu
Militārā dienesta likums ar 2020. gada 1. janvāri noteiks adminisrativo
atbildību.
Atbildīgā amatpersona
Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta tiesību aktu nodaļas
vecākā eksperte M. Baltā, e-pasts: marina.balta@mod.gov.lv, tel.
67335270

