
Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojektam “Grozījumi Militārā dienesta likumā” 

izstrādes procesā (līdz 2021. gada 5. maijam) 

 

1. Dokumenta veids Likumprojekts 

2. Dokumenta 

nosaukums 

Grozījumi Militārā dienesta likumā (turpmāk - projekts) 

 

3. Politikas joma un 

nozare vai teritorija 
 
Aizsardzības politikas joma 

 

4. Dokumenta 

mērķgrupas 

Projekts attiecas uz ikvienu personu, tostarp ārvalstu, attiecībā pret kuru 

karavīrs vai zemessargs būtu tiesīgs pielietot dienesta šaujamieroci un 

speciālos līdzekļus Nacionālo bruņoto spēku 6.1 panta pirmās daļas 

7.punktā un Nacionālās drošības likuma 23.6 pantā noteikto uzdevumu 

realizācijai Militārā dienesta likuma 13. pantā un 14. pantā noteiktajā 

veidā un kārtībā. 

Grozījumi Militārā dienesta likuma 29., 44.,  70. un 73. pantā attiecas uz 

karavīriem. 

Grozījums Militārā dienesta likuma 45. pantā attiecas un NBS un 

personām, kurām uz laiku var tikt piešķirtas tiesības valkāt karavīra 

formas tērpu. 

5. Dokumenta mērķis 

un sākotnēji 

identificētās 

problēmas būtība 

Projekts izstrādāts, lai noteiku: 

1) karavīra (arī zemessarga) tiesības pielietot dienesta šaujamieroci, 

tostarp arī bez brīdinājuma, ja tas ir pamatots ar attiecīgās operācijas 

konceptu,  un speciālos līdzekļus militāro darbību rezultātā izraisītu 

valsti apdraudošo situāciju pārvarēšanai un, veicot speciālās operācijas; 

2) ka karavīru atstādināt no amata var ar motivētu lēmumu; 

3) karavīra atvaļināšanas uzsākšanas brīdi; 

4) Nacionālo bruņoto spēku komandierim tiesības piešķirt uz laiku 

citām personām tiesības valkāt karavīra formas tērpu; 

5) precizētu zaudējumu apzīmējošo terminu lietojumu. 

Likumprojekts stāsies spēkā atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās 

informācijas likuma 4. pantam 

6. Dokumenta izstrādes 

laiks un plānotā 

virzība 

Noteikumu projektu plānots uzsaukt Valsts sekretāru sanāksmē pēc 

2020. gada 6.maija. 

 

7. Dokumenti AiMlik_140421_MDL.docx; 

Aimanot_140421_MDL.docx. 

8. Sabiedrības 

pārstāvju iespējas 

līdzdarboties 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta 

izstrādē, sniedzot rakstisku viedokli līdz 2021. gada 8. aprīlim atbilstoši 

Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 

"Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 

apakšpunktam. 

9. 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 

10. Cita informācija Nav. 

11. Atbildīgā 

amatpersona 

Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļas 

vecākā eksperte M. Baltā, e-pasts: marina.balta@mod.gov.lv, tel. 

67335270. 
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