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SATURS

• Speciālās atļaujas (licences) un militārā ražotāja sertifikāta nepieciešamība

• Speciālā atļaujas (licences) saņemšanas kārtība un normatīvā bāze

• Militārā ražotāja sertifikāta saņemšanas kārtība un normatīvā bāze

• Militārā ražotāja darbības kontrole



Speciālās atļaujas (licences) nepieciešamība

Speciālā atļauja (licence) nepieciešama visu veidu komercdarbībai ar
Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm,
t.sk:

- ML1 – ML4, ML8 ieroči, to piederumi, munīcija, detonācijas iekārtas,
bumbas, torpēdas, raķetes, sprāgstošas vielas, ierīces, lādiņi utt.

- ML6, ML9, ML10, ML11 sauszemes transportlīdzekļi, karakuģi,
gaisakuģi, kosmiskie aparāti.

- ML5 ieroču tēmēkļi, lielgabalu uzstādīšanas iekārtas utt.

- ML7 ķīmiskie reaģenti, radioaktīvie materiāli utt.

- ML12 ātrdarbības kinētiskās enerģijas ieroču sistēmas.

- ML13 bruņuplāksnes, aizsargķiveres, bruņuvestes, aizsargtērpi utt.

- ML14 speciālās iekārtas militārām mācībām.

- ML15 kameras, foto iekārtas, attēlu pastiprināšanas ierīces utt.

- ML21, ML22 programmatūra.



Militārā ražotāja sertifikāta 

nepieciešamība

Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču
ražošanai nepieciešams saņemts:

- Speciālo atļauju (licenci).

- Militārā ražotāja sertifikātu.
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Speciālās atļaujas (licences) saņemšanas 
kārtība

Dokumenti speciālās atļaujas saņemšanai
(atbilstoši 08.05.2012. MK noteikumiem Nr. 331 «Kārtība, kādā izsniedz speciālās
atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču
sarakstā minētajām precēm») :

• Iesniegums
• Telpu/noliktavas esamības apliecinošs dokuments, telpu

plānojums
• Dokuments, kas apliecina ka telpa/noliktava aprīkota ar

signalizāciju
• Saraksts ar personām, kuras tiks iesaistās darbā ar strat. precēm
• Ārstu atzinumi
• Saraksts ar nepieciešamajiem ML grupām

Vienreizējā valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences)
saņemšanu 1280.58 euro.
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Militārā ražotāja saņemšanas kārtība

Dokumenti militārā ražotāja sertifikāta saņemšanai

(atbilstoši 20.07.2010. MK noteikumiem Nr. 657 «Kārtība, kādā izsniedz
speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā
militāro preču sarakstā minētajām precēm») :

• Iesniegums 

• Apraksts par komersanta pieredzi

• Ražošanas adrese (sakrīt ar speciālajā atļaujās (licencē) norādīto noliktavu) 

• Saraksts ar personām (vadītājiem un darbiniekiem), kuras tiks iesaistās darbā 
ar strat. precēm un eksportu.

Militārā ražotāja sertifikātu saņemšana ir bezmaksas



Prasības fiziskajām personām (vadībai, dalībniekiem, 
darbiniekiem), kuri ir iesaistīti darbā ar stratēģiskas nozīmes 
precēm (t.sk. ražošanā). 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtā daļa: 

- ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši LR pilsoņi vai ES dalībvalstu pilsoņi, vai ES Ekonomikas 
zonas valstu pilsoņi;

- nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

- ir psihiatra atzinums, ka viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

- ir narkologa atzinums, ka viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai 
toksisko vielu atkarība;

- pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko 
vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

- nav ziņu, kas apliecinātu viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem 
grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

- nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu;

- nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu;

- nav atbrīvoti no soda vai soda izciešanas saskaņā ar Krimināllikuma 59.pantu;

- netiek piemērots aizdomās turamā statuss;

- nav saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p58
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p58.1
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums#p59


Prasības telpām 
(glabātavas/ražošanas)

1. ML1 –ML4, ML8 grupai - Valsts policijas atzinums atbilstoši: 

MK 06.12.2011. noteikumiem Nr. 928 «Noteikumi par ieroču, munīcijas un 
speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas 
kārtību»

2.    ML3, ML4 un ML8 grupai – Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta atzinums atbilstoši:

MK 10.01.2012. noteikumiem Nr. 33 «Kārtībā, kādā komersants glabā ES 
Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, 
militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises» 

3.    ML1-ML22 grupai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums 
atbilstoši: 

MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi» 



Militārā ražotāja darbības kontrole 
(darbības īpašie nosacījumi)

Vienlaikus ar militārā ražotāja sertifikātu, Aizsardzības ministrijas komisija
izsniedz militārā ražotāja īpašos nosacījumus konkrētā militārā
ieroča vai speciālā līdzekļa izgatavošanai.

Īpašu nosacījumu obligātās sastāvdaļas:

- reģistrācijas kārtība un termiņi,

- visa ražošana notiek tikai militārā ražotāja sertifikātā norādītajā ražošanas telpā;

- iegādes nosacījumi (noteiktajā kārtībā informēt AM);

- marķēšana kārtību;

- pārvadāšanas kārtību (noteiktajā kārtībā informēt AM).

Aizsardzības ministrijas komisijas pārstāvji ne retāk kā reizi sešos
mēnešos apseko militārā ražotāja sertifikātā norādīto ražošanas telpu,
aizpilda pārbaudes aktu un savas kompetences ietvaros pārbauda īpašos
nosacījumos noteiktās prasības.



PALDIES PAR UZMANĪBU


