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IEVADS  

 

Šī informatīvā dokumenta mērķis ir īsumā informēt iedzīvotājus un uzņēmumus 

par stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumiem Latvijā, un palīdzēt izskaidrot 

galvenos punktus, kas tiem būtu jāņem vērā, saskaroties ar stratēģiskas nozīmes precēm. 

N.B!| Šis ir informatīvs materiāls, kas īsumā apskata stratēģiskas nozīmes preču 

aprites noteikumus Latvijā. Ja prece netiek kontrolēta saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes 

preču aprites likumu, un tai nav nepieciešama licence, tas nenozīmē, ka precei nav 

nepieciešama citos likumos noteiktas atļaujas.  
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KĀDĒĻ IR NEPIECIEŠAMA EKSPORTA KONTROLE? 

 

Militāro tehnoloģiju, bioloģisko, ķīmisko un šaujamieroču, kā arī citu stratēģiskas 

nozīmes preču nekontrolēta izplatība rada nopietnus terorisma un militāru sadursmju 

draudus. Lai novērstu iespējamās masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu 

izplatību, ir svarīga efektīva stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta un arī 

starpniecības kontrole. 
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 NORMATĪVIE AKTI. 

 

Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroli regulē zemāk minētie normatīvie 

akti:  

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums  

(Saeima; likumi; 2007.07.19.)    

Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, 

galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta 

un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences 

izsniegšanu  

(Ministru kabinets; noteikumi; 656; 2010.07.31.)  

Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences 

un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus  

(Ministru kabinets; noteikumi; 657; 2010.08.05.)  

ES Regula 428/2009 (divējāda lietojuma preču aprite).  

(Eiropas Savienība; noteikumi; 4282009; 2009.05.05.)  

ES Regula 2016/1969 (atjaunināts divējāda lietojuma preču saraksts)  

(Eiropas Savienība; noteikumi; 20161969; 2016.09.12.)  

ES Regula 833/2014 (Krievijas sankcijas).  

(Eiropas Savienība; noteikumi; 8332014; 2014.07.31.)  

ES Regula 1290/2014 (Krievijas sankcijas precizēts). 

            (Eiropas Savienība; noteikumi; 12902014; 2014.12.04.) 

Nacionālais stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu saraksts  

(MK; noteikumi; 645; 2007.09.25.)  

Eiropas Savienības Kopējais Militāro Preču Saraksts 

(Eiropas Savienība; noteikumi ;  2019.03.12.)  

Komisijas īstenošanas regulā (ES) Nr. 2019/125. 

            (Eiropas Savienība; noteikumi; 2019125; 2019.01.16.)  

 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=159963
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214186
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214186
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214186
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214186
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214394
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214394
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009R0428
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1969
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1290
https://likumi.lv/doc.php?id=163892
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.095.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=EN
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KĀ VAR ZINĀT, VAI PRECE IR STRATĒĢISKAS NOZĪMES? 

 

Stratēģiskas nozīmes preces ir militārās preces, tai skaitā ieroči un sprāgstvielas, 

un divējāda (civila un militāra) lietojuma preces, piemēram, iekārtas, materiāli, ķīmiskas 

vielas, programmatūras, tehnoloģijas un pakalpojumi. Divējāda lietojuma preču 

tirdzniecība tiek kontrolēta, jo tās potenciāli var tikt izmantotas nekontrolētai militāro 

tehnoloģiju vai ieroču izgatavošanai. Ja pastāv aizdomas, vai noteiktā prece ir 

stratēģiskas nozīmes, un vai tai ir nepieciešama licence, to var noskaidrot sazinoties ar 

Ārlietu ministrijas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļu, vai veicot preču 

identifikāciju.  

1) Ārlietu ministrijas bezmaksas preču identifikācijas pakalpojums 

 Ārlietu ministrija sniedz bezmaksas preču identifikāciju, sniedzot atzinumu, 

vai prece tiek vai netiek pakļauta stratēģiskas nozīmes preču aprites likumam. Lai 

saņemtu preču identifikācijas pakalpojumu, stratēģiskas nozīmes preču eksporta 

kontroles nodaļai jānosūta preces rēķins (importējot, eksportējot, veicot tranzītu vai 

pārvietojot preci starp ES dalībvalstīm) un/vai preces apraksts uz e-pastu 

SNPEKN@mfa.gov.lv ,  vai arī zvanot pa tālruni +371 670 16 430. 

 

2) Identifikācija pēc stratēģiskas nozīmes preču sarakstiem. 

Ja Jums ir pietiekoša tehniska informācija par noteikto preci, Jūs varat veikt preču 

identifikāciju salīdzinot dotās preces tehniskos parametrus ar stratēģiskas nozīmes preču 

sarakstos minētajiem tehniskajiem parametriem. Ņemiet vērā, ka Jūs paši uzņematies 

atbildību par to, ka šīs preces tiek pareizi identificētas.  Preces kuras tiek pakļautas 

stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontrolei tiek iekļautas attiecīgo normatīvu sarakstos, 

kuri ir publiski pieejami. Veicot identifikāciju, ir ieteicams saglabāt informāciju, kā šī 

identifikācija tika veikta, lai savu pieņēmumu par preces atbilstību vai neatbilstību 

stratēģiskas nozīmes preces statusam nepieciešamības gadījumā pamatotu. 

N.B!| Vienmēr pārliecinieties, vai stratēģiskas nozīmes preču kontroles saraksts ir 

atjaunots! 

N.B!| Pat ja preces nav iekļautas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, tās var tikt 

pakļautas kontrolei - skatīt visaptverošo kontroli! 

  

mailto:SNPEKN@mfa.gov.lv
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STRATĒĢISKAS NOZĪMES PREČU SARAKSTI 

 

 

Munīcijas, ieroči, to piederumi un citas militāras nozīmes preces ir iekļautas 

Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā. Saraksts ir iedalīts 22. kategorijās.  

ML kategorijas:  

ML1. Gludstobra ieroči ar kalibru mazāku par 20 mm, citi ieroči un automātiskie ieroči ar 12,7 mm (0,50 

collu kalibrs) vai mazāku kalibru un piederumi, kā arī šiem ieročiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas. 

ML2. Gludstobra ieroči ar 20 mm vai lielāku kalibru, citi ieroči vai bruņojums ar lielāku kalibru par 12,7 

mm (0,50 collu kalibrs), palaišanas ierīces un piederumi, kā arī speciāli tādiem ieročiem izstrādātas 

sastāvdaļas. 

ML3. Munīcija un detonācijas iekārtas, un tām speciāli izstrādātas sastāvdaļas. 

ML4. Bumbas, torpēdas, raķetes, citas sprāgstošas ierīces un lādiņi, un ar tiem saistītas ierīces un piederumi 

un tiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas. 

ML5. Militāram lietojumam speciāli izstrādātas ugunsvadības un ar to saistītas trauksmes un brīdinājuma 

ierīces un saistītas sistēmas, pārbaudes un regulēšanas, un pretdarbības ierīces, kā arī tām speciāli 

izstrādātas sastāvdaļas un piederumi. 

ML6. Sauszemes transportlīdzekļi un to sastāvdaļas. 

ML7. Ķīmiski aģenti vai bioloģiski aģenti, vielas nekārtību novēršanai, radioaktīvi materiāli, ar tiem 

saistītas ierīces, to sastāvdaļas un materiāli. 

ML8. Energoietilpīgi materiāli un ar tiem saistītas vielas. 

ML9. Karakuģi (virsūdens un zemūdens), īpašs flotes ekipējums, sastāvdaļas un citi virsūdens kuģi. 

ML10. Militāram lietojumam speciāli izstrādāti vai pielāgoti gaisa kuģi, par gaisu vieglāki gaisa kuģi, 

bezpilota gaisa kuģi (“UAV”), aeronautikas dzinēji un gaisa kuģu iekārtas, ar tām saistītas iekārtas un to 

sastāvdaļas. 

ML11. Elektroniskas ierīces, kosmiskie aparāti un sastāvdaļas, kas nav minētas citur ES Kopējā militāro 

preču sarakstā, un speciāli tām paredzētas detaļas. 

ML12. Šādas ātrdarbīgas kinētiskās enerģijas ieroču sistēmas un ar tām saistītas ierīces, kā arī speciāli tām 

izstrādātas sastāvdaļas. 

ML13. Bruņotas ierīces vai aizsargierīces, to konstrukcijas un sastāvdaļas. 

ML14. Speciālas iekārtas militārām mācībām vai militāru operāciju simulācijai, simulatori, kas speciāli 

izstrādāti tādu šaujamieroču vai citu ieroču lietošanas mācībām, kas minēti pozīcijā ML1 vai ML2, kā arī 

speciāli tām izstrādātas sastāvdaļas un piederumi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.095.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:095:TOC
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ML15. Militāram lietojumam speciāli izstrādātas iekārtas attēlu veidošanai vai pretpasākumiem, kā arī 

speciāli tām izstrādātas sastāvdaļas un piederumi. 

ML16. Kalumi, lējumi un citi pusfabrikāti, kuri ir speciāli izstrādāti priekšmetiem, kas minēti pozīcijās 

ML1 līdz ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 vai ML19. 

ML17. Dažādas ierīces, materiāli un bibliotēkas, kā arī speciāli tām izstrādātas sastāvdaļas. 

ML18. Ražošanas ierīces un to sastāvdaļas. 

ML19. Virzītas enerģijas ieroču (DEW) sistēmas, ar tām saistītas vai pretpasākumu veikšanai paredzētas 

ierīces un pārbaudes modeļi, kā arī tām speciāli paredzētas sastāvdaļas. 

ML20. Kriogēnas ierīces un ierīces ar supravadītājiem, kā arī speciāli tām izstrādātas sastāvdaļas un 

piederumi. 

ML21. Programmatūra. 

ML22. Tehnoloģijas. 

 

 

Divējāda lietojuma preces ir iekļautas Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 I 

pielikumā. Šis Regulas pielikums ir iedalīts 10 kategorijās. 

0. Kategorija – Kodolmateriāli, ražotnes un iekārtas  

1. Kategorija – Speciāli materiāli un ar tiem saistītas iekārtas 

2. Kategorija – Materiālu apstrāde un pārstrāde  

Piemērs:  

1) Medībām paredzēts optiskais tēmeklis 4.8-35x60 , bez elektroniskas attēlu 

apstrādes ierīces.  

- Saskaņā ar Eiropas Savienības kopējo militāro preču sarakstu tuvākais punkts ir ML1.d., bet 

šim tēmeklim nav elektroniskas attēlu apstrādes ierīces, kā arī tas nav speciāli izstrādāts 

militāram lietojumam, tādēļ šim tēmeklim licence nav nepieciešama.  

2) 7.62 mm kalibra munīcija.  

- Šī munīcija ir iekļauta Eiropas Savienības kopējā militāro preču saraksta ML3.a. punktā. Šai 

munīcija ir nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču licence, neatkarīgi no paredzētā 

pielietojuma.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1969
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R1969
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3. Kategorija – Elektronika  

4. Kategorija – Datori  

5. Kategorija – Telesakari un informācijas drošība  

6. Kategorija – Sensori un lāzeri 

7. Kategorija – Navigācija un aviācijas elektronika  

8. Kategorija - Jūrniecība 

9. Kategorija – Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas 

 

Munīcija, lidaparātu komponentes, pneimatiskie ieroči, nakts redzamības 

tēmēšanas ierīces, sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem vai to 

traucēšanai speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumenti, komponentes 

un programmatūra, kā arī tehnoloģijas ir iekļautas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes 

preču un pakalpojumu sarakstā.  

Piemērs: 

1) Nenoskaņojams nepārtrauktās darbības lāzers ar izejas viļņa garumu 645-

660 nm un izejas jaudu 3 mW. 

- Tuvākais punkts šim lāzerim Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikumā ir 

6A005.a.4., bet šī lāzera jauda nepārsniedz 30W, tādēļ stratēģiskas nozīmes preču 

licence tam nav nepieciešama.  

2) Stikla reakcijas trauks ar tilpumu 120 L. 

- Šādas preces ir iekļautas Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 I pielikuma 

2B350.a.3. punktā, tādēļ šīm precēm ir nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču 

licence.  

https://likumi.lv/doc.php?id=163892
https://likumi.lv/doc.php?id=163892
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N.B!| Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā iekļautās sevišķā veidā 

veicamiem operatīvās darbības pasākumiem vai to traucēšanai speciāli radītas vai pielāgotās 

iekārtas, ierīces, instrumentus, komponentes un programmatūras ir aizliegts iegādāties, glabāt un 

lietot fiziskām personām. Juridiskām personām ir nepieciešama Valsts drošības dienesta 

izsniegta speciālā licence.    

 

Ierīces, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, 

necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai tiek iekļautas Komisijas īstenošanas 

regulā (ES) Nr. 2019/125.  Regulas kontrolētās preces ir iedalītas divos pielikumos. 

Pirmajā pielikumā minētās preces ir aizliegtas, izņemot muzeju vajadzībām, saņemot 

attiecīgo licenci, bet otrā pielikuma precēm ir nepieciešama licence. 

Piemērs: 

1)  Pneimatiskais ierocis ar jaudu 5 J. 

- Tuvākais punkts šim pneimatiskajam ierocim Nacionālajā stratēģiskas nozīmes 

preču un pakalpojumu sarakstā ir 10A903, bet šī pneimatiskā ieroča jauda nepārsniedz 

12 J, tādēļ stratēģiskas nozīmes preču licence tam nav nepieciešama. 

2) Nakts redzamības uzlika optiskajam tēmeklim. 

- Šādas preces ir iekļautas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu 

saraksta 10A906. punktā, tādēļ šīm precēm ir nepieciešama stratēģiskas nozīmes 

preču licence.   

Piemērs: 

1)  16 ml pārnēsājams pipargāzes baloniņš ar 10% Capsicum oleosveķu (CAS 

2444-46-4) aktīvo vielu. 

- Tuvākais punkts šim pipargāzes baloniņam ir Komisijas īstenošanas regulā (ES) Nr. 

2019/125 otrā pielikuma 3.1. punkts, bet šis pipargāzes baloniņš ir paredzēts 

individuālai pašaizsardzībai, tādēļ stratēģiskas nozīmes preču licence tam nav 

nepieciešama. 

2) Metāla steks, klāts ar metāla dzelkšņiem. 

- Šādas preces ir iekļautas Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.2019/125 pirmā 

pielikuma 3.1 punktā, tādēļ šīm precēm ir nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču 

licence, un šo licenci var saņemt tikai muzeji eksponātu izstādēm, jo tirdzniecība ar 

šādām precēm ir aizliegta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0125&from=EN
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Atsevišķas preces var tikt iekļautas Latvijai saistošos sankcijas režīmos.   

N.B!| Vienmēr pārliecinieties, vai pret saņēmējvalsti nav vērstas Latvijai 

saistošas sankcijas, pārbaudot šo informāciju Ārlietu ministrijas mājaslapā.  

  

Piemērs: 

1)  Sūknis ar muitas kodu 841360, kura plūsmas ātrums ir 5 m3/h un izejas 

spiediens 3 bar, kas tiek eksportēts uz Krievijas Federāciju.  

- Pret Krievijas Federāciju ir vērstas Eiropas Savienības sankcijas. Padomes Regula 

(ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar 

Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā nosaka, nosaka ka II pielikumā 

minēto tehnoloģiju piegādei, vai nodošanai Krievijas Federācija ir nepieciešama 

atļauja. Regulas 1290/2014 II pielikumā, kas precizē noteiktas pozīcijas Regulas 

833/2014 II pielikumā, ir ievietoti sūkņi ar muitas kodu 841360, bet šī sūkņa plūsmas 

ātrums ir zem 18 m3/h, kā arī tā izejas spiediens ir zem 40 bar, tādēļ licence tam nav 

nepieciešama. 

2) Dzelzs caurule ar muitas kodu 73041910 un diametru 150mm, kas tiek 

pārvesta tranzītā caur Latvijas Republikas teritoriju uz Krievijas Federāciju.  

- Šāda veida caurules ir noteikta Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. 

jūlijs) II pielikumā, kā prece kurai ir nepieciešama atļauja, tādēļ šim darījumam būtu 

nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence.   

https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem
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VISAPTVEROŠĀ KONTROLE 

  

Preces, kuras nav iekļautas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, var tikt 

pakļautas visaptverošai kontrolei, un uzskatītas par licencējamām precēm, ja pastāv 

aizdomas, ka šīs preces var tikt izmantotas masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes 

līdzekļu izstrādei, vai militārām vajadzībām – ja galasaņēmējs atrodas valstī, kurai ir 

noteikts ieroču embargo, kā arī ja pastāv risks, ka šīs preces var tikt novirzītas iepriekš 

minētajiem mērķiem.  

  

  

Piemērs: 

1)  Gālija nitrīda pusvadītāji ar taktsfrekvenci 20 MHz, tiek sūtīti uz Krieviju. 

- Šī pusvadītāja taktsfrekvence ir mazliet mazāka par Padomes Regulas (EK) Nr. 

428/2009 I pielikumā minēto specifikāciju (40 MHz), bet saņēmēj valstij ir noteikts 

ieroču embargo un šāda tipa pusvadītāji tiek plaši pielietoti militārās iekārtās, tādēļ šis 

sūtījums varētu tikt pakļauts visaptverošai kontrolei, un tam būtu nepieciešama 

licence, lai pārliecinātos, ka šī prece netiek izmantotas militāram pielietojumam. Šī 

licence varētu tikt atteikta, pamatojoties uz risku, ka šīs preces tiks izmantotas 

militārām vajadzībām. 

2) Piepūšamas gumijas patruļlaivas, kuras nav speciāli izstrādātas militāram 

pielietojumam, tiek sūtītas Mjanmas valdības iepirkuma birojam.  

- Šādas patruļlaivas nav iekļautas Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā, 

bet šai valstij ir noteikts embargo precēm kuras var tikt izmantotas iekšējām 

represijām. Patruļlaivas saņemtu valsts valdība, un tās varētu tikt izmantotas 

represijām pret iedzīvotājiem, tādēļ šim sūtījumam būtu nepieciešama licence. Šī 

licence varētu tikt atteikta, pamatojoties uz risku, ka šīs preces tiks izmantotas 

iekšējām represijām. 
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KAD PRECĒM IR VAJADZĪGA LICENCE ?  

 

Divējādas nozīmes precēm: 

1) Divējādas nozīmes preču pārvešanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm nav 

nepieciešama licence, izņemot tām precēm, kuras ir iekļautas Padomes Regulas (EK) 

Nr. 428/2009  IV pielikumā. 

2) Eksportam un importam starp Latviju un Austrāliju, Apvienoto Karalisti (Pēc 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības), Kanādu, Japānu, 

Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Lihtenšteinu un Amerikas Savienotajām Valstīm tiek 

izmantota Eiropas Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001 un papildus 

individuālā licence nav nepieciešama.  

3) Tranzītam un starpniecībai starp Austrāliju, Apvienoto Karalisti (tas pats), Kanādu, 

Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Lihtenšteinu un Amerikas Savienotajām 

Valstīm un jebkuru citu valsti, izņemot ES dalībvalstis, ir nepieciešama tranzīta 

licence. 

 

4) Eksportam, importam,tranzītam un starpniecībai starp Latviju, kā arī jebkuru 

citu valsti, kas nav minēta 1. un 2. punktā, ir nepieciešama licence.  

 

N.B!| Atsevišķiem gadījumiem, kā arī atsevišķām precēm uz noteiktiem 

galamērķiem, var tikt izmantotas Eiropas Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. 

EU002, EU003, EU004, EU005 vai EU006. Papildus informācijai iepazīstieties ar  

Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 II pielikumā minēto informāciju, vai sazinieties 

ar Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroli  nosūtot epastu uz 

SNPEKN@mfa.gov.lv  

 

Noteikumi EU001 Licences lietošanai: 

N.B!| Šī licence neatiecas uz precēm, kuras ir iekļautas Padomes Regulas (EK) Nr. 

428/2009  IV pielikumā. 

Uzņēmums, kas izmanto šo atļauju, informē Stratēģiskas nozīmes preču 

eksporta kontroles nodaļu, nosūtot epastu uz SNPEKN@mfa.gov.lv par pirmreizējo 

šīs atļaujas izmantošanu 30 dienu laikā pēc dienas, kad pirmoreiz tika veikts eksports.  

Vienotajā administratīvajā dokumentā eksportētājs norāda, ka tas izmanto 

atļauju EU001, 44. ailē iekļaujot norādi X002.  

mailto:SNPEKN@mfa.gov.lv
mailto:SNPEKN@mfa.gov.lv
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Militāras nozīmes precēm 

 Eksportam, importam, pārvietošanai starp ES dalībvalstīm, tranzītam un 

starpniecībai starp jebkuru valsti ir nepieciešama licence.  

 N.B!| Atsevišķos gadījumos darījumiem starp Eiropas Ekonomiskās Zonas 

dalībvalstīm var tikt piemērota Vispārīgā sūtījumu licence, piemēram, ja noteiktas ML 

kategorijas preces tiek sūtītas remonta vajadzībām, vai demonstrācijai. Par šiem 

atvieglojumiem sazinieties ar Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļu,  

nosūtot epastu uz SNPEKN@mfa.gov.lv   .  

 

Preces, kuras ir iekļautas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un 

pakalpojumu sarakstā. 

Eksportam, importam, tranzītam un pārvietošanai starp Latviju un jebkuru citu 

valsti, ieskaitot Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir nepieciešama licence.  

  

https://www.vestnesis.lv/op/2017/123.4
mailto:SNPEKN@mfa.gov.lv
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KĀ SAŅEMT STRATĒĢISKAS NOZĪMES PREČU LICENCI? 

 

Individuālās licences tipi: 

Eksporta licence 

Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence, kas tiek izsniegta vienam eksporta 

darījumam un vienam sūtījumam, ar derīguma termiņu 6 mēneši. 

Vispārējā eksporta licence 

Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence, kas tiek izsniegta vienam eksporta 

darījumam, un var tikt izmantota vairākiem sūtījumiem (liela apjoma darījumiem), ar 

derīguma termiņu 12 mēneši. 

Importa licence 

Stratēģiskas nozīmes preču importa licence, kas tiek izsniegta vienam importa 

darījumam un vienam sūtījumam, ar derīguma termiņu 6 mēneši. 

Tranzīta licence 

Stratēģiskas  nozīmes preču tranzīta licence, kas tiek izsniegta vienam tranzīta, 

vai starpniecības darījumam un vienam sūtījumam, ar derīguma termiņu 6 mēneši. 

Vispārējā tranzīta licence 

Stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence, kas tiek izsniegta vienam tranzīta, vai 

starpniecības darījumam un var tikt izmantota vairākiem sūtījumiem (liela apjoma 

darījumiem), ar derīguma termiņu 12 mēneši. 

Pārvietošanas licence 

Militāras nozīmes preču tranzīta licence darījumiem Eiropas Savienības iekšienē, 

kas tiek izsniegta vienam darījumam un vienam sūtījumam, ar derīguma termiņu 6 

mēneši. 

Nepieciešamie dokumenti, licences kārtošanai: 

Iesniegums – stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, 

pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences pieprasījuma 

deklarācija.  

http://www.mfa.gov.lv/images/Desktop/Pieprasijuma_deklaracija_curr2016_004.doc
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Speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem, ja tāda 

nepieciešama saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu. Šādas speciālās 

atļaujas var būt nepieciešamas, piemēram, militāras nozīmes precēm (Aizsardzības 

ministrijas izsniegta atļauja), ieroču munīcijai un piederumiem personīgai lietošanai 

(ieroču nēsāšanas atļauja), kā arī citām stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā 

noteiktajām precēm. 

Ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem 

pielīdzināmu dokumentu – tikai stratēģiskas nozīmes preču eksportam, pārvietošanai no 

Latvijas un tranzīta darījumiem; 

Līguma kopiju vai rēķina faktūru, uz kuras pamata tiek veikts darījums ar 

stratēģiskas nozīmes precēm; 

Apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par stratēģiskas nozīmes preču 

eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta 

licences izsniegšanu. Valsts nodeva nav jāmaksā, ja tiek tiek uzrādīta Latvijas izcelsmes 

sertifikāts, vai prece tiek ievesta/izvesta uz laiku remontam.  

Jebkura papildus informācija, ja tā tiek pieprasīta. 

Licences kārtošanas process (aprakstīts arī Latvija.lv):  

1) Iesniegumu, kopā ar Speciālās atļaujas (licences) kopiju (ja tāda nepieciešama), 

ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem 

pielīdzināmu dokumentu (ja tāds nepieciešams),  un līguma kopiju vai rēķina faktūru 

iesniedz Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vecākajai referentei 

Altai Pētersonei, personīgi, vai sūtot uz e-pastu: Alta.Petersone@mfa.gov.lv .  

a. Licences kārtošanas uzsākšanai iesniegums, ārvalstu importa sertifikāts vai 

galīgā izlietojuma apliecinājums var būt kopija, bet uz licences saņemšanu ir 

jāiesniedz šo dokumentu oriģināli. 

b. Iesniegumu var iesūtīt parakstītu ar e-parakstu, tad tas tiek uzskatīts par 

oriģinālu.  

2) Pēc pareizi aizpildītu dokumentu iesniegšanas, Jums tiks nosūtīts rēķins par valsts 

nodevu stratēģiskas nozīmes preču licences izsniegšanai.  

3) Pēc nodevas apmaksas tiks uzsākta licences formēšana, kas var aizņemt līdz 30 

kalendārajām dienām, bet atsevišķos gadījumos šis termiņš var tikt pagarināts. 

  

https://www.latvija.lv/lv/PPK/uznemejdarbiba/komercdarbibas-veicinasana/p1313/ProcesaApraksts
mailto:Alta.Petersone@mfa.gov.lv
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KĀDOS GADĪJUMOS LICENCE TIEK ATTEIKTA? 

 

Stratēģiskas nozīmes preču licence var tikt attiekta, ja ir pietiekamas aizdomas, ka 

darījums var neatbilst: 

Latvijas starptautiskajām saistībām un pienākumu ievērot Apvienoto Nāciju 

Organizācijas, Eiropas Savienības un Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijas 

noteiktos ieroču embargo; 

Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no 1968.gada 1.jūlija Kodolieroču 

neizplatīšanas līguma, 1972.gada 10.aprīļa Konvencijas par bakterioloģisko (bioloģisko) 

un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to 

iznīcināšanu, kā arī 1992.gada 3.septembra Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, 

izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu; 

Latvijas saistībām neeksportēt jebkāda veida kājnieku mīnas; 

Latvijas saistībām sakarā ar dalību Hāgas rīcības kodeksā pret ballistisko raķešu 

izplatību. 

Ja pastāv nopietnas aizdomas, ka: 

Eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai 

tiks izmantots iekšējās represijās vai bruņotos konfliktos; 

Eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai 

tiks izmantots agresijā pret citu valsti vai teritoriālu pretenziju uzturēšanai, kā arī citiem 

nehumāniem mērķiem; 

Eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai 

tiks izmantots mērķiem, kas atbalsta vai veicina terorismu un starptautiski organizētu 

noziedzību; 

Militāro tehnoloģiju vai ekipējumu no saņēmējvalsts novirzīs vai reeksportēs 

nevēlamam gala lietotājam, vai nevēlamam gala lietojumam; 

Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūras, Eiropas Savienība vai Eiropas 

Padome ir konstatējusi nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus. 
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KONTAKTI 

 

Ja Jums ir informācija par nelikumīgu stratēģiskas nozīmes preču izplatīšanu, par 

jebkādas preces izmantošanu masu iznīcināšanas un to piegādes līdzekļu izstrādē, kā arī 

jebkādas preces izmantošanu ES, ANO un EDSO ieroču embargo pārkāpšanai, vai arī 

Jums ir nepieciešama konsultācija par stratēģiskas nozīmes preču apriti - sazinieties ar 

Ārlietu ministrijas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļu: 

 

e-pasts  :           SNPEKN@mfa.gov.lv  

Tālruns:                +371 670 16 430. 
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