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Aizsardzības ministrijas 
valsts sekretāra ievads

Man ir liels gandarījums sniegt jūsu vērtējumam 
ikgadējo Aizsardzības ministrijas darbības pārska-
tu, kurā ir apkopota informācija par nozīmīgāka-
jām aktualitātēm, attīstības tendencēm un paveik-
to aiz sardzības sistēmā 2005. gadā. 

Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vi-
dēja termiņa attīstības plānu, kuru Ministru kabi-
 nets apstiprināja 2005. gada jūnijā, galvenā uzma-
nība 2005. gadā tika veltīta aizsardzības sistē mas 
modernizācijai un bruņoto spēku profe sio na li zā-
cijai. Liela uzmanība bija veltīta Latvijas NBS vie-
nī bu sagatavo�anai dalībai starp tautiskajās ope rā-
 ci jās Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), 
Eiropas Savienības (ES), Eiropas Dro�ības un 
sadarbības organizācijas (EDSO) un daudz na cio-
nālo spēku sastāvā. 

2005. gadā tika turpināts darbs pie Zemessardzes 
pilnveido�anas, lai tā atbilstu kolektīvās aizsardzības 
apstākļiem. Pirmo reizi NATO militārajai operācijai 
Latvijas vienība tika veidota no zemessargiem. NBS 
un tai skaitā Zemessardze piedalījās janvāra vētras 
seku likvidē�anā. Arī turpmāk NBS sniegs atbalstu 
sabiedrībai dabas katastrofu seku likvidē�anā. 

NBS vidēja termiņa attīstības plānā 2005.�
2008. gadam ir noteikti attīstības mērķi, kuri NBS 
jā sasniedz gan nacionālo, gan NATO un ES aiz sar-
dzī bas uzdevumu izpildei. Kā prioritātes tajā ir no-
teiktas NATO spēku attīstības mērķu izpilde, NBS 
vienību dalība starptautiskajās operācijās, NBS pro-
fesionalizācija un modernizācija, NBS pretteroris-
ma spēju attīstība sadarbībā ar atbildīgajām valsts 
institūcijām, NBS spēju attīstība civilās sabiedrības 
atbalstam, kā arī sadarbība ar Baltijas valstīm kolek-
tīvajai aizsardzībai nepiecie�amo militāro spēju 
a ttīs tī�anā un pilnveido�anā. 

Latvija ir sagatavojusi NATO operācijām pare-
dzētu bataljona kaujas grupu ar 180 dienu gata-
vī  bas līmeni. 2005. gada novembrī �ī vienība veik-
smīgi izturēja sertiÞ kācijas pārbaudi, kas aplie cina 
vienības gatavību un atbilstību NATO standartiem. 

Latvija kopā ar citām Baltijas valstīm 2005. gadā 
ir veikusi apjomīgu darbu, lai attīstītu nepiecie�amo 
infrastruktūru un gaisa telpas kontroles un aiz-
sardzības sistēmu NATO kolektīvi īstenotās gaisa 
telpas patrulē�anas operācijās. 

2005. gadā NATO pieņēma lēmumu rīkot NATO 
valstu un valdību vadītāju sanāksmi Rīgā. Ir uz-
sākts sanāksmes organizē�anas darbs, lai 2006. ga-
da novembrī sekmīgi varētu norisināties �is starp-
tautiski nozīmīgais notikums. 

Izsaku pateicību Aizsardzības ministrijas un tās 
padotības iestā�u darbiniekiem, NBS karavīriem 
un mūsu sadarbības partneriem par apzinīgu un 
pro fesionālu darba pienākumu pildī�anu un veik-
smī gu sadarbību Latvijas aizsardzības pamatuzde-
vumu īsteno�anā. 

Valsts sekretārs   Edgars Rinkēvičs
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 1. nodaļa

Aizsardzības ministrijas 
kompetence, struktūra 
un personāls

Aizsardzības ministrija (AM) ir valsts aizsar-
dzības nozares vado�ā valsts pārvaldes iestāde, 
kura ir tie�i pakļauta aizsardzības ministram. 

Ministrijas funkcijas ir izstrādāt valsts aizsar-
dzības politiku, kā arī organizēt un koordinēt valsts 
aizsardzības politikas īsteno�anu. 

Lai to paveiktu, ministrija:
! nodro�ina NBS kaujas gatavību un atbilstību 

NATO militārajiem standartiem, 

! sagatavo militāro draudu analīzi, izstrādā valsts 
aiz sardzības koncepciju un valsts aizsardzības 
plānu, 

! nodro�ina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla 
pārvaldi un militāro izglītību, 

! sadarbojas ar NATO un citām starptautiskajām 
dro�ības un aizsardzības organizācijām valsts 
aizsardzības jomā, 

! īsteno citus Ministru kabineta (MK) un Saeimas 
uzticētos uzdevumus valsts aizsardzības jomā. 

AM izstrādā nozari reglamentējo�o tiesību 
aktu un politikas plāno�anas dokumentu projektus, 
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos iz-
dod administratīvos aktus, sagatavo un sniedz 
priek�likumus par valsts aizsardzībai nepiecie�amo 
Þ nansējumu no valsts bud�eta, nodro�ina nozares 
politikas īsteno�anu ministrijas padotībā eso�ajās 
valsts pārvaldes iestādēs, kā arī savas kompeten-
ces ietvaros pārstāv valsts intereses starptautiskajās 
organizācijās un ES institūcijās. 
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Ministrijas padotībā ir:
! tie�ās valsts pārvaldes iestādes:

� Militārā dienesta iesauk�anas centrs,
� Jaunsardzes centrs;

! valsts aģentūras:
� Aizsardzības īpa�umu valsts aģentūra,
� valsts aģentūra «Latvijas Kara muzejs»,
� valsts aģentūra «Tēvijas sargs»,
� Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra,

! valsts dro�ības iestāde:
� Militārās izlūko�anas un dro�ības dienests. 

Aizsardzības ministra tie�ā pakļautībā ir NBS 
komandieris. 

2005. gadā Aizsardzības ministrijā notiku�as �ādas 
strukturālās izmaiņas:

! Reorganizējot Valsts zemes dienestu (VZD), at-
bil sto�i VZD institucionālās attīstības koncepcijai 
MK valsts ģeodēzijas, kartogrāÞ jas, ģeogrāÞ skās 
in formācijas pamatdatu sagatavo�anas, infra struk-
 tūras veido�anas un uzturē�anas funkcijas un 
fun kciju veik�anai nepiecie�amo personālu ar rī-
kojumu «Par valsts zemes dienesta reorganizā  ciju» 
ir nodevis AM padotībā � valsts aģentūrai «Lat-
vijas ģeotelpiskās informācijas aģen tūra» (LĢIA). 
2005. gadā tika sagatavota nor ma tī vā bāze LĢIA 
darbības uzsāk�anai no 2006. gada janvā ra. 

! Atbilsto�i MK lēmumam ar rīkojumu 2005. gadā 
AM tika izveidota jauna nodaļa � NATO val stu 
un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas 
bi rojs. Nodaļas uzdevums ir NATO valstu un 
valdību vadītāju sanāksmes organizē�ana Rīgā 
2006. gada novembrī. 

! Ievērojami papla�inoties zinātniskās pētnie cības 
sa darbībai militāro pētījumu jomā, bija ne pie cie-
�ams nodro�ināt �īs jomas administrē �anu. Re or-
ga nizējot Militārās izglītī bas un zinātnes ko  or   di-
 nā cijas nodaļu, no 2005. gada 1. marta ir izveido-
ta patstāvīga Zinātnes koordinācijas no daļa. Tās 
uzdevums ir nodro�ināt zinātnisko pētījumu or-
ganizāciju valsts aizsardzības jomā.

 
! Izveidots iepirkumu neatkarīgas kontroles mehā-

  nisms. Saskaņā ar �o mehānismu tiek veikta teh-

nis ko speciÞ kāciju atbilstības pārbaude liku ma 
«Par valsts un pa�valdību iepirkumiem» mērķiem. 
�ī pārbaudes sistēma ļauj samazināt korup ci  jas 
iespējas tehnisko speciÞ kāciju izstrādes pro cesā. 

Aizsardzības ministrijas personāls

2005. gada decembra beigās Aizsardzības mi-
nistrijā strādāja 197 darbinieki, t. sk. 143 (no tiem 
7 militārpersonas) iecelti ierēdņu amatos un 54 dar-
 binieki uz darba līguma pamata. Ministri jas ad mi-
nistratīvo funkciju nodro�inā�anai apstip ri nā ti čet ri 
valsts sekretāra vietnieki, septiņi departa men tu di-
rektori, 38 nodaļu vadītāji, no tiem 17 � pat stā vīgo 
nodaļu vadītāji. 

Diplomātiskajā dienestā pienākumus pildīja 28 
AM darbinieki. 

2005. gadā AM strādāja 137 sievietes un 60 vī-
rie  �i, savukārt diplomātiskajā dienestā � 12 sievie-
tes un 16 vīrie�i. Gandrīz 43,8% darbinieku ir ve-
cu mā no 20 līdz 30 gadiem, 17% � vecumā no 31 
līdz 40 gadiem, 20,2% � vecumā no 41 līdz 50 ga-
diem, savukārt vairāk par 60 gadiem ir 3,3% AM 
strā  dājo�o. 

95% AM darbinieku ir augstākā izglītība, no 
tiem 32% ir ekonomikas un vadības zinību spe ciā-
listi, 24% � politikas zinātnes speciālisti, 16% � 
juris ti (tiesību zinātņu speciālisti), 2% � vēstu res�
Þ  lo zoÞ jas speciālisti, savukārt 26% AM darbi nieku 
ir ap guvu�i citu specialitāti. 

Aizsardzības ministrijas personāla apmācība

AM atbalsta darbinieku mācības augstākajās 
mācību iestādēs Latvijā un da�ādos mācību centros 
ārvalstīs. Tiesību aktos noteiktajā kārtībā darbinieki 
saņem mācību maksas kompensāciju. 

Ministrijas darbiniekiem ir iespējas papildināt 
zinā�anas dro�ības politikā ārvalstu mācību centros 
�veicē, Vācijā, NATO koled�ā Romā, NATO skolā 
Oberammergavā (Vācijā), Baltijas aizsardzības 
ko le d�ā (BALTDEFCOL) u. c. 

AM darbiniekiem ir iespējas papildināt sve� va-
lodu (angļu un franču valodas) prasmi ministrijas 
organizētajos kursos, kā arī izmantot Francijas Kul-
tūras centra piedāvātos franču valodas mācību kur-
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sus. AM organizētajos sve�valodu kursos ministrijā 
mācības ir uzsāku�i 58 darbinieki, no tiem 43 dar-
binieki apgūst angļu, bet 15 � franču valodu. 

LR Aizsardzības ministrijas Centrālā aparāta administratīvās struktūras shēma
Apstiprināts ar 20.10.2005. rīkojumu nr. 163
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 2. nodaļa

Aizsardzības politika un 
plāno�ana

Saskaņā ar 2003. gada valsts aizsardzības kon-
cepciju un valdības deklarācijā noteiktajiem valsts 
aizsardzības uzdevumiem 2005. gadā galvenā uz-
ma nība tika veltīta aizsardzības sistēmas moder ni-
zācijai. Aizsardzības attīstības plāno�anā tas nozī-
mēja divus galvenos stratēģiskos virzienus:
! sagatavot vadlīnijas un attīstības plānus to prio-

ritāro NBS militāro spēju sasnieg�anai, kas nā ka-
mo četru gadu laikā būtu nepiecie�amas gan na-
cionālo, gan NATO un ES uzdevumu izpildei,

! sagatavot vadlīnijas un attīstības plānus veiksmī-
gai NBS pārejai no obligātā militārā dienesta uz 
profesionālo militāro dienestu. 

Militāro spēju attīstība

Attīstības virzienu un prioritā�u deÞ nē�ana
Latvijas bruņoto spēku attīstības virzienus un 

uzdevumus nosaka Saeimas un MK apstiprinātas 
koncepcijas un attīstības plāni. 

Paredzēts, ka līdz 2008. gada beigām valsts 
aizsardzībai prognozēto Þ nan�u līdzekļu ietvaros 
NBS būs:

1. Attīstītas spējas piedalīties starptautiskās 
militārās operācijās ar �ādām vienībām:
! bataljona kaujas grupu ar kaujas atbalsta un kau-

jas nodro�inājuma vienībām (no 31. 12. 2006., ar 
kaujas gatavību 180 dienas),

! militārās policijas vadu (no 31. 12. 2005., ar kau-
jas gatavību 30 dienas),

! nesprāgu�ās munīcijas neitralizē�anas vadu (no 
31. 12. 2005., ar kaujas gatavību 30 dienas),

! vienu pretmīnu cīņas kuģi (no 31. 12. 2006.),
! civilmilitārās sadarbības (CIMIC) speciālistiem 

(no 31. 12. 2006.),
! pārvieto�anās kontroles vienību (no 31. 12. 2006., 

ar kaujas gatavību 180 dienas),
! militārajiem mediķiem, kuru vienības tiks kom-

plek tētas atkarībā no pieprasījuma;
2. Ieviesta jauna spēku struktūra:

! lai uzlabotu plāno�anas sistēmu, NBS Apvie-
notais �tābs pārņems Sauszemes spēku, Jūras 
spēku un Gaisa spēku �tābu stratēģiskās ilgter-
miņa plāno�anas funkcijas;

3. Pabeigta pāreja uz profesionālo militāro die-
nestu; 

4. Uzsākti un/vai pabeigti vairāki nozīmīgi mo-
dernizācijas un infrastruktūras investīciju projek-
ti � pretmīnu cīņas kuģu iegāde, Lielvārdes bā-
zes attīstība, krasta apsardzes kuģu būve Lat vijā, 

NBS 2. kājnieku bataljona karavīri parādē 11. novembra krastmalā. 2005. gada novembris.
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NBS sakaru sistēmas attīstība, NBS vienību no dro-
�inā�ana ar NATO standartiem atbilsto�iem strēl-
nieku ieročiem, Apvienotā operāciju centra izbūve, 
Jūras novēro�anas sistēmas attīstība u. c. 

Kolektīvās aizsardzības spēju attīstība

Saskaņā ar NBS vidēja termiņa attīstības plānā 
noteikto, ka vairākām NATO un ES operācijām 
deleģējamām vienībām līdz 2006. gada beigām 
ar at�ķirīgu gatavības pakāpi ir jābūt gatavām �o 
organizāciju uzdevumu izpildei, jau 2005. gadā no-
tika pastiprināta �ādu vienību sagatavo�ana. 

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija 
NATO operācijām paredzētās bataljona kaujas gru-
pas sagatavo�ana, kurai līdz 2006. gada beigām jā-
sasniedz 180 dienu gatavības līmenis. 2005. gada 
no vembrī �ī vienība saņēma NATO sertiÞ kātu, kas 
apliecina uzdevuma veiksmīgu izpildi un vienības 
atbilstību NATO standartiem. 

2005. gadā pastiprināti tika attīstītas, apmā-
cītas un ekipētas arī Nesprāgu�ās munīcijas neitra-
lizē�anas (NMN) vienība un Militārās poli cijas (MP) 
vienība. Tās būs pirmais Latvijas ieguldījums NATO 
Ātrās reaģē�anas spēku (NRF) izveidē. Paredzēts, 
ka se�u mēne�u dienestu NRF NMN veiks no 2006. 
gada vidus, bet MP � no 2007. gada janvāra. 2005. 
gadā tika parakstīts līgums par pretmīnu cīņas ku-
ģu iegādi, kas dos iespēju modernizēt Jūras spēku 
ß oti (iepriek�ējie kuģi tika iegūti galvenokārt dā-
vinājumu ceļā) un līdz 2006. gada beigām sagata vot 
vienu pretmīnu cīņas kuģi dalībai NRF. 

Īstenojot 2004. gada rudenī ES valstu vadī tāju 

pieņemto lēmumu, 2005. gadā tika sākta daudz na-
cionālās ES Kaujas grupas attīstības plāno�ana, lai 
izveidotu kopīgu kaujas grupu ar Poliju līdz 2010. 
gadam. Paredzēts, ka Polijas vadītā Latvijas, Lietu-
vas, Slovākijas un Vācijas kopīgi veidotā Kaujas 
grupa būs izveidota līdz 2010. gada sākumam. Lai 
nodro�inātu efektīvu resursu izlieto�anu, līdzīgi kā 
citas NATO valstis Latvija plāno ES Kaujas grupai 
piedāvāt tās militārās vienības, kas jau tiek gatavo-
tas NRF uzdevumu izpildei. 

2005. gadā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gai-
sa telpā tika turpināta NATO īstenotā gaisa tel-
pas patrulē�anas operācija, ko pēc rotācijas princi-
pa īstenoja mūsu sabiedrotās valstis. Ņemot vērā, 
ka ne Latvijai, ne arī pārējām Baltijas valstīm pēc 
to neatkarības atjauno�anas nav bijusi sava kaujas 
lidma�īnu eskadriļa, jāatzīst, ka 2005. gadā Balti-
jas valstis kopīgi veica apjomīgu darbu, lai attīstītu 
�ādai operācijai nepiecie�amo infrastruktūru un 
gaisa telpas kontroles un aizsardzības sistēmu. 

Kā NATO dalībvalsts Latvija piedalās vairāku 
kolektīvai aizsardzībai nepiecie�amo militāro spēju 
attīstī�anā. Latvija ir pievienojusies NATO saus ze-
mes novēro�anas sistēmas projektam, kā arī pieda-
lās NATO valstu Jūras pārvadājumu koordi nā ci jas 
centra izveidē, ar kura palīdzību nākotnē Latvi-
ja varēs nosūtīt savus karavīrus uz starptautisko 
operāciju rajoniem. 

NBS atbalsts sabiedrībai, Zemessardzes attīstība

Pāreja uz profesionālo militāro dienestu uz la-
bos NBS karavīru sagatavotību nacionālo, NATO 

Līguma parakstī�ana starp Latvijas un Nīderlandes Jūras 
spēkiem par pretmīnu cīņas kuģu iegādi. 2005. gada augusts

NBS Gaisa spēku Reģionālais gaisa telpas novē-
ro�anas un operāciju centrs. 2005.gada marts.
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un ES uzdevumu izpildei. Tomēr vienlaikus sa ma-
zināsies ikgadējais militāro apmācību un pir  mās 
palīdzības snieg�anas iemaņas guvu�o per so nu 
skaits, jo līdz �im tas notika obligātajā mili tārajā 
dienestā. Obligātais militārais dienests deva arī 
iespē ju uzturēt tie�u saikni ar sabiedrību. 

Lai arī turpmāk, profesionālā militārā dienes-
ta apstākļos, saglabātu saikni starp sabiedrību un 
bruņotajiem spēkiem, nozīmīga loma izvirzīta brīv-
prātīgajam militarizētajam sabiedrības pa�aiz sar-
dzības formējumam � Zemessardzei. Jaunsar dze 
un Studentu bataljons savukārt veidos saikni ar 
jaunie�iem, radot interesi par militāro dienestu. 

2005. gadā tika uzsākts darbs pie Zemessar-
dzes pilnveido�anas, lai tā atbilstu mūsdienu ko-
lek tīvās aizsardzības apstākļiem. Zemessardze būs 
nozīmīgs atbalsts profesionālajām vienībām gan 
valsts aizsardzības, gan NATO un ES uzdevumu iz-
pildē. Turpināsies arī Zemessardzes specializācija 
kau jas atbalsta jomā un kaujas nodro �i nāju ma jo-
mā � pretgaisa aizsardzībā, civilmi litā ra jā sa dar-
bībā, artilērijā, loģistikā un aizsardzībā no masu 
iz nī cinā�anas ieročiem. Tāpat Zemessar dze veiks 
stra  tēģiskas nozīmes objektu apsardzi un nepie cie-
�amības gadījumā spēs sniegt atbalstu sa bied riskās 
kārtības uzturē�anā. 

Profesionālo bruņoto spēku izveide 

Atbilsto�i 2003. gada nogalē Saeimas pieņem-
tajai valsts aizsardzības koncepcijai un MK ap stip-
rinātajam Rīcības plānam pārejai uz profe sio nālo 
militāro dienestu, AM jau kop� 2003. gada īsteno 

pāreju no obligātā militārā dienesta (OMD) uz 
profesionālo militāro dienestu (PMD). NBS līdz 
2006. gada beigām pāries uz profesionālo militāro 
dienestu � Latvija būs pirmā valsts Baltijas jūras 
reģionā, kurai būs profesionāli bruņotie spēki. 

2005. gadā tika izstrādāti attīstības plāni, lai 
no 2007. gada 1. janvāra veiksmīgi varētu darbo-
ties profesionālā dienesta sistēma. Lai nodro�inātu 
ilgtspējīgu NBS konkurētspēju darba tirgū un ga-
rantētu valsts aizsardzībai nepiecie�amā perso nā-
la skaita rekrutē�anu, īpa�a vērība tika pievērsta 
sabiedrības informē�anas un sociālā atbalsta un 
atal gojuma programmu izstrādei. Saskaņā ar 2005. 
gada 17. maija MK apstiprināto Rīcības plānu 
pārejai uz profesionālo militāro dienestu, jau no 
2006. gada aptuveni 5000 NBS karavīri, kuri nav 
nodro�ināti ar dienesta dzīvojamo platību, saņem 
dzīvojamās telpas īres daļējas kompensācijas. Pa-
re dzēts reorganizēt arī Militārā dienesta iesauk-
�anas centru, kas nodos savus pienākumus un 
materiāltehniskos līdzekļus NBS Rekrutē�anas un 

NBS Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona sertiÞ kācijas mācības � komandpunkta izvēr�ana. 2005. gada oktobris.

NBS Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona karavīrs 
bataljona sertiÞ kācijas mācību laikā.  2005. gada 
oktobris.
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pakā peniski tika samazināta, un 2004. gada beigās 
NATO vadīto operāciju pārņēma ES. 2005. gadā 
�ajā operācijā piedalījās se�i Latvijas karavīri, kuri 
no dro�ināja vadības �tāba darbu. 

Kop� 2003. gada Latvija kopā ar citām NATO 
un ES valstīm piedalās daudznacionālo spēku ope-
rācijā Irākā (Operation Iraqi Freedom � OIF). 2005. 
gadā operācijā piedalījās 259 Latvijas karavīri, ku-
ri savus pienākumus pildīja kājnieku rotas, ne sprā-
gu�ās munīcijas neitralizē�anas vienības un �tā-
ba virsnieku sastāvā. Tika sniegts arī praktisks at-
balsts Irākas Bruņoto spēku izveidē: atbilsto�i MK 
lē mumam AM Irākas Bruņotajiem spēkiem uzdā-
vināja vieglos strēlnieku ieročus aptuveni 300 000 
latu vērtībā. 

2005. gadā Latvija EDSO starptautiskās novē-
ro�anas misijā Gruzijā piedalījās ar vienu no vēro-
tāju. �īs misijas uzdevums ir veicināt Gruzijas 
robe�u dro�ību. 

Kopumā starptautiskajās operācijās 2005. gadā 
piedalījās 414 Latvijas karavīri. 

atlases centram (RAC), kura uzdevums ir piesaistīt 
un atlasīt kandidātus profesionālajam militārajam 
dienestam visās NBS apak�vienībās. 

Dalība starptautiskajās operācijās

Viens no galvenajiem NATO un ES uzdevu-
miem ir starptautiskās dro�ības un stabilitātes 
stip rinā�ana �o organizāciju dalībvalstu dro�ības 
inte resēm svarīgos reģionos. Latvija savu dalību 
starptautiskās operācijās uzsāka 1996. gadā, kad uz 
Bosniju un Hercegovinu tika nosūtīti pirmie Latvi-
jas karavīri, kop� tā laika Latvijas karavīru dalība 
starptautiskās dro�ības stiprinā�anā ir kļuvusi par 
neatņemamu NBS attīstības sastāvdaļu. 

Starptautiskajās operācijās NBS pārliecinās, 
vai teorijas un praktisko apmācību laikā iegūtās 
zinā�anas ir atbilsto�as valsts aizsardzības stip ri-
nā�anai. Pēc secinājumiem, kas iegūti tādās operā-
cijās kā, piemēram, daudznacionālās koalīcijas 
operācija Irākā, NBS eksperti spēj profesionālāk 
izvēlēties ekipējumu vai bruņojumu, kas nepie-
cie�ams NATO vai ES uzdevumu veik�anai un tiks 
iegādāts nākamo četru gadu un tālākās nākotnes 
modernizācijas programmās. 

Latvijas NBS piedalās NATO operācijās Afga-
nistānā un Kosovā, ES operācijā Bosnijā un Herce-
govinā, daudznacionālo spēku operācijā Irākā, kā 
arī Eiropas Dro�ības un sadarbības organizācijas 
(EDSO) operācijā Gruzijā. 

NATO Starptautisko dro�ības palīdzības spēku 
operācijā Afganistānā (International Security Assis-
tance Forces � ISAF) Latvija piedalās kop� 2003. gada 
februāra. 2005. gadā operācijā piedalījās 30 karavīri, 
kas pildīja nesprāgu�ās munīcijas speciālistu, �tāba 
virsnieku un autovadītāju pienākumus. 

2005. gadā Latvija turpināja piedalīties NATO 
operācijā Kosovā (Kosovo Forces � KFOR). Uz Koso-
vu tika nosūtīti 118 karavīri, kuri savus pienā ku-
mus pildīja kājnieku rotas, militārās policijas vienī-
bas un �tāba virsnieku sastāvā. 2005. gadā �ajā 
NATO operācijā pirmo reizi piedalījās Latvijas ze-
mes sargu vienība. 

No 1996. gada Latvija piedalās miera un sta-
bi litātes nodro�inā�anas operācijā Bosnijā un Her-
cego vi nā. Ņemot vērā dro�ības situācijas uzla bo-
�anos, NATO klātbūtne Bosnijā un Hercegovinā 

NBS Sauszemes spēku 2. kājnieku bataljona karavīri 
misijā Irākā. 2005. gada maijs.
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 3. nodaļa

Normatīvo aktu izstrāde 
valsts aizsardzības 
jomā
2005. gadā izstrādātie likumprojekti

Nosaukums Grozījumu būtība

Grozījumi Militārā dienesta likumā Grozījumi izstrādāti, lai noteiktu:
- kārtību, kādā virsniekiem tiek pie�ķirtas dienesta pakāpes (karavīru atbilstību likumā 

noteiktajām prasībām izvērtē Augstākā atestācijas komisija);
- kārtību, kādā tiek apstiprināti NBS vienību �tatu saraksti;
- tiesības arī bērna tēvam (karavīram) izmantot atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzim�anu;
- tiesības uz kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu 

seg�anā visiem profesionālā militārā dienesta karavīriem;
- tiesības uz medicīnisko aprūpi visiem atvaļinātajiem karavīriem, kas saņem izdienas pensiju.

Grozījumi likumā «Par Latvijas 
Republikas Zemessardzi»

Grozījumi izstrādāti, lai precizētu:
- Zemessardzes jēdzienu un uzdevumus atbilsto�i pieņemtajiem grozījumiem NBS likumā;
- likumā lietoto terminoloģiju atbilsto�i Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Komerclikuma 

terminoloģijai;
- kārtību par Zemessardzes Þ nansējuma ieguves avotiem un iegūto Þ nan�u līdzekļu 

izlieto�anas kārtību.

Grozījumi Mobilizācijas likumā Grozījumi izstrādāti, lai precizētu:
- terminoloģiju atbilsto�i Komerclikumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā lietotajai 

terminoloģijai.

Grozījums Militārpersonu izdienas 
pensiju likumā

Grozījums izstrādāts, lai precizētu:
- militārpersonu izdienas pensiju pie�ķir�anas nosacījumus atbilsto�i Militārā dienesta liku-

mam, izslēdzot atsauci uz jau neeksistējo�ām piemaksām par dienesta pakāpi un izdienu.

Grozījumi Obligātā militārā 
dienesta likumā

Grozījumi izstrādāti, lai no likuma izslēgtu:
- Militārā dienesta iesauk�anas centram doto uzdevumu � reģistrēt obligātajam militārajam 

dienestam pakļautās personas un tās dispanserizēt.

Grozījums likumā «Ārvalstu 
bruņoto spēku statuss Latvijas 
Republikā»

Grozījums izstrādāts, lai nodro�inātu:
- tiesību aktos (Militārā dienesta likumā, Robe�sardzes likumā u. c.) lietoto terminu 

konsekvenci;
- precizētu at�ķirības zīmju valkā�anas prasības.

Grozījumi likumā «Par aviāciju» Grozījumi izstrādāti, lai noteiktu:
- amatpersonu, kas galējās nepiecie�amības gadījumā būtu tiesīga pieņemt lēmumu par 

kaujas darbību veik�anu pret gaisakuģi, par kuru pastāv aizdomas, ka tas tiks izmantots kā 
ierocis, lai apdraudētu Latvijas Republikas nacionālo dro�ību un cilvēku dzīvības.

Grozījums Nacionālo bruņoto 
spēku likumā

Grozījums tika izstrādāts, lai deleģētu:
- Ministru prezidentam likuma «Par aviāciju» 49.1 panta noteiktajos gadījumos visas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības ministra pilnvaras (lēmuma 
pieņem�anu par kaujas darbību veik�anu pret gaisakuģi).

Grozījums likumā «Par Latvijas 
Republikas valdības, Igaunijas 
Republikas valdības un Lietuvas 
Republikas valdības protokola par 
Baltijas bataljona �tāba un Baltijas 
bataljona personāla statusu»

Grozījums tika izstrādāts un virzīts apstiprinā�anai, lai:
- saskaņā ar visu Baltijas aizsardzības ministru kopīgi pieņemto lēmumu juridiski izbeigtu 
BALTBAT projektu.

Grozījums likumā «Par Latvijas 
Re publikas valdības, Igaunijas 
Re publikas valdības un Lietuvas 
Republikas valdības protokola par 
Baltijas bataljona �tāba un Bal-
tijas bataljona personāla statusu 
denonsē�anu»

Grozījums tika izstrādāts un virzīts apstiprinā�anai, lai:
- saskaņā ar visu Baltijas aizsardzības ministru kopīgi pieņemto lēmumu juridiski izbeigtu 
BALTBAT projektu.
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2005. gadā Saeimā pieņemtie lēmumi

«Par termiņa pagarinā�anu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai  miera nodro�inā�anas operācijā 
Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā»

19. 05. 2005.

«Par termiņa pagarinā�anu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodro�inā�anas operācijā 
Irākā»

11. 10. 2005.

2005. gadā parakstīti 17 starptautiskie līgumi, būtiskākie no tiem: 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Polijas Republikas Militārās informācijas dienestu vieno�anās memorands par 
klasiÞ cēto materiālu transportē�anu

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā sapra�anās memorands par 
klasiÞ cēto materiālu transportē�anu

Sapra�anās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju un 
Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju par klasiÞ cēto materiālu transportē�anu

Līgums starp Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Vācijas Aviācijas glāb�anas dienestu par Vācijas Aviācijas 
glāb�anas dienesta atbalstu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kas piedalās starptautiskajās operācijās, 
aeromedicīniskās evakuācijas jomā

Tehniskā vieno�anās starp Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ko pārstāv Nacionālo bruņoto spēku komandieris, Igaunijas 
Aizsardzības spēku komandieri un Lietuvas Bruņoto spēku komandieri par Baltijas valstu Pretmīnu aprīkojuma remonta centru Liepājā

Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par savstarpēju klasiÞ cētās informācijas aizsardzību

Sapra�anās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Austrijas Republikas federālo aizsardzības ministru, 
Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Somijas Aizsardzības ministriju, 
Grieķijas Republikas Aizsardzības ministriju, Īrijas Aizsardzības departamentu, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības 
ministru, Portugāles Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju un Turcijas Republikas 
Virspavēlniecību par to savstarpējo sadarbību Ziemeļu daudznacionālajā triecienvienībā Eiropas Savienības militārajā operācijā 
Bosnijā un Hercegovinā � ALTHEA

Sapra�anās memorands par Jūras pārvadājumu koordinācijas centra izveido�anu un darbību

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas sapra�anās memorands par 
sadarbību ar aizsardzību saistītā aprīkojuma, zinātnisko pētījumu, eksperimentālo izstrā�u, ra�o�anas un iepirkumu jomā un 
rūpniecisko sadarbību

IV Sapra�anās memorands starp Beļģijas Karalistes nacionālās aizsardzības ministru, Kanādas Nacionālās aizsardzības 
ministriju, Dānijas Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas 
aizsardzības ministru, Grieķijas Republikas Aizsardzības ministriju, Islandes Ārlietu ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības 
ministru, Luksemburgas Lielhercogistes Valsts spēku ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas 
Karalistes Aizsardzības ministriju, Portugāles Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes aizsardzības ministru, 
Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības ministru, 
Čehijas Republikas aizsardzības ministru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministru, Polijas Republikas aizsardzības ministru 
un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības ministriju par NAVSTAR globālās pozicionē�anas sistēmu
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2005. gadā izstrādāts 21 Ministru kabineta noteikums, būtiskākie no tiem:

2006. gada 28. marta MK noteikumi nr. 231 «Karavīru militārās disciplīnas reglaments»

2005. gada 20. oktobrī valsts sekretāru sanāksmē (prot. nr. 39 1. §) izsludināts MK noteikumu projekts «Uzturē�anās 
ierobe�ojumi aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem» (VSS-1479)

2005. gada 22. decembrī valsts sekretāru sanāksmē (prot. nr. 48 3. §) izsludināts MK noteikumu projekts «Par aizsargjoslām 
ap valsts aizsardzības objektiem un to platumu» (VSS-1874)

2005. gada 20. decembra MK noteikumi nr. 987 «Valsts aģentūras «Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra» nolikums»

2005. gada 30. augusta MK noteikumi nr. 646 «Noteikumi par pabalstu nacionālās preto�anās kustības dalībniekiem». 
Noteikumi paredz izmaksāt ikmēne�a pabalstu 50 latu apmērā nacionālās preto�anās kustības dalībniekiem. Sniedzot materiālo 
atbalstu, papildus ir novērtēti nacionālās preto�anās kustības dalībnieku nopelni, kuri, darbodamies �ajā kustībā, piedalījās 
bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par neatkarīgās Latvijas atjauno�anu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret 
okupācijas re�īmu īstenoto vardarbību un genocīdu.

2005. gadā izdoti se�i Ministru kabineta rīkojumi, būtiskākie no tiem:

2005. gada 26. janvāra MK rīkojums nr. 59 «Par pabalstu 1991. gada janvāra barikā�u laikā bojāgāju�o personu radiniekiem». 
Rīkojums paredz pienākumu valstij sniegt regulāru atbalstu barikā�u laikā bojāgāju�o pirmās pakāpes radiniekiem, proti, 
vecākiem (katram atsevi�ķi) un laulātajam, izmaksājot ikmēne�a pabalstu 50 latu apmērā.

2005. gada 21. decembra MK rīkojums nr. 821 «Par valsts aģentūras «Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra» izveidi»

2005. gadā izdotie iek�ējie normatīvie akti:

Grozījumi Aizsardzības ministrijas reglamentā 
AMR 1-26 «Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras 
padomes nolikums»

Aizsardzības ministrijas noteikumu projekts «Ārzemju 
komandējumu noformē�anas kārtība LR Aizsardzības 
ministrijas centrālā aparāta darbiniekiem, ministrijas 
padotībā eso�o iestā�u vadītājiem, Nacionālo bruņoto spēku 
komandierim, Militārās izlūko�anas un dro�ības dienesta 
priek�niekam»

Aizsardzības ministrijas 2005. gada 3. augusta noteikumi 
nr. 1-not «Iek�ējo normatīvo aktu sagatavo�anas noteikumi»

Aizsardzības ministrijas 2005. gada 22. decembra 
noteikumi nr. 11-not «Darba kārtības noteikumi»
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 4. nodaļa

Starptautiskā  
sadarbība
Divpusējā sadarbība

Aizsardzības ministrija sadarbojas ar 44 val-
stīm, no kurām līgumi par sadarbību parakstīti ar 
32 valstīm. 

Viena no Latvijas aizsardzības un dro�ības poli-
tikas prioritātēm ir sadarbība ar Amerikas Sa vie-
notajām Valstīm (ASV). 

Vispla�ākā sadarbība ar ASV notiek Þ nansiālās 
un materiāli tehniskās palīdzības programmā «Ār-
valstu militārais Þ nansējums» (FMF � Foreign Mili-
tary Funding). Ar FMF atbalstu AM līdz 2005. gada 
beigām darbojās ASV ekspertu grupa (Team Latvia), 
kas sadarbībā ar ministrijas un NBS speciālistiem 
strā dāja, lai izveidotu un attīstītu plāno�anas, pro-
g rammē�anas un bud�eta veido�anas sistēmas, ap-
gā des sistēmas, vadības, kontroles, sakaru un in for-
mācijas (C4I) sistēmas, personāla sistēmas un minis-
trijas dokumentu administrē�anas sistē mas. FMF 
pro  grammas līdzekļi tiek izmantoti arī efek tīvas un 
ar NATO standartiem savietoja mas ko mu nikāciju 
sis  tēmas, kā arī Sauszemes spē ku me ha nizētās bri-
gādes attīstībai. Ievērojama palī dzī ba no �īs pro  gram-
mas līdzekļiem tiek sniegta arī Gaisa spēku ope    rā ciju 
atbalsta centram (ASOC � Air Sovereignty Operations 
Centre) BALTNET projektā. 

Aktīva sadarbība ar ASV notiek arī Starp tautis-
kās militārās izglītības un mācību programmā 
(IMET � International Military Education and Trai-
ning) � katru gadu 40 līdz 60 Latvijas aizsardzības 
sistē mas pārstāvji mācās augstākajās militārajās mā-
cī bu iestādēs ASV. Latvijai ir pie�ķirti līdzekļi arī no 
Starptautisko miera uzturē�anas spēju uzla bo �anas 
programmas (EIPC � Enhanced International Peace-
keeping Capabilities Program). 

Veiksmīga sadarbība vides aizsardzības jomā 
izveidojusies ar ASV Vides aizsardzības aģentūru, 
ASV Aizsardzības departamentu un ASV Nacionālo 
gvardi. 

Pla�a sadarbība Latvijai ir izveidojusies ar 
Dāniju, un �ajā sadarbībā galvenā uzmanība ir 
veltīta da�ādiem ilgtermiņa projektiem. 

2005. gadā Latvijas un Dānijas divpusējā sa-
darbība notika da�ādos projektos � aizsardzības 
plāno�anas, personāla vadības un apmācības, 
NATO dro�o investīciju programmas, in�enieru 
apmācības, militārās medicīnas, vides aizsardzības, 
glāb�anas un meklē�anas u. c. jomās. Viens no no-
zīmīgākajiem ir brigādes izveides projekts, kurā 
Dānija Latvijai, kā arī Igaunijai un Lietuvai sniedz 
ļoti vērtīgu palīdzību Sauszemes spēku attīstībā. 

Veiksmīga sadarbība pastāv starp Latvijas un 
Dānijas jūras spēkiem, gaisa spēkiem, zemessar-
giem un aizsardzības akadēmijām. Dānija palīdz 
glāb�anas un meklē�anas spēju pilnveido�anā, vei-
cot personāla apmācību un dāvinot Latvijas Jūras 
spēkiem un Gaisa spēkiem sakaru un glāb�anas 
ekipējumu. 

No 2003. gada Latvija kopā ar Dāniju piedalās 
KFOR misijā Kosovā. 

Latvijai ar Vāciju jau vairākus gadus ir aktīva 
sadarbība apmācības jomā. 

Katru gadu aptuveni 30 NBS pārstāvji mācās 
vairākās Vācijas militārajās mācību iestādēs. Vieno-
�anās paredz, ka Vācija Latvijas pārstāvju mācības 
Vācijā Þ nansiāli atbalstīs līdz 2006. gadam. 

Vācija ir aktīvi atbalstījusi mīnu meklē�anas 
operācijas Latvijas un pārējo Baltijas valstu terito-
riālajos ūdeņos. 

Veiksmīga sadarbība ir arī starp Latvijas un 
Vācijas medicīnas dienestiem, nodro�inājuma jau-
tā jumu ekspertiem, kā arī vides aizsardzības un 
militārās ģeoinformācijas jomā. 

Tāpat kā iepriek�, arī 2005. gadā Lielbritānija 
Latvijai sniedza ievērojamu atbalstu angļu valo-
das apgū�anā � tika piedāvātas mācību vietas Liel-
britānijā, kā arī atbalstīta angļu valodas apmā cība 
Latvijā. 

Lielbritānija Latviju atbalsta NBS militārās 
mācību sistēmas izveidē, �o sadarbību koordinē 
Čehijā (Viskovā) izveidotais britu Militāro padom-
nieku apmācības grupas centrs, kura organizētajos 
kursos regulāri piedalās Latvijas militārpersonas. 
Lielbritānijas eksperti ir aktīvi piedalīju�ies Nacio-
nālās aizsardzības akadēmijas, NBS instruktoru 
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skolas, kā arī Rekrutē�anas un atlases centra kon-
cepcijas sagatavo�anā un izveidē. 

No 1999. gada līdz 2005. gadam AM strādāja 
Liel britānijas padomnieki, kuri palīdzēja izvei-
dot un ieviest Rietumu standartiem atbilsto�u plā-
no�anas, programmē�anas un bud�eta izstrādes 
sistēmu. 

Latvijas sadarbība ar Norvēģiju notiek starp 
jūras, sauszemes un gaisa spēkiem. Norvēģija ir 
nodro�inājusi nozīmīgu palīdzību NBS nesprāgu�ās 
munīcijas neitralizē�anas skolas, Baltijas valstu 
ūdenslīdēju mācību centra un Jūras spēku mācību 
centra izveido�anā un attīstī�anā. 

No 1999. gada NBS �tābā un 3. reģionālajā 
no dro�inājuma centrā ir strādāju�i vairāki Norvē-
ģijas padomnieki personāla un stratēģiskās plāno-
�anas jautājumos � plānots, ka padomnieku darbs 
varētu turpināties līdz 2007. gada vidum. 

Līdz 2005. gada beigām Tallinā darbojās Nor-
vēģijas padomnieks Baltijas valstīs uzņēmēj valsts 
atbalsta snieg�anas jautājumos. 

2005. gadā Latvijas nesprāgu�ās munīcijas neit-
ra lizē�anas personāls strādāja kopā ar norvēģu ko-
lēģiem Afganistānā. 

Ar Franciju Latvija sadarbojas galvenokārt virs-
nieku mācību jomā. Francija katru gadu no dro�ina 

mācību iespējas Sauszemes spēku, Jūras spēku, 
Gaisa spēku un Speciālo uzdevumu vienības pār-
stāvjiem, kā arī sniedz palīdzību franču valodas 
apguvē. 

Laba sadarbība Latvijai ir arī ar Beļģiju, sevi�ķi 
starp abu valstu jūras spēkiem. Katru gadu mācībās 
Beļģijā piedalās Latvijas Jūras spēku virsnieki, 
savukārt Latvijas mīnu meklē�anas kuģi Beļģijā 
veic pārbaudes kaujas gatavībai atbilsto�i NATO 
standartiem. Regulāri tiekas Latvijas un Beļģijas 
eksperti, piemēram, sabiedrisko attiecību un vides 
aizsardzības jomā, notiek arī sarunas par apmācību 
iespējām Beļģijas Karaliskās armijas institūtā. 

Sadarbībā ar Luksemburgu Latvijas AM un 
NBS pārstāvji �ajā valstī mācās angļu un franču 
valodas kursos. 

Ar Kanādu sadarbība notiek galvenokārt Mili-
tārās apmācības palīdzības programmā (Military 
Training Assistance Programme � MTAP). Viens no 
�īs programmas pamatelementiem ir angļu un fran-
ču valodas mācības, kā arī da�ādi specializētie kursi 
miera uzturē�anas operāciju vajadzībām. 

Ar Spāniju Latvija sadarbojas galvenokārt Lat-
vijas virsnieku apmācībā, kā arī pieredzes apmaiņā 

ASV kongresmeņa D�. �imkus vizīte Aizsardzības ministrijā. 2005. gada oktobris. 
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da�ādās jomās, piemēram, audita un iek�ējās kon-
troles jomā un gaisa satiksmes atbalsta jautājumos. 

Latvijai ar Itāliju notiek pieredzes apmaiņa 
da�ādos jautājumos, piemēram, bruņoto spēku per-
sonāla vadības un profesionālās attīstības, mili tārās 
ģeotelpiskās informācijas jomā. Katru gadu viens 
Latvijas virsnieks mācās civilmilitārās sadarbības 
kursā Itālijā. Perspektīvā tiek plānots padziļināt 
sadarbību starp Latvijas un Itālijas jūras spēkiem. 

Sadarbība ar Turciju galvenokārt norisinās ap-
mācību jomā. Katru gadu Turcija NBS pārstāv jiem 
piedāvā piedalīties kursos programmas «Part ner-
attiecības mieram» (Partnership for Peace) ap mā cību 
centrā Ankarā, kā arī da�ādos semināros un kon-
ferencēs. 

 
Ar Poliju notiek sadarbība Irākas starptautiskās 

operācijas Daudznacionālajā korpusā un ES kaujas 
grupu izveidē. Latvijas kadeti mācās Polijas Jūras 
spē ku akadēmijā Gdiņā. Polija Latvijai ir sniegusi at-
balstu jautājumos, kas saistīti ar integrāciju NATO, 
kā arī palīdzību NBS materiāli tehniskajā jo mā. 

 
Viens no lielākajiem Latvijas divpusējās sadar-

bības partneriem Viduseiropā ir Čehija. Latvi-
jas un Čehijas sadarbība ietver ikgadējas militāri 
po  litiskas sarunas un ekspertu konsultācijas. Ļoti 
veiksmīga ir Latvijas un Čehijas sadarbība militārās 
izglītības jomā � Latvijas kadeti un virsnieki ap-
gūst da�ādas mācību programmas Čehijas Mili tā-
rajā universitātē. 

Ungārija regulāri nodro�ina iespēju apgūt 
sve�valodas Militārajā valodu centrā Budape�tā, 
kā arī piedalīties Ungārijas Bruņoto spēku Miera 
atbalsta mācību centra rīkotajos starptautiskajos 
militāro novērotāju kursos un citos Ungārijā no-
tieko�os semināros. 

Rumānija ir Latvijas lielākais sadarbības part-
neris Dienvidaustrumeiropas valstu vidū. Regulāri 
notiek Latvijas un Rumānijas divpusējas militāri 
politiskas konsultācijas, ekspertu līmeņa sadarbība, 
piemēram, personālvadības un spēku plāno�anas 
jautājumos, nodro�inājuma jomā, kā arī starp kape-
lānu dienestiem. 

2005. gadā veiksmīgi tika uzsākta sadarbība 
starp Latvijas NBS Speciālo uzdevumu vienību un 
Rumānijas 21. kalnu kājnieku bataljonu. 

Ar Bulgāriju Latvijai notiek regulāras militār-
politiskās konsultācijas. 2005. gadā norisinājās pir-
mās Latvijas un Bulgārijas personālvadības un 
militārās zinātnes koordinācijas ekspertu tik�anās, 
kā arī tika turpināta 2004. gadā uzsāktā sadarbība 
vides aizsardzībā. 

Latvija aizsardzības jomā aktīvi sadarbojas arī 
ar vairākām valstīm, kuras nav NATO dalībvalstis. 

Sadarbībā ar Zviedriju Latvijai ir vairāki no-
zīmīgi ilgtermiņa projekti � militārā personāla ap-
mācība, sadarbība nodro�inājuma jautājumos un 
pretgaisa aizsardzības spēju attīstī�ana. 

Zviedrija 2005. gadā turpināja atbalstīt mīnu 
mek lē�anas operācijas Latvijas teritoriālajos ūdeņos, 
vi des aizsardzības projektus un militārās mācī bas. 

Pretgaisa aizsardzības spēju attīstī�anai Latvi-
jas Gaisa spēki no Zviedrijas ir saņēmu�i pretgai-
sa aizsardzības bataljonu, 2005. gadā tika turpināta 
pret gaisa aizsardzības sistēmas RBS-70 iegāde un ar 
to saistītā apmācība. 

2001. gadā Latvija parakstīja sadarbības līgumu 
ar Somiju. Ir uzsāktas abu valstu konsultācijas krīzes 
vadības un mobilizācijas, kā arī meteoroloģiskajos 
jautājumos. 

2003. gadā pirmo reizi tika parakstīts gada sa-
darbības plāns ar �veici. NBS jaunākie virsnieki un 
instruktori apmeklē specializētos kursus �veicē, ir 
ak tivizēju�ies arī kontakti militāri politiskajā līme nī. 

2005. gadā ir aktivizējusies sadarbība ar Iz-
raēlu � AM valsts sekretāra vizītes laikā Izra ēlā 
tika parakstīts sapra�anās memorands par rūp nie-
cisko sadarbību aizsardzības jomā. 

2005. gadā Latvija pievērsa lielu uzmanību 
sadarbībai ar Ukrainu, Dienvidkaukāza valstīm, 
Vidusāzijas valstīm un Balkānu valstīm. 

No Dienvidkaukāza valstīm visaktīvākā sa-
darbība Latvijai izveidojusies ar Gruziju. Latvijas 
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un Gruzijas galvenie sadarbības virzieni 2005. gadā 
bija aizsardzības plāno�ana un demokratizācijas 
procesu īsteno�ana, kā arī konsultācijas par gūto 
pieredzi integrācijas procesā NATO. 

Latvijas AM Gruzijas pārstāvjiem piedāvāja 
darba prakses (on-the-job training) iespējas sabied-
risko attiecību jomā, iegā�u jautājumos, kā arī Pro-
tokola un vizī�u nodaļā. 

Lai attīstītu cie�āku sadarbību starp NATO un 
partnervalstīm Kaukāzā, 2005. gadā Gruzijā darbu 
sāka NATO pārstāvis Kaukāza reģionā � biju�ais 
AM padomnieks. 

2005. gadā aktīva sadarbība aizsardzības jomā 
tika uzsākta ar Moldovu. AM valsts sekretāra vizī-
tes laikā Ki�iņevā tika panākta vieno�anās par div-
pusējās sadarbības līguma izstrādi, dodot iespēju 
vienoties par konkrētām divpusējās sa darbī bas ak-
tivitātēm nākamajos gados. 

Latvija Mol do vai ir paudusi arī gatavību da-
līties ar savu pie re dzi aiz sardzības reformu pro ce-
sā, sniedzot kon sultā cijas Þ nan�u un juridiskajos 
jautājumos. 

2005. gadā Latvija turpināja sniegt atbalstu 
Ukrainai bruņoto spēku reformu īsteno�anā. Lat-
vija ir paudusi gatavību dalīties pieredzē par integ-
rācijas procesu NATO, bruņoto spēku restruk tu-
rizāciju un savietojamības prasību izpildi. 

Ilgga dēja sadarbība starp Latviju un Ukrainu 
notiek apmā cību jomā � Latvijas Gaisa spēku 
virsnieki mā cās Ukrainas aviācijas skolās, savukārt 
Latvija ik gadu atbalsta viena Ukrainas virsnieka 
mācības Baltijas aizsardzības koled�ā. 

2004. gadā pirmo reizi notika augsta līmeņa 
tik�anās ar Armēnijas un Azerbaid�ānas pārstāv-
jiem. Tika sagatavoti un 2005. gadā parakstīti sadar-
bības līgumi. 

Latvijas ārpolitikas un aizsardzības politi-
kas viens no jaunākajiem sadarbības virzieniem 
ir sa dar bība ar Dienvidaustrumeiropas reģiona 
valstīm. Latvija ir paudusi atbalstu Horvātijas, 
Albā  ni   jas un Maķedonijas integrācijai NATO un 
ap lieci nā jusi gatavību dalīties pieredzē par integrā-
ci jas procesu NATO un bruņoto spēku reformas 
jau tā jumiem. 

Horvātija ir pirmā Balkānu reģiona valsts, ar 
kuru Latvijai notiek regulāri pasākumi divpusējās 
sadarbības jomā, t. sk. arī regulāras divpusējās mi-
litārpolitiskās konsultācijas. 2005. gadā tika uz sāk-
ta sadarbība starp Latvijas un Horvātijas jūras 
spēkiem, kā arī vides aizsardzības jomā. 

2005. gadā tika izstrādāts un parakstīts sadar-
bības līgums ar Albāniju, kā arī izstrādāts sa dar-
bības līgums ar Maķedoniju, kur� vēl nav noslēgts, 
jo nav vienprātības par Maķedonijas valsts no sau-
kumu. Albānija un Maķedonija ir izteiku �as interesi 
par Latvijas pieredzi integrācijas pro cesā NATO un 
aizsardzības sistēmas attīstības plāno �anā. 

Baltijas valstu militārā sadarbība 

Baltijas valstu kopējie projekti aizsardzības jo-
mā, kas deviņdesmitajos gados tika īstenoti ar pla-
�u rietumvalstu atbalstu, proti, Þ nansēm, vadī bu 
un apgādi, �obrīd tiek realizēti ar Baltijas val stu re-
sursiem, t. i. , «baltiÞ cēti». Baltijas valstu kopējie pro-
jekti dro�ības jomā ir palīdzēju�i stip rināt Baltijas 
reģiona sadarbību, sekmēju�i Balti jas valstu integ-
rāciju NATO, kā arī kļuvu�i par labu reģionālās sa-
darbības paraugu citām valstīm. 

Baltijas valstu sauszemes spēku sadarbība 

Baltijas valstu sauszemes spēku sadarbības 
projekts paredz ieviest Baltijas valstu sauszemes 
spēkos vienotus, ar NATO savietojamus sauszemes 
spēku standartus un nodro�ināt Baltijas valstu 
brigādes līmeņa personāla mācības. 

Sadarbība starp Baltijas valstu sauszemes spē-
kiem ir vērsta uz militārās medicīnas, nesprā gu�ās 
munīcijas, militārās policijas un citu kopēju vienību 
izveidi. Iespējama arī jauna militārā sadarbība 
krī �u vadībā, dalībai starptautiskajās operācijās, 
uzņēmējvalsts atbalsta un vienotas iegādes jomā. 

2004. gada sākumā tika izveidota Baltijas valstu 
sauszemes spēku doktrīnas izstrādes grupa. 2005. 
gadā �ī grupa sadarbībā ar Dānijas pārstāvjiem un 
Baltijas aizsardzības koled�u turpināja darbu pie 
Baltijas valstu sauszemes spēku doktrīnas, kuru 
plānots izstrādāt 2006. gadā. 
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Baltijas aizsardzības koled�a    
(Baltic Defence College � BALTDEFCOL)

BALTDEFCOL mācību plāns tiek veidots, lai 
pēc iespējas dziļāk integrētu NATO militāros prin-
cipus un procedūras Baltijas valstu bruņoto spēku 
darbībā. Koled�ā ir augstākās vadības, apvienotās 
vadības un �tāba virsnieku kurss un civildienesta 
ierēdņu kurss. 

2005. gada augustā BALTDEFCOL sākās mā cī-
bas 7. apvienotās vadības un �tāba virsnieku kur sā, 
kurā studē 54 pārstāvji no 19 valstīm. Latvija �ajā 

kursā apmaksā viena Ukrainas virsnieka stu dijas. 

2005. gada augustā mācības uzsāka 2. augstākās 
vadības kurss, kuru decembrī absolvēja 14 pārstāvji 
no 11 valstīm � Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Hor-
vātijas, Serbijas un Melnkalnes, Albānijas, Gruzijas, 
Grieķijas, Itālijas, Zviedrijas un Slovākijas. 

2005. gada septembrī mācības sākās 5. civil-
dienesta ierēdņu kursā, un tajā mācās septiņi Igau-
nijas un septiņi Latvijas pārstāvji. 

2005. gadā BALTDEFCOL rīcībā tika nodots 
BALTVIMA projekts (Baltic Virtual Military Academy �

Starptautisko mācību �BALTOPS 2005� plāno�anas konference. 2005.gada februāris. 

Baltijas aizsardzības koled�as studentu tik�anās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem. 2005. gada septembris.
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Baltijas valstu virtuālā militārā akadēmija). Līdz 
ar to koled�ā tika izvietots BALTVIMA serveris, 
ko iz  man tos virsnieku, kuri studē vai plāno studēt 
BALTDEFCOL, apmācībai ar tālmācības program-
mu palī dzību. 

Baltijas aizsardzības koled�a pēc Baltijas val-
stu iestā�anās NATO ir pastiprinājusi sadarbību ar 
NATO skolām un koled�ām un D�ord�a Mār�ala 
Eiro pas dro�ības studiju centru. 

Baltijas vienotās gaisa telpas novēro�anas sistēma  
(Baltic Joint Airspace Surveillance Network � BALTNET)

BALTNET tehniskās funkcijas ir gaisa telpas no-
vēro�anas datu iegū�ana, koordinē�ana un attē lo�a-
na, iegūtās informācijas apstrāde, pārrai dī�ana un 
pārsūtī�ana uz nacionālajiem centriem un NATO, 
kā arī valsts gaisa telpas robe�u pārkāpēju atklā �a-
na un identiÞ kācija. BALTNET radiolokatora in for-
mācija tiek apkopota un apstrādāta Re ģio nā lajā 
apvienotajā gaisa novēro�anas koordi nācijas centrā 
Karmelavā, Lietuvā. 

BALTNET ir pieslēgta NATO pretgaisa aizsar-
dzības sistēmai NATINADS (NATO Integrated Air 
Defense System). 

Baltijas valstu jūras eskadra   
 (Baltic States Naval Squadron � BALTRON)

Viens no galvenajiem BALTRON mērķiem 
ir palielināt jūrnieku profesionalitāti, piedaloties 
ikgadējās mīnu meklē�anas mācībās un operācijās. 

BALTRON tiek pakāpeniski integrēta NATO 
struktūrās, apmācību un treniņu procesā tiek iz man-
totas NATO procedūras, no 2005. gada BALTRON pie-
 dalās da�ādās NATO mācībās. 

2005. gada laikā BALTRON eskadra ir pieda lī  ju-
sies deviņās starptautiskajās mācībās un divās pret-
mī nu operācijās, kā arī veikusi kuģu atmagne ti zāciju 
un pārbaudi pretmīnu efektivitātes testā (Mine 
Coun  termeasure Operational SeaTest � MOST) Beļģijā. 

BALTRON iespējamie attīstības virzieni ir kuģa 
dzīvotspējas centra un apvienotā Baltijas valstu 
mā   cību centra izveide, kas profesionālā militārā 
die   nesta karavīriem nodro�inātu speciālās jūras 
mācības. 

Baltijas informācijas vadības un kontroles sistēma 
(Combined Baltic C2 Information System � BALTCCIS)

BALTCCIS projekta mērķis ir izveidot vieno-
tu informācijas vadības un kontroles sistēmu Balti-
jas valstīs. Projekts dos iespēju palielināt un attīstīt 
Baltijas valstu vadības un kontroles spējas un radīt 
dro�u militārās informācijas apmaiņas sistēmu. 

Vācijas Gaisa spēku programmu centrā Birken-
feldē ir sagatavoti Baltijas valstu eksperti, kas turp-
māk apmācīs BALTCCIS sistēmas lietotājus un va-
dīs BALTCCIS centrālo un nacionālos serverus. Lat-
vija izmēģinājuma versijā BALTCCIS jau ir izman-
tojusi meklē�anas un glāb�anas mācībās «Glāb �ana/
meklē�ana 2004» («Rescuer/Medceur 2004»), kas 2004. 
gada jūlijā norisinājās mūsu valstī. 

2006. gada februārī paredzēts BALTCCIS pē-
dējais kompleksais pārbaudījumu tests, kura lai  kā 
testēs visas sistēmas iespējas un darbības, ieskai tot 
informācijas sūtī�anu citām projekta da līb valstīm. 
Pēc sistēmas noslēdzo�ās testē�anas Lat vijā tiks 
or ga nizēta BALTCCIS projekta pārņem �ana no 
Vācijas. 

Aizsardzības sistēmas intere�u pārstāvība ārzemēs

Salīdzinot ar 2004. gadu, 2005. gadā AM diplo-
mā  tiskajā dienestā nav notiku�as būtiskas pār-
maiņas. Starptautiskās prakses priek�noteikumu 
ievē    ro �a nas nolūkā, kā arī lai pilnveidotu Latvi-
jas Repub li kas (LR) aizsardzības sistēmas intere�u 
pārstā vību NATO, ir:

! veikta pienākumu pārdale LR pārstāvniecības 
NATO Aizsardzības nodaļā, izveidojot jaunu 
amatu: AM pārstāvis starptautisko operāciju 
un Eiropas dro�ības un aizsardzības politi-
kas jautājumos. �īs personas galvenie uzdevu-
mi ir: pārstāvēt LR AM intereses Eiropas Pado-
mes struktūrās aizsardzības spēju attīstības un 
sa darbības bruņojuma jautājumos, Eiropas aiz-
sardzības tehnoloģiju, industriālās bāzes un bru-
ņojuma tirgus izpētes jautājumos, tehno loģiju 
un izpētes jautājumos;

! notikusi LR otrā ranga aizsardzības ata�eja 
rotācija Polijā, Lietuvā un Ukrainā. 
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 5. nodaļa

Militārā izglītība, 
zinātne un sve�valodu 
apmācība

Militārās izglītības un apmācības politikas izstrāde

2005. gadā tika turpināta militārās izglītības 
sis tēmas pilnveido�ana un integrācija Latvijas iz-
glī tības sistēmā. Tika organizēta NBS Jūras spēku 
un Gaisa spēku virsnieku profesiju standartu iz strā-
de, kas nepiecie�ama Nacionālās aizsardzības aka-
dēmijas (NAA) attiecīgo studiju programmu li cen-
cē�anai un turpmākai akreditācijai. Izstrā   dāti un 
noslēgti sadarbības līgumi ar civila jām augst skolām 
par NBS nepiecie�amo virs nie ku sagatavo�anu. Lai 
pilnveidotu virsnieku saga ta vo�anu, ieviests papil-
du mācību posms � virs nie ku kandidāta apmācība, 
kurā apgūst kara vīra pa matapmācības programmu, 
veido priek� statu par militāro dienestu, virsnieka 
profesiju un kan didāta piemērotību tai. 

Uzsākot NBS skolu integrāciju Latvijas iz glī-
tības sistēmā, ar MK rīkojumu tika nodibināta NBS 
nesprāgu�ās munīcijas neitralizē�anas skola, doku-
menti nodibinā�anas procedūras veik�anai iesnieg-
ti arī NBS instruktoru, valodu un sakaru skolai. 

Noteikta arī kārtība, kādā NBS skolu pasnie dzē-
jiem jāiegūst nepiecie�amās zinā�anas pedagoģijā. 

2005. gadā tika noteikta kārtība, kādā augst-
skolu studenti apgūst militārās apmācības kursu, kā 
arī kār tība, kādā notiek ārvalstu militārās izglītības 
kur  su pielīdzinā�ana Latvijā noteiktajiem militārās 
iz glītības līmeņiem un veidiem. Savukārt, lai pre ci-
zē tu kvaliÞ kācijas prasības atbilsto�i amatam, tika 
iz strādāts reglaments, kas nosaka karavīriem kon-
 sta tē to militārās izglītības trūkumu un nepilnību 
izlī dzi nā�anas kārtību.

 
Sve�valodu mācību organizācija

2005. gada pirmajā pusgadā NBS valodu sko-
las mācību nodaļu pasniedzējus metodiskos jautā-
jumos izglītoja ASV Aizsardzības sistēmas valodu 
insti tūta angļu valodas speciālists, kur� vadīja arī 
no darbības augstākā līmeņa angļu valodas mācī bu 
gru pām un piedalījās «NATO STANAG 6001» testa 
grupas izstrādāto testu izvērtē�anā. Lai no dro �inātu 
izglī to�anos un uzlabotu mācību programmas, valo-
du pasniedzēji un speciālisti pieda lījās arī vairākos 
semi nāros un konferencēs Latvijā un ār valstīs. 

NBS karavīriem tika nodro�ināta iespēja a pgūt 
angļu, franču, vācu un citas sve�valodas inten sī-
vajos un neintensīvajos kursos NBS valodu skolas 
mācību nodaļās (Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, vēlāk � 
Alūksnē, Āda�os, Lielvārdē un Liepājā). 

Zinātniskās pētniecības darbības koordinē�ana  
aizsardzības jomā

2005. gadā turpinājās AM sadarbība ar Latvijas 
augstskolām, zinātņu institūcijām un zinātniekiem. 
Tika Þ nansēti ar valsts aizsardzības jomu saistītie 
zinātniskās pētniecības projekti, risināti jautājumi 
par pētniecības un tehnoloģiju attīstību valsts aiz-
sardzības jomā, kā arī rīkots AM simpozijs «Nogri-
mu�ās jūras mīnas � drauds Baltijas jūras reģiona 
dro�ībai». 

2005. gadā par AM bud�eta līdzekļiem tika Þ -
nan sēti 15 zinātniskās pētniecības projekti, no ku-
riem se�i noslēdzās 2005. gadā: 
1.  Antiseptisks brūču pārsējs, tā izpēte un ra�o�a-

nas tehnoloģijas pamatojums (2003.�2005. 
gads, projekta izmaksas 28 000 latu). 

Angļu valodas apmācība NAA. 
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Ir iegūts jauna veida netraumējo�s antisep-
tisks pār  sienamais materiāls efektīvai apdegu-
mu un citu ilgi dzīsto�u brūču aizsargā�anai un 
ārstē�anai. 

2.  �au�anas simulatora izveide NBS karavīru mā-
cību procesa nodro�inā�anai (2004.�2005. gads, 
projekta izmaksas 18 000 latu). 
Izveidotā �au�anas simulatora izmanto�ana ka-
rav īru apmācībai ievērojami uzlabos �au �anas 
prasmju apguves efektivitāti un sama zinās izde-
vumus, jo apmācības procesā nav nepiecie�ams 
lietot kaujas munīciju un tiek saglabāts ieroču 
resurss. 

3.  Audriņu apkārtnes un Latvijas austrumu piero-
be �as teritorijas vides kvalitātes Þ toindika tīvais 
vēr tējums (2005. gads, projekta izmaksas 8000 
lati). 
Projektā veiktais pētījums ir nākamais posms 
vides monitoringam, lai konstatētu iespējamās 
vides izmaiņas pēc lokatora uzstādī�anas lid-
laukā «Rēzekne» Audriņu pagastā. 

4.  Optiskās novēro�anas ierīces prototipa kom plek-
sa izstrāde taktisko uzdevumu izpildei (2005. 

gads, projekta izmaksas 4410 lati). 
Ir izstrādāts darbojo�ās optiskās ierīces ra�o �a-
nas prototips, kur� izmantojams taktisko uz de-
  vumu izpildei � apkārtnes novēro�anai, pre ti-
nieka kus tību noteik�anai no vertikāla vai ho-
rizontāla aizsega, aizsargājot un neatklājot no-
vērotāja atra�anās vietu. 

5.  Dokumentu krājums «Latvijas martiroloģijs 
Vjat  lagā, 1938�1956», pētnieciskā daļa (2005. 
gads, projekta izmaksas 3520 lati). 
Tapusi Latvijas historiogrāÞ jā nozīmīga grāma-
ta, kurā apkopota pla�a informācija par padom-
ju koncentrācijas nometņu sistēmas «Vjatlag» 
no metnēs bojāgāju�ajiem Latvijas pilsoņiem. 

6.  Pētījums par profesionālo bruņoto spēku popu-
la rizē�anu un pozitīvas attieksmes veicinā �anu 
Latvijas iedzīvotāju vidū (2005. gads, projekta 
izmaksas 10 000 latu). 
Sagatavoti ieteikumi sabiedrības informē�anas 
darba pilnveido�anai. Iegūtie dati ļauj apzināt 
sabiedrībai aktuālos jautājumus, precīzi izstrā-
dāt vēstījumus, noteikt informācijas kanālus, 
ar kuru starpniecību visefektīvāk sasniegt mērķ-
auditoriju, kā arī plānot sabiedrības informē �a-
nu un izstrādāt reklāmas kampaņas stra tēģiju. 

Pārējos deviņus zinātniskās pētniecības pro-
jektus plānots turpināt 2006. gadā. Tie ir:
1.  Radioprotektora izstrāde (2003.�2007. gads, 

pro jekta izmaksas 95 000 latu).
Radioaktīvais apstarojums ir aktuāla problēma 
gan civilā, gan militārā jomā. 
Pētījumā tiks izstrādāts preparāts, kas pa sar gās 
cilvēka audus no jonizējo�ā starojuma. Pre pa-
rātu varēs izmantot gan Latvijas, gan arī citu 

Jaunāko �tāba virsnieku kurss NAA. 2005. gada marts.

�au�anas simulators Alūksnes MSB. 2005. gada augusts.
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sabied roto valstu bruņoto spēku vaja dzībām. 
2.  LR valsts ģeodēziskās koordinātu sistēmas null-

pun kta uzturē�ana fundamentālās ģeocentris ko 
koordi nātu sistēmās (2003.�2006. gads, projek-
ta izmaksas 28 000 latu). 
Projektā veikto mērījumu rezultāti tiek izman-
toti kosmiskajā ģeodēzijā, ģeodinamikā, precīza 
laika noteik�anā, visu veidu satelītu navigācijas 
nodro �inājumam un globālās pozicionē�anas 
sistēmas darbībā. 

3.  Latvie�u kara dziesmas; pētnieciskā daļa 
(2005.�2006. gads, projekta izmaksas 4858 lati). 
Pētījumā tiks izveidots apjomīgs latvie�u kara 
dziesmu melodiju un tekstu krājums, kā arī 
kompaktdisks ar kara dziesmu ieska ņoju miem, 
padarot pieejamu un izmantojamu (zināt nis-
kiem un praktiskiem mērķiem) lat vie�u mi li tā-
rās kultūras mantojumu. 

4.  Mikroorganismu izmanto�ana sprādzien bīs ta-
mu vielu degradācijā (2005.�2006. gads, pro-
jekta izmaksas 20 000 latu). 
Projektā tiks noskaidrots Āda�u poligona grunts 
piesārņojums ar sprādzienbīstamām un kance-
rogēnām vielām, kas ļaus plānot turpmāko 
po li gona izmanto�anu un izstrādāt dro�ības 
noteikumus poligonā. 

5.  Infekcijas slimību izraiso�o aģentu klīniskās 
diag nostikas un fenotipiskās raksturo�anas tes-
tu iz strādā�ana un ievie�ana NBS Medicīnas 
daļas prak sē (2005.�2006. gads, projekta izmak-
sas 36 840 lati). 
Pētījumā tiks izstrādāti un ieviesti jauni testi un 
ekonomiskas metodes infekcijas slimību izrai so-
�o aģentu klīniskai diagnosticē�anai un fenoti-
piskai raksturo�anai. Tas ļaus agrīnā stadijā pre-
cīzi diagnosticēt mikrobiālos aģentus, nozīmēt 
efektīvu terapiju un ierobe�ot epidēmiju izpla-
tību. 

6.  Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo rādī tā ju 
raksturojums un proÞ laktisko ieteikumu izstrā-
de veselības uzlabo�anai (2005.�2007. gads, 
projekta izmaksas 49 627,38 lati). 
Pētījumā tiks izstrādāti un ieviesti jauni testi 
mi  li  tārpersonu dispanserizācijas programmai. 
Tādā veidā AM būs nodro�ināta ar zinātniski pa-
 ma totām rekomendācijām militārpersonu ve se-
lības kvalitātes uzlabo�anai dienesta laikā. 

7.  Poligonu teritorijās eso�o ūdeņu piesārņojuma 

iz pēte un to aizsardzības plānojuma izstrāde 
(2005.�2006. gads, projekta izmaksas 12 000 
latu). 
Projektā tiks iegūta un izvērtēta informācija par 
Āda�u, �ķēdes un Lāču sila poligonu teritorijās 
eso�o ūdeņu ķīmisko piesārņojumu un izstrā-
dāts AM izmantojamo poligonu teritorijās eso �o 
ūdeņu pārvaldības plāns. 

8.  Latvijas Republikas satelītu lāzerlokācijas elek-
troniskās mērī�anas sistēmas kvalitatīva uz la-
bo�ana (2005.�2007. gads, projekta izmaksas 
36 080 lati). 
Projekta izpilde uzlabos elektroniskās mērī�anas 
aparatūras precizitāti un funkcionālās iespējas 
Latvijas Republikā izmantotajā satelītu lāzerlo-
kācijas sistēmā, kas ļaus sasaistīties ar globālo 
un Eiropas koordinātu sistēmām. 

9.  Latvijas teritorijas trīsdimensiju digitālie mode-
ļi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām (2005.�
2006. gads, projekta izmaksas 28 380 lati). 
Trīsdimensiju digitālos modeļus lietos militārās 
infrastruktūras plāno�anā un projektē�anā, bru-
ņoto spēku personālsastāva apmācībai un trenē-
�anai, militāro operāciju plāno�anai, saga ta vo-
�anai un vadī�anai. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas eksperti veica 
trīs zinātniskās ekspertīzes: par projektā «Radio-
pro tek tora izstrāde» paveikto otrajā posmā, kā arī 
par projekta «Optiskās novēro�anas ierīces taktisko 
uzdevumu izpildei prototipa kompleksa izstrāde» 
iesniegto pārskatu un projektā izstrādāto ierīces 
prototipu. 

Starptautiskā sadarbība

2005. gadā starptautiskā līmenī tika turpināta 
sadarbība ar NATO Pētniecības un tehnoloģiju orga-
nizāciju (NATO RTO), piedaloties �īs organizācijas 
rīkotajā lekciju kursā par jūrnieku, lidotāju un mek-
lē�anas un glāb�anas darbos iesaistītā perso nā la 
iz  dzīvo�anu jūrā. 

Aizsardzības ministrija iesais tījās arī Eiropas 
Aizsardzības aģentūras dar bībā (EDA) pēt   niecības 
un tehnoloģiju (R&T) jau tā ju mos, lai ie saistītu Lat-
vijas zinātnisko poten ciālu ES ko pējos zi nāt niskās 
pētniecības projektos aizsar dzī bas jo mā. 
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 6. nodaļa

Vides aizsardzība

2005. gadā tika apstiprinātas AM un NBS vides 
aizsardzības politikas pamatnostādnes un vides aiz-
 sardzības stratēģija 2005.�2009. gadam, kā arī NBS 
atkritumu apsaimnieko�anas stratēģija 2005.�
2009. gadam.

Svarīgs NBS uzdevums vides aizsardzības 
jomā ir padomju armijas radītā piesārņojuma 
likvidē�ana savā pārvaldībā eso�ajās teritorijās un 
jūrā. Katru gadu NBS personāls iznīcina vidēji līdz 
4000 liela kalibra munīcijas vienību. Latvijas Jūras 
spēki gan patstāvīgi, gan Baltijas valstu jūras eks-
kadras (BALTRON) sastāvā gada laikā atrod un 
iznīcina vai arī nodod iznīcinā�anai aptuveni 80 
nesprāgu�us sprā dzienbīstamus priek� metus. 

Turpinās darbs piesārņoto militāro teritoriju 
apzinā�anā, piesārņojuma izpētē un atve seļo�a nas 
pa sā  kumu izstrādē. Ik gadu tiek savākts un izvests 
liels daudzums bīstamo ķīmisko atkritumu, kas sa-
glabāju�ies no padomju armijas laikiem, de mon tē-
tas vecās degvielas mucas, degvielas uzpildes sta ci-
jas aprīkotas ar piesārņojuma monitoringam ne pie-
 cie�amajiem urbumiem. 2005. gadā Jūras spē kiem 
tika iegā dāta daļa no naftas piesārņojuma sa vāk-
�anai nepiecie�amā ekipējuma. 

Vides aizsardzības jautājumi tiek integrēti mi-
litāro teritoriju apsaimnieko�anā, tiek sekots, lai 
mi litārās mācības notiktu saskaņā ar noteiktajām 
vides aizsardzības prasībām. 

Lai atbilsto�i Eiropas Savienības noteik ta jām 
pra sībām organizētu un veiktu vides un dabas aiz-
sar dzības pasākumus Āda�u militā rajā poligonā, 
izstrā dāti speciāli �īs teritorijas apsaimnieko�anas 
noteikumi. 

Liela uzmanība tiek pievērsta arī bruņoto spē-
ku sadarbības veicinā�anai ar valsts vides aiz sardzī-
bas struktūrām un vietējām pa� valdībām. Pie mē-
ram, Jūras spēki ik gadu sniedz atbalstu Baltijas jū-
ras eko loģiskā monitoringa veik�anā. 

Pateicoties sadarbībai, kas izveidota ar citu val-
stu aizsardzības sektora pārstāvjiem, tiek reali zēti 
vairāki divpusējās sadarbības pasākumi vides aiz-
sar  dzībā. Piemēram, Rīgas iniciatīvas ietvaros sadar-
bībā ar Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas kolē ģiem 
ir izstrādāta Rīcības programma militārās aizsar-
dzības un vides aizsardzības sadarbības plānu 
realizē�anai un datu bāze ar informāciju par vides 
aizsardzības projektiem militārajā jomā Baltijas 
jūras reģiona valstīs. 

Savu kārt sadarbībā ar Nīderlandi ir uzsākta 
vides pārvaldības sistēmas ievie�ana NBS un saga-
tavots vides pārvaldības sistēmas rokasgrāmatas 
pro jekts, kas sniedz priek�statu par vides aizsardzī-
bas pamatprincipiem un nostādnēm, kas būtu ievē-
ro jamas un realizējamas militārajā sektorā. 



30     Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2005. gada publiskais pārskats 



 Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2005. gada publiskais pārskats 31

  7. nodaļa

Bud�eta līdzekļu 
izlietojums

2005. gadā programmas «Valsts aizsardzība, dro-
�ība un integrācija NATO» bud�ets bija 155 016 330 
lati jeb 1,74% no IKP. Aizsardzības ministrijas bu-
d�ets 2005. gadā bija 112 086 194 lati jeb 1,25% 
no IKP. Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem � 
111 093 438 lati jeb 99,11% no AM bud�eta. Plā no-
tie maksas pakalpojumi un citi pa�u ieņēmumi 
(ieņēmumi no iznomātiem objektiem, NBS sporta 
kluba sniegtie pakalpojumi u. c.) � 501 482 lati jeb 
0,45% no AM bud�eta, bet faktiskā pa�u ieņēmumu 
izpilde � 527 157 lati. 2005. gada beigās AM faktiski 
neapgūtie Þ nan�u līdzekļi bija 521 001 lats. 

2005. gadā AM valsts bud�etā atguvusi iztrū-
kumus 59 820 latu vērtībā. 

 Aizsardzības ministrijas līdzekļu izlietojums 

Nr. p. k. 2004. gads 
Faktiskā izpilde (Ls)

2005. gads 
Apstiprināts likumā (Ls)

2005. gads 
Faktiskā izpilde (Ls)

1. Ieņēmumi, kopā 93 442 432 111 594 920 111 620 595

1. 1 Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 92 499 169 111 093 438 111 093 438

1. 2 Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 943 263 501 482 527 157

2. Izdevumi, kopā 93 228 539 112 086 194 111 498 093

2. 1. Uzturē�anas izdevumi, kopā 75 405 274 94 359 045 94 142 848

2. 1. 1. Atalgojumi 26 507 256 37 816 247 37 761 743

2. 1. 2. Komandējumi 3 603 134 4 795 713 4 779 186

2. 1. 3. Subsīdijas un dotācijas 5 036 481 6 177 276 6 171 447

2. 2. Izdevumi kapitālieguldījumiem, kopā 17 823 265 17 727 149 17 355 245

2. 2. 1. Inventāra iegāde 1 550 071 1 811 473 1 580 678

2. 2. 2. Kapitālais remonts 8 611 044 9 267 938 9 267 937

2. 2. 3. Investīcijas 7 507 622 6 497 737 6 372 667

3. Nodarbinātība

3. 1. Faktiskais nodarbināto skaits 7191 7690 7491

3. 2. Vidējā darba alga 307 410 420

Āda�u tilta pamatakmens ielik�ana. 2005. gada oktobris.
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 Investīcijas 

2005. gadā investīcijām no AM bud�eta izlietoti 
6 372 667 lati jeb 5,28%. 

2005. gadā ministrija Valsts investīciju program-
mā ir īstenojusi septiņus projektus. 

Projekts 2005. gads, Ls milj. 

Gaisa spēku militārā perona izveide 0,856

Gaisa telpas novēro�anas un 
kontroles sistēmas izveido�ana

0,423

AM un NBS IT un informācijas 
dro�ības attīstība

0,161

NBS sakaru sistēmas attīstība 3,210

Jūras spēku krasta apsardzes 
piestātņu un infrastruktūras attīstība 
Daugavgrīvā 

0,881

Sakaru sistēma «zeme�gaiss» 0,416

Jūras novēro�anas sistēma 0,2

Kopā 6,372

Aizsardzības ministrijas Valsts investīciju programmas 
projekti 

Vairāk nekā puse jeb 56% no investētajiem 
līdzekļiem tika ieguldīti sakaru un informātikas 
jomas attīstībā � diviem projektiem. 

! Projektam «NBS sakaru sistēmas attīstība» tika 
pie �ķirti 50% no kopējā valsts investīciju projek-
ta (VIP) Þ nansējuma. Tika uzlabotas NBS sa ka  ru 
un informācijas sistēmas atbilsto�i NATO stan-
dartiem. 

! Projektā «AM un NBS IT un informācijas dro�ī-

bas attīstība» ir investēti 6% no AM paredzētā 
kopējā VIP Þ nansējuma. Tika iegādātas jaunas 
program mas, datortehnika un veikta darbinieku 
apmācība darbam ar jaunām programmām. 

! Projektam «Sakaru sistēma «zeme�gaiss»» tika 
atvēlēti 7% no kopējā VIP Þ nansējuma. Projekta 
mērķis ir gaisa telpas patrulē�anas operāciju 
nodro�inā�ana ar NATO prasībām atbilsto�u sa-
karu aprīkojumu, un tā realizācijai tika iegādātas 
atbilsto�as sakaru sistēmas tehnoloģijas. 

! Projektā «Gaisa telpas novēro�anas un kontro-
les sistēmas izveido�ana» investēti 7% no AM 
izlie totā VIP Þ nansējuma. �ajā projektā tiek 
iegā dātas iekārtas, kas uzlabos Baltijas valstu 
sadarbību gaisa telpas aizsargā�anā. 

! Projektam «Jūras spēku krasta apsardzes piestāt-
ņu un infrastruktūras attīstība Daugav grīvā» pie-
�ķirti 14% no kopējā VIP Þ nansējuma. Pro jektā 
tika veikti būvniecības darbi Buļļupes pies tāt ņu 
izveidē un darbi ārējo elektrotīklu izbūvei. 

! Projektam «Jūras novēro�anas sistēma» atvēlēti 
3% no kopējā VIP Þ nansējuma. Projektā tika 
veik tas izbūves Jūras spēku ß otilē un Buļļupes 
piestāt nē. 

! Projektā «Gaisa spēku militārā perona izveide» 
investēti 13% no AM izlietotā VIP Þ nansējuma. 
�ajā projektā plānots izveidot militāro peronu, 
ko izmantos Gaisa spēku vajadzībām. 

Visi Aizsardzības ministrijas 2005. gadā Valsts 
inves tīciju programmā iekļautie projek ti ti ka re ali-
zēti sas kaņā ar plānoto pasākumu graÞ  ku, at bilsto�i 
�ai prog rammai paredzētajiem līdzek ļiem. 

 Kapitālie izdevumi

2005. gadā kapitālajiem izdevumiem no AM 
bu d�eta izlietoti 10 974 078 lati jeb 10%:
! kustamo īpa�umu iegādei 1 580 678 lati,
! mākslas priek�metu un muzeja eksponātu iegā-

dei 7028 lati,
! intelektuālo īpa�umu iegādei 56 885 lati,
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uzturē�anas izmaksās iekļauti visu veidu izdevu-
mi, kas attiecas uz komunālajiem maksājumiem, 
degvielas iegādi, ekspluatācijas izmaksām, maksu 
par pakalpojumiem, enerģētisko materiālu iegādi, 
rezerves daļām, bruņojumu, munīciju u. c. speciÞ s-
kas lieto�anas materiāliem. 

Galvenie izdevumi:
! sakari 1 601 019 lati,
! VITA pakalpojumi 25 337 lati,
! komandējumi un dienesta braucieni 4 779 186 lati,
! apkure, apgaismo�ana un enerģētisko materiālu 

iegāde 3 741 596 lati,
! medikamentu iegāde, veselības aizsardzības pa-

sā kumu apmaksa 666 568 lati,
! bruņojuma, munīcijas un citu speciÞ skas lieto-

�anas materiālu iegāde 5 972 297 lati,
! ēku, būvju, telpu un kustamā īpa�uma kārtējais 

remonts un uzturē�ana 6 145 082 lati. 

Aizsardzības ministrijas 2005. gada bud�eta izpildes 
procentuālais sadalījums

! nekustamo īpa�umu iegādei 61 550 lati,
! kapitālajiem remontiem 9 267 937 lati. 

 Aizsardzības sistēmas personāla izmaksas

2005. gadā personālam izlietoti 54 350 086 lati: 
! atalgojumam 37 761 743 lati,
! valsts sociālās apdro�inā�anas obligātām iemak-

sām 8 401 272 lati,
! ēdinā�anas izdevumiem un uzturdevas kompen-

sācijai naudā 5 240 545 lati,
! formas tērpu iegādei 944 529 lati, 
! militārpersonu izdienas pensijām 1 995 135 lati,
! kadetu stipendijām 6862 lati. 

2005. gadā AM personālam tika izlietoti 49% 
no kopējā AM bud�eta. Formas tērpu un ietērpa 
(veļas, apģērbu, apavu) iegāde notika centralizēti 
(to veica NBS Nodro�inājuma pavēlniecība), lī-
dzekļi tika plānoti apak�programmā 22. 08. 00. 
«Nodro �inājuma pavēlniecība». 

 Vienību uzturē�anas izmaksas

2005. gadā vienības uzturē�anas izdevumi no 
AM bud�eta bija 39 801 262 lati jeb 36%. Vienību 

Jaunā NBS Apvienotā �tāba ēka. 

Renovētā NBS �tāba bataljona kazarma. 
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 8. nodaļa

Iek�ējais audits

2005. gadā Aizsardzības ministrijas Audi-
ta departamenta darbinieki veiku�i 19 auditus, 
pabei gu�i divus 2004. gadā uzsāktus auditus, 
kā arī uzsāku�i vienu jaunu auditu. Veicot audi-
tus, tika pārbaudītas, izanalizētas un novērtētas 
Aizsardzības ministrijas Centrālā aparāta, Militārā 
dienesta iesauk�anas centra, valsts aģentūras «Lat-
vijas Kara muzejs», Aizsardzības īpa�umu valsts 
aģentūras, valsts aģentūras «Tēvijas sargs», Jaun-
sardzes cen tra, NBS �tāba un NBS struktūrvienību 
iek�ējās kontroles sistēmas. 

Par auditu rezultātiem iesniegti ziņojumi un 
ieteikumu ievie�anas graÞ ki AM un NBS vadībai, 
kā arī nodoti ieteikumu ievie�anai attiecīgajām 
struktūrvienībām. Veikto auditu rezultāti liecina, 
ka kopumā iek�ējās kontroles sistēma AM, tās pa-
dotībā eso�ajās valsts pārvaldes iestādēs un NBS 
ir izveidota un darbojas efektīvi. AM un NBS va-
dība apzinās un izprot iek�ējā audita nozīmi iek�ē-
jās kontroles sistēmu darbības efektivitātes pa-
augstinā�anai. Neraugoties uz to, arī turpmāk ir 
ne piecie�ama iek�ējās kontroles politikas un pro ce-
dū ru pilnveido�ana AM, tās padotības iestādēs un 
NBS atbilsto�i struktūras izmaiņām un jaunajām 
kontroles sistēmām. 

Veicot pēcauditus par auditu ieteikumu ievie-
�anas gaitu, secināts, ka priek�likumi iek�ējās kon-
troles sistēmas pilnveido�anai tiek ņemti vērā un 
pakāpeniski ieviesti. Daudzi audita ieteikumi skar 
informācijas apriti, Þ zisko personu datu apstrā di 
un aizsardzību, grāmatvedību u. c. jomas. 

Lai gūtu pārliecību par iek�ējās kontroles 
sistēmas darbības efektivitāti AM, tās padotības 
iestādēs un NBS, 2005. gadā veikts darbs da�ādās 
komisijās un darba grupās, sniegtas konsultācijas 
un atbalsts iek�ējās kontroles sistēmu uzlabo�anā 
AM, tās padotības iestādēs un NBS, kā arī veikta 
valsts iepirkumu neatkarīga kontrole. 

Notikusi sadarbība ar Latvijas Republikas 
Valsts kontroles, kā arī Korupcijas novēr�anas un 
apka ro�anas biroja darbiniekiem.

Atbilsto�i AM, tās padotības iestā�u un NBS 
struktūras izmaiņām 2005. gadā veikta visu audi-
tējamo sistēmu un apak�sistēmu aktualizācija, jau-
nu sistēmu identiÞ kācija un riska novērtējums. 

Bal stoties uz riska novērtējumu, izstrādāti AM 
Cen  trālā aparāta, AM padotības iestā�u un NBS 
stratēģiskie iek�ējā audita plāni 2005.�2008. ga-
dam.

2005. gadā AM padotībā eso�ajās iestādēs 
veiktas se�as Þ nansiāli saimnieciskās darbības revī-
zijas un 14 tematiskās pārbaudes Þ nan�u dis cip lī-
nas ievēro�anā un valsts mantas saglabā�anā. Re-
vīzijās un tematiskajās pārbaudēs pārbaudīta Þ nan-
�u disciplīnas ievēro�ana, naudas un materiālo vēr-
tību likumīga un lietderīga izmanto�ana, valsts īpa-
�uma saglabā�ana, grāmatvedības uzskaite, darīju-
mi ar pamatlīdzekļiem, norēķini ar bud�etu, valsts 
pasūtījumu pie�ķir�anas likumība, valsts aiz sar dzī-
bas mācību programmas nodro�inā�ana, jau nat-
nes militārās apmācības veik�ana atbilsto�i Þ  nan sē-
�anas plāniem, starptautiskām mācībām pare dzē to 
līdzekļu plāno�ana, izlieto�ana un kontrole u.c. 

Par izdarītajiem pārkāpumiem vainīgās perso-
nas saskaņā ar spēkā eso�ajiem tiesību aktiem sauk-
tas pie atbildības, savukārt piecos pieļau to pārkā-
 pumu gadījumos materiāli nosūtīti tiesībsargā jo-
�ajām iestādēm izvērtē�anai. 
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 9. nodaļa

Sabiedriskās attiecības

AM sabiedrisko attiecību aktivitā�u pamat prin-
cipi ir pastāvīga informācijas pieejamības palieli-
nā�ana, operativitāte un personāla profesio na li-
tātes paaugstinā�ana.

Pēc reorganizācijas AM sabiedrisko attiecību 
funkcijas 2005. gadā veica Preses nodaļa un Stra tē-
ģijas plāno�anas un analīzes nodaļa (SPAN). Daļa 
Sabiedrisko attiecību departamenta uzdevumu, 
piemēram, video un foto materiālu izgatavo�ana 
un informatīvo materiālu izdo�ana, tika deleģēti 
valsts aģentūrai «Tēvijas sargs».

2005. gadā AM ir organizējusi vairākas sa bied-
riskās domas aptaujas, kuru nolūks bija noskaid-
rot sabiedrības viedokli par valsts aizsardzības un 
dro�ības jautājumiem un apzināt tos nozares as-
pektus, kas sabiedrībai �ķiet nozīmīgi. �ajā gadā 
organizēts arī sabiedriskās domas pētījums «Par 
pro fesionālo bruņoto spēku popularizē�anu un po-
zitīvas attieksmes veicinā�anu», izvērtēti rezultāti 
un sagatavoti priek�likumi sabiedrības infor mē-
�anas darbam par NBS profesionalizāciju. 

Lai veicinātu pla�saziņas līdzekļu pārstāvju iz-
pratni par NBS struktūrvienībām, kā arī informē-
tu par mācību un treniņu procesiem kara vī ram 

nepiecie�amo iemaņu apgū�anā, augustā NBS 
No  dro�inājuma pavēlniecības 3. reģionālā nodro-
 �i nājuma centra bāzē Āda�os notika ikgadējs pasā-
kums «�urnālistu diena Nacionālajos bruņo  tajos 
spēkos», kurā piedalījās 21 �urnālists no Lat vijas 
cen trālajiem pla�saziņas līdzekļiem. Lai vei dotu 
�ur nālistiem labāku izpratni un priek�statu par si-
tuāciju starptautiskajās miera nodro�inā�anas ope-
rā cijās, decembrī tika organizēts seminārs Kosovā. 

2005. gadā Rīgā notika arī starptautisks semi-
nārs «Sabiedrības izpratnes veicinā�ana par aizsar-
dzību 21. gadsimtā» NATO un programmas «Part-
nerattiecības mieram» (PfP) valstīm. Semināra mēr-
ķis bija iepazīties ar sabiedriskās domas ten den-
cēm aizsardzības jautājumos un to attīstību pēdē-
jo gadu laikā NATO un PfP valstīs, dalīties pie re-
 dzē par mūsdienu sabiedrības informē�anas tak   ti-
ku un metodēm, pārrunāt sasniegto un ap spriest 
problēmas sabiedrības informē�anā par aiz sar dzī-
bas un dro�ības jautājumiem. 

Izdoti vairāki informatīvie materiāli � AM 
2004. gada publiskais pārskats; latvie�u, krievu 
un angļu valodā izdota faktu lapa par aiz sar dzī-
bas sistēmas 2005. gada bud�etu; izdots buk lets 

Starptautiskais seminārs «Sabiedrības izpratnes veicinā�ana par aizsardzību 21. gadsimtā». 2005. gada novembris.
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«Nesprāgu�ās munīcijas neitralizē�ana», aiz sardzī-
bas sistēmas darbinieku informē�anai izdota ro-
kas grāmata «Padomi sadarbībai ar pla� saziņas lī-
dzekļiem», angļu valodā sagatavota faktu lapa par 
Latvijas NBS (Facts and Þ gures about Latvian National 

Armed Forces), reprezentācijas nolūkiem sagatavots 
NBS fotoalbums, izdoti 2005. gadā Rīgā notiku�ā 
semināra «Sabiedrības izpratnes veicinā�ana par 
aizsardzību 21. gadsimtā» materiāli angļu valodā 
CD formātā. 

�urnālistu diena Āda�os. 2005. gada augusts.
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 10. nodaļa

Aizsardzības ministrijas 
padotībā eso�ās 
iestādes 

Militārā dienesta iesauk�anas centrs

Militārā dienesta iesauk�anas centrs (MDIC) 
2005. gadā nodro�ināja pilsoņu iesauk�anu obli-
gātajā aktīvajā militārajā dienestā un pārbaudīja 
rezerves karavīru un rezervistu vispārējo piemē-
rotību militārajam dienestam. 

Iesauk�anas sistēmu veidoja MDIC un tā te ri-
to riālās struktūrvienības � valsts militārā dienes-
ta Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales pār-
valde. 

MDIC galvenās funkcijas bija obligātajam mili-
tārajam dienestam pakļauto un brīvprātīgo perso-

nu uzskaite, reģistrācija un iesauk�ana. 
Lai nodro�inātu galveno funkciju izpildi, 

centrs veica �ādus uzdevumus:
! organizēja un nodro�ināja valsts teritorijā mili-

tārajam dienestam pakļauto pilsoņu uzskaiti;
! plānoja pilsoņu iesauk�anu un iesauca pilsoņus 

militārajā dienestā;
! pārbaudīja rezerves karavīru un rezervistu vis-

pārējo piemērotību militārajam dienestam;
! plānoja rezerves karavīru izmanto�anu un no-

dro�ināja mobilizācijas plānā paredzēto rezer-
ves karavīru kvalitatīvu atlasi;

! identiÞ cēja rezerves karavīru kara specialitātes 
un pielīdzināja tās NBS amatu un specialitā�u 
klasiÞ katoram;

! piedalījās jaunatnes valstiski patriotiskajā audzi-
nā�anā;

! vadīja, koordinēja un kontrolēja valsts militārā 
dienesta pārval�u darbu;

! turpināja uzskaites, reģistrācijas un iesauk�anas 
rezultātu vienotas datu bāzes izveido�anu u. c. 

2005. gadā MDIC teritoriālās struktūrvienības 
veica 1989. gadā dzimu�o LR pilsoņu reģistrāciju; 
tika reģistrēti 9732 jaunie�i. 

MDIC ārstu komisijā veselības stāvoklis pār-
baudīts 6488 cilvēkiem. Par derīgiem obligātajam 
aktīvajam militārajam dienestam (OAMD) atzīti 
1050 (16,2%) iesaucamie. NBS komplektē�anai 2005. 
gadā OAMD iesaukti 1073 cilvēki. Par militārajam 
dienestam padoto personu iesauk�anu dienestā vai 
iesauk�anas atteik�anu pieņemts 24 491 lēmums. 

Saskaņā ar 2003. gadā Saeimā apstiprināto 
valsts aizsardzības koncepciju, kurā noteikta militā-
rā dienesta profesionālizācijas nepiecie�a mība, kā 
arī pildot MK 2003. gada 8. jūlijā sē des pro tokol-
lēmumā «Par militārā dienesta profesio nā li zā ciju 

 NBS Rekrutē�anas un atlases centra pārstāvji izstādē 
�Skola 2005�. 2005. gada marts.

Psiholoģiskais tests Militārā dienesta iesauk�anas centrā. 
2005. gada marts.

Pārrunas Militārā dienesta iesauk�anas centrā. 
2005. gada marts. 
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un atteik�anos no obligātā militārā die nesta» noteik-
to, līdz 2007. gada 31. janvārim paredzēts MDIC un 
tā struktūrvienības likvidēt. MDIC funk cijas tiks no-
do tas NBS Rekrutē�anas un atlases centram, No dro-
�i nājuma pavēlniecības Medicīnas nodro �inājuma 
centram un Zemessardzei. 

Ņemot vērā MDIC veik�anai deleģēto funk-
ciju apjoma samazinā�anos, MDIC un tā struktūr-
vienību �tati 2005. gada laikā samazināti no 276 uz 
120 �tata vienībām. 

Militārās izlūko�anas un dro�ības dienests
 

2005. gadā Militārās izlūko�anas un dro�ības 
dienests (MIDD) pildīja Valsts dro�ības iestā�u liku-
mā tam noteiktos uzdevumus:
! nodro�ināja AM, tās padotībā eso�ās iestādes un 

NBS ar to darbībai nepiecie�amo pretizlūko�anas 
un izlūko�anas informāciju;

! veica pasākumus, lai atklātu un sadarbībā ar 
citām valsts dro�ības iestādēm novērstu ārvalstu 
speciālo dienestu, organizāciju vai atsevi�ķu 
personu graujo�o darbību aizsardzības sistēmā;

! veica pasākumus, lai aizsargātu valsts noslē-
pumu AM, tās padotībā eso�ajās iestādēs un 
NBS, kā arī kontrolēja to izpildi;

! pārbaudīja pretendentus, kas vēlas saņemt spe-
ciālās atļaujas (licences), kuras izsniedz AM at-
sevi�ķu licencē�anai pakļautu komercdarbības 
veidu veik�anai, kā arī sniedza atzinumus par 
speciālo atļauju izsnieg�anu. 

2005. gadā MIDD regulāri sadarbojās ar AM, 
NBS struktūrām un komercsabiedrībām, līdz dar-
bojoties komisijās un darba grupās, pieda loties nor-
matīvo aktu izstrādā�anā, sniedzot konsultācijas 
jautājumos, kas saistīti ar valsts noslēpuma aiz sar-
dzību. 2005. gadā ievērojami palielinājies darbu 
apjoms, kas skar valsts noslēpuma un NATO/ ES 
klasiÞ cētās informācijas aizsardzības pasākumus. 

Vienlaikus MIDD pildīja arī citus tiesību ak-
tos, starptautiskajos līgumos un citos normatīvajos 
doku mentos tam noteiktos uzdevumus:
! ieviesa NATO prasības militārās pretizlūko�a-

nas, izlūko�anas un dro�ības jomā, kontrolēja to 
ievē ro�anu AM, tās padotībā eso�ajās iestādēs 
un NBS;

! analizēja, apstrādāja un realizēja valsts nacio-
nālās dro�ības interesēm nozīmīgu informāciju;

! veica personu un telpu atbilstības dro�ības pra-
sībām pārbaudes AM, tās padotībā eso�ajās 
iestā dēs, NBS, militārajos objektos, kā arī iestā-
dēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņē mējsa-
bied rībās), kuru darbība ir saistīta ar valsts noslē-
pumu militārās aizsardzības jomā;

! sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju vei-
ca sākotnējās pārbaudes komercsabiedrībās, ku-
ras pretendē uz industriālās dro�ības sertiÞ  kātu 
saņem�anu. 

Jaunsardzes centrs

Jaunsardze ir jaunie�u intere�u izglītības for-
ma, kuras mērķis ir jaunatnes izglīto�ana valsts 
aiz sardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās ap zi-
ņas, biedriskuma, dro�sirdības, Þ zisko spēju un dis-
cip līnas sekmē�anā. Vienlaikus Jaunsardzes uzde-
vums ir ieinteresēt jaunie�us par militāro die nestu, 
lai papla�inātu motivēta profesionālā die nesta per-
sonālsastāva atlases iespējas. 

2005. gadā Jaunsardzes rindās darboju�ies 
6792 jaunākās un vecākās grupas jaunsargi, no 
tiem 1572 jaunsargi apvienotajā Rīgas/Zemgales 
novadā, 1535 � Kurzemes novadā, 1889 � Vidze-
mes novadā un 1796 � Latgales novadā. 

Jaunsardzes galvenie uzdevumi 2005. gadā 
bi  ja � jaunsargu apmācību programmu izpilde, 
Jūras spēku jaunsargu apmācību programmas at-
tīstī�ana, Gaisa spēku jaunsargu apmācību pro-
grammas izstrāde, noteikumu izstrāde par Jaun sar-

Jaunsargu diena Āda�os. 2005. gada aprīlis
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dzes centra sadarbību ar NBS vienībām un sadar-
 bības plāno�ana 2006. gadam, Jaunsardzes pado-
mes nolikuma izstrāde, Jaunsardzes kustības un 
dar bības popularizē�ana. 

2005. gadā pilnveidots materiālais nodro �i nā-
jums Jaunsardzes centra bāzes skolās, izstrā dāta 
un apstiprināta Gaisa spēku jaunsargu ap mā cī bu 
programma, apstiprināti Noteikumi par Jaunsar-
dzes centra sadarbību ar NBS vienībām, papla  �i-
nāts Jaunsardzes sadarbības partneru loks ar Liel-
britāniju. 

Jaunsardzes darbības rezultāti 2005. gadā: 
! Jaunsardzes galvenajos pasākumos � Jaunsar-

dzes 3. gada apmācību nometnēs, Jaunsar dzes 

dienā, Jaunsardzes salidojumā, jaun  sargu iz-
pletņ lēcēju nometnē, Jaunsardzes no vadu «Vīru 
spēlēs», Ziemassvētku kauju atce res un bari   kā-
�u pasākumos � piedalīju�ies 2383 jaun sar gi; 

! novados notiku�i 124 pārgājieni, kuros pie da lī-
ju�ies 3240 jaunsargi, 42 ekskursijas, kurās pie da-
līju�ies 1442 jaunsargi, 20 nometnes, kurās pie-
dalīju�ies 1000 jaunsargi un 177 cita veida pa sā-
kumi, kuros piedalījies 7161 jaunsargs;

! 151 jaunsargs piedalījies sadarbības projektos 
ar Jaunsardzei radniecīgām organizācijām ārze-
mēs � Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā u. c. valstīs;

! 288 vecākās grupas jaunsargi nokārtoju�i jaun-
sargu vecākās grupas apmācību komplekso tes-
tu un saņēmu�i jaunsarga apmācību prog ram-
mas noslēguma apliecību, kas atbilst NBS kara-
vīru pamatapmācības (KO 11) programmas pra-
sī bām (NBS kareivja līmenis). 

Aizsardzības īpa�umu valsts aģentūra

Aizsardzības īpa�umu valsts aģentūra (AĪVA) 
ir AM padotībā eso�a valsts iestāde, kura ir izvei-
dota, lai pārvaldītu AM, tās padotībā eso�u iestā-
�u un NBS darbības nodro�inā�anai nepie cie �a-
mo nekustamo īpa�umu, kā arī veiktu iepirku ma 
procedūras AM un NBS vienību vajadzībām. 

Aģentūras pamatuzdevumi ir apsaimniekot 
Aiz  sardzības ministrijas valdījumā eso�o nekusta-
mo īpa�umu, valsts militārās aizsardzības objektus 
un valsts aizsardzības vajadzībām nomāto nekusta-
mo īpa�umu; organizēt valsts militārās aizsardzības 
objektu celtniecību; veikt vides aizsardzības pasā-
kumus valsts militārās aizsardzības objektos. 

2005. gadā AĪVA ir:
! uzsākusi Valsts investīciju programmas (VIP) lī-

dzekļu apguvi; būvniecībā kopējais apjoms bija 
~9,5 milj. latu (t. sk. 0,174 milj. latu no VIP);

! organizējusi 277 iepirkuma procedūras gan par 
būvniecību un projektē�anu, gan par preču un 
pakalpojumu iepirkumiem AM un NBS struk-
tūrvienību vajadzībām;

! noslēgusi 42 līgumus par projektē�anas, būv-
niecības vai remontdarbu veik�anu;

Izpletņlēk�anas nodarbības jaunsargiem. 2005. gada 
septembris.

 Jaunsargu virves vilcēju komanda. 2005. gada aprīlis.
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! veikusi būvuzraudzību un minēto līgumu iz-
pildes kontroli, kā arī turpinājusi iepriek�ējos 
gados noslēgto, t. i. , pārejo�o, līgumu izpildi un 
kontroli. 

2005. gadā nekustamo īpa�umu reģistrācijas 
jomā: 
! sastādīti četri nostiprinājuma lūgumi, lai no stip-

rinātu jaunas tiesības un veiktu pārgro zījumus 
eso�ajos zemesgrāmatu ierakstos; 

! sagatavoti deviņi Ministru kabineta rīkojumi 
par nekustamajiem īpa�umiem; 

! veikta septiņu nekustamo īpa�umu pieņem�a-
nas un nodo�anas aktu izstrāde; 

! sagatavotas 11 AM pavēles par da�ādiem nekus-
tamo īpa�umu uzskaites, pārvaldī�anas un tie-
siskās sakārto�anas jautājumiem; 

! izstrādāti 15 atzinumi par citu ministriju saga-
tavotajiem tiesību aktu projektiem; 

! sniegti 29 atzinumi par rajonu un pagastu te-
ritoriālā detālplānojuma izstrādi; 

! veikta AM Infrastruktūras padomes sekretariāta 
funkciju izpilde. 

Nekustamo īpa�umu apsaimnieko�anas jomā 
2005. gadā AĪVA ir organizējusi un gatavojusi doku-
mentāciju piecām AM Nomas līgumu izvērtē�anas 
komisijas sēdēm. 

2005. gada laikā Nekustamo īpa�umu apsaim-
nieko�anas nodaļa sadarbībā ar AM, NBS un AĪVA 
struktūrvienībām ir piedalījusies se�u AM un NBS 
valdījumā eso�u objektu pārņem�anā AĪVA bilancē 
un apsaimnieko�anā. 

Saskaņā ar LR Aizsardzības ministrijas pavēli 
«Par komisijas izveido�anu NBS NP nekustamo īpa-
�u mu un infrastruktūras nodo�anai AĪVA bilancē» 
aģentūras bilancē un apsaimnieko�anā līdz 2009. ga-
da 31. decembrim paredzēts pārņemt 106 objektus. 

2005. gadā vides aizsardzības jomā: 
! nodro�ināta da�ādu vides aizsardzības pakal-

pojumu izpilde;
! veikta stratēģisko vides aizsardzības plāno�anas 

dokumentu izstrāde;
! sniegti atzinumi, priek�likumi un uzziņas par 

kompetencē eso�ajiem jautājumiem;
! Vides nodaļas darbinieki piedalīju�ies iepirku-

mu komisijās un starptautiskās sanāksmēs, kas 
sais tītas ar vides jautājumiem, kā arī darba uzde-
vumu veik�anā sadarboju�ies ar citām iestādēm 
un institūcijām. 

Valsts aģentūra «Latvijas Kara muzejs»

Latvijas Kara muzeja darbības mērķis ir Lat-
vijas militārās un politiskās vēstures materiālā 
un nemateriālā mantojuma saglabā�ana un tā iz-
manto�ana sabiedrības attīstībai un izglīto�anai. 
Muzejs nodro�ina sabiedrībai iespēju iepazīties ar 
muzeja pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, 
izmantot muzeja krājumu pētniecībai un infor mā-
cijas iegū�anai par vēstures notikumiem un per so-
nībām, saņemt kvaliÞ cētu darbinieku konsul tācijas, 
gidu pakalpojumus, izglītoties muzeja rīko tajos 
pasākumos un nodarbībās. 

Muzejam ir Þ liāle � Ziemassvētku kauju mu-
zejs ar 10,8 ha pla�u brīvdabas teritoriju. 2005. gadā 
tika uzsākts darbs pie Ziemassvētku kau ju muzeja 
brīvdabas fortiÞ kāciju ekspozīcijas veido �anas. 

2005. gadā muzeja darba prioritātes bija � 
ekspozīcijas piedāvājuma papla�inā�ana, senākās 
krājuma daļas zinātniskās apstrādes līmeņa uz la-
bo�ana, zinātniskā rakstu krājuma sagatavo �ana 
un starptautisko sakaru attīstība. 

Būtiskākais jauninājums bija ieejas maksas 
atcel�ana par muzeja apmeklējumu no 2005. gada 
otrā pusgada. Bezmaksas muzeja apmeklējums ļauj 
mērķtiecīgāk realizēt sabiedrības izglīto�anu, kā arī 
nodro�ina vienlīdzību kultūras pieejamībā. 

2005. gadā muzeju apmeklēja 57 789 cilvēki, 
un tas ir par 34,3% vairāk nekā 2004. gadā. Lielākais 
pieaugums � 54% � bija individuālo apmeklētāju 
grupā. Par 82%, salīdzinot ar 2004. gadu, pieaudzis 
arī militārpersonu apmeklējums. Par 8% pieaudzis 

Valsts aģentūra «Latvijas Kara muzejs» dāvina NBS 
Nodro�inājuma pavēlniecībai Kara muzeja 2005. gada 
gadagrāmatu. 2005. gada aprīlis.
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ekskursiju skaits � 2005. gadā vadītas 409 eks kur-
sijas, 46 Latvijas skolās muzeja apmeklējums kļuvis 
par vēstures stundu sastāvdaļu. 

Atklāta jauna pastāvīgās ekspozīcijas tēma 
«Karavīri un karamāksla 9.�16. gs.».

Muzejs pārskata gadā piedāvāja deviņas tē-
mas, kurās ar interaktīvām metodēm skolēniem ti-
ka sniegtas zinā�anas par kādu no muzeja ekspo zī-
cijas tēmām. Skolēniem tika organizēts arī kon kurss 
«Pulcējaties zem latvie�u karogiem!».

2005. gadā muzeja vēsturisko materiālu krā-
jums papildinājies ar 3912 eksponātiem. 

Pieaugusi neeksponētā muzeja krājuma iz man-
to�ana individuālajās konsultācijās, doku mentā la-
jās Þ lmās un TV si�etos � 2005. gadā izmantoti 
12 298 eksponāti, t. i., 3,5 reizes vairāk nekā 2004. 
gadā. 

Tapu�i divi izdevumi � muzeja zinātnisko 
rakstu krājuma 6. izdevums un katalogs «Latvija 
un Otrais pasaules kar�» latvie�u un angļu valodā. 

Muzejs organizējis vienu un piedalījies divu 
starptautisku vēstures konferenču rīko�anā, pub-
licējis 12 zinātniskos rakstus, muzeja darbinieki no-
lasīju�i 52 lekcijas. 

Valsts aģentūra «Tēvijas sargs»

Valsts aģentūra «Tēvijas sargs» ir AM padotībā 
eso�a iestāde, kurai 2005. gads bija pirmais pilnais 
kalendārais gads, darbojoties �ajā statusā. 

Aģentūra par savas darbības prioritātēm 
2005. gadā izvirzīja sabiedrības informē�anu par 
AM, NBS un to struktūrvienību darbību, NBS pro-

fesionalizācijas plāna informatīvu nodro �inā �anu, 
militārā �urnāla «Tēvijas Sargs» izdo�anu un ci tu 
informatīvo un prezentācijas materiālu sa ga ta vo-
�anu, kā arī ar aizsardzības tematiku sais tītu pro-
jektu īsteno�anu. 

2005. gadā aģentūra turpināja izdot militāro 
�urnālu «Tēvijas Sargs» � vienīgo izdevumu lat-
vie�u valodā, kurā ir detalizēta militāra rakstura 
informācija un vispilnīgākā informācija par aktu-
alitātēm aizsardzības jomā. 2005. gadā sagatavoti 
un izdoti 12 �urnāla numuri, katrs 5000 eksemplāru 
tirā�ā. 

2005. gadā Þ lmēti 229 un fotografēti 214 pa sā-
kumi Latvijā un ārvalstīs, nodro�inot nozī mī gāko 
aizsardzības jomas notikumu video un foto do ku-
mentē�anu. Izpildīti AM un NBS video un foto ma-
teriālu pieprasījumi. 

Izmantojot uzÞ lmētos materiālus, ir sagatavo-
ti 12 ikmēne�a videoapskati, 10 videomateriāli un 
piecas videoÞ lmas. Sadarbībā ar SIA «Labvakar» 
pārraidī�anai sagatavoti 24 militāri patriotiski ori-
ģinālraidījumi «Laiks vīriem?». 

Ar videomateriāliem nodro�inātas nacionālās, 
reģionālās un vietējās televīzijas, kā arī Lielbritānijas 
telekanāla «Discovery» programma «Zero Hour». 

Sadarbībā ar reģionālajām televīzijām Kuldīgā, 
Liepājā, Rēzeknē un Valmierā izveidoti un pārraidīti 
38 raidījumi par valsts aizsardzības tematikas aktu-
alitātēm Latvijas novados � Kurzemē, Latgalē un 
Vidzemē. 

Īstenojot NBS profesionalizācijas plānu, 2005. 
gadā pēc NBS RAC pasūtījuma organizēta īs met-
rā�as videoÞ lmas «Sekojot mērķim» uzņem �ana. 

Lai Rīgas skolas nodro�inātu ar iepriek�ējos 
gados producētām dokumentālajām videoÞ lmām 
par Latvijas militāro vēsturi, uzsākta sadarbība 
ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta videocentru. 

Aģentūra piedalās arī ministrijas rīkoto infor-
matīvo konferenču organizē�anā, kā arī izskata 
un vērtē iesniegtos sabiedrisko attiecību projektu 
pie teikumus, kuri pēc izvērtē�anas tiek virzīti gala 
lēmuma pieņem�anai Sabiedrisko attiecību pa do-
mē. 2005. gadā iesniegti un izskatīti 42 sabiedrisko 
attiecību projekti, uzsākti un realizēti 19 projekti, 
no tiem � trīs Þ lmas un divi TV raidījumi, trīs kon-
ferences un semināri, pieci pasākumi un nomet nes, 
viens konkurss un pieci izdevējdarbības projekti. 

Valsts aģentūras «Tēvijas sargs» Þ lmē�anas grupa 
gatavo kārtējo materiālu. 2005.gada aprīlis. 



44     Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2005. gada publiskais pārskats 



 Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2005. gada publiskais pārskats 45

 11. nodaļa

Nacionālie bruņotie 
spēki

Ņemot vērā valsts aizsardzības koncepcijā no-
teiktos principus, kā arī NATO un ES attīstības ten-
dences, 2005. gada jūnijā MK apstiprināja Latvi-
jas NBS vidēja termiņa attīstības plānu 2005.�
2008. gadam, kur� nosaka attīstības mērķus un prio-
ritātes, kas īstenojami, lai nodro�inātu NBS likumā 
noteikto uzdevumu veiksmīgu izpildi. 

2005. gadā ir izveidots NBS Apvienotais �tābs, 
veiksmīgi turpināta NBS modernizācija un profe-
sionalizācija � rekrutē�anas sistēmas un ka ravī-
ru sociālo garantiju attīstība, apmācība, bruņo ju-
ma un aprīkojuma nodro�inā�ana un piln veido-
�ana, NBS kaujas, kā arī kaujas atbalsta un nodro-
�inājuma spēju paaugstinā�ana. Notikusi bru ņoto 
spēku vienību sagatavo�ana pilnvērtīgai dalībai 
starptautiskajās operācijās, kā arī NATO spēku 
attīstības mērķu izpilde. 

NBS Apvienotais �tābs

Bruņotos spēkus vada NBS komandieris, kur� 
ir tie�i pakļauts aizsardzības ministram. Koman-
diera nepārtrauktas vadības un kontroles iespēju 
nodro�ina NBS Apvienotais �tābs. Tā galvenais uz-
devums ir sagatavot lēmumu pieņem�anai nepie-
cie�amo informāciju, dokumentus un priek� li ku-
mus, nodro�ināt NBS komandiera pavēļu un rīko-
jumu izpildes kontroli. 

Pilnveidojot NBS Apvienotā �tāba struktūru, 
vērā tiek ņemta NATO noteiktā prioritāte � augstas 
kvalitātes izvēr�amu militāro spēku sagatavo�ana. 
Militāro spēju attīstībā un pilnveido�anā svarīgas ir 
gan vadības un kontroles struktūras, gan sakaru un 
informācijas pārraides sistēmu attīstība. Tas nosaka 
nepiecie�amību tālāk attīstīt NBS Apvienotā �tāba 
struktūru. 

NBS Apvienotais �tābs ir atbildīgs par NBS 
militārās darbības (operatīvo) plānu izstrādi, NBS 
kolektīvo mācību plāno�anu, apvienoto mācību 
norisi un operacionālās darbības koordināciju un 
kontroli. Tajā proporcionāli jābūt ietvertiem visu 
spēku veidu un atsevi�ķu vienību pārstāvjiem, kuri 

Nacionālo bruņoto spēku organizatoriskā struktūra
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krīzes laikā varēs iekļauties Apvienoto operāciju 
centra (AOC) struktūrā. 

NBS Apvienotā �tāba funkcionālais iedalī-
jums:
! NBS attīstības plāno�ana. 

NBS attīstības plāno�anu sadarbībā ar Perso nāl-
sastāva departamentu, Nodro�inājuma departa-
mentu, Finan�u un bud�eta plāno�anas depar ta-
 men tu organizē Stratēģiskās plāno�anas depar-
ta  ments. �o departamentu pamatuzdevums ir 
izstrā dāt NBS attīstības plānus, nosakot NBS at-
tīstības priori tātes un uzdevumus, personāla po-
litiku, ma te  riāl tehnisko līdzekļu un Þ nansiālo 
resursu iz man  to�anu; 

! NBS operatīvā plāno�ana. 
NBS operatīvo plāno�anu sadarbībā ar Militā-
 rās izlūko�anas departamentu un Sakaru un 
in formā  tikas departamentu nodro�ina Ope ra tī-
vās plā no �anas departaments. �o departamen-
tu galve nais uzdevums ir izveidot un ieviest 
NBS apak� vie nību vadības, kontroles un ope-
rā ciju plāno �anas sistēmu, kā arī nodro�ināt 
NBS kau jas un kaujas atbalsta speciālo jomu/
dienestu attīstības plāno�anu un darbības koor-
di nāciju. 

Galvenie NBS �tāba darbības rezultāti 2005. 
gadā:
! turpināta Sakaru un informācijas pavēlniecības 

izveide,
! izplānots personālsastāvs dienestam NATO �tā-

bos un ES militārajās pārstāvniecībās (51 kara-
vīrs),

! izveidots plāns NBS vienību pārējai uz profe-
sionālo militāro dienestu,

! NBS karavīri sagatavoti dalībai NATO, ES, 
daudz   nacionālo spēku, kā arī Eiropas Dro�ī bas 
un sadarbības organizācijas (EDSO) starptau-
tiska jās operācijās,

! atbilsto�i saņemtajiem lūgumiem izpildīts 
NATO un programmas «Partnerattiecības mie-
ram» (PfP) pasākumu plāns,

! uzsākta Baltijas sakaru sistēmas (BALTCCIS) 
ievie�ana,

! sākta masveida iznīcinā�anas ieroču brīdinā-
�anas sistēmas plāna izstrāde un tā integrācija 
BALTCCIS sistēmā,

! ieviests sakaru attīstības (NISA) projekts, izvei-
dots kopējs NBS elektroniskā pasta un direktori-
ju serviss,

! sākta NBS Þ ksēto un izvēr�amo taktisko sakaru 
tīklu attīstība;

! sagatavots uzņēmējvalsts atbalsta (UVA) plāns,
! izstrādāta vienību pārvieto�anas koncepcija uz/

no operāciju rajona,
!  uzsākta NBS medicīnas punktu sertiÞ kācija,
! veikta militārā medicīniskā personāla sertiÞ kā-

cija. 

Sauszemes spēki

Sauszemes spēki ir viena no NBS galvenajām sa-
stāvdaļām, kuras pamatu veido topo�ā Kājnieku bri-
gāde. Ilgtermiņa perspektīvā � līdz 2020. gadam � 
Kājnieku brigāde ir jāattīsta par kaujasspējīgu meha-
nizēto kājnieku brigādi, kas piedalās valsts teritori-
jas aizsardzībā un ir spējīga patstāvīgi uzturēt atse-
vi� ķas vienības starptautiskajās operācijās. 

2005. gadā tika veiksmīgi paveikti darbi, lai no 
2006. gada 1. janvāra Sauszemes spēki un Zemessar-
dze varētu pastāvēt kā atsevi�ķas vienības. 

Galvenie Sauszemes spēku (SZS) darbības re-
zultāti 2005. gadā:
! SZS karavīri sagatavoti un nosūtīti OIF misijā 

Irākā,

NBS Sauszemes spēku 1. kājnieku bataljona karavīri 
nodarbībās Āda�u poligonā. 2005. gada  oktobris. 
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! atsevi�ķi SZS karavīri sagatavoti un nosūtīti 
ISAF misijā Afganistānā,

! atsevi�ķi SZS karavīri un speciālisti sagatavoti 
un nosūtīti KFOR misijā Kosovā,

! sākta viena vieglo kājnieku bataljonu sagata-
vo �ana dalībai NATO vadītajās militārajās ope-
rācijās,

! izstrādāta SZS brigādes nodro�inājuma sistē mas 
koncepcija,

! turpināta SZS kājnieku brigādes �tāba un �tāba 
rotas personālsastāva atlase un apmācība. 

Zemessardze

Zemessardzes galvenie uzdevumi ir pildīt NBS 
kaujas atbalsta un kaujas nodro�inājuma funkci jas 
un sniegt atbalstu Sauszemes spēku regu lārajām 
vienībām, veicot valsts sauszemes teritorijas aiz-
sar dzību militārā apdraudējuma gadījumā. Ze-
mes sardze sniedz atbalstu sabiedrībai, piedaloties 
krī�u situāciju novēr�anā, atbalstot Valsts polici-
ju sabiedriskās kārtības uzturē�anā un apsargājot 
valsts dro�ībai svarīgus objektus. 

Saskaņā ar NBS vidēja termiņa attīstības plānu 
tiks turpināta Zemessardzes specializēto bataljonu 
attīstība: In�eniertehniskais bataljons, Aizsardzības 
pret masu iznīcinā�anas ieročiem bataljons, Pret-
gaisa aizsardzības bataljons, Artilērijas bataljons un  
Uzņēmējvalsts atbalsta un apgādes bataljoni. 

Pārskata gadā Zemessardze veica vienas pro-
fesionālā dienesta rotas atlasi un komplektāciju no 
ārrindas zemessargiem. Pēc nokomplektē�anas un 
speciālās apmācības 2005. gada augustā pro fesio-
nālā dienesta rota tika nosūtīta dalībai starp tau tis-
kajā miera nodro�inā�anas operācijā Kosovā. �īs pro-
fesionālās dienesta rotas sastāvā bija 77 zemessargi, 
kuri dienesta pienākumus pilda no pamatdarba 
brīvajā laikā, un 22 profesionālā dienesta karavīri. �ī 
bija pirmā reize, kad vienība, kura tika komplektēta 
no ārrindas zemessargiem, patstāvīgi darbojas 
starptautiskā operācijā ārpus Latvijas robe�ām. 

2005. gadā 562 zemessargi iesaistījās janvāra 
vētras seku likvidē�anā, savukārt pavasarī Zemes-
sardze piedalījās plūdu seku likvidē�anā � cilvil-
iedzīvotāju evakuācijā bija nodarbināti 11 zemes  sar-
gi. Sadarbībā ar policiju, iesaistot 188 ze messar gus, 
2005. gadā 17 reizes tika meklēti pazu du�i cilvēki. 

Galvenie Zemessardzes (ZS) darbības rezultāti 
2005. gadā:
! uzsākta civilmilitārās sadarbības (CIMIC) fun k-

cionālo speciālistu atlase un datu bāzes izveide,
! sagatavoti CIMIC speciālisti dalībai NATO 

operācijās brigādes �tāba līmenī,
! veikta ZS bataljonu specializācija pretgaisa aiz-

sardzības, in�eniertehniskajā, artilērijas, aiz sar-
dzības pret masu iznīcinā�anas ieročiem un uz-
ņemo�ās valsts atbalsta jomā,

! sagatavots viens nesprāgu�ās munīcijas neitra-
lizē�anas vads dalībai NATO vadītajās mili tā-
rajās operācijās. 

2005. gadā Zemessardze Latvijas teritorijā iz-
nī cināja 509 847 nesprāgu�us sprādzienbīstamus 
priek�metus. 

Gaisa spēki

Gaisa spēki veic Latvijas Republikas valsts gai-
sa telpas novēro�anu un kontroli, sniedz pret gaisa 
aizsardzības atbalstu Sauszemes spēku vienī bām, 
piedalās meklē�anas un glāb�anas operācijās virs 
sauszemes un jūras. 

Gaisa spēki veic valsts gaisa telpas novēro�anu, 
izmantojot bruņojumā eso�ās militārās radio lokā-
cijas iekārtas. Reģionālajā gaisa telpas novēro�anas 
un koordinācijas centrā notiek radaru datu apstrā-
de no visām trim Baltijas valstīm un veidota atpa-
zītā gaisa telpas aina. Baltijas valstu gaisa tel  pas 

ZS 54. ITB mācības Lielvārdē. 2005. gada septembris
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kontroli nodro�ina NATO gaisa telpas pat rulē �anas 
operācija. 

Lai nodro�inātu militāro gaisakuģu lidojumus 
un to vadību, 2005. gadā sākta ieroču vadības spe-
ciālistu sagatavo�ana Dānijā, Lietuvā, Norvēģijā, 
Vācijā un lidotāju sagatavo�ana Ukrainā. Pretgai-
sa aizsardzības diviziona karavīri sāka apmācības 
kursu par tuvās darbības pretgaisa aizsardzības 
sistēmām RBS-70. 

Gaisa spēki, izmantojot aviācijas tehniku, veic 
meklē�anas un glāb�anas darbus Baltijas jūrā, Rīgas 

līcī un uz sauszemes. Sadarbībā ar Katas tro fu medi-
cīnas centru ar Gaisa spēku helikopte ru tiek pārves-
ti smagi slimie, negadījumos un avā rijās cietu �ie 
iedzī votāji no lauku rajoniem uz Rīgas slim nīcām. 
Gai sa spēku karavīri veic arī pārvadā jumus uz Ko-
so vu, no  dro�ina Valsts preziden tes, Latvijas un 
ārvalstu aug stu amatpersonu vizītes Latvijā un ār-
pus tās ro be �ām, kā arī atbalsta NBS vienības un 
Iek�  lietu mi  nistriju. Sadarbībā ar Katastrofu medi-
cīnas centru no dro�ināta 27 pacientu eva ku āci ja, 
kā arī veikti septiņi meklē�anas un glāb�a nas li do-
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! nodro�ināta pieslēg�anās NATO pretgaisa aiz-
sardzības sistēmai (NATINADS),

! sākta nacionālās gaisa telpas vadības un kon-
troles procedūru ievie�ana,

! saņemts un GS sastāvā ieviests ceturtais MI-8 
helikopters,

! turpināta Pretgaisa aizsardzības baterijas izvei-
de un apmācība,

! sākta Taktiskās gaisa kontroles vienības sagata-
vo�ana,

! sākta augstu un ļoti augstu (VHF/UHF) frek ven-
ču radio tīkla «zeme�gaiss�zeme» izveide. 

Jūras spēki

Jūras spēki pilda krasta apsardzes funkcijas, 
nesprāgu�ās munīcijas neitralizē�anas pasākumus 
jūrā un ostās, Latvijas Republikas jurisdikcijai 
pakļauto ūdeņu kontroles un aizsardzības uzde-
vumus, koordinē un veic meklē�anas un glāb�anas 
operācijas jūrā, kā arī piedalās ekoloģisko seku 
likvidē�anā uz jūras (naftas savāk�ana) un nodro-
�ina pretmīnu cīņas kuģu sagatavo�anu dalībai 
starptautiskajās operācijās. 

Galvenie Jūras spēku (JS) darbības rezultāti 
2005. gadā:
! dalībai NATO vadītajās operācijās sākta kuģa 
 M-03 sagatavo�ana,
! naftas savāk�anai sākta kuģa A-90 aprīko�ana,
! turpināta ūdenslīdēju komandas izveide,
! uzstādīta kuģu automātiskās identiÞ kācijas 

sistēma,

jumi. 255 stun  du ilgumā nodro�ināti transpor tē �a-
nas lidojumi AM un NBS vajadzībām, sadarbībā ar 
Iek�lietu mi   nis triju veikti lidojumi ar kopējo ilgu-
mu 73 stundas, ci vil mili tārās sadarbības pasākumu 
il gums bijis 341 stun da, bet gandrīz 41 stundu veik-
ti VIP pārvadāju mi. 

2005. gadā sākta dokumentācijas sagatavo�ana 
gaisa operāciju centra celtniecības projekta izstrā dei. 

Galvenie Gaisa spēku (GS) darbības rezultāti 
2005. gadā:

Gaisa spēku tehnika Lielvārdes lidlaukā.
2005. gada oktobris.

Ūdenslīdēju apmācība Baltijas valstu ūdenslīdēju skolā 
Liepājā. 
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MP piedalījās arī miera uzturē�anas operācijās: 
Kosovā � 10 policisti, EUFOR starptautiskajā ope-
rā cijā Bosnijā un Hercegovinā � divi policisti un 
KFOR daudznacionālo spēku Dānijas bataljo na 
sastāvā (BALTSQN-12) � trīs policisti. 2005. ga-
dā tika sagatavots arī MP vads dalībai NATO ope-
rācijās. 

Saeimas un Valsts prezidenta dro�ības dienests

Saeimas un Valsts prezidenta dro�ības die-
nests nodro�ina Saeimas deputātu, Saeimas prezi-
dija, Saeimas institūciju (objektu) aizsardzību (ap-
sar dzi), kā arī Valsts prezidenta, viņa ģimenes 
locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts pre-
zidenta rezidences aizsardzību (apsardzi). Tāpat 
tiek nodro�ināta Valsts prezidenta, Saeimas viesu 
un prezidenta uzaicināto ārvalstu amatpersonu 
un starptautisko organizāciju pārstāvju apsardze 
atbilsto�ā līmenī. 

Galvenie Saeimas un Valsts prezidenta dro�ības 
dienesta (SVPDD) darbības rezultāti 2005. gadā:
! turpināta Improvizēto spridzinā�anas ierīču 

neitralizē�anas (ISIN) vada komandu speciali-
zā  cija bioloģisko, ķīmisko, radioaktīvo un zem-
ūdens improvizēto spridzinā�anas ierīču neitra-
li zācijā,

! uzsāktas apmācības ISIN operāciju veik�anai,
! nodro�ināta AM un NBS komandiera uzaicināto 

ārvalstu amatpersonu un starptautisko organi-
zāciju pārstāvju apsardze. 

2005. gadā SVPDD vadīja NBS atbalstu ASV 
prezidenta vizītei Latvijā, nodro�ināja 62 Latvijas 
amatpersonu ārvalstu vizītes un 22 ārvals tu pār-
stāvju vizītes Latvijā, kā arī 384 citus pasāku mus. 

Nodro�inājuma pavēlniecība

Nodro�inājuma pavēlniecība nodro�ina cen-
tra lizētu NBS vienību apgādi ar materiāli tehnis-
kajiem līdzekļiem, materiālu iegādi, uzglabā�anu, 
apkopi un remontu, personāla un materiāli tehnis-
ko līdzekļu transportē�anu un NBS personāla medi-
cīnisko aprūpi. 

! turpināta Jūras novēro�anas sistēmas attīstība,
! uzsākta datu bāzes izveide par Latvijas ostās 

ienāko�ajiem un no tām izejo�ajiem kuģiem 
saskaņā ar ISPS kodeksa prasībām. 

2005. gadā Jūras spēki ar Baltijas valstu mīnu 
kuģu eskadras kuģiem piedalīju�ies 15 starp tau-
tiskajās mācībās, kā arī izglābu�i jūrā 79 cilvē kus. 

Militārā policija

Militārā policija (MP) pilda militārās disciplīnas 
un likumības nodro�inā�anas funkcijas ar izziņas 
iestādes un operatīvās darbības subjekta tiesībām, 
sagatavo MP vienības dalībai starptautiskajās ope-
rācijās. Tā veic militāro un valsts stratēģiski svarīgo 
objektu apsardzi, pavada (eskortē) un apsargā mili-
tārā transporta kolonnas, militārās kravas, svarīgas 
valsts un ārvalstu amatpersonas. 

2005. gadā MP apsargāja septiņus stacionāros 
objektus, nodro�ināja 217 da�ādu veidu eskortus 
un 24 kārtības nodro�inā�anas pasākumus. 

Veicot izziņas dienesta darbu, MP 2005. ga dā 
izskatījusi 156 materiālus un ierosinājusi 77 kri mi-
nāllietas. 

Militārās policijas patruļa mācībās «Baltic Zenith 2005» 
Liepājas rajonā, �ķēdē. 2005. gada oktobris. 
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Galvenie Nodro�inājuma pavēlniecības darbī-
bas rezultāti 2005. gadā:
! veiktas materiāltehnisko līdzekļu (MTL) iegādes 

NBS vienībām saskaņā ar 2005. gada centralizēto 
iepirkumu plānu,

! uzsākta Pārvieto�anas kontroles grupas izveide 
dalībai starptautiskajās militārajās operācijās 
NATO spēku sastāvā,

! sagatavots nacionālā atbalsta elements NBS vie-
nību atbalstam starptautiskajās militārajās ope-
rācijās,

! uzsākta projekta izpilde par personālsastāva 
de leģē�anu starptautiskajām Jūras spēku vienī-
bām NATO spēku sastāvā,

! turpināta automatizētās nodro�inājuma infor-
mācijas un vadības sistēmas ievie�ana,

! veikta NBS MTL noliktavu tehniskā inventa-
rizācija. 

Mācību vadības pavēlniecība

Mācību vadības pavēlniecība nodro�ina dok-
 trīnu sistēmas izveidi, izstrādi un ievie�anu NBS, 
izstrādā atsevi�ķu spēku veidu vienību un apak�-
vienību kaujas reglamentus, mācību lite ra tūru, sa-
ga  tavo mācību programmas, izstrādā vienotas ka-
ra vīru izglītības un apmācības prasības. �ī struktūr-
vienība veic arī virsnieku un instruktoru da�āda 
līmeņa militāro sagatavo�anu, kareivju individuā-
lo un speciālo apmācību. Karavīru sagatavo�anai 
pa kā peniski tiek ieviesta simulatoru izmanto�ana 

mācī bu procesā, savukārt vienlaikus ar virsnieku 
un instruktoru apmācību plāno�anu notiek arī 
apmā  cību analīze un kontrole. 

Galvenie Mācību vadības pavēlniecības darbī-
bas rezultāti 2005. gadā:
! Nacionālajā aizsardzības akadēmijā apmācīti 

362 karavīri, Mobilo strēlnieku bataljonā � 
1044 karavīri, Jūras spēku mācību centrā � 504 
karavīri, NBS instruktoru skolā � 355 karavīri, 
Nesprāgu�as munīcijas neitralizē�anas skolā � 
429 karavīri, NBS sakaru skolā � 289 karavīri, 
bet NBS valodu skolā � 481 karavīrs,

! izpildīta Starptautiskā militārās izglītības un 
apmācības programma (IMET) � 56 karavīri,

! nodro�ināta 501 karavīra atlase profesionālajam 
dienestam,

! sagatavots un apstiprināts NBS Militārās apmā-
cības pagaidu reglaments,

! izstrādāta rotas līmeņa taktiskā doktrīna,
! uzsākta bataljona līmeņa taktiskās doktrīnas un 

pretgaisa aizsardzības doktrīnas izstrāde,
! sākta NBS vienību kaujas gatavības izvērtē�anas 

sistēmu (Combat Readiness Evaluation) veido�ana 
saskaņā ar NATO Sabiedroto operāciju pavēlnie-
cības starpposma spēku standartiem (ACO Inter-
im Force Standards),

! sākta iegādātā ekipējuma tehniskās dokumen-
tācijas izstrāde, pielāgojot to NBS vajadzībām,

! sākta speciālo operāciju doktrīnas pārstrā dā�a-
na,

! uzsākta NBS tālmācības centra izveide. 

NBS Sauszemes spēku 1.kājnieku bataljona karavīru mācības Āda�u poligonā. 2005. gada oktobris.






