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Aizsardzības ministrijas
valsts sekretāra ievads

Cienījamie Aizsardzības ministrijas 2015. gada
publiskā pārskata lasītāji!

Aizvadītajā gadā Aizsardzības ministrijas prio-
ritāte bija Latvijas kaujas spēju stiprināšana un
kaujas gatavības palielināšana. Šim mērķim
tika pieņemts svarīgs lēmums par aizsardzības
budžeta palielināšanu, pakāpeniski sasniedzot
2% no iekšzemes kopprodukta 2018. gadā.

Nacionālo bruņoto spēku spēju stiprināšanai
2015. gadā tika turpināts darbs gan pie Nacio-
nālo bruņoto spēku (t.sk. Zemessardzes) jaunu
spēju attīstības, gan esošo spēju trūkumu no-
vēršanas, t.sk. plānojot iepirkumus nākamajiem
gadiem. 2015. gadā saņemta “Carl Gustav”
munīcija, modernizētas M-14 šautenes un G3
triecienšautenes, kā arī iegādāti 12,7 mm lož-
metēji. Papildus Nacionālie bruņotie spēki strā-
dāja pie Valsts robežsardzes apbruņošanas ar
NATO standartiem atbilstošu bruņojumu. 

Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienī-
bām un Zemessardzei tika papildināts kaujas
individuālās aizsardzības sistēmas ekipējums –
nopirkts kaujas formas tērpa audums, formas
tērpu šūšanas pakalpojums, cimdi, cepures, zā-
baki kā siltam, tā vēsam laikam, kaujas uzkabes
vestes, izdzīvošanas komplekti, maskēšanās
priekšmeti u.c. – kopumā aptuveni 4 milj. EUR
vērtībā. NBS formas tērpa un pārtikas apgādē
Latvijas uzņēmēji ir plaši pārstāvēti.

Aizvadītajā gadā turpinājās darbs pie Nacio-
nālo bruņoto spēku spēju attīstības projektiem
un uzņemošās valsts atbalsta pilnveidošanas:
tika turpināts Gaisa vadības un kontroles sistē-
mas programmatūras bāzēto elementu projekts;
NBS Aviācijas bāzē izbūvēta aviācijas degvie-
las noliktava, vienlaikus uzsākot lidlauka aprī-
košanu ar sakaru, aeronavigācijas un meteo
iekārtām, bāzē tika nodrošinātas iespējas sa-
biedroto karavīru uzņemšanai un izmitināšanai;
turpinājās NBS Sauszemes spēku kājnieku bri-
gādes mehanizācijas projekta pirmās kārtas īs-
tenošana, iegādājoties kaujas izlūkošanas
kāpurķēžu bruņutehniku; Gaisa telpas novēro-
šanas radiolokatoru projekta ietvaros tika at-
klāts gaisa telpas novērošanas radiotehniskais
postenis Ventspilī; pretgaisa aizsardzības spēju
tālākai attīstībai tika noslēgts līgums par raķešu
iegādi tuvās darbības pretgaisa aizsardzības ra-
ķešu sistēmai RBS-70 un vienošanās par uguns
vadības radaru “Sentinel” piegādi, savukārt
Speciālo uzdevumu vienības attīstības projektā
viena kaujas grupa tika sertificēta atbilstoši
NATO standartiem.
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Lai nodrošinātu iespēju plašāka mēroga apvie-
noto militāro mācību rīkošanai un izpildītu ne-
pieciešamās prasības, papildus tika uzsākti
Ādažu un Lāčusila militāro poligonu paplašinā-
šanas darbi, proti, Ādažu poligonu plānots pa-
lielināt par ~5200 ha, savukārt Lāčusila poligonu –
par 3300 ha.

Atturēšanas politikas īstenošanai un mūsu re-
ģiona aizsardzības spēju stiprināšanai 2015.
gadā tika ieviesti NATO samita Velsā pieņemtie
lēmumi, t.sk. NATO Kaujas gatavības paaugsti-
nāšanas rīcības plāns. Balstoties uz šiem būtis-
kajiem lēmumiem, tiek sekmēta pastāvīga
ilgtermiņa sabiedroto klātbūtne Latvijā, sabied-
roto militārā ekipējuma izvietošana Baltijas re-
ģionā un NATO Baltijas valstu gaisa telpas
patrulēšanas misijas pastiprināšana. 

Gādājot par kaujas spēju pilnveidošanu un
 kaujas gatavības nodrošināšanu, 2015. gadā
 Nacionālo bruņoto spēku karavīri piedalījās 69
dažādās militārās mācībās, no kurām lielākā
daļa bija starptautiskas. Tajās kopā ar Latvijā iz-
vietotajiem NATO valstu spēku kontin gentiem,
kā arī citiem starptautiskajiem partneriem tika
trenēta un attīstīta sadarbība dažādās aizsardzī-
bas jomās. Lielākās no militārajām mācībām:
“Arrcade Fusion 2015”, “Baltic Host 2015”,
“Summer Shield XII”, “Saber Strike 2015”,
“Lielais zobens 2015”, “Sudraba bulta 2015”,
“Detonators 2015” u.c.

Līdzdarbojoties starptautiskajās aktivitā-
tēs, 2015. gadā Latvija ar 64 karavīriem
 piedalījās četrās starptautiskajās operācijās: 
NATO militārās apmācības misijā Afganistānā

 “Resolute Support”, ES apmācības misijā Mali
un ES pretpirātisma operācijā “Atalanta” pie
Somālijas krastiem, kā arī jaunajā ES jūras
spēku operācijā Vidusjūrā.

Aizvadītā gada pirmajā pusē Latvijas preziden-
tūras Eiropas Savienības Padomes ietvaros Aiz-
sardzības ministrija sekmīgi aktualizēja nozarei
prioritāro jautājumu risināšanu. Tie bija ES–
NATO un ES–ASV sadarbības veicināšana,
kiberdrošības stiprināšana, kā arī hibrīdap-
draudējuma novēršanas jautājumi.

Lai nodrošinātu NATO kolektīvo aizsardzību,
turpinājām ar sabiedrotajiem trenēt kopīgu rī-
cību valsts aizsardzībai. Šis process ietvēra gan
kopīgas komandvadības un sakaru sistēmas un
procedūru ieviešanu, vienotu un tūlītēju lēmumu
pieņemšanu, kā arī valsts apdraudējuma gadī-
jumā spēju un gatavību saskaņoti rīkoties.

Aizvadītajā gadā notika intensīvs darbs saistībā
ar Valsts aizsardzības stratēģisko pamatprincipu
un prioritāšu precizēšanu un apspriešanu, kā arī
valsts aizsardzības pasākumu definēšanu. Esmu
gandarīts, ka Valsts aizsardzības koncepcija
2016.–2020. gadam ir izstrādāta un apstiprināta.
Uz tās pamata šobrīd precizējam NBS attīstības
plānu, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības kon-
cepcijā minēto stratēģisko virzienu un pasākumu
īstenošanu.  

2016. gadā ir plānotas vairākas Nacionālo
bruņoto spēku spēju attīstībai būtiskas ekipē-
juma piegādes. 2016. gadā turpinās arī dažādi
infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas iesākti
jau 2015. gadā. 



7Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats

Gādājot par ātras reaģēšanas kaujas spējām un
decentralizētas kaujas vadības sistēmu Nacionā-
lajos bruņotajos spēkos, 2016. gadā pastiprināti
attīstām NBS Sauszemes spēku kājnieku bri-
gādi, Speciālo uzdevumu vienību un Zemessar-
dzi. Būtiska valsts aizsardzības daļa ir labi
sagatavoti rezerves karavīri un Jaunsardze, ko
apmācīs arī kiberaizsardzībā. Turpinās Baltijas
valstu militārā integrācija. 

Rūpējoties par virtuālās vides aizsardzību, 2016.
gadā turpinām pilnveidot spējas reaģēt uz kiber-
drošības incidentiem, lai tos novērstu, kā arī ie-
viešam atbildīgu drošības nepilnību atklāšanas
procesu. Lai nodrošinātu visaptverošu militāro
ģeotelpisko informāciju, norit darbs pie vairāku

būtisku kartogrāfijas un ģeotelpiskās informāci-
jas materiālu un instrumentu izstrādes, t.sk. tiks
sagatavota Baltijas jūras un Latvijas piekrastes
teritorijas karte.

Gādāsim, lai Latvijas Nacionālie bruņotie spēki
būtu spēcīgi un nodrošinātu Latvijas aizsar-
dzību. Latvija un tās aizsardzības nozare ir uzti-
cams un labs partneris mūsu sabiedrotajiem
NATO un citur pasaulē!

Ar cieņu

valsts sekretārs Jānis Garisons
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1. nodaļa

1. Aizsardzības ministrijas
darbības vispārīgs 
raksturojums  

1.1. Aizsardzības ministrijas 
juridiskais statuss

Aizsardzības ministrija (AM) ir vadošā valsts
pārvaldes iestāde valsts aizsardzības nozarē. AM
ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts
pārvaldes iestādēm.

AM darbu vada aizsardzības ministrs, savukārt
administratīvo darbu vada un ministrijas funkciju
izpildi nodrošina valsts sekretārs. Saikni starp
ministru un Saeimu nodrošina parlamentārais
sekretārs.

AM administratīvo vadību 2015. gadā nodroši-
nāja četri valsts sekretāra vietnieki (politikas jau-
tājumos, nodrošinājuma jautājumos, finanšu
jautājumos un administratīvajos un juridiskajos
jautājumos), izpildsekretārs militāro spēju attīs-
tības jautājumos, 11 departamentu direktori un
četri patstāvīgo nodaļu vadītāji.

1.2. Politikas jomas, funkcijas 
un uzdevumi

AM izstrādā valsts aizsardzības politiku, orga-
nizē un koordinē valsts aizsardzības politikas
īstenošanu, valsts politikas īstenošanu ģeodē-
zijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas
jomā, militārās izglītības un zinātnes jomā, kā
arī koordinē nacionālo kiberdrošības politiku.
AM plāno Nacionālo bruņoto spēku (NBS)

 vidēja un ilgtermiņa spēju attīstību – infrastruk-
tūru, personālu, finanses un nodrošinājumu ar
materiāltehniskajiem līdzekļiem.

Lai izpildītu šīs funkcijas, ministrija veic šādus
uzdevumus:
• nodrošina NBS attīstību un atbilstību Zie-

meļatlantijas līguma organizācijas (NATO –
North Atlantic Treaty Organization) noteik-
tajām militārajām spējām;

• sagatavo Militāro draudu analīzi, izstrādā
Valsts aizsardzības koncepciju (VAK) un
Valsts aizsardzības plānu, NBS attīstības
plānu, NBS mobilizācijas plānu un Uzņemo-
šās valsts atbalsta (UVA) plānu; 

• nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā perso-
nāla pārvaldes un militārās izglītības politikas
izstrādi; 

• piedalās NATO, Eiropas Savienības (ES) un
citu starptautisko drošības un aizsardzības or-
ganizāciju drošības un valsts aizsardzības po-
litikas veidošanā; 

• nodrošina divpusējo un daudzpusējo valstu
sadarbību atbilstoši valsts aizsardzības poli-
tikas prioritātēm; 

• nodrošina Latvijas līdzdalību starptautiskajos
drošības un aizsardzības pasākumos; 

• plāno NBS dalību starptautiskajās operācijās;
• vada NBS mobilizāciju un to ārvalstu bruņoto

spēku piesaistīšanu, par kuru atbalsta nepie-
ciešamību nolēmis Ministru kabinets (MK); 

• izstrādā valsts aizsardzības tehniskā nodroši-
nājuma un apgādes pamatnostādnes, nosaka
NBS vadlīnijas, kā arī izstrādā konceptuālos
dokumentus nodrošinājuma un apgādes
jomā; 

• veido politiku karavīru sociālo garantiju
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 jautājumos un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā nodrošina NBS personālsastāvam so-
ciālās garantijas; 

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniedz
ārvalstu bruņotajiem spēkiem atļauju bruņo-
juma ievešanai Latvijas Republikā vai izve-
šanai no tās, uzskaita un kontrolē ievesto
bruņojumu; 

• normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un
kārtībā izsniedz atļaujas (licences) atsevišķu
veidu komercdarbībai; 

• nodrošina normatīvo aktu projektu izstrādi,
kā arī nozares metodisko vadību un pārrau-
dzību ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā; 

• izstrādā jaunatnes militāri patriotiskās audzi-
nāšanas politikas pamatnostādnes; 

• koordinē sadarbību ar zinātniskām organizā-
cijām valsts aizsardzības jomā;

• izstrādā pamatnostādnes sabiedrības informē-
šanai par valsts aizsardzības un starptautiskās
drošības politikas jautājumiem;

• koordinē informācijas tehnoloģiju drošības
politikas veidošanu un īstenošanu.

1.3. Darbības virzieni, prioritātes, 
budžeta programmas

2015. gada laikā, atbilstoši reaģējot uz nesta-
bilo drošības situāciju pasaules mērogā, Latvi-
jas un NATO apkārtnē, tika aktīvi strādāts pie
valsts aizsardzības finansējuma pakāpeniskas
palielināšanas, plānojot sasniegt 2% no iekšze-
mes kopprodukta (IKP) jau 2018. gadā. Arvien
lielāku uzmanību AM veltījusi valsts pašaizsar-
dzības spēju attīstībai un kaujas gatavības stip-
rināšanai. Starp nozīmīgākajiem NBS spēju
uzlabošanas virzieniem ir uzņemošās valsts

 atbalsts, agrās brīdināšanas un situācijas izprat-
nes nodrošināšana, kā arī kaujas gatavības pa-
augstināšana. Līdztekus tika turpināts darbs pie
jau esošo projektu īstenošanas un militāro spēju
uzturēšanas. 

Kā galvenie AM darbības virzieni aizvadītajā
gadā izceļami:
• Gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsar-

dzības spēju attīstīšana;
• Sauszemes spēku (SzS) attīstība un NBS me-

hanizācijas projekta turpināšana;
• Speciālo uzdevumu vienības (SUV) attīstība;
• Zemessardzes (ZS) lomas stiprināšana valsts

aizsardzībā; 
• Infrastruktūras attīstīšana un uzņemošās

valsts atbalsta pilnveidošana, lai veicinātu sa-
biedroto spēku klātbūtni;

• Kaujas spēju uzturēšana un attīstība, t.sk.
stiprinot Baltijas valstu sadarbību;

• Dalība starptautiskajās operācijās un ātrās
reaģēšanas spēkos;

• NBS karavīru dienesta infrastruktūras uzla-
bošana un noliktavu sistēmas sakārtošana;

• Jaunatnes iesaiste militāri patriotiskajā audzi-
nāšanā.

2015. gadā AM budžets bija sadalīts astoņās
budžeta programmās:
• Valsts drošības aizsardzība;
• Kara muzejs;
• Nacionālie bruņotie spēki;
• Ģeodēzija un kartogrāfija;
• Valsts aizsardzības politikas realizācija;
• Militārpersonu pensiju fonds;
• Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana;
• Jaunsardzes centrs;

1. nodaļa
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1. nodaļa

• Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs;
• Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu

projektu un pasākumu īstenošana;
• Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinan-

sētie projekti;
• Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības

 Padomē nodrošināšana 2015. gadā;
• Nozaru vadība un politikas plānošana;
• Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlieto-

jums.

1.4. 2015. gada galvenie uzdevumi

Galvenie aizsardzības nozares uzdevumi
2015. gadā bija:
• Gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsar-

dzības spēju attīstība, noslēdzot līgumu par
sistēmu iegādi;

• ZS apmācību procesa pilnveidošana un tā
kvalitātes uzlabošana;

• ZS paaugstinātas gatavības vienību izveides
turpināšana, t.sk. nepieciešamās apmācības
nodrošināšana;

• SzS kājnieku brigādes (KBde) mehanizācijas
projekta īstenošana, uzsākot nepieciešamā pa-
pildu ekipējuma iegādi, infrastruktūras izveidi
un personāla apmācību. Gada nogalē saņem-
tas pirmās kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bru-
ņutehnikas vienības;

• NBS kopējās kaujas gatavības paaugstinā-
šana un pārbaude;

• Kiberdrošības spēju attīstīšana un kiberaiz-
sardzības vienības tālāka izveide;

• NBS komandvadības un sakaru sistēmas at-
tīstība un pilnveide;

• Jaunsardzes kustības stiprināšana un pieeja-
mības veicināšana;

• UVA pilnveidošana un infrastruktūras attīs-
tība, t.sk. Ādažu bāzes un Lielvārdes lidlauka
infrastruktūras attīstība;

• Dalība dažāda līmeņa nacionālajās un starp-
tautiskajās mācībās, t.sk. Latvijas dalība
NATO ātrās gatavības spēku sertificēšanas
mācībās “Trident Juncture” ar apmēram 230
karavīru ieguldījumu Baltijas bataljona sa-
stāvā. Savukārt 2015. gada jūnijā Baltijas val-
stīs un Polijā tika organizētas Amerikas
Savienoto Valstu (ASV) vadītās apvienotās
sauszemes un gaisa spēku militārās mācības
“Saber Strike 2015”, kurās piedalījās vairāk
nekā 6000 karavīru no Kanādas, Dānijas,
Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietu-
vas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Slovēni-
jas, Lielbritānijas un ASV;

• Dalības turpināšana NATO vadītajā starptau-
tiskajā apmācību misijā “Resolute Support”
(RS) Afganistānā, ES “Atalanta” operācijā
un ES apmācības misijā Mali (EUTM Mali);

• Dalības turpināšana NATO un ES ātrās rea-
ģēšanas spēkos, nodrošinot ieguldījumu
NATO ātrās reaģēšanas spēkos ar Militārās
policijas (MP) vadu un pretmīnu kuģi, kā arī
nodrošinot Latvijas dalību Zviedrijas vadītajā
ES Kaujas grupā;

• Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošana,
veicinot ES dalībvalstu un partnervalstu no-
turību pret hibrīddraudiem, ES–NATO un ES–
ASV sadarbību, kā arī uzlabojot kiberdrošību.

1.5. Aizsardzības ministrijas
padotībā esošās iestādes

2015. gadā AM padotības iestāžu skaits nemai-
nījās, bet vienā iestādē notika funkciju pārdale:



11Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats

1. nodaļa

• Latvijas Kara muzejs (LKM) veicina sabied-
rības izglītošanu, vāc, saglabā, pēta, izstāda
un popularizē ar Latvijas militāro un politisko
vēsturi saistītās garīgās un materiālās liecī-
bas.

• Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
(LĢIA) īsteno valsts politiku ģeodēzijas, kar-
togrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā,
iegūst, apstrādā un uztur ģeodēziskos un kar-
togrāfiskos pamatdatus militārajām un civila-
jām vajadzībām, kā arī nodrošina ģeotelpisko
pamatdatu informācijas sistēmas darbību.

• Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs (RJC) –
saistībā ar funkciju pārdali no 2016. gada
Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC) – iz-
glīto jaunatni valsts aizsardzības jomā, īste-
nojot Jaunsargu mācību paraugprogrammu,
nodrošina AM un NBS aktualitāšu atspogu-
ļošanu audiovizuālā formā dažādos plašsazi-
ņas līdzekļos un izdod ikmēneša militāro
žurnālu “Tēvijas Sargs”. 2015. gadā RJC pil-
dīja arī uzdevumus, kas saistīti ar rekrutēšanu
NBS. No 2016. gada rekrutēšanas NBS

 funkciju ir pārņēmis NBS Rekrutēšanas un
atlases centrs. 

• Valsts aizsardzības militāro objektu un iepir-
kumu centrs (VAMOIC) organizē valsts mi-
litārās aizsardzības objektu būvniecību,
apsaimnieko aizsardzības nozares nekusta-
mos īpašumus, tajos veic vides aizsardzības
pasākumus, kā arī nodrošina atsevišķas NBS
apgādes funkcijas, tai skaitā publiskā iepir-
kuma procedūru īstenošanu, līgumu pārval-
dību, militāri tehnisko līdzekļu kodēšanu.

• Militārās izlūkošanas un drošības dienests
(MIDD) ir valsts drošības iestāde, kura veic
militāro pretizlūkošanu un izlūkošanu.

Aizsardzības ministram ir tieši pakļauts NBS
komandieris, un ministrs veic civilo kontroli
pār bruņotajiem spēkiem. NBS ir militāro for-
mējumu kopums, kas aizsargā Latvijas valsts
suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās ie-
dzīvotājus no agresijas. NBS veic valsts saus-
zemes, jūras un gaisa teritorijas aizsardzību un
kontroli. NBS veido regulārie spēki, ZS un
NBS rezerve.
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2. Aizsardzības ministrijas finanšu resursi un iestādes darbības
rezultāti

2.1. Aizsardzības ministrijas budžeta finansējums un tā izlietojums

AM no valsts pamatbudžeta līdzekļi tiek piešķirti, pamatojoties uz likumu par valsts budžetu kārtējam
gadam, un tie sastāv no: 

• dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem;
• ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;
• ārvalstu finanšu palīdzības;
• transfertiem.
• ārvalstu finanšu palīdzības;
• transfertiem.

Nr. 
p. k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 

Plāns Faktiskā izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā) 222 848 214 260 056 142 255 333 762

1.1. Dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 218 489 320 255 656 261 252 343 511

1.2. Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 1 438 883 2 226 093 1 505 255

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 496 190 2 021 091 1 345 829

1.4. Transferti 423 821 152 697 139 167

2. Izdevumi (kopā) 222 848 214 260 056 142 254 845 163

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 198 559 170 234 189 767 230 219 387

2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, 
un sociālie pabalsti 10 974 753 14 035 202 11 512 655

2.1.2. Starptautiskā sadarbība 9 012 694 7 647 163 7 190 329

2.1.3. Pārējie uzturēšanas izdevumi 178 571 723 212 507 402 211 516 403

2.2. Kapitālie izdevumi 24 289 044 25 866 375 24 625 776

Aizsardzības ministrijas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (EUR)
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Programma 
«Valsts drošības aizsardzība»

Saskaņā ar Valsts drošības iestāžu likuma 24. panta 5. punktu un MK 2004. gada 26. oktobra notei-
kumu Nr. 887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.5.1. punktu informācija par šīs programmas
izdevumiem ir slepena.

Programmas
kods Programmas nosaukums

Plānotais
budžets
(EUR)

Izdevumu
izpilde
(EUR)

06.00.00. Valsts drošības aizsardzība 9 907 479 9 906 554

12.00.00. Kara muzejs 1 353 063 1 345 577

22.00.00. Nacionālie bruņotie spēki 175 812 104 175 669 101

28.00.00. Ģeodēzija un kartogrāfija 5 541 175 5 293 428

30.00.00. Valsts aizsardzības politikas realizācija 10 061 291 9 556 746

31.00.00. Militārpersonu pensiju fonds 13 453 283 10 930 787

33.00.00. Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana 23 127 888 22 724 965

34.00.00. Jaunsardzes centrs 3 080 726 3 036 237

35.00.00. Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs 5 562 175 5 549 023

70.00.00. Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu
projektu un pasākumu īstenošana 353 117 336 843

73.00.00. Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie
projekti 6 039 562 4 774 304

96.00.00. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē nodrošināšana 2015. gadā 585 550 566 149

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana 4 874 522 4 859 468

99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 304 207 295 981

KOPĀ AM 260 056 142 254 485 163

Aizsardzības ministrijas pārskata gada budžeta programmas 



Programma 
«Kara muzejs»

  No programmas “Kara muzejs” tiek finansēta LKM darbība un biedrība “Brāļu kapu komiteja”.

Programma 
«Nacionālie bruņotie spēki»

Programmā iekļauts finansējums NBS – ir apvienoti visu NBS regulāro spēku vienību un ZS uzturē-
šanas izdevumi un izdevumi starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētajam atalgo-
jumam.

Programma 
«Ģeodēzija un kartogrāfija»

Programmas finansējums piešķirts LĢIA funkciju veikšanai un Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu nodrošināšanai.

Programma 
«Valsts aizsardzības politikas realizācija»

Programmā iekļauts finansējums dalībai NATO pasākumos, informācijas tehnoloģiju drošības veici-
nāšanai Latvijā un iemaksām starptautiskajās organizācijās.
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Budžeta programmas finansējums un tā izlietojums (EUR)

Nr. 
p. k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 

Plāns Faktiskā izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā) 11 053 603 10 061 291 9 556 746

1.1. Dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 11 045 754 10 061 291 9 556 746

1.2. Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 7 849 0 0

2. Izdevumi (kopā) 11 053 603 10 061 291 9 556 746
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2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 838 656 9 794 625 9 327 820

2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, 
un sociālie pabalsti 70 000 70 000 70 000

2.1.2. Starptautiskā sadarbība 9 012 694 7 647 163 7 190 329

2.1.3. Pārējie uzturēšanas izdevumi 1 755 962 2 077 462 2 067 491

2.2. Kapitālie izdevumi 214 947 266 666 228 926

Programma 
«Militārpersonu pensiju fonds»

Programmas uzdevums ir nodrošināt pensiju izmaksu atvaļinātām militārpersonām, valsts obligātās
apdrošināšanas izmaksas, kā arī pabalstu un piemaksu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajai likum-
došanai.

Programma 
«Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana»

No programmas tiek finansēta VAMOIC darbība, kā arī AM remonti, būvniecība, valsts militārās

Nr. 
p. k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 

Plāns Faktiskā izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā) 10 652 187 13 453 283 10 930 787

1.1. Dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 10 652 187 13 453 283 10 930 787

2. Izdevumi (kopā) 10 652 187 13 453 283 10 930 787

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 652 187 13 453 283 10 930 787

2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, 
un sociālie pabalsti 10 652 187 13 453 283 10 930 787

Budžeta programmas finansējums un tā izlietojums (EUR)
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Nr. 
p. k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 

Plāns Faktiskā izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā) 4 889 471 5 562 175 5 549 023

1.1. Dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 4 889 471 5 562 175 5 549 023

2. Izdevumi (kopā) 4 889 471 5 562 175 5 549 023

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 756 288 5 500 726 5 488 473

2.2. Kapitālie izdevumi 133 183 61 449 60 550

aizsardzības objektu apsaimniekošana, iepirkuma procedūru veikšana AM, tās padotībā esošo iestāžu
un NBS vajadzībām.

Programma 
«Jaunsardzes centrs»

No programmas tiek finansēta RJC  (kopš 2016. gada 1. janvāra – JIC)  darbība, t.sk. Jaunsardzes
kustība, sabiedrības informēšanas funkcija un atbalsta Latvijas aizsardzības politikai veicināšana. 

Programma
«Militārie un aizsardzības pārstāvji  ārvalstīs»

Programmā iekļauts finansējums Latvijas aizsardzības atašeju un pārstāvju, kā arī NBS militāro pārstāvju
un NBS militāro pārstāvniecību tehnisko darbinieku darbības nodrošināšanai.

Programma 
“Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”

Programmā iekļauts finansējums Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES
Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sēdēm, kā arī finansējums AM valdījumā esošā
 nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizācijai LIFE programmas ietvaros.
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Nr. 
p. k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 

Plāns Faktiskā izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā) 460 434 585 550 566 149

1.1. Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 460 434 585 550 566 149

2. Izdevumi (kopā) 460 434 585 550 566 149

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 460 434 585 550 566 149

Budžeta programmas finansējums un tā izlietojums (EUR)

Programma
“Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”

No programmas tiek finansēta NATO Drošības investīciju programma (NSIP – NATO Security In-
vestment Programme) militārā lidlauka “Lielvārde” rekonstrukcijai atbilstoši NATO prasībām. Pro-
jekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots NATO un nacionālajām prasībām atbilstošs lidlauks, kā arī
mūsdienīga un daudzfunkcionāla militārā bāze, kas nepieciešama, lai NBS varētu pildīt savus uz-
devumus valsts aizsardzības nodrošināšanai. Realizējot projektu, Latvija izpildīs NATO valsts pa-
sākumus, t.sk., nepieciešamības gadījumā nodrošināt NATO operāciju atbalsta pasākumus un
apkalpot NATO gaisa patrulēšanas lidmašīnas. No programmas tiek finansēti izdevumi, lai nodro-
šinātu dalību Eiropas Komisijas līdzfinansētajā projektā “Vienots informācijas logs jūrniecības un
loģistikas datu administrēšanai” (AnNa – Advanced National Networks for Administrations).

Programma
“Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”

No programmas tika finansēti Latvijas Republikas AM atbildībā esošie pasākumi, kas saistīti ar
Latvijas prezidentūras nodrošināšanu ES Padomē 2015. gadā.

Programma 
“Nozaru vadība un politikas plānošana”

Programmā iekļauts AM centrālā aparāta darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums.
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Nr. 
p. k. Finanšu līdzekļi Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā 

Plāns Faktiskā izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā) 4 550 362 4 874 522 4 878 983

1.1. Dotācija no vispārējiem
 ieņēmumiem 4 520 494 4 860 365 4 859 468

1.2. Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 29 868 14 157 19 515

2. Izdevumi (kopā) 4 550 362 4 874 522 4 859 468

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 541 564 4 868 558 4 853 523

2.2. Kapitālie izdevumi 8 3980 5 964 5 945

Budžeta programmas finansējums un tā izlietojums (EUR)

Programma 
“Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

Programma izveidota, pamatojoties uz MK un Finanšu ministrijas rīkojumiem “Finanšu līdzekļu
pārdale no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””. Finansējums novirzīts:
• lai nodrošinātu MK 2015. gada 6. jūlija rīkojuma Nr. 355 izpildi (informācija dienesta vajadzībām);

protokols Nr. 30 81.§.;
• lai nodrošinātu MK 2015. gada 7. jūlija rīkojuma Nr. 370 izpildi (informācija dienesta vajadzībām);

protokols Nr. 32 44.§.
Pārskata gadā AM centrālais aparāts atbilstoši ministrijas darbības virzieniem un struktūrai īs-
tenoja šādas budžeta programmas:
• programma “Valsts aizsardzības politikas realizācija”;
• programma “Militārpersonu pensiju fonds”;
• programma “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs”;
• programma “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”;
• programma “Nozaru vadība un politikas plānošana”.
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Projekts Pārskata gadā (milj. EUR)

NBS sakaru sistēmas attīstība 2,75

Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide 0,04

1. NBS ilgtermiņa līgumi, t.sk.: 46,82

1.1. NBS regulāro uzdevumu izpildes nodrošinājums 14,78 

1.2. Jauno politikas iniciatīvu (JPI) ilgtermiņa līgumi, t.sk.: 32,04

1.2.1. Paaugstinātas gatavības spēku un sabiedroto klātbūtnes    
nodrošināšana 0,65

1.2.2. SUV spēju attīstība 1,12

1.2.3. ZS attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide     
no 2015. līdz 2018. gadam 1,22

1.2.4. Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa    
aizsardzības spējas 9,38

1.2.5. Komandvadības un sakaru nodrošinājums krīzes situāciju  
vadīšanai 0,54

1.2.6. ZS spēju stiprināšana un efektīvas rezervju sistēmas pilnveidošana 5,28

1.2.7. SzS KBde mehanizācija 13,85

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību projekti

NBS ilgtermiņa saistību projektiem 2015. gadā kopsummā izlietots 49,61 milj. EUR no AM kopējā
budžeta.
2015. gadā NBS ir īstenojusi desmit valsts budžeta ilgtermiņa saistību projektus.
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2.2. Aizsardzības ministrijas 
darbības rezultāti 2015. gadā

Aizsardzības politika

Valsts aizsardzības koncepcijas izstrāde

Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu Saeimai
jāapstiprina VAK ne retāk kā reizi katrā sasau-
kumā līdz sava otrā darbības gada 1. oktobrim.
Tādēļ AM jau 2015. gadā uzsāka darbu pie jaunās
VAK izstrādes, vienlaikus organizējot publisku
diskusiju ciklu, lai veicinātu sabiedrības infor-
mētību par aizsardzības nozarei aktuāliem jau-
tājumiem un sekmētu tās iesaisti dokumenta
izstrādē.

Kopumā tika rīkotas piecas publiskas diskusi-
jas, kurās piedalījās nozares eksperti, politiķi,
sabiedriskās domas veidotāji, pētnieki, diskutējot
par tādiem jautājumiem kā hibrīdkarš, kiberaiz-
sardzība, informācijas telpa, pašaizsardzība, pro-
fesionālais un obligātais militārais dienests.
Diskusijas par jauniešu motivāciju iesaistīties
valsts aizsardzībā notika arī Latvijas augstskolās. 

Diskusiju laikā plašākam sabiedrības lokam
bija iespēja iepazīties ar VAK pamatnostād-
nēm, esošajiem drošības izaicinājumiem, NBS
aizsardzības spēju attīstības un nākotnes izai-
cinājumiem, institucionālo sadarbību, kā arī
starptautiskās sadarbības nozīmi pašreizējos
drošības apstākļos.

Reģionālā sadarbība

Baltijas valstu sadarbība
Tā kā Krievijas politika pēdējos gados ir pa-
sliktinājusi drošības situāciju reģionā, Baltijas
valstu aizsardzības sadarbība koncentrējās uz
koordinētu rīcību, nodrošinot NATO spēku
klātbūtni Baltijā un gatavojoties 2016. gada jū-
lijā paredzētajam NATO valstu samitam. Inten-
sificējusies triju Baltijas valstu sadarbība ar
Poliju un Ziemeļeiropas valstīm – īpaši NATO
partneriem Zviedriju un Somiju. Uzsākta sa-
darbība jomās, kuras ir kritiskas Baltijas val-
stīm, piemēram, pretgaisa aizsardzība, kā arī
intensificēta triju valstu brīvprātīgo militāro or-
ganizāciju sadarbība, ņemot vērā mūsdienu ka-
radarbības mobilitāti.

Baltijas valstis savā starpā koordinējušas palīdzī-
bas sniegšanu Ukrainai, t.sk. militārā personāla
apmācību, humānās un sociālās palīdzības jomā.

2015. gadā sekmīgi turpināja darboties Baltijas
Apvienotā štāba elements, par galveno izvirzot
agrās brīdināšanas informācijas aprites sistēmas
izveidi, UVA koncepcijas izstrādi. Baltijas valstu
jūras spēki sadarbojas, lai nodrošinātu jūras novē-
rošanas datu apmaiņu. Visas trīs valstis 2015.
gadā ir sekmīgi īstenojušas UVA NATO Baltijas
gaisa telpas patrulēšanas misijas rotācijām.

Dalībai NATO Ātrās reaģēšanas spēkos (NRF –
NATO Response Force) 2016. gadā izveidotā
Baltijas valstu kopīgā militārā vienība – Baltijas
bataljons – 2015. gadā sekmīgi aizvadīja sertifi-
cēšanas mācības “Trident Juncture”, kuras nori-
tēja Spānijā.
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Arī Baltijas aizsardzības koledža (BALTDEFCOL –
Baltic Defence College) sekmīgi turpina darbu,
piedāvājot profesionālu militāro izglītību Bal-
tijas valstu, NATO un citu partnervalstu vecā-
kajiem un augstākajiem virsniekiem. 2015. gadā
aizsākās koledžas struktūras pārskatīšana, kas
saistīta gan ar augošajām Baltijas valstu virs-
nieku apmācību vajadzībām, gan nepieciešamību
turpināt piesaistīt NATO/ES, kā arī Austrumu
partnerības valstis.

Divpusējā sadarbība
2015. gadā turpinājās intensīva militārā sadar-
bība ar Latvijas galveno stratēģisko partneri
Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV). Šo
valstu karavīri un vienību ekipējums turpināja
uzturēties Ādažu militārajā bāzē pēc rotācijas
principa. Atkārtoti notika M1 “Abrams” tanku
vada un divu “Bradley” tipa transporta vadu
dalība SzS militārajās mācībās. 

Pirmo reizi notika kaujas helikopteru UH-60
“Blackhawk” izvietošana NBS Aviācijas bāzē,
kas norisinājās visu 2015. gadu un turpināsies
arī 2016. gadā. Pašreiz Lielvārdē atrodas 6 he-
likopteri ar 80 cilvēku apkalpi. 2015. gadā NBS
Aviācijas bāze piedzīvoja arī MQ-1 “Predator”
bezpilota lidaparātu militārās mācības, kas ir
kārtējais veiksmīgais projekts sadarbībā starp
Latvijas NBS un ASV Mičiganas Nacionālo
gvardi. Šāda veida ASV lidaparāti Eiropā tika
izvietoti pirmo reizi. Iniciatīva tiks turpināta un
attīstīta, lai NBS Aviācijas bāzi veidotu par re-
ģionālu bezpilota lidaparātu centru.  

2014. gadā ASV Eiropas drošības nostiprinā-
šanas iniciatīvas (ERI – European Reassurance

Initiative) ietvaros piešķirtie līdzekļi drošības
palielināšanai reģionā (Baltijas valstis, Polija,
Rumānija, Bulgārija, Ukraina) tika investēti in-
frastruktūras un pretgaisa aizsardzības spēju at-
tīstībā. NBS Aviācijas bāzes projektos tiks
tērēti 4 milj. un Ādažu militārajā bāzē 10 milj.
EUR. Pretgaisa aizsardzības uzlabošanai tiks
piegādāti četri “Sentinel” tipa radari. Turpinā-
jās celtniecības darbi jau iepriekš apstiprināta-
jos ASV projektos – bezpilota lidaparātu angārs
Ādažos, mācību operāciju centrs SUV, kā arī
kazarmas būve Ādažu militārajā bāzē. 

2015. gadā ieradās pirmie ASV pārstāvji, kas
sāka darbu Latvijas NATO Spēku integrācijas
vienībā (NSIV). Plānots, ka 2016. gadā ASV
šajā štābā pārstāvēs pieci karavīri. 

Sadarbība ar Latvijas galveno stratēģisko
partneri Eiropā – Lielbritānijas un Ziemeļīri-
jas Apvienoto Karalisti (Lielbritānija) – vēr-
tējama kā aktīva jau iesāktajos projektos,
sāktas arī jaunas iniciatīvas. Tika turpināts SzS
KBde mehanizācijas projekts – saņemtas pir-
mās bruņumašīnas, turpinās šīs spējas speciā-
listu apmācība un mehanizācijas iniciatīvas
doktrīnas izstrāde. 2015. gada novembrī, patei-
coties aktīvajai Latvijas iesaistei Sabiedroto
spēku ātrās reaģēšanas korpusā (ARRC – Allied
Rapid Reaction Corps) Glosterā, Lielbritānijā,
Latvijā noritēja lielākās britu mācības Baltijas
valstu vēsturē – “Arrcade Fusion 15”, kurās
pārbaudīja korpusa štāba spēju kontrolēt spēku
izvietošanu fiktīvas humanitārās krīzes apstāk-
ļos. Mācību daudzveidīgais scenārijs ļāva iz-
vērtēt tā spējas pielāgoties globālajiem drošības
izaicinājumiem, kā arī pārbaudīt personāla
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 individuālās un štāba kolektīvās spējas. Daudz-
nacionālajās štāba mācībās piedalījās vairāk
nekā 1000 ārvalstu karavīru. 

2015. gada maijā sākās vēl viena Lielbritānijas
Karalisko gaisa spēku rotācija NATO Baltijas
gaisa telpas patrulēšanas misijā, taču šoreiz
Emari bāzē Igaunijā. Latvijas prezidentūras
laikā ES Padomē uz AM tika norīkots Apvie-
notās Karalistes Bruņoto spēku eksperts, kurš
uzsāka darbu NSIV štābā. Tika nosūtīts eksperts
arī uz NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības
centru (NATO StratCom COE – NATO Strategic
Communications Centre of Excellence). Turpi-
nājās aktīva sadarbība militāro mācību jomā –
britu karavīri piedalījās mācībās “Saber Strike”,
“Silver Arrow”, savukārt Latvijas SzS KBde
 kājnieku rota piedalījās britu militārajās mācī-
bās “Wessex Storm”. 

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija 2015.
gadā finansēja studijas Londonā (Royal Col-
lege of Defense Studies) vienam civilajam pār-
stāvim no AM.  

Otrs svarīgākais Latvijas transatlantiskais partne-
ris – Kanāda – 2015. gadā turpināja aktīvi pie-
dalīties militārajās mācībās Latvijas teritorijā –
“Ziema”, “Silver Arrow”, “Summer Shield”. 

2015. gada aprīlī Latviju apmeklēja Vācijas
aizsardzības ministre Urzula fon der Leiena, lai
pārrunātu divpusējo sadarbību un jaunos reģio-
nālos izaicinājumus. Lai stiprinātu Baltijas val-
stu drošību, Vācija 2015. gadā piedalījās
Baltijas gaisa telpas patrulēšanā un Latvijā ie-
radās Vācijas Bruņoto spēku 37. mehanizētās

kājnieku brigādes vienība no Saksijas, kas šeit
uzturējās rotācijas kārtībā trīs mēnešus, lai pie-
dalītos militārās mācībās un treniņos kopā ar
Latvijas un citu sabiedroto valstu karavīriem.
2015. gadā Vācija nosūtīja kiberdrošības jautā-
jumu ekspertu darbā uz AM Latvijas preziden-
tūras laikā ES Padomē, divus virsniekus uz
NATO StratCom COE un četrus virsniekus uz
Latvijas NSIV.

2015. gada decembrī Baltijas valstu un Polijas
aizsardzības ministru tikšanā laikā Ukrainā tika
parakstīts kopīgs paziņojums par nostāju Ukrai-
nas jautājumā. Ministri pārrunāja reģionālās
drošības aktualitātes un sadarbības iespējas, kā
arī atbalsta sniegšanu Ukrainai. Sadarbība ar
Poliju turpinās arī tuvo gaisa atbalsta kontro-
lieru (JTAC – Joint terminal attack controller)
spējas attīstībā un pilnveidošanā. Latviju JTAC
skolā Polijā pārstāv divas personas. Par Latvijas
karavīru iesaistīšanos apmācības procesā tika
noslēgta tehniskā vienošanās. 2015. gadā Lat-
vija palielināja pārstāvniecību no viena līdz čet-
riem virsniekiem Ščecinā, Ziemeļaustrumu
daudznacionālajā korpusā (MNC N-E – Multi-
national Corps Northeast). Darbu turpina viens
Latvijas pārstāvis Bidgoščā, Apvienoto spēku
apmācību centrā (JFTC – Joint Force Training
Centre). 2015. gada augustā Polija uz NATO
StratCom COE nosūtīja vienu virsnieku, bet no-
vembrī viens virsnieks uzsāka darbu NSIV.  

2015. gada novembrī Latvijas AM un Ungāri-
jas Aizsardzības ministrijas politikas direktori,
tiekoties Rīgā, pārrunāja reģionālās drošības
jautājumus un NATO aktualitātes.
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Norvēģija no aizvadītā gada maija līdz augus-
tam ar četrām kaujas lidmašīnām F-16 veica
Baltijas gaisa telpas patrulēšanu. 2015. gada ok-
tobrī Briselē norisinājās abu valstu aizsardzības
ministru divpusējā tikšanās, kuras laikā tika pa-
rakstīts papildu saprašanās memorands par sa-
darbību pētniecības, industrijas un iegāžu jomā.
Kā katru gadu, Norvēģija ar pieciem pasniedzē-
jiem atbalstīja Latvijas organizēto Baltijas val-
stu Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba
virsnieku kursu (NICSC – Naval Intermediate
Staff and Command Course). Norvēģija turpi-
nāja sponsorēt arī divu Latvijas ekspertu darbu
Kosovā.

Ar Dāniju 2015. gadā parakstīja jaunu turpmā-
kās sadarbības vīziju un jaunu saprašanās me-
morandu sadarbībai aizsardzības jomā. NBS
komandieris martā apmeklēja Dāniju, bet abu
valstu aizsardzības ministri oktobrī tikās Briselē.
Dānija aktīvi piedalījās mācībās “Detonators”,
taču galvenās sadarbības aktivitātes bija starp
Latvijas SzS KBde un Dānijas divīziju.

2015. gadā Latviju regulāri apmeklēja Zvied-
rijas augsta līmeņa delegācijas un amatperso-
nas, to skaitā Zviedrijas Aizsardzības ministrijas
valsts sekretārs un bruņoto spēku komandieris.
Gada nogalē Zviedriju apmeklēja arī Latvijas
AM valsts sekretārs un aizsardzības ministrs,
lai rastu iespējas ciešākai sadarbībai un parak-
stītu līgumu ar komercfirmu “SAAB Dynamics”
par Mk2 raķešu iegādi Latvijas pretgaisa aiz-
sardzības sistēmām RBS-70.

No 24. līdz 25. novembrim AM politikas direk-
tors – valsts sekretāra vietnieks un AM eksperti

piedalījās Francijas un Baltijas valstu ārpoli-
tikas un drošības politikas seminārā Parīzē, lai
diskutētu par sadarbību aizsardzības jomā. 

Nīderlande 2015. gada novembrī darbā uz
NATO StratCom COE nosūtīja savu pārstāvi. 

No 2015. gada janvāra līdz aprīlim Spānija
piedalījās NATO Baltijas valstu patrulēšanas
misijā no Emari Gaisa spēku bāzes Igaunijā.
2015. gada 19. februārī Latvijas prezidentūras
laikā ES Padomē, kad norisinājās ES aizsardzī-
bas ministru neformālā tikšanās, notika arī div-
pusējā Latvijas un Spānijas aizsardzības
ministru tikšanās, kurā tika pārrunāti abu valstu
reģionālās drošības jautājumi, kā arī turpmākās
sadarbības virzieni, tai skaitā līgumtiesiskās
bāzes aktualizēšana. 2015. gada 14. un 15. maijā
Rīgā norisinājās trešais Baltijas valstu un Spā-
nijas drošības un aizsardzības politikas semi-
nārs, kurā tika pārrunāti reģionālās drošības
jautājumi, NATO aktualitātes, kā arī Latvijas
prezidentūras ES Padomē drošības un aizsar-
dzības politikas prioritātes.  

ES aizsardzības ministru neformālās tikšanās
laikā 2015. gada 19. februārī norisinājās arī
divpusējā Latvijas un Portugāles aizsardzības
ministru tikšanās, kurā tika pārrunāti abu valstu
reģionālās drošības jautājumi, kā arī turpmākās
sadarbības virzieni. 

2015. gada augustā Rīgā tika atvērts Turcijas
aizsardzības atašeja birojs Baltijas valstīs un
pirmo reizi Latvijā akreditēts Turcijas aizsar-
dzības atašejs. Politiski militārais dialogs tiek
uzturēts reģionālajos drošības jautājumos.
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2015. gada laikā sadarbībā ar Gruziju Latvija
īstenoja divpusējo aktivitāšu plānu apmācības
un izglītības jomā, proti, angļu valodu NBS Va-
lodu skolā apguva četri Gruzijas virsnieki, no-
tika kalnu apmācības kursi Latvijas karavīriem
Gruzijā, kā arī stratēģiskās plānošanas seminārs
Gruzijas Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem
Rīgā. Latvija ar trīs jomu ekspertiem ir iesais-
tījusies NATO projektā Gruzijas atbalstam
(SNGP – Substantial NATO-Georgia package).
Eksperti regulāri ierodas Gruzijā, lai, izmanto-
jot savu kompetenci, palīdzētu  militāro iegāžu,
jūras drošības un mācību organizēšanā. 2015.
gada 10. septembrī vīzītē Latvijā bija ieradusies
Gruzijas aizsardzības ministre. 2015. gada jū-
lijā pieci Latvijas pārstāvji piedalījās militāra-
jās mācībās Gruzijā “Agile Spirit 2015”. 

2015. gadā Ukrainai no Latvijas palīdzību
sniedza NBS Kapelānu un Psihologu dienests,
kuri atbalsta šādu dienestu izveidi Ukrainas
Bruņotajos spēkos. Vasarā Latvijas pārstāvji
piedalījās mācībās “Rapid Trident 2015” Uk-
rainā. Gada laikā tika nosūtītas vairākas kravas
ar humāno palīdzību karavīru ģimeņu atbal-
stam, kuru nogādi organizēja NBS Kapelānu
dienests. Ukrainas karavīri Latvijā, NBS Va-
lodu skolā, mācījās angļu valodu, ieradās pie-
redzes apmaiņas seminārā un vizītē NBS
Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas (NMN)
skolā. Latvija sponsorē viena Ukrainas virs-
nieka gadu ilgu apmācību BALTDEFCOL
2015./2016. mācību gadā. 

Viena no AM starptautiskās sadarbības prioritā-
tēm ir Dienvidkaukāza reģions. 2015. gada 3.–
4. jūlijā Latvijā vizītē ieradās Azerbaidžānas

aizsardzības ministrs, ar kuru tika pārrunāti jau-
tājumi par reģionālo drošību, t.sk. Kalnu Kara-
bahas un Afganistānas jautājumi, kā arī
divpusējās politiski militārās sadarbības aspekti.
2015. gadā divi Azerbaidžānas karavīri apguva
angļu valodu NBS Valodu skolā. AM sadarbībā
ar Lietuvas kolēģiem rīkoja semināru Baku par
informācijas pārvaldības un drošības izpratni.

2015. gada 11.–13. maijā notika Latvijas
 Republikas aizsardzības ministra darba vizīte
 Maķedonijā. Savukārt 2015. gada 14.–15.
 oktobrī Maķedonijas Republikas aizsardzības
ministrs ieradās atbildes vizītē Latvijā. Amat-
personas pārrunāja reģionālās drošības, Maķe-
donijas integrācijas NATO un ES, kā arī
iespējamās divpusējās sadarbības jautājumus.

2015. gada 5.–8. novembrī vizītē Rīgā ieradās
Kosovas drošības spēku ministrs. Tikšanās
laikā pārrunāti eiroatlantiskās integrācijas un
reģionālās drošības jautājumi, kā arī iespējamie
divpusējās sadarbības virzieni. 2015. gadā
darbu Kosovā NATO darba grupā turpināja
viens AM eksperts juridiskajos jautājumos.

Latvijas aizsardzības spēju stiprināšana

Ņemot vērā drošības riskus, 2015. gadā aizsar-
dzībai pievērsta pastiprināta uzmanība. Lai
straujāk uzlabotu pašaizsardzības spējas, pie-
ņemts lēmums par aizsardzības budžeta palieli-
nāšanu, sasniedzot 2% no IKP jau 2018. gadā. 

Lai palielinātu NBS vienību mobilitāti un
ugunsjaudu, tiek turpināts SzS KBde mehani-
zācijas projekts un plānota netiešās uguns
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 atbalsta spējas attīstība. Kaujas atbalsta jomā
ir veikta inženieru spējas attīstība ar dažādiem
mobilitātes un pretmobilitātes pasākumiem, at-
balstot savu un sabiedroto spēku pārvietošanos
un aizsardzību, kavējot pretinieka spēku virzī-
šanos un nepieciešamības gadījumā sniedzot
atbalstu civilajai sabiedrībai. 

2015. gada augustā no Lielbritānijas ir saņem-
tas mācībām paredzētās pirmās četras kaujas
izlūkošanas kāpurķēžu bruņutehnikas vienības
(CVR(T) – Combat Vehicles Reconnaissance
(Tracked)). Karavīri ir veikuši pamatapmā-
cību un kvalifikācijas paaugstināšanas apmā-
cību, kuras ietvaros Lielbritānijā ir pabeigti
četri praktiskās militārās apmācības kursi –
tehnikas vadīšanas un apkopes kurss, sakaru
kurss, šaušanas kurss un taktikas kurss, kā
arī papildus pabeigti speciālie pamata un pa-
dziļinātie vadīšanas (braukšanas) un apkopes
kursi. Ir uzsākta vienību štatu komplektēšana,
kā arī komandvadības sistēmas attīstība.

Ņemot vērā pašreizējā apdraudējuma raksturu,
papildus tiek akcentēta to vienību spēju uzlabo-
šana, kuru darbība ir būtiska hibrīdkara draudu
novēršanai un neitralizēšanai (ZS un SUV).

Lai pārbaudītu esošo kaujas gatavību, noteiktu
un novērstu trūkumus, šogad ir organizētas
vairākas kaujas gatavības pārbaudes NBS vie-
nībās. Lai celtu zemessargu kaujas gatavību un
nodrošinātu sākotnējo apmācību visiem ze-
messargiem, ir plānoti uzlabojumi zemessargu
un rezervistu apmācību sistēmā. Zemessargu
apmācību nometnes pilotprojekts tika organi-
zēts Aizkrauklē.

ZS iegādāti 800 prettanku ieroči “Carl Gustav”,
50 kravas automašīnas “Scania” un 50 viegli
bruņotas “Mercedes Benz” apvidus automašī-
nas. Pilnveidota ZS sadarbības kārtība ar valsts
institūcijām sabiedriskās kārtības un drošības
uzturēšanā.

NBS Kiberaizsardzības vienības sastāvā no
plānotajām 94 vietām ir aizpildītas 72 vietas,
kas ir 77% no kopējā plānotā personāla sa-
stāva. Līdztekus norisinājās darbs pie vienības
informācijas sistēmu arhitektūras un infrastruk-
tūras aprīkojuma iepirkuma, kurš tika noslēgts
2015. gada decembrī. 

Lai pilnveidotu rezerves karavīru iesaukšanas
un mobilizācijas sistēmu un praksē pārbaudītu
normatīvajos aktos noteikto procedūru par re-
zerves karavīru iesaukšanu uz militārajām mā-
cībām un mācību organizēšanas atbilstību
mūsdienu prasībām, 2015. gada oktobra pēdē-
jās divās nedēļās tika organizētas rezerves ka-
ravīru mācības. 

Agrās brīdināšanas un situācijas izpratnes no-
drošināšana ir svarīga, lai spētu laikus reaģēt
uz jebkura veida apdraudējumiem. Šīs priori-
tātes ietvaros jau ir uzsākts pretgaisa aizsardzī-
bas un gaisa telpas novērošanas spēju attīstības
projekts. Turpinās izlūkošanas, gaisa telpas no-
vērošanas un pretgaisa aizsardzības spēju at-
tīstīšana. 

Spēju attīstīšanai tika noslēgti līgumi par tālās
darbības gaisa telpas novērošanas radiolokatora
modernizāciju, trīs mobilo vidējās darbības
gaisa telpas novērošanas radiolokatoru iegādi
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un Mk2 raķešu iegādi raķešu sistēmas RBS-70
vajadzībām. Noslēgtie līgumi apliecina no-
pietnu apņemšanos nodrošināt NBS pretgaisa
aizsardzības sistēmas izveidi. ASV Aizsardzī-
bas ministrija arī parakstījusi līgumu par radio-
lokatoru piegādi Latvijai. Attiecīgi tiks saņemti
taktiskie pretgaisa aizsardzības radiolokatori,
ko izmanto tuvas darbības pretgaisa aizsardzī-
bas sistēmās. Iegāde notiek, ievērojot ASV ār-
valstu militāro iepirkumu likumdošanu, par
ASV ārvalstu militārā finansējuma līdzekļiem.

Sabiedroto spēku klātbūtne Latvijas teritorijā ir
viens no nozīmīgākajiem atturēšanas mehānis-
miem. Līdz ar sabiedroto klātbūtni ir paaugsti-
nāta arī militāro mācību intensitāte reģionā, kas
veicina sabiedroto un nacionālo spēku savieto-
jamību. Lai panāktu ilgtspējīgu sabiedroto
spēku klātbūtni, ir apzināta nepieciešamā infra -
struktūra un uzsākti projektēšanas darbi vaja-
dzīgo apstākļu nodrošināšanai ārvalstu karavīru
uzņemšanai Latvijā.

Lai nodrošinātu NBS kaujas spējas, viens no
būtiskākajiem priekšnosacījumiem ir perso-
nāls. Ir veikti pasākumi, lai aizpildītu perso-
nāla trūkumu NBS vienībās, kā arī nodrošinātu
vajadzīgo personālu jauno spēju ieviešanai.

NATO kolektīvās aizsardzības 
principu stiprināšana

NATO Kaujas gatavības paaugstināšanas
plāna ieviešana

2015. gadā norisinājās aktīvs darbs pie Velsas
samitā apstiprinātā NATO Kaujas gatavības

paaugstināšanas plāna (Readiness Action
Plan) ieviešanas. 

AM intensīvi strādāja, lai jau 2014. gadā iesāk-
tos drošības veicināšanas pasākumus turpinātu
arī 2015. gadā. Sniedzot ieguldījumu reģionā-
lās drošības uzlabošanā, savu bruņoto spēku
klātbūtni Latvijā nodrošināja ASV, Lielbritānija
un Vācija. NATO Baltijas valstu gaisa telpas
patrulēšanas misijai arī 2015. gadā tika sagla-
bāts paaugstinātās intensitātes režīms. Vienlai-
kus pieauga Baltijas reģionā, tostarp Latvijā,
notiekošo militāro mācību apjoms. Sabiedroto
spēku klātbūtne ir nozīmīgs atturēšanas politi-
kas instruments, kas demonstrē arī NATO soli-
daritāti un gatavību pildīt NATO kolektīvās
aizsardzības saistības. 

2015. gada septembrī Latvijā tika atklāts NSIV
štābs, kura galvenie uzdevumi ir vadīt, koordi-
nēt un sniegt praktisku atbalstu NATO kaujas
formējumu darbībai reģionā militāro mācību
vai reālo operāciju laikā. Līdzīgas vienības tika
atklātas arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Rumā-
nijā, lai stiprinātu NATO austrumu flanga aiz-
sardzību.

Turpinot iesākto NRF reorganizāciju, 2015.
gadā NRF Augstas gatavības spēku (IRF –
 Immediate Response Force) sauszemes kom-
ponents darbojās kā pagaidu Sevišķi ātras rea-
ģēšanas grupējums (VJTF – Very High
Readiness Joint Task Force). Latvija tajā pie-
dalījās ar MP vienību.

Līdzās sabiedroto spēku klātbūtnei VJTF, ko
raksturo paaugstināti gatavības standarti un
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plašs militāro spēku spektrs, ir viens no gal-
venajiem elementiem Baltijas valstu aizsar-
dzības nodrošināšanā krīzes situācijā. No
2016. gada 1. janvāra NRF, arī VJTF, ir reor-
ganizēti, būtiski pastiprinot kaujas spējas un
gatavību pildīt paredzētos uzdevumus. 

Ieguldījums starptautiskajā drošībā

Latvijas prezidentūra ES Padomē 

2015. gada pirmajā pusē, Latvijai prezidējot
ES Padomē, AM sekmīgi realizēja nozarei
prioritāro jautājumu aktualizēšanu un risinā-
šanu.  

Prioritārie jautājumi aptvēra gan tādus proce-
sus, kas jau aizsākušies citu prezidentūru
laikā, gan arī jaunas iniciatīvas, kuras AM vē-
lējās aktualizēt, lai ar aizsardzību saistītās ES
institūcijās pievērstos visiem ES reģioniem
aktuālajiem drošības izaicinājumiem. AM
prioritātes bija ES–NATO un ES–ASV sadar-
bības veicināšana, kiberdrošības uzlabošana,
kā arī hibrīdapdraudējuma novēršanas jautā-
jums. 

25.–26. jūnijā Eiropadomē otro reizi kopš Li-
sabonas līguma stāšanās spēkā tika diskutēts un
lemts par Eiropas drošības un aizsardzības jau-
tājumiem. ES valstu un valdību vadītāji kopīgi
ar ES augsto pārstāvi ārlietās un drošības poli-
tikas jautājumos un NATO ģenerālsekretāru at-
skatījās uz paveikto kopš 2013. gada decembra
Eiropadomes un noteica jaunus mērķus ES ko-
pējās drošības un aizsardzības politikā
(KDAP). Par nozīmīgākajiem sasniegumiem

var uzskatīt 25.–26. jūnija Eiropadomes lē-
mumu uzsākt Eiropas drošības stratēģijas
pārskatīšanu, līdz 2016. gada jūnijam izstrā-
dājot pirmo ES globālo ārpolitikas un drošības
politikas stratēģiju, kā arī uzdevumu mobilizēt
visus ES instrumentus cīņai ar hibrīddrau-
diem, nodrošinot adekvātu aizsardzības finan-
sējumu un attīstot ciešāku ES sadarbību ar
NATO. Padomē tika lemts par kopīgas ES
 rīcības izstrādi hibrīddraudu novēršanai līdz
2015. gada beigām. Šāds Padomes mandāts
Komisijai, sadarbojoties ar Eiropas Ārējās
darbības dienestu (EĀDD), Eiropas Aizsar -
dzības aģentūru (EAA), ES dalībvalstīm un
NATO, ļaus kopā efektīvi vērsties pret
 hibrīddraudiem ES dalībvalstu un partneru
drošībai. Šie ir uzskatāmi par būtiskākajiem
lēmumiem ārējās drošības stiprināšanā Latvi-
jas prezidentūras laikā, tādējādi Eiropai pielā-
gojoties jaunajai ģeopolitiskajai situācijai un
starptautiskajai drošības videi un izaicināju-
miem. 

Prezidentūras laikā AM pievērsa īpašu uzma-
nību nepieciešamībai attīstīt spējas, kas veici-
nātu ES dalībvalstu un partnervalstu noturību
pret hibrīddraudiem (propaganda, kiberuzbru-
kumi, no ārvalstīm finansēti nemiernieki, in-
frastruktūras drošība, ES ārējās robežas
drošība u.c. elementi). Prezidentūra organizēja
vairākus pasākumus Rīgā, lai veicinātu dalīb-
valstu vienotību šajā jautājumā. Janvārī par
hibrīdkara draudiem diskutēja ES aizsardzības
politikas direktori, februārī – aizsardzības mi-
nistri. Martā šo jautājumu akcentēja Latvijas
augstākās amatpersonas starpparlamentārajā
konferencē par Kopējo ārpolitiku un drošības



28 Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats

2. nodaļa

politiku, kā arī Kopējo drošības un aizsardzī-
bas politiku. Jāpiemin, ka 25.–26. martā par
kiberaizsardzību Eiropā šīs jomas eksperti dis-
kutēja Latvijas AM un Vācijas Aizsardzības
ministrijas kopīgi rīkotajā konferencē Berlīnē.
Maijā Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) rīkoja
Baltijas valstu un ASV enerģētikas kritiskās
infrastruktūras aizsardzības un kiberdrošības
semināru, lai stiprinātu valstu sadarbību šajās
jomās. Minētās diskusijas veicināja sagatavo-
šanos 18. maija ES ārlietu un aizsardzības mi-
nistru sanāksmei un jūnija Eiropadomes
diskusijām par drošību, akcentējot Latvijai
būtisko hibrīdraudu nozīmību. 

Prezidentūras laikā tika stiprināta ES stratē-
ģiskā komunikācija un sniegts atbalsts neatka-
rīgajiem masu saziņas līdzekļiem reģionā. Gan
Ārlietu padomes janvāra, gan Eiropadomes
marta secinājumi paredz konkrētus pasākumus.
Ir izveidota īpaša komunikācijas komanda.
Tāpat par ciešāku ES–NATO sadarbību stratē-
ģiskās komunikācijas jomā vienojās ES aizsar-
dzības ministru neformālajā sanāksmē februārī.
Šajā jomā Rīgā akreditētais StratCom COE ir
viens no rīkiem sadarbības veicināšanai.

Vienlaikus prezidentūra strādāja pie ES un
ASV sadarbības veicināšanas drošības un aiz-
sardzības jomā. 13. februārī tika rīkots seminārs
Vašingtonā, ASV, kurā norisinājās diskusijas
par izaicinājumiem transatlantiskajai sadarbī-
bai un tālākās sadarbības iespējām tieši drošī-
bas un aizsardzības jautājumos. Papildus
risinājumi tika meklēti arī citos mazāka mē-
roga neformālos pasākumos, kuros bija iesais-
tīti gan ES dalībvalstu un institūciju pārstāvji,

gan ASV valdības pārstāvji, gan arī akadēmiķi
no Eiropas un ASV.

Lai mazinātu un novērstu riskus un apdraudē-
jumus kibertelpā, nepieciešama vienota un
koordinēta Eiropas kiberdrošības politika.
“Digitāla Eiropa” bija viena no Latvijas pre-
zidentūras ES Padomē prioritātēm, bet kiber-
drošība ir viens no trim tās pamatelementiem.
AM kā prioritātes šai politikas jomai bija iz-
virzījusi Tīklu un informācijas drošības (NIS –
Network and Information Security) direktīvas
apstiprināšanu un iniciatīvu par atbildīgas in-
cidentu atklāšanas politikas ieviešanas iespē-
jām ES līmenī. Šis būs pirmais tiesību akts,
kas noteiks pamatu tīklu un informācijas dro-
šībai ES. Direktīva noteiks arī vienotu pieeju
ES dalībvalstu kritiskās infrastruktūras uzņē-
mumu un valsts pārvaldes iestāžu ziņošanai
par kiberuzbrukumiem, kas skar kiberdrošību
vienā vai vairākās dalībvalstīs. Latvijas prezi-
dentūras laikā ES Padomē tika panākta vieno-
šanās ar Eiropas Parlamentu par galvenajiem
politiskajiem principiem, tādējādi pirmo reizi
sasniedzot vienotu ES Padomes un Eiropas
Parlamenta pozīciju par direktīvas tvērumu un
paredzēto sadarbību, ko nosaka direktīva. 

Latvijas vadītajā Prezidentūras draugu grupā
kiberjautājumos AM organizēja diskusijas par
ES kiberdrošības stratēģiju, tās aktualitātēm un
ieviešanu un tālākām darba prioritātēm. Atsau-
coties uz dalībvalstu ieteikumiem, Latvija at-
jaunoja dokumentu tālākam darbam.

Kopā ar Vācijas Aizsardzības ministriju AM or-
ganizēja konferenci “Kiberaizsardzība Eiropā”,
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kas pulcēja vairāk nekā 100 civilās un militārās
jomas ekspertu. Konferencē tika diskutēts par
ES kiberaizsardzības politikas īstenošanu, ES
Savstarpējās palīdzības klauzulas piemēro-
šanu kiberdrošības kontekstā un civilmilitāro
sadarbību. 

2015. gada 18. maijā Latvijas Republikas aiz-
sardzības ministrs kopā ar Igaunijas, Lietuvas,
Nīderlandes, Austrijas un Somijas aizsardzības
ministriem, kā arī EĀDD, EAA un ES Militā-
rās komitejas vadību parakstīja solījuma doku-
mentu, kas nosaka konkrētas darbības, lai
mazinātu riskus kibertelpā, ko izraisa neapdo-
mīga un pavirša cilvēku rīcība.

2015. gada 29. janvārī Latvijas vadītā Prezi-
dentūras draugu grupa kiberjautājumos noslē-
dza darbu pie Padomes secinājumiem par
kiberdiplomātiju, lai akcentētu ES prioritāros
jautājumus kibertelpā, lai tos sekmīgi attīstītu
ES ietvaros un pārstāvētu vienoti arī globāli.
Tajos tiek uzsvērta nepieciešamība veicināt
tiesiskumu kibertelpā, stiprināt valstu starp-
tautisko pienākumu izpildi cilvēktiesību jomā,
sekmēt plašu un vienlīdzīgu pieeju interne-
tam, kā arī veicināt kiberspēju attīstību visā
pasaulē.

Bruņojuma kontrole 

2015. gadā Latvija turpināja iesaistīties starp-
tautisko bruņojuma kontroles līgumu saistību
izpildē, veicot bruņojuma kontroles vizītes, pie-
daloties aizsardzības plānošanas informācijas
apmaiņā un uzņemot citu valstu bruņojumu
kontroles ekspertus. 

Aizvadītajā gadā Latvijas bruņojuma kontroles
eksperti Eiropas Drošības un sadarbības orga-
nizācijas (EDSO) “Vīnes dokumenta 2011”
(VD 2011) ietvaros veica bruņojuma kontroles
vizītes Kazahstānā, Baltkrievijā un Armēnijā.
Saskaņā ar Atvērto debesu līgumu Latvijas pār-
stāvji kopā ar Vācijas Bruņojuma kontroles cen-
tra pārstāvjiem veica novērošanas lidojumu virs
Krievijas un Baltkrievijas. 

2015. gadā Latvija uzņēma vienu Krievijas bru-
ņojuma kontroles inspekciju, kā arī vienu ap-
vienoto Krievijas–Baltkrievijas Atvērto debesu
līguma novērošanas lidojumu.

Saskaņā ar Latvijas un Baltkrievijas noslēgto
vienošanos par papildu uzticības un drošības
pasākumiem 2015. gada februārī Minskā notika
Latvijas un Baltkrievijas bruņojuma kontroles
ekspertu tikšanās, kuras laikā abas puses apmai-
nījās ar informāciju par 2014. gadā veiktajiem
bruņojuma kontroles pasākumiem un iesniedza
priekšlikumus sadarbības pilnveidošanai. Šīs
pašas vienošanās ietvaros Latvija veica vienu
novērtējuma vizīti vienā Baltkrievijas bruņoto
spēku vienībā, kā arī uzņēma vienu Baltkrievi-
jas novērtējuma vizīti Latvijā. 

Dalība starptautiskajās operācijās 

2015. gadā Latvija piedalījās četrās starptautiska-
jās operācijās kopumā ar 64 karavīriem – NATO
militārajā apmācības misijā Afganistānā RS, ES
apmācības misijā Mali (EUTM Mali) un ES pret-
pirātisma operācijā “Atalanta” pie Somālijas
krastiem, kā arī piedalījās jaunā ES jūras spēku
operācijā Vidusjūrā.
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Aizvadītajā gadā skaitliski lielākais Latvijas ie-
guldījums bija NATO vadītajā apmācības misijā
Afganistānā RS, kurā NBS kopumā piedalījās
ar 45 karavīriem. 2014. gada 31. decembrī tika
noslēgta Starptautiskā miera uzturēšanas ope-
rācija (ISAF – International Security Assistance
Force), līdz ar to Afganistānas drošības spēki
pārņēma pilnu atbildību pār drošības situācijas
kontrolēšanu. 2015. gada 1. janvārī tika uzsākta
NATO apmācības misija RS, kuras ietvaros
NATO spēki neveic militāras operācijas Afga-
nistānā. 2015. gadā Latvijas kontingenta lielākā
daļa atradās Afganistānas ziemeļu reģiona
 pilsētā Mazārešarīfā, atsevišķi karavīri savus
 pienākumus pildīja arī operācijas štābos galvas-
pilsētā Kabulā. Latvijas kontingents ieņēma pa-
domdevēju un dažāda līmeņa štābu virsnieku
un instruktoru amatus. 

2015. gadā Latvija turpināja piedalīties ES
pretpirātisma operācijā “Atalanta” pie Somā-
lijas krastiem, kuras uzdevums ir aizsargāt
 humānās palīdzības piegādi un nodrošināt
 kuģošanas ceļu drošību reģionā. Latvija līdz
2015. gada septembrim operācijā piedalījās ar
diviem virsniekiem. Viens NBS karavīrs pildīja
dienesta pienākumus uz operācijas štāba kuģa
operācijas rajonā pie Somālijas krastiem, bet
otrs karavīrs atradās operācijas štābā Nortvudā,
Lielbritānijā. Pēc 2015. gada septembra Latvija
turpināja savu iesaisti operācijā ar vienu virs-
nieku, kurš savus pienākumus pildīja uz operā-
cijas štāba kuģa.

2015. gadā Latvija turpināja piedalīties arī ES
apmācības misijā Mali (EUTM Mali), kuras
 uzdevums ir atbalstīt Mali bruņoto spēku

 apmācību un reorganizāciju, lai sekmētu valsts
teritoriālās integritātes atjaunošanu. Latvija
savu ieguldījumu turpināja ar septiņiem kara-
vīriem, kas tika integrēti Ziemeļeiropas–
 Baltijas valstu apmācības vienībā un dienesta
pienākumus pildīja Kulikoro apmācības bāzē.
Viens NBS virsnieks pildīja apmācību koman-
das komandiera pienākumus, bet seši instruk-
tori veica Mali armijas kaujas atbalsta vienības
apmācību.

2015. gadā Latvija iesaistījās jaunā ES militārā
jūras spēku operācijā Vidusjūrā, kas ir vērsta
uz nelegālo migrantu kontrabandas apturēšanu
un migrantu plūsmu ierobežošanu. Latvija ope-
rācijā piedalījās, sākot no 2015. gada jūnija, ar
vienu štāba virsnieku, kurš savus pienākumus
pildīja operacionālajā štābā Romā.

Turpinot sniegt ieguldījumu NRF sastāvā,
2015. gada otrajā pusgadā Latvija nodrošināja
vienu pretmīnu kuģi (45 karavīru sastāvā) da-
lībai kaujas dežūrā NATO 1. pretmīnu kuģu
grupā (SNMCMG-1 – Standing NATO Mine
Countermeasures Group One). Visa gada ga-
rumā Latvija nodrošināja MP vadu (37 karavīru
sastāvā) VJTF sastāvā. NRFmērķis ir nodroši-
nāt NATO gatavību nekavējoties iesaistīties
pilna spektra operācijās. 

Turpinot Latvijas ieguldījumu ES Kaujas
grupā, 2015. gada 1. pusgadā Latvija piedalījās
Ziemeļeiropas valstu kaujas grupā. Latvija kau-
jas grupā iesaistījās ar rotas līmeņa vienību.
Ziemeļeiropas valstu kaujas grupā bija pārstā-
vētas arī Somija, Norvēģija, Igaunija, Lietuva
un Īrija.



31Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats

2. nodaļa

Ģeotelpiskās informācijas politika

AM organizē un koordinē valsts politikas īste-
nošanu ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās
informācijas jomā (militārām un civilām vaja-
dzībām). LĢIA ir AM pārraudzībā esoša vadošā
iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas,
kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

Atbilstoši uzdevumiem AM sadarbojas ar LĢIA,
lai sagatavotu ģeotelpiskās informācijas produk-
tus, un ar NBS Apvienotā štāba (AŠ) Ģeome-
teoinformācijas daļu, lai nodrošinātu NBS
vienības ar militāro ģeotelpisko informāciju.

Militārās ģeotelpiskās politikas plānošana
un īstenošana

Militārās ģeotelpiskās informācijas jomā, tāpat
kā iepriekš, LĢIA nodrošina NBS ar nepiecie-
šamo informāciju. Dažādiem NBS mērķiem top
arī speciālie ģeotelpiskās informācijas produkti.
2014. gadā sadarbībā ar Latvijas Jūras adminis-
trāciju tika uzsākts un 2015. gadā turpināts
darbs, lai sagatavotu karti, kas ietver Baltijas
jūras un Latvijas piekrastes teritoriju. Plānots,
ka darbs tiks pabeigts līdz 2016. gada beigām.

Militārās meteoroloģijas jomā būtisku informā-
cijas apjomu sniedz valsts kapitālsabiedrība
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”, tādējādi nodrošinot NBS ar nepiecie-
šamo meteoroloģisko pamatinformāciju.

2015. gadā LĢIA militārās ģeotelpiskās informā-
cijas eksperti turpināja sadarbību ar nozares
 ekspertiem NATO un ES dalībvalstīs. Šajā

 pārskata gadā AM, LĢIA un NBS ģeotelpiskās
 informācijas speciālisti aktīvi sadarbojās ar
Baltijas valstu kolēģiem, turpinot kopīgi iesāk-
tos  projektus, piemēram, Starpvalstu ģeotelpis-
kās informācijas kopražošanas programmas
(MGCP – Multinational Geospatial Co-pro-
duction Program) ietvaros; zemo lidojumu kar-
tes uzturēšanu un atjaunošanu. 

2015. gada oktobra beigās sadarbībā ar ASV
Aizsardzības departamenta Nacionālo ģeotel-
piskās izlūkošanas aģentūru Rīgā tika organi-
zēta MGCP plenārās grupas sanāksme un
starptautiskās augstas izšķirtspējas augstumu
datu apmaiņas programmas (TanDEM-X –
High Resolution Elevation Data Exchange
Program) plenārās grupas sanāksme. Tajās pie-
dalījās ap 70 militārās ģeotelpiskās informāci-
jas eksperti no 27 valstīm – ne tikai no NATO
un ES dalībvalstīm, bet arī no Japānas, Dien-
vidkorejas, Austrālijas, Izraēlas un Apvienota-
jiem Arābu Emirātiem. Tā bija pirmā reize, kad
Latvija organizēja tik nozīmīgas militārās ģeo-
telpiskās informācijas speciālistu sanāksmes.
Dalība šādos starptautiskos projektos Latvijai
ir devusi ievērojamu pieredzi ģeotelpisko datu
sagatavošanā, iespēju apgūt jaunas tehnoloģi-
jas, kā arī celt savu darbinieku kvalifikāciju.
Šādos projektos sagatavotie dati tiek izmantoti
Latvijas teritorijas karšu, pārskata karšu
 (Baltijas pārskata karte, Baltijas zemo lidojumu
karte) sagatavošanā. Izmantojot sagatavotos
vektoru datus, ir bijusi iespēja kvalitatīvāk plā-
not militārās misijas un mācības.

2015. gadā tika tupināta sadarbība ar Lielbritā-
nijas Aizsardzības ģeogrāfijas centru un ASV
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Nacionālo ģeotelpiskās izlūkošanas aģentūru.
Abas iestādes ir nozīmīgi Latvijas partneri
 attiecīgajā jomā un sniedz ģeotelpiskās infor-
mācijas atbalstu arī starptautisko misiju vaja-
dzībām.

2015. gadā tika noslēgta tehniskā vienošanās
starp AM un Itālijas Aizsardzības ministriju
par sadarbību militārās ģeotelpiskās informā-
cijas jomā un tehniskā vienošanās starp AM un
Ungārijas Aizsardzības ministriju par sadar-
bību militārās ģeogrāfijas jomā un militārās
ģeogrāfiskās informācijas apmaiņu.

Kā ik gadu, AM pārstāvēja valsti Eiropas Sa-
vienības Satelītu centra valdē un NATO Ģeo-
telpiskās informācijas konferencē.

Civilās ģeotelpiskās politikas plānošana un
īstenošana

Civilās ģeotelpiskās informācijas jomā AM
galvenais uzdevums bija sagatavot veiksmīgai
darbībai nepieciešamos likumprojektus un
MK noteikumu projektu. 2015. gadā tika sa-
gatavoti un stājās spēkā trīs MK noteikumi un
astoņi grozījumi MK noteikumos, kas skar
ģeotelpiskās informācijas jomu, tika sagata-
vots arī informatīvais ziņojums “Par vienoto
nacionālo ģeotelpisko objektu klasifikācijas
sistēmu”.

2015. gada 11. jūnijā notika pirmā, bet 24.
septembrī – otrā Ģeotelpiskās informācijas
koordinācijas padomes (izveidota ar MK
2014. gada 16. decembra rīkojumu Nr. 788)
sēde, kuru vadīja padomes priekšsēdētājs –

AM valsts sekretārs. Padomes darba galvenais
mērķis ir nodrošināt starpinstitūciju sadarbību
ģeotelpiskās informācijas jomas (t.sk. ģeodē-
zijas un kartogrāfijas) plānošanā un politikas
īstenošanā. 

2010. gadā Latvija pārņēma Eiropas Parla-
menta un Padomes direktīvu 2007/2/EK, kas
nosaka izveidot Telpiskās informācijas infra -
struktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE – Infras-
tructure for Spatial Information in the European
Community). Atbilstoši Ģeotelpiskās informā-
cijas likumam AM ir atbildīga par INSPIRE
 direktīvas ieviešanas koordinēšanu Latvijā.
2015. gadā tika sagatavots un iesniegts Eiropas
 Komisijai Latvijas uzraudzības rādītāju apko-
pojums par INSPIRE direktīvas ieviešanu
2014. gadā. AM sadarbībā ar visu iesaistīto in-
stitūciju kontaktpersonām turpina koordinēt
 pasākumus, kas saistīti ar šīs direktīvas pār-
ņemšanu un praktisko ieviešanu.

AM aktīvi sadarbojas ar visām ministrijām
(un to padotības iestādēm), kuras izmanto, kā
arī iegūst, apstrādā un uztur ģeotelpiskos pa-
matdatus.

AM ES Zemes novērošanas programmā
 “Copernicus” sadarbojas ar Izglītības un zi-
nātnes ministriju. AM, koordinējot darbības
ģeotelpiskās informācijas jomā, sadarbojas arī
ar akadēmisko sektoru, proti, Rīgas Tehnisko
universitāti (RTU) un Latvijas Lauksaimniecī-
bas universitāti, kā arī profesionālajām neval-
stiskajām organizācijām (NVO) – Latvijas
Mērnieku biedrību, Latvijas Kartogrāfu un
ģeodēzistu asociāciju, Latvijas ĢIS biedrību
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un Latvijas Drošības un aizsardzības indus-
triju federāciju (“DAIF Latvija”).

Balstoties uz 2014. gada veiksmīgo pieredzi,
organizējot pasākumu, kura mērķis bija infor-
mēt AM struktūrvienības, LKM, NBS AŠ, RJC
un VAMOIC par ģeotelpiskās informācijas
praktisko lietojamību darbā un LĢIA pieeja-
miem resursiem šo vajadzību nodrošināšanai,
2015. gada 2. jūlijā Jūras spēku flotiles (JSF)
Patruļkuģu eskadras bāzēšanās vietā Daugav-
grīvā notika seminārs “Ģeotelpiskās informā-
cijas diena”. Seminārā galvenā uzmanība tika
veltīta LĢIA gatavotajai specializētajai topo -
grāfiskajai kartei mērogā 1:50 000 jūras
 piekrastei. Pasākumā piedalījās ne tikai aizsar-
dzības nozares pārstāvji, bet arī LĢIA sadarbī-
bas partneri – Latvijas Jūras administrācijas
pārstāvji, kuri sniedza datus par jūras daļu mi-
nētās kartes gatavošanā, kā arī citu jaunradītajā
produktā ieinteresēto institūciju (Valsts uguns-
drošības un glābšanas dienesta (VUGD), Iekš-
lietu ministrijas (IeM) un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM))
pārstāvji. 

Normatīvo aktu izstrāde valsts 
aizsardzības nozarē 

2015. gadā pieņemti divi likumi.

1. 2015. gada 18. jūnija likums “Grozījumi
Publisku izklaides un svētku pasākumu dro-
šības likumā” paredz Valsts policijas (VP)
un pašvaldības policijas tiesības, veicot kār-
tības uzturētāja funkcijas valsts vai pašval-
dības organizētajā publiskajā pasākumā,

pieprasīt ZS atbalstu sabiedriskās kārtības
un drošības garantēšanā. Likums stājies
spēkā 2015. gada 16. jūlijā.

2. 2015. gada 3. decembra likums “Grozījumi
Militārā dienesta likumā” paredz nodroši-
nāt lielāku rekrutēšanas un atlases sistēmas
efektivitāti un novērst savstarpēji cieši
 saistītu uzdevumu un resursu sadrumstalo-
tību starp divām institūcijām, visas ar
 rekrutēšanas un atlases procesu organizā-
ciju saistītās darbības tiek nodotas vienas
institūcijas – NBS Mācību vadības pavēl-
niecības (MVP) – atbildībā. Likums stājies
spēkā 2016. gada 1. janvārī.

2015. gadā spēkā stājušies trīs likumi, par
kuriem AM ir sniegusi priekšlikumus Saeimā
vai kuru izstrādē iesaistījušās AM padotības
iestādes.

1. 2015. gada 30. aprīļa likums “Grozījumi
Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības li-
kumā” paredz, ka Krasta apsardze norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda,
vai jūrnieks, atrodoties uz kuģa Latvijas
ūdeņos, ir lietojis alkoholu, narkotiskās,
psihotropās vai toksiskās vielas. Likums
stājies spēkā 2015. gada 3. jūnijā.

2. 2015. gada 30. novembra likums “Grozī-
jumi Valsts un pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības likumā”
paredz precizēt atvaļinājuma kompensāci-
jas aprēķināšanas nosacījumus karavīriem.
Likums stājies spēkā 2016. gada 1. janvārī.
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3. 2015. gada 10. decembra likums “Grozī-
jumi Ceļu satiksmes likumā” paredz no-
teikt regulējumu attiecībā uz militārajiem
tehniskajiem līdzekļiem. Likums stājies
spēkā 2016. gada 1. janvārī.

2015. gadā ir pieņemts 31 MK noteikums,
būtiskākie no tiem: 

1. MK 2015. gada 3. marta noteikumi Nr. 109
“Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada
16. novembra noteikumos Nr. 1042 “Notei-
kumi par karavīru sociālajām garantijām””
paredz, ka pirms kompensācijas piešķirša-
nas komisijai ir jākonstatē cēloniskā saka-
rība starp citas personas rīcības rezultātā
radītajiem karavīra vai viņa ģimenes lo-
cekļa mantas bojājumiem vai karavīra vai
viņa ģimenes locekļu veselībai nodarīto
kaitējumu un karavīra dienesta pienākumu
izpildi; 

2. MK 2015. gada 12. maija noteikumi Nr. 214
“Grozījums Ministru kabineta 2014. gada
26. augusta noteikumos Nr. 509 “Noteikumi
par karavīra mēnešalgas un speciālo pie-
maksu noteikšanas kārtību un to apmēru””
paredz papildu motivēšanas pasākumus
visos NBS cilvēkresursu politikas īstenoša-
nas posmos: personāla piesaistē un sagata-
vošanā dienestam, profesionālajā pilnveidē
un izaugsmē, kā arī karavīru noturēšanā die-
nestā. Vienlaikus tiek īstenota mēnešalgas
likmes dinamikas piesaiste katras dienesta
pakāpes un katras izdienas kategorijas
 specifikai;

3. MK 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 268
“Grozījums Ministru kabineta 2014. gada
26. augusta noteikumos Nr. 509 “Noteikumi
par karavīra mēnešalgas un speciālo pie-
maksu noteikšanas kārtību un to apmēru””
paredz noteikt elastīgāku koeficientu no-
teikšanas diapazonu par dalību starptautis-
kajās operācijās;

4. MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 349
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23.
augusta noteikumos Nr. 590 “Noteikumi par
atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem
veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī iz-
devumu apmēru un apmaksas kārtību”” pa-
redz paplašināt karavīru uzskaitījumu, kuriem
ir tiesības uz apmaksātu veselības aprūpi;

5. MK 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 413
“Par Ministru kabineta 2009. gada 17. no-
vembra noteikumu Nr. 1329 “Par Latvijas
Republikas Aizsardzības ministrijas un
 Ungārijas Republikas Aizsardzības minis-
trijas saprašanās memorandu par sadarbību
 aizsardzības jomā” atzīšanu par spēku
 zaudējušiem” paredz MK 2009. gada 17.
novembra noteikumu Nr. 1329 atzīšanu par
spēku zaudējušiem;

6. MK 2015. gada 27. oktobra noteikumi Nr. 604
“Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra,
Kanādas Nacionālās aizsardzības departa-
menta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Fran-
cijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas
Federālās Republikas Federālās aizsardzības
ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās
aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu
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ministrijas, Itālijas Republikas aizsardzības
ministra, Luksemburgas Lielhercogistes
Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Kara-
listes aizsardzības ministra, Norvēģijas Ka-
ralistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles
Republikas Aizsardzības ministrijas, Spāni-
jas Karalistes aizsardzības ministra, Turci-
jas Republikas Nacionālās aizsardzības
ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas
Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts
sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības
ministrijas, Ungārijas Republikas aizsardzī-
bas ministra, Polijas Republikas nacionālās
aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas
aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas
aizsardzības ministra, Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republi-
kas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ru-
mānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas,
Slovākijas Republikas Aizsardzības minis-
trijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības
ministra, Albānijas Republikas aizsardzības
ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības
ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aiz-
sardzības departamenta piekto papildinā-
jumu IV saprašanās memorandam par
NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu”
paredz termiņa pagarināšanu daudzpusējam
Saprašanās memorandam par NAVSTAR
globālās pozicionēšanas sistēmu;

7. MK 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 754
“Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada
15. decembra noteikumos Nr. 1419 “Rekru-
tēšanas un jaunsardzes centra nolikums””
paredz RJC nosaukuma maiņu, turpmāk –
Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC).

2015. gadā ir pieņemts viens Saeimas lēmums.

Saeimas 2015. gada 3. decembra lēmums “Par
termiņa, pagarināšanu Latvijas Nacionālo bru-
ņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas vadītajā operācijā Afga-
nistānā” paredz termiņa pagarināšanu NBS
karavīru dalībai NATO vadītajā operācijā Af-
ganistānā.

2015. gadā pieņemti 29 MK rīkojumi, būtis-
kākie no tiem:

1. MK 2015. gada 11. marta rīkojums Nr. 120
“Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vie-
nību un ārvalstu bruņoto spēku vienību ko-
pīgajām militārajām mācībām Latvijas
Republikas teritorijā” paredz NBS dalību
militārajās mācības “Summer Shield 2015”;

2. MK 2015. gada 27. maija rīkojums Nr. 274
“Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vie-
nību un ārvalstu bruņoto spēku vienību ko-
pīgajām militārajām mācībām Latvijas
teritorijā” paredz NBS dalību militārajās
mācībās “Saber Strike 2015”;

3. MK 2015. gada 1. jūlija rīkojums Nr. 354
“Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vie-
nību un ārvalstu bruņoto spēku vienību ko-
pīgajām militārajām mācībām ārvalstīs”
paredz NBS dalību militārajās mācībās
“Agile Spirit 2015”, “Saber Guardian/Rapid
Trident 2015”;

4. MK 2015. gada 2. septembra rīkojums Nr. 474
“Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
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 vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību
kopīgajām militārajām mācībām Latvijas
Republikas teritorijā” paredz NBS dalību
militārajās mācībās “Silver Arrow 2015”;

5. MK 2015. gada 27. oktobra rīkojums Nr. 671
“Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vie-
nību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopē-
jām militārajām mācībām Latvijas teritorijā”
paredz NBS dalību militārajās mācībās
“Arrcade Fusion 2015”.

Nodrošinājuma politika

2015. gadā AM un NBS darbā nodrošinājuma
jomā liela nozīme bija plānotajam aizsardzības
budžeta palielinājumam. Šāds palielinājums
pieprasa detalizētu finanšu līdzekļu plānošanu
tuvākajos trīs gados atbilstoši NBS Attīstības
plānā noteiktajām vajadzībām. Vienlaikus AM
2015. gadā īpaši uzsvērusi jautājumu par uzņē-
mējdarbības veicināšanu aizsardzības nozarē.
Tāpat 2015. gadā turpinājās lielo aizsardzības
spēju attīstības projektu (Gaisa vadības un kon-
troles sistēmas programmatūras bāzēto ele-
mentu (ASBE) projekts, NBS Aviācijas bāzes
attīstība, NBS SzS KBde mehanizācijas pro-
jekts un pretgaisa aizsardzības sistēmas attīs-
tība) ieviešana. 

Nacionālo bruņoto spēku apgāde

Bruņojums
2015. gadā tika turpināts darbs pie NBS un ZS
kaujas spēju stiprināšanas, ieplānojot nākamo
trīs gadu bruņojuma (ieroči, munīcija, optikas
līdzekļi) iepirkumu vajadzības. Tika saņemtas

arī “Carl Gustav” munīcijas piegādes, izman-
tojot EAA projektu, kurā šo munīciju kopīgā
iepirkumā iegādājās Baltijas valstis, kā arī Vi-
šegradas grupas (Čehija, Polija, Slovākija, Un-
gārija) valstis. Tika arī modernizētas M-14
šautenes un G3 triecienšautenes, kā arī iegādāti
12,7 mm ložmetēji. Papildus NBS sniedz atbal-
stu Valsts robežsardzei (VRS), strādājot pie
VRS apbruņošanas ar NATO standartiem atbil-
stošu bruņojumu. 

Bruņojuma iegāžu jomā AM un NBS intensīvi
sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem –
gan ASV, gan citām NATO un ES dalībvalstīm.
2015. gadā ASV finanšu palīdzības programmā
(FMF – Foreign Military Financing) ir piegā-
dāts ekipējums 4,7 milj. ASV dolāru apmērā –
teltis, uzkabes vestes, komunikācijas centra ap-
rīkojums un sakaru līdzekļi. Cieša sadarbība ar
ASV ekipējuma atjaunošanā dažādos formātos
plānota arī turpmāk. Vairākas NBS spēju attīs-
tībai būtiskas ekipējuma piegādes gaidāmas jau
2016. gadā, un AM pieteikusi projektus arī
turpmākajiem gadiem. Nodrošinājuma jomā
ir intensificēti starptautiskās sadarbības mek-
lējumi ar citām NATO valstīm lietota militārā
ekipējuma iegādē.

2015. gada 22. oktobrī Zviedrijā aizsardzības
ministrs parakstīja līgumu ar Zviedrijas uzņē-
mumu “SAAB  Dynamics AB” par tuvās darbī-
bas pretgaisa aizsardzības raķešu Mk2 iegādi
sistēmai RBS-70.

Transports
Lai veicinātu NBS remontbāzu attīstību, tika iz-
veidoti reģionālie remonta centri. Lai veicinātu
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centralizētus remonta pakalpojumu un rezerves
daļu iepirkumus, kā arī paaugstinātu NBS re-
monta spējas kapacitāti 2015. gadā, ir uzsākts
darbs pie Transporta remonta nodrošinājuma
centra izveides. Kā vienu no reģionālajiem re-
monta centriem attīsta 2. ZS novada 35. nodro-
šinājuma bataljona remontdarbnīcas bāzi. 2015.
gadā remontdarbnīcas ēka ir nodota ekspluatā-
cijā, un 2016. gadā to plānots pilnībā aprīkot.

Lai samazinātu uzturēšanas un remontdarbu iz-
maksas ilgtermiņā, kā arī mazinātu transportlī-
dzekļu marku dažādību, ir uzsākts darbs pie
NBS autoparka attīstības detalizētas plānoša-
nas, paredzot izstrādāt vienotus transportlī-
dzekļu standartus.

2015. gadā ir noslēgti divu gadu līgumi par kau-
jas transportlīdzekļu “Hagglunds BV206” re-
zerves daļu iegādi ar “BAES Hägglunds Land
Systems” (vairāk nekā 3 milj. EUR vērtībā) un
remonta pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA
“Auto Kada” par 400 tūkst. EUR. Noslēgto lī-
gumu ietvaros paredzēts remontēt 75 BV206
transportlīdzekļus, tā paaugstinot NBS kaujas
gatavības spēju.

Ekipējums
2015. gadā NBS regulāro spēku vienību un ZS
vajadzībām iepirkti kaujas individuālās aizsar-
dzības sistēmas (KIAS) ekipējuma priekšmeti
aptuveni 4 milj. EUR vērtībā, proti, kaujas for-
mas tērpa audums, kā arī formas tērpu šūšanas

pakalpojums, cimdi, cepures, zābaki kā siltam,
tā vēsam laikam, kaujas uzkabes vestes, izdzī-
vošanas komplekti, maskēšanās priekšmeti u.c.

Medicīna
2015. gadā ir veikti NBS medicīniskā nodroši-
nājuma organizēšanai nozīmīgi grozījumi ārējos
tiesību aktos1. Turpinās darbs pie starpresoru vie-
nošanās projekta izstrādes starp NBS un Nacio-
nālo veselības dienestu par sadarbību valsts
kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču no-
drošināšanā un veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanā. 

Pamatojoties uz 2015. gadā starp AM un Rīgas
Stradiņa universitāti (RSU) noslēgto sadarbības
līgumu, ir izveidota un uzsākusi darbu konsul-
tatīva koleģiāla institūcija – Militārās zinātnes
un studiju padome, lai sekmētu sadarbību zi-
nātniskajā pētniecībā un izglītībā, tostarp
ārstniecības personu apmācībā. 

2015. gadā ir parakstīta nodoma vēstule starp
Latviju, Lietuvu, Igauniju, Somiju un Zvied-
riju, kurā puses pauž nodomu veicināt un pa-
plašināt sadarbību militārās medicīnas jomā. 

Uzņēmējdarbības vides veicināšana 
aizsardzības nozarē

2015. gada laikā veiksmīgi tika turpināta sadar-
bība ar “DAIF Latvija”, ar kuru vienošanās par
sadarbību parakstīta 2013. gada 28. augustā.

1 T.sk. grozījums Ārstniecības likumā, paredzot tiesības

NBS ārstniecības iestādēm veidot pagaidu medicīniskās pa-

līdzības punktus, kā arī virkne grozījumu MK noteikumos.
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2015. gadā norisinājušās regulāras tikšanās un
aktualitāšu apspriešana federācijas konsultatī-
vās padomes sēdēs, kurās ir pārstāvēti gan fe-
derācijas biedri, gan ar nozari saistītās valsts
institūcijas – AM, IeM, Ekonomikas ministrija
un ĀM. AM regulāri rīkoja informatīva rak-
stura pasākumus un tikšanās ar “DAIF Latvija”,
iesaistot arī pārējo Baltijas valstu attiecīgo in-
dustriju pārstāvjus, kā arī ES/NATO ar šo jomu
saistītās organizācijas.

2015. gada 8. janvārī AM organizēja EAA un
Baltijas valstu aizsardzības industriju asociāciju
tikšanos AM, lai informētu EAA par Baltijas val-
stu aizsardzības industriju pieredzi dalībai aizsar-
dzības piegādes ķēdēs, kā arī diskutētu par
iespējām un instrumentiem, kas veicinātu indus-
triju attīstības iespējas ES aizsardzības tirgū.

2015. gada 29. jūnijā Rīgā kopīgi ar EAA tika rī-
kots seminārs par ES struktūrfondu un citu ES
finanšu instrumentu izmantošanu divējādas lie-
tojamības (civilmilitāriem) tehnoloģiju projek-
tiem un pētījumiem, kura galvenā auditorija bija
visu trīs Baltijas valstu uzņēmēji.

2015. gada nogalē sākās darbs pie AM un
“DAIF Latvija” 2016. gada sadarbības plāna sa-
gatavošanas (apstiprināts 2016. gada janvārī), kā
arī uzsākta gatavošanās AM un “DAIF Latvija”
kopīgi organizētajai “Industrijas dienai 2016”,
kura norisinājās 2016. gada 24. februārī. 

Infrastruktūras nodrošinājums

2015. gadā militārās infrastruktūras attīstībai
tika atvēlēts 13,7 milj. EUR finansējums.

 Atbilstoši NATO samitā pieņemtajiem lēmu-
miem UVA funkciju nodrošināšanai tika uz-
sākti Ādažu un Lāčusila militāro poligonu
paplašināšanas darbi. Ādažu poligonu palieli-
nās par aptuveni 5200 ha, savukārt Lāčusila po-
ligonu – par 3300 ha. NATO un ASV ERI
finansējuma ietvaros Ādažu poligonā tiks vei-
dotas jaunas mācību vietas un šautuves dažā-
diem ieroču veidiem, kā arī notiks tehnikas
parka modernizācija. 2015. gadā tika izveidotas
pagaidu telpas NSIV izvietošanai.

Ādažu militārajā bāzē karavīru sadzīves apstākļu
uzlabošanai  tika turpināta kazarmu būvniecības
programma, NBS Aviācijas bāzē uzbūvēts lau-
kums sabiedroto spēku izvietošanai un uzlaboti
bāzes iekšējie ceļi. Papildus vairākās vietās Lat-
vijā uzlabota militārās apgādes infrastruktūra.
ZS infrastruktūras un funkciju nodrošināšanai
tika uzsākta 2. ZS novada 35. nodrošinājuma ba-
taljona bāzes rekonstrukcija – uzbūvēta trans-
porta remonta darbnīca, pabeigta antenu lauka
un tehniskās ēka rekonstrukcija.

2016. gadā plānots turpināt infrastruktūras uz-
labošanas darbus Ādažu militārajā bāzē, 1. ZS
novada 45. nodrošinājuma bataljona teritorijā
Kuldīgā un Kājnieku skolas teritorijā Alūksnē,
kā arī NBS Aviācijas bāzē un ZS vienībās gan-
drīz 22 milj. EUR apmērā. Papildus paredzēts,
ka 2016.–2017. gadā ERI finansējuma ietvaros
ieguldīs aptuveni 8,5 milj. EUR infrastruktūras
attīstībā Ādažu poligonā un NBS Aviācijas
bāzē.
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Aizsardzības spēju attīstības projekti

Gaisa vadības un kontroles sistēmas program-
matūras bāzēto elementu projekts (ASBE)
2015. gadā turpinājās darbs pie Gaisa vadības
un kontroles sistēmas programmatūras bāzēto
elementu projekta. Šis ir otrais NATO līdzfi-
nansētais projekts Latvijā NSIP ietvaros.
NATO finansējums sastāda 75% no kopējām
izmaksām. Sadarbojoties ar NATO Komuni-
kāciju un informācijas aģentūru (NCIA –
NATO Communications and Information
Agency), Latvija piedalās projektā kopā ar de-
viņām citām NATO dalībvalstīm.
Projekts paredz optimizēt NBS Aviācijas bāzē
esošās telpas un uzstādīt tur sakaru iekārtas
un programmatūru, kas nodrošinās vienotas
gaisa telpas novērošanas sistēmas izveidi un
sniegs atbalstu gaisa operāciju veikšanai
NATO dalībvalstīs.
2016. gadā projekta ietvaros plānots uzsākt
balss sakaru iekārtu un atbalsta aprīkojuma
iegādi un turpināt darbu pie programmatūras
iegādes jautājuma virzības sadarbībā ar
NATO.

NBS Aviācijas bāzes attīstība 
2015. gadā turpinājās NBS Aviācijas bāzes at-
tīstība. Izbūvējot aviācijas degvielas noliktavu,
tika sekmīgi pabeigta visu 12 NATO līdzfinan-
sēto lidlauka projektu īstenošana. Līdz ar to Lat-
vija ir pabeigusi NATO piešķirtā finansējuma
apguvi 30,7 milj. EUR apmērā.
Vienlaikus tika turpināti NBS militārā lidlauka
“Lielvārde” un Aviācijas bāzes darbības nodro-
šināšanai nepieciešamie pasākumi – uzsākta
lidlauka aprīkošana ar sakaru, aeronavigācijas

un meteo iekārtām; bāzē radītas iespējas sabied-
roto karavīru uzņemšanai un izmitināšanai,
darbu uzsāka rekonstruētā ēdnīca. 2015. gadā
veiktie iepirkumi nodrošinās jaunas lidlauka at-
balsta tehnikas piegādes 2016. gadā.
Aktīvi tika plānota arī bāzes tālākā attīstība, saska-
ņojot nacionāli nepieciešamo infrastruktūru ar
NATO un ASV ERI programmā finansētajiem pro-
jektiem. Nodrošināts atbalsts ASV projektu saga-
tavošanai, tādējādi jau 2016. gadā tiks uzsākta
pirmo četru infrastruktūras objektu būvniecība un
NBS Aviācijas bāze iegūs gan aprīkojuma uzgla-
bāšanas, gan apkopes novietnes.

NBS SzS KBde mehanizācijas projekts
2015. gadā turpinājās NBS SzS KBde mehani-
zācijas projekta pirmās kārtas īstenošana sa-
skaņā ar 2014. gada 4. septembrī NATO samita
laikā (Lielbritānija, Velsa) Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas noslēgto līgumu ar
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Kara-
listes Aizsardzības ministriju par bruņutehnikas
CVR(T) iegādi un projekta ieviešanu plānu. Lī-
guma summa sastāda 39,4 milj. sterliņu mār-
ciņu (GBP). 
Laika posmā no 2014. gada augusta līdz 2015.
gada jūnijam pabeigti pirmie NBS personāla ap-
mācības kursi Lielbritānijā. Tajos tika apgūtas
zināšanas bruņutehnikas lietotāja līmenī, lai uz-
sāktu mehanizētās vienības personāla atlasi un
apmācību un personāls būtu gatavs bruņutehni-
kas izmantošanai un uzturēšanai. Turpmāk ap-
mācību plānots veikt NBS vienībās – Latvijā.
2015. gada janvārī tika apstiprināts mehanizētā
bataljona štatu saraksts, februārī uzsākta bruņu-
tehnikas sakaru instalācijas dizaina izstrāde,
2015. gada oktobrī pabeigta infrastruktūras
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 būvniecības ieceres sagatavošana, turpinās
darbs pie projektēšanas un būvniecības projekta
īstenošanas. 
Pirmā tehniķu un mehāniķu apmācībai pare-
dzētā bruņutehnika tika saņemta 2015. gada
septembrī, un 18. novembrī tā jau piedalījās pa-
rādē par godu Latvijas Republikas proklamē-
šanas 97. gadadienai. Pirmo kaujas vienību
bruņutehniku plānots saņemt 2016. gadā.

Pretgaisa aizsardzības attīstība
Gaisa telpas novērošanas radiolokatoru pro-
jekta ietvaros 2015. gadā tika atklāts gaisa tel-
pas novērošanas radiotehniskais postenis
Ventspilī. Radiolokatori AN/TPS-77 uzlabos
gaisa telpas novērošanu, paaugstinot agrās brī-
dināšanas spēju, kā arī ļaujot efektīvāk kontro-
lēt un pārraudzīt Latvijas un NATO gaisa telpu,
lai uzlabotu gaisa kuģu lidojumu drošību, un
sekmīgāk vadīt glābšanas un meklēšanas dar-
bus. Trīsdimensiju gaisa telpas novērošanas radio-
lokatorus piegādāja ASV komersants “Lockheed
Martin Overseas Corporation” (LMOC). 2015.
gadā noslēgti vairāki līgumi par izlūkošanas,
gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzī-
bas sistēmām, t.sk.:

• 2015. gada 9. jūlija līgums ar LMOC par ra-
diolokatora AN/TPS-77 modernizāciju; 

• 2015. gada 1. oktobrī Latvijas Republikas
aizsardzības ministrs parakstīja līgumu ar
LMOC par trīs mobilo vidējās darbības
gaisa telpas novērošanas radiolokatoru ie-
gādi. Viens no ieguvumiem TPS-77 MRR
ieviešanā – LMOC sadarbosies ar Latvijas
uzņēmējiem, nodrošinot vietējo atbalstu
ilgtermiņa radiolokatoru uzturēšanai un
jauno sistēmu atbalstam pēc piegādes. 

Projekta attīstības ietvaros 2016. gada jūnijā sa-
ņemti taktiskie pretgaisa aizsardzības radiolo-
katori AN/MPQ-64F1 “Sentinel”, ko izmanto
tuvas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmās.
Iegāde, ievērojot ASV ārvalstu militāro iepir-
kumu likumdošanu, notika par ASV ārvalstu
militārā finansējuma līdzekļiem.

Zinātniskās pētniecības darbības
koordinēšana

Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstība
aizsardzības nozarē tiek organizēta, lai ar mo-
dernu tehnoloģiju, inovatīvu risinājumu, zināt-
niskas pieejas un pētniecībā balstītu risinājumu
palīdzību nodrošinātu valsts aizsardzības spē-
jas, celtu nozares funkcionālo efektivitāti un
kvalitāti. 2015. gadā AM ieviesa jaunu vadības
modeli pētniecības darbības koordinēšanā
valsts drošības un aizsardzības jomā, lai pētnie-
cības procesu pakārtotu gala rezultāta sasnieg-
šanai, kas izriet no AM un tās padotības iestāžu
vajadzībām. Atbilstoši mūsdienu drošības vides
izaicinājumiem un aizsardzības nozares at -
tīstības vajadzībām tika formulētas jaunas aiz-
sardzības nozares ilgtermiņa prioritātes un
pamatvirzieni zinātnes, pētniecības un tehno -
loģiju attīstības jomā. Vienlaikus tika veikti
 atbilstoši precizējumi iepriekš noteiktajos pēt-
niecības politikas plānošanas principos, prio -
ritāšu formulēšanas kārtībā un pētniecības
projektu vadības procedūrās.

Nepieciešamos pētījumus valsts aizsardzības
un drošības politikas jomā atbilstoši AM
 noteiktajiem prioritārajiem pētniecības virzie-
niem īsteno Latvijas Nacionālās aizsardzības
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 akadēmijas (LNAA) Drošības un stratēģiskās
pētniecības centrs (DSPC). Īstenojot pētniecī-
bas programmu 2015. gadā, DSPC ir padziļi-
nāti pētījis Latvijas un starptautiskās drošības
vides attīstības tendences un izaicinājumus, kā
arī to ietekmi uz Latvijas aizsardzības nozari,
Latvijas informatīvo telpu un stratēģisko ko-
munikāciju, aizsardzības nozares un aizsardzī-
bas industrijas sadarbības stiprināšanu un valsts
aizsardzības uzdevumu izpildei nepieciešamo
cilvēkresursu piesaistīšanu. Veicinot izpratni un
diskusijas par aizsardzības nozarei aktuāliem
jautājumiem gan sabiedrībā kopumā, gan aka-
dēmiskajā vidē, DSPC organizēja divas publis-
kās diskusijas par VAK un Krievijas jaunās
militārās doktrīnas ietekmi uz Latviju. Papildus
vieslekciju un lekciju organizēšanai Latvijā un
ekspertu dalībai zinātniskajos pasākumos ār-
valstīs, 2015. gadā DSPC organizēja starp -
tautisku konferenci “Drošības izaicinājumi
nedrošai Eiropai”.

2015. gadā ir paplašināta sadarbība ar civila-
jām augstskolām un zinātniskajām institūci-
jām, tā radot priekšnoteikumus plašākai
Latvijas zinātnieku iesaistīšanai pētniecībā
valsts aizsardzības un drošības jomā. Īpaši
veiksmīgi sadarbība ir attīstījusies ar RTU,
kura 2015. gadā ir izveidojusi Aizsardzības un
militāro tehnoloģiju pētījumu centru, un RSU,
ar kuru AM ir izveidota kopīga Militārās zi-
nātnes un studiju padome. Pēdējā gada laikā
līdzšinējā civilo augstskolu sadarbība, apvie-
nojot savus zinātniskos un tehniskos resursus
starpdisciplinārai pētniecībai, ir paplašināju-
sies un tiek attiecināta arī uz militārās zinātnes
un tehnoloģiju attīstības jomu, tādējādi radot

priekšnoteikumus aizsardzības nozares un ci-
vilo augstskolu sadarbības efektivitātes celšanai
nacionālajā līmenī, kā arī veicinot starptautisko
konkurētspēju.

Starptautiskā sadarbība tiek organizēta Balti-
jas reģiona, ES un NATO līmenī. Lai stiprinātu
sadarbību un veicinātu informācijas apmaiņu
starp Baltijas valstu aizsardzības nozares pēt-
niekiem un aizsardzības industrijām, tika orga-
nizēts Baltijas valstu aizsardzības industrijas,
pētniecības un tehnoloģiju grupas ekspertu se-
minārs. ES mērogā par būtisku sasniegumu
uzskatāms EAA augstais novērtējums diviem
Latvijas zinātnieku projektiem. EAA organi-
zētajā divējādas lietojamības (dual use) teh-
noloģiju projektu konkursā struktūrfondu
finansējums tika piešķirts RTU Aeronautikas
institūta projektam par automatizēto un auto-
nomo platformu un sistēmu integrēto vadības
modeli (kosmosā, gaisā, jūrā) un SIA “BITI”
projektam par simulācijas izmantošanu kom-
pleksas informācijas tehnoloģiju un indus-
triālo procesu vadības sistēmas imitācijai
kiberdrošības jautājumu risināšanā. Iesaisto-
ties NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizā-
cijas (NATO STO – NATO Science and
Technology Organization) darbā, Latvijas zi-
nātnieki ir piedalījušies četros starptautiskos
pētījumos par mobilu robotizētu un autonomu
platformu vadību, privāti publisko partnerību
aizsardzības jomā un karavīru darbotiesspējas
veicināšanu, kā arī divās ekspertu grupās mo-
dernās hibrīdkara darbības izpētē.

Ar pētniecības darbu 2015. gadā nodarbojies
arī StratCom COE. Gada laikā StratCom COE
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ir veicis pētījumus par Latvijas izvirzītajām
nacionālajām prioritātēm – analizēt Krievijas
īstenotās aktivitātes un propagandas metodo-
loģiju, kas vērsta pret NATO dalībvalstīm, kā
arī analizēt sociālo mediju ietekmi, izmantojot
tos kā hibrīdkara ieroci. Līdztekus norisinās
NBS spēju attīstība un to stiprināšana stratē-
ģiskās komunikācijas jautājumos.

Militārā izglītība un svešvalodu 
apguve

2015. gada 24. septembrī MK apstiprināja jaunu
LNAA Satversmi, un ar to noslēdzās 2013. gadā
uzsāktais darbs, kura ietvaros tika pārskatīts, vai
un cik precīzi izglītības jomu regulējošajos nor-
matīvajos aktos ir atspoguļota akadēmijas mili-
tārā specifika.

2015. gadā pirmo virsnieka – leitnanta – pakāpi
ieguva 23 LNAA absolventi, savukārt virsleit-
nanta pakāpi ieguva 13 Virsnieka speciālista pa-
matkursa klausītāji. 
Jaunākā štāba virsnieka kursu LNAA absolvēja
septiņi NBS karavīri un divi VRS pārstāvji. Šī
līmeņa kursu 15 virsnieki apguva ārvalstīs:
seši – Lietuvā, septiņi – ASV Starptautiskajā
militārās izglītības un mācību programmā
(IMET – International Military Education and
Training), bet divi – Beļģijā. Vecākā štāba virs-
nieka kursu BATLDEFCOL absolvēja astoņi
virsnieki, bet ASV IMET programmā – divi
virsnieki. Augstākā komandējošā sastāva lī-
meņa kursu absolvēja viens virsnieks.

LNAA no janvāra līdz jūnijam tika organizēts
starptautiskais NICSC kurss, savukārt septembrī

LNAA uzņēma augsta līmeņa NATO vingrinā-
jumus – “Steadfast Pyramid” un “Steadfast
Pinnacle”.

Tā kā NATO oficiālo valodu prasme ir priekš-
noteikums ikviena virsnieka karjerai un tās ir
ļoti būtiskas arī instruktoru un kareivju sastāva
karavīriem, papildus NBS Valodu skolas īste-
notajām mācībām arī 2015. gadā sadarbībā ar
Francijas militāro atašeju tika turpināts 2012.
gadā uzsāktais projekts, kura ietvaros franču
valodas pasniedzējs no Francijas apmāca gan
NBS karavīrus, gan arī vada atsevišķas nodar-
bības AM darbiniekiem.

Iestādes vadības un darbības 
uzlabošanas sistēmas

Iekšējais audits

Pārskata gadā Audita nodaļas darba apjomā
bija iekļautas aizsardzības nozares četras pa-
matdarbības sistēmas un septiņas vadības un
 atbalsta funkciju sistēmas. Pamatdarbības sis-
tēmu/apakšsistēmu auditu īpatsvars veido 36%,
vadības un atbalsta funkciju sistēmas – 64% no
kopējā auditējamo sistēmu skaita.

2015. gada auditos tika secināts, ka iekšējās
kontroles sistēma darbojas, tomēr ir nepiecie-
šami vairāki uzlabojumi. Lai gan ir konstatēti
atsevišķi trūkumi, tomēr kopumā novērtētās
kontroles ir atbilstošas, pietiekamas un efektī-
vas, kas sniedz pietiekamu pārliecību, ka noza-
res riski tiek vadīti un mērķi sasniegti. Sniedzot
atzinumu par AM audita 2015. gada pārskatu,
Iekšējā audita padome secināja, ka iekšējā
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 audita sistēma  ministrijas resorā ir izveidota un
sekmīgi darbojas. 

Pārskata gadā ir sniegti 66 audita ieteikumi
iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai. 2015.
gada 31. decembrī datu bāzē pēc pēcaudita re-
zultātu apkopošanas bija 123 audita ieteikumi
par 23 auditiem. No 60 audita ieteikumiem,
kuriem izpildes termiņš bija 2015. gads, 56
(93,3%) audita ieteikumi ir izpildīti, četri au-
dita ieteikumi nav izpildīti. 63 audita ietei-
kumu ieviešanas termiņš ir 2016. gads un
nākamie gadi. 

2015. gadā AM speciālisti piedalījās starptau-
tiskās  korupcijas izpētes un novēršanas kustī-
bas “Transparency International UK” veiktajā
Latvijas aizsardzības nozares korupcijas in-
deksa sagatavošanā. Minētais pētījums atzina,
ka Latvijā korupcijas risks aizsardzības jomā ir
zems. AM piedalījās arī divpusējā pieredzes ap-
maiņā ar Gruzijas un Ukrainas aizsardzības no-
zares auditoriem.

Ģenerālinspekcija

AM Ģenerālinspekcija (ĢI) 2015. gadā ir vei-
kusi 15 dienesta pārbaudes, vienu dienesta 
izmeklēšanu, nodrošinājusi divu disciplinār-
lietu izskatīšanas komisiju darbu, sagatavojot
atzinumus par konstatēto trūkumu novēršanu.
ĢI ir izskatījusi 16 karavīru un fizisku personu
iesniegumus, sagatavojot attiecīgus atzinumus
un AM atbildes iesniedzējiem. Papildus ir
sniegtas konsultācijas karavīriem par interesē-
jošiem jautājumiem saistībā ar dienesta gaitu
un tiesību ievērošanu.

Nodrošinot karavīru dienesta apstākļu, savstar-
pējo attiecību un militārās disciplīnas pārkā-
pumu izvērtēšanu, ir veiktas arī karavīru
aptaujas NBS atsevišķās apakšvienībās, kā arī
aptaujas pēc karavīru dalības starptautiskajās
operācijās, sagatavojot priekšlikumus identifi-
cēto problēmu risināšanai.

2015. gada rudenī ĢI nodrošināja ASV armijas
Eiropā Ģenerālinspekcijas vizīti Latvijā, lai in-
spicētu Latvijā izvietotos ASV karavīrus, kā arī
veiktu divpusējas konsultācijas. Savukārt no-
vembrī ĢI nodrošināja Gruzijas Aizsardzības
ministrijas Ģenerālinspekcijas pieredzes ap-
maiņas vizīti Latvijā.

Strukturālās izmaiņas un reorganizācijas

2015. gadā AM struktūrā radikālas izmaiņas
netika veiktas. Apvienojot trīs līdz šim patstā-
vīgas nodaļas – Administratīvo nodaļu, Lietve-
dības nodaļu un Centrālo arhīvu –, tika
izveidots Administratīvais un dokumentu pār-
valdības departaments.

2.3. Aizsardzības ministrijas padotības 
iestāžu, t.sk. Nacionālo bruņoto 
spēku, darbības galvenie virzieni 
un rezultāti

Latvijas Kara muzejs

2015. gadā Latvijas Kara muzejs (LKM) strā-
dāja atbilstoši sagatavotajam un iesniegtajam
darba plānam – attīstīja un dokumentēja mu-
zeja krājumu, veica pētniecības un izglītojošo
darbu, veidoja izstādes un uzturēja sabiedrībai



44 Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats

2. nodaļa

pieejamas muzeja ekspozīcijas. Muzeja rezul-
tatīvos rādītājus atbilstoši publiskas iestādes
darbības būtībai ietekmē mijiedarbība ar
 sabiedrību.

Muzeja pieejamība un izglītojošā darbība 

LKM atvērts apmeklētājiem septiņas dienas
nedēļā. Kopumā 2015. gadā muzeja sniegtos
pakalpojumus izmantoja 160 452 apmeklētāji,
t.sk. Ziemassvētku kauju muzeja pakalpoju-
mus – 15 648, Oskara Kalpaka muzeju un
 piemiņas vietu “Airītes” apmeklēja 5173.
 Salīdzinot ar 2014. gadu, kopējais apmeklētāju
skaits ir pieaudzis par 13,2%, apmeklētāju
skaits grupā  – par 3% un individuālo apmek-
lētāju skaits – par 10,7%.

2015. gadā muzeja darbinieki apkalpoja 620
ekskursijas, sniedza pētniekiem, kultūras pro-
jektu autoriem un interesentiem 796 konsultā-
cijas par militāro vēsturi, muzeja priekšmetiem
un personālijām. Pēc sabiedrības pieprasījuma
muzeja speciālisti nolasīja 44 lekcijas dažādās
auditorijās. Muzejā un tā teritoriālās struktūr-
vienībās notika 23 publiski pasākumi. 

Lielākais bija Latviešu strēlnieku 100. gada -
dienas pasākums 2015. gada 1. augustā ar tēl-
nieka Gļeba Panteļejeva veidotās piemiņas
plāksnes atklāšanu un koncertuzvedumu Vēr-
manes dārzā. 2015. gada 16. maijā, Muzeju
naktī, LKM apmeklēja 15 872 cilvēki, Ziemas-
svētku kauju muzeju – l248, O. Kalpaka
 muzeju un piemiņas vietu “Airītes” – 82 ap-
meklētāji. Starptautiskā stendu modeļu izstāde–
konkurss 2015. gada 14.–16. augustā pulcēja

6200 interesentu. Tradicionāli notika Pirmā pa-
saules kara Ziemassvētku kauju piemiņas pa-
sākums “Mangaļos” un pulkveža O. Kalpaka
piemiņas pasākums “Airītēs”.

Sadarbībā ar citām institūcijām muzejs nodro-
šināja 41 pasākuma norisi, kā arī trīs ārvalstu
ceļojošo izstāžu eksponēšanu un atklāšanu.

Muzejs sadarbojās ar paramilitārajām neval-
stiskajām organizācijām, Latvijas vēstures sko-
lotāju biedrību un Skolu muzeju biedrību. 

Pārskata periodā tika sagatavota informācija par
LKM publicēšanai tūrisma ceļvedī “European
WWII Museum Guide Book”.

Pētniecības darbs

LKM ir viena no vadošajām institūcijām Lat-
vijas militārās vēstures pētniecībā. Muzeja pēt-
niecības darbs attīstās divos virzienos –
militārās vēstures pētniecība un krājuma zināt-
niskā izpēte. 2015. gadā divi muzeja darbinieki
turpināja studijas Latvijas Universitātes Vēstu-
res un filozofijas fakultātes doktorantūrā un
viens – Daugavpils universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes doktorantūrā.

2015. gadā muzeja darbā īpaši bija akcentēta
Pirmā pasaules kara vēstures tematika atbilstoši
LKM izstrādātajai JPI “Pirmā pasaules kara un
latviešu strēlnieku simtgade, 2014.– 2017.”.

2015. gada 28. maijā tika rīkota starptautiska
konference, veltīta Pirmajam pasaules karam.
Tajā referātus lasīja četri muzeja darbinieki.
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 Referāti ir publicēti muzeja ikgadējā zinātnis -
ko rakstu krājumā “Latvijas Kara muzeja
 gadagrāmata XVI”. Gadagrāmatā publicēti arī
pieci darbinieku pētījumi par muzeja krājuma
kolekcijām un ieroču vēsturi.  Projekta ietvaros
izdots katalogs “Pirmā pasaules kara atklātnes
Latvijas Kara muzeja krājumā” un brošūra
“Latviešu strēlnieks meistaro, vingro, dzied un
spēlē teātri” latviešu un angļu valodā.

Muzeja darbinieki ar 18 ziņojumiem piedalījās
vietējās un starptautiskās konferencēs. Ārvalstu
un vietējos zinātniskajos izdevumos publicēti
18 pētījumi.

Ekspozīcija un īslaicīgās izstādes

2015. gadā muzejs sāka veidot pamatekspozīciju
“Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā”.
Muzejs organizēja mākslinieciskā projekta metu
konkursu un noslēdza līgumu par ekspozīcijas
iekārtošanu 2016. gadā ar dizaina biroju H2E.

Kopumā muzejs pārskata gadā sagatavoja sep-
tiņas jaunas izstādes, kā arī eksponēja sešas citu
autoru un institūciju sagatavotās izstādes, bet
ārpus muzeja tika eksponētas četras izstādes. 

Pārskata gadā Ziemassvētku kauju muzeja ap-
kārtnē izveidota izziņas taka, kas ataino latviešu
strēlnieku pulku dislokāciju un uzbrukuma gaitu
Ziemassvētku kauju laikā 1917. gada janvārī.

Krājuma darbs

2015. gadā LKM krājums papildinājies ar
3848 jauniem eksponātiem – dāvinājumiem

un pirkumiem par Latvijas militāro un militāri
politisko vēsturi. Muzejs krājuma papildinā-
šanu plāno kā aptuvenu, uz iepriekšējo gadu
statistiku balstītu rādītāju. Tā faktiskā izpilde
ir saistīta ar dāvinātāju gribu, kā arī krājuma
iepirkuma budžetu un atsevišķo eksponātu
vērtību. 

Krājuma uzskaite un dokumentēšana, kas tiek
veikta ārējos normatīvos aktos paredzētajā kār-
tībā, ir darbietilpīgākais process muzeja dar-
bībā. Finansiālā novērtēšana tiek veikta ne tikai
jauniegūtajiem muzeja krājuma priekšmetiem,
bet pakāpeniski tiek novērtēts arī vairākos gadu
desmitos veidotais krājums. Pārskata gadā ir
novērtēti 13 153 eksponāti (54 963,57 EUR),
sagatavotā dokumentācija nodota grāmatvedī-
bai krājuma uzņemšanai uzskaitē. 

Līdzās rakstiskā formātā veiktajai krājuma uz-
skaitei nodaļas veic krājuma priekšmetu skenē-
šanu un ievadīšanu digitālajā Nacionālā muzeju
krājuma kopkatalogā, katalogā ievietoti 3328
priekšmeti. Veikti restaurācijas un konservāci-
jas darbi 285 krājuma priekšmetiem.

Guvis atbalstu Kultūrkapitāla fonda projektu
konkursā, muzejs iegādājās stereomikroskopu.
Tas turpmāk ļaus restauratoriem precīzāk no-
teikt priekšmeta bojājuma veidu un izvēlēties
zinātniski pamatotu restaurācijas metodi.

Muzeja infrastruktūra

2015. gadā uzturēta LKM un tā divu teritoriālo
struktūrvienību (Ziemassvētku kauju muzeja un
O. Kalpaka muzeja un piemiņas vietas “Airītes”)
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infrastruktūra, noslēdzot ugunsdrošības, telpu un
teritoriju uzkopšanas, komunālo un komunikā-
ciju sistēmu apkopšanas līgumu, kā arī veicot to
izpildes uzraudzību.

Pārskata periodā ir sagatavoti priekšlikumi
projektēšanas uzdevumam – LKM ēku Smilšu
ielā 18 un 20 inženierkomunikāciju moderni-
zācijai, ēku tehniskā stāvokļa uzlabošanai un
rekonstrukcijai.

Informācija par iespējamiem iestādes 
darbību ietekmējošiem apstākļiem

Muzeja attīstības projekti saistīti ar sabiedrības
turpmāku izglītošanas un attīstības veicināšanu,
saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot ar
Latvijas militāro un politisko vēsturi saistītās
garīgās un materiālās liecības. Muzejs aktīvi ie-
saistās valsts simtgades programmās.

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs

Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs (RJC; pēc
funkciju pārdales no 2016. gada 1. janvāra –
Jaunsardzes un informācijas centrs (JIC)) izglīto
jaunatni valsts aizsardzības jomā, īstenojot Jaun-
sargu mācību paraugprogrammu, nodrošina AM
un NBS aktualitāšu atspoguļošanu audiovizuālā
formā dažādos plašsaziņas līdzekļos un izdod ik-
mēneša militāro žurnālu “Tēvijas Sargs”.

Jaunsardze

Aizvadītajā periodā turpinājās darbs pie Jaun-
sardzes kustības attīstības un tradīciju nostipri-
nāšanas, par galveno mērķi izvirzot bērnu un

jauniešu pilsonisko un patriotisko audzināšanu,
fizisko attīstību un saturīgu brīvā laika pavadī-
šanu.

2015. gadā MK tika atbalstīts Jaunsardzes at-
tīstības plāns 2015.–2024. gadam, iezīmējot fi-
nansējumu Jaunsardzes kustības paplašināšanai
un mācību procesa uzlabošanai.

Īstenojot Jaunsargu mācību paraugprogrammu,
jaunsargi aktīvi piedalījušies valsts mēroga un
pašvaldību organizētajos pasākumos: valsts
svētkos un piemiņas dienās, talkās, stafetēs,
sporta spēlēs un sacensībās.

Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īste-
nota 286 mācību vietās 508 mācību grupās
 (ieskaitot pašvaldības finansētās jaunsargu
grupas) visā Latvijā. 2015. gads ir nozīmīgs ar
to, ka Jaunsardze darbojās visās 110 pašvaldī-
bās un deviņās republikas nozīmes pilsētās.
Jaunsardze ir kļuvusi arī par vienu no sabiedrī-
bas integrācijas platformām, jo Jaunsardzē dar-
bojas dažādu tautību bērni un jaunieši. 

2015. gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi
darbojās un mācību procesā iesaistījās vairāk
nekā 7175 bērni un jaunieši.  

Gada laikā jaunsargiem tika organizēti 1948
pasākumi. Kopējais pasākumu apmeklētāju
skaits ‒ 43 173. Novadu nodaļas un Jaunsar-
dzes departaments organizējis vai koordinējis:
79 nometnes ar 2953 dalībniekiem; 77 pasā-
kumus sadarbībā ar NBS – 1459 dalībnieki;
383 pārgājienus – 7854 dalībnieki; 22 starptau-
tiskos pasākumus – 140 dalībnieki (Igaunija,
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Lietuva, Zviedrija, Beļģija); 287 prezentācijas
izglītības iestādēs – 6871 klausītājs; 274 pil-
soniskās un patriotiskās audzināšanas pasāku-
mus – 6513 dalībnieki; 193 ekskursijas ‒ 5681
dalībnieks; 49 velo un laivu braucienus – 993
dalībnieki; 378 sporta sacensības, spēles –
7167 dalībnieki; 206 talkas un citus pasāku-
mus – 3542 dalībnieki.

Līdztekus tika īstenotas tādas JPI kā “Jaun-
sargu fiziskās sagatavošanas sistēmas izveide”,
“Atceries Lāčplēšus!”, “Jaunsardzes pašpārval-
des attīstība” un “Jaunsardzes kibervienība”,
projekti “Jaunsardzes reportieris”, “Ekspertu
forums” u.c.

Jaunsargu pašpārvalde veicina jauniešu pilso-
niskās līdzdalības prasmes un sniedz iespējas
jaunsargiem iesaistīties kustībai svarīgu jautā-
jumu risināšanā. Noorganizēti divi semināri
(Rīgā un Siguldā). Jaunsargu pašpārvalde ak-
tīvi darbojas sociālajos tīklos, regulāri piedalās
pasākumos, tiekas ar jaunsargiem un instrukto-
riem, kā arī sadarbojas ar radniecīgām organi-
zācijām ‒ pašvaldību skolēnu domēm.
Jaunsargu pašpārvalde sadarbībā ar Jaunsar-
dzes departamentu 2015. gada 4.–5. decembrī
organizēja 4. Jaunsardzes konferenci “Līdzda-
lība un atbildība”.  

2015. gada nogalē tika apstiprināti jaunsargu
standarti un vērtības. Katrā mācību vietā ir iz-
vietots plakāts ar standartiem un vērtībām, bet,
dodot svinīgo solījumu, katrs bērns un jaunietis
dāvanā saņem bukletu “Jaunsargu standarti un
vērtības”.

Mācību semināri tika organizēti arī Jaunsardzes
reportieriem. Jaunsardzes reportieriem bija de-
leģēts uzdevums sniegt informāciju (raksti, foto,
video) par interesantiem pasākumiem novados
un vienībās. Īpaša misija un laba prakse repor-
tieriem bija starptautiskajā nometnē “Baltic
Guards – 2015” un 4. Jaunsardzes konferencē.

Visa gada garumā jaunsargiem bija iespēja pie-
dalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kva-
lificētu speciālistu vadībā. Lai to panāktu, RJC
organizēja sadarbību ar sporta federācijām,
sporta skolām un pašvaldībām, iespēju robežās
nodrošinot jaunsargus ar sporta veidam nepie-
ciešamo specifisko ekipējumu un atbalstot jau-
niešu dalību sacensībās. Lai veicinātu jauniešu
fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu,
Jaunsardzes kustības ietvaros tika izstrādāts
projekts par jaunsargu fiziskās sagatavotības
normām, un tas tika ieviests jaunsargu mācību
procesā. 2015. gadā visiem jaunsargiem tika or-
ganizēts fiziskās sagatavotības tests. Turpinājās
aktīvs darbs pie projekta “Atceries Lāčplēšus!”.
Notika sadarbība ar pašvaldībām, lai plānotu
piemiņas plākšņu uzstādīšanu pašvaldību teri-
torijās.

2015. gadā 4. līmeni pabeiguši 345 jaunsargi,
no kuriem 151 piedalījās 4. līmeņa testa no-
metnē, 17 iestājušies LNAA, 18 uzsākuši die-
nestu NBS vienībās, 90 iestājušies ZS, bet pieci
iestājušies dienestā IeM.

Militārā informācija

2015. gadā Militārās informācijas departamenta
(MID) Audiovizuālās nodaļas filmēšanas grupa
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ir veikusi 201 filmēšanu, sagatavoti 162 video-
sižeti par aizsardzības nozarei aktuālām tēmām.
Fotogrāfi veica vairāk nekā 600 fotografēšanas
sesijas dažādos pasākumos, tajā skaitā Afganis-
tānā, Mali, Spānijā, Igaunijā un Lietuvā, fiksē-
jot AM un NATO politiskās aktualitātes, NATO
un NBS militārās mācības, NATO spēku iera-
šanos Latvijā, NBS dalību starptautiskajās ope-
rācijās, NBS kaujas spēju attīstību, ZS un
rezerves karavīru apmācību, civilmilitāro sa-
darbību un atbalstu sabiedrībai, vēstures atce-
res un ceremoniālos pasākumus, Jaunsardzes
un skolu jaunatnes aktivitātes, kā arī sporta un
kultūras pasākumus.

Ar video un fotomateriāliem tika nodrošināti
nacionālie un reģionālie mediji. Izveidotā pie-
eja lejupielādēt fotoattēlus pilnā izšķirtspējā
no AM interneta vietnes mod.gov.lv sniedz ie-
spēju ziņu portāliem publicēt fotoattēlus bez
saskaņošanas ar RJC.

Uzturot un ikdienā papildinot fotomateriālu
arhīvu ar fotogrāfijām par notikumiem aizsar-
dzības jomā, tiek nodrošināta AM interneta
vietne mod.gov.lv, portāls sargs.lv un militā-
rais žurnāls “Tēvijas Sargs”, kā arī poligrāfijas
izdevumi.

MID Audiovizuālās nodaļas darbinieki 2015.
gadā piedalījušies NBS, ZS, kā arī starptautis-
kajās militārajās mācībās “Sabre Strike 2015”,
“Dragoon Ride”, “Summer Shield XXI”,
“Sudraba bulta 2015”, “Baltic Bikini 2015”,
“Straujais putns 2015”, “Ziema 2015”, “Balex
Delta 2015”, “Trident Juncture 2015” un citās
un nodrošinājuši mācību vingrinājumu un

 uzdevumu operatīvu atspoguļojumu foto un
videogalerijās (videosižetos), kas tika izvieto-
tas NBS mājaslapā.

MID Militārās informācijas nodaļa nodroši-
nāja militārā žurnāla “Tēvijas Sargs” izdošanu,
kas ir vienīgais izdevums latviešu valodā, kurš
sniedz detalizētu un profesionālu militāra rak-
stura informāciju par aktualitātēm aizsardzības
jomā Latvijā un pasaulē, veicinot sabiedrības
pozitīvo attieksmi pret aizsardzības politiku.

Žurnāls informē sabiedrību par AM un NBS
darbu, prezentējot AM politiku kā caurspīdīgu
un godīgu; informē sabiedrību par Latvijas da-
lību NATO; sniedz vispusīgu informāciju par
valsts politiku un likumdošanu aizsardzības
jomā; sekmē pozitīvu NBS un Latvijas kara-
vīra tēla veidošanos sabiedrībā; informē par
karavīru dienesta gaitām, sasniegumiem
sportā un sabiedriskajām aktivitātēm, par
Jaunsardzes devumu Latvijas valsts aizsar-
dzībā, kā arī par iespējām iesaistīties šajā
 kustībā; apkopo liecības Latvijas militārās
vēstures atspoguļošanai; nodrošina militārā
žurnāla pieejamību mācību iestādēs, tādējādi
veicinot interesi par mūsdienu aizsardzības
sistēmu un militāro vēsturi. Aizvadītajā gadā
izdoti 12 žurnāla “Tēvijas Sargs” numuri,
kuru kopējā tirāža bija 63 000 eksemplāru.

Kopš 2015. gada februāra darbojas žurnāla
“Tēvijas Sargs” profils sociālajā tīklā Face-
book, kurā tiek publicētas saites uz aktuāla-
jiem rakstiem un MID Audiovizuālās nodaļas
sagatavotajiem videomateriāliem. Facebook
nodrošina saikni ar lasītājiem – ar portāla
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starpniecību iespējams uzzināt lasītāju vie-
dokli. Nepilna gada laikā “Tēvijas Sarga”
lapai piesaistīti 960 sekotāji.

Kopš 2003. gada Latvija ir Eiropas Militārās
preses asociācijas (EMPA – European Military
Press Association) biedrs. Militārā žurnāla
 “Tēvijas Sargs” galvenā redaktore 2011. gadā
tika ievēlēta par EMPA prezidenti. 2015. gadā
noslēdzās Latvijas prezidentūra EMPA ietvaros.

Pārskata periodā tika izpildīts aizsardzības
nozares 2015. gada iespieddarbu plāns, ar po-
ligrāfijas materiāliem, kā arī elektroniskajiem
maketiem nodrošinot starptautiskās militārās
mācības “Sabre Strike 2015”, “Dragoon Ride”,
“Summer Shield XXI”, “Sudraba bulta 2015”,
“Baltic Bikini 2015”, “Straujais putns 2015”, ZS
mācības, jaunsargu un kadetu nometni “Baltic
Guards 2015” un citus pasākumus. Veidoti in-
formatīvie plakāti, bukleti, brošūras, kā arī grāma-
tas AM, NBS AŠ, LNAA, JSF un Jaunsardzes
vajadzībām. Sagatavoti dizaini elektroniskajām
apsveikuma kartītēm valsts svētkos, Lieldienās,
Līgo svētkos un Ziemassvētkos. Kopumā aizva-
dītajā gadā sagatavoti 160 plāna, kā arī 90 pa-
pildu poligrāfijas darbi.

Rekrutēšana

2015. gadā tika pildīti uzdevumi, kas saistīti ar
rekrutēšanu NBS. Kopumā dienestam NBS
pieteicās 1177 kandidāti, t.sk. 389 kadetkandi-
dāti studijām LNAA. Profesionālajā dienestā
tika pieņemti 423 karavīri (pieprasījums – 400
karavīri).

Aizvadītajā gadā rekrutēšanas prioritāte bija
dalība tādos pasākumos, kuros tika uzrunāti
jaunieši, kas vēlas iegūt augstāko izglītību
LNAA un nākotnē veidot virsnieka karjeru. 

RJC ar prezentācijām piedalījās augstskolu kar-
jeras dienās, kā arī pašvaldību un mācību ie-
stāžu rīkotajos pasākumos ar lekciju kursu par
rekrutēšanas un atlases norisi.

2015. gadā sadarbībā ar NBS tika organizēta vē-
rienīga vēstures izziņas, piedzīvojumu un izai-
cinājumu spēle jauniešiem “Jaunie Rīgas sargi:
atceries Lāčplēšus!”. Spēle notika trīs kārtās as-
toņos rajonu centros ‒ Valmierā, Tukumā, Do-
belē, Jelgavā, Gulbenē, Rīgā (Mežaparkā),
Daugavpilī un Siguldā (Morē), bet fināls ‒
 Daugavpilī. Spēlē piedalījās 1000 jauniešu no
visas valsts.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
(LĢIA) ir vadošā iestāde valsts politikas īsteno-
šanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās in-
formācijas jomā. LĢIA nozīmīgākie uzdevumi
ir iegūt, apstrādāt un uzturēt ģeodēziskos un kar-
togrāfiskos pamatdatus militārajām un civilajām
vajadzībām un nodrošināt ģeotelpisko pamat-
datu informācijas sistēmas un pastāvīgo globālās
pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas “Latvijas
Pozicionēšanas sistēma” (LatPos) darbību.

2015. gadā ģeodēzijas jomā sākti darbi saistībā
ar jaunu augstākās klases G0 ģeodēzisko pun-
ktu ierīkošanu un ģeodēzisko raksturlielumu
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 iegūšanu, lai nodrošinātu valsts ģeodēziskā
tīkla modernizēšanu un pilnveidotu tā sasaisti
ar Eiropas Zemes atskaites sistēmu ETRS89, kā
arī nodrošinātu Latvijas 1992. gada ģeodēzis-
kās sistēmas LKS-92 starptautisku piesaisti
Zemes rotācijas elipsoīdam GRS-80. Šo darbu
ietvaros Kurzemē, netālu no Vaiņodes, ierīkots
jauns G0 punkts “Vaiņode”, kurā jau ir veikti
ģeodēziskie novērojumi tā pirmreizējai iekļau-
šanai valsts ģeodēziskajā tīklā.

Latvijas valsts ģeodēziskā tīkla ģeomagnētisko
novērojumu ciešākai iekļaušanai starptautiskos
ģeomagnētisma mērījumos un nepārtraukta
ģeomagnētisma monitoringa veikšanai Latvijas
teritorijā veikti variometra stacijas izveides
priekšdarbi. Realizēts pētījums “Pamatojums
variometra stacijas izveides nepieciešamībai un
vietas izvēles kritēriji Latvijas teritorijā”. At-
bilstoši tam notikusi Latvijas teritorijas izpēte
un noteikta iespējamā variometra stacijas vieta
Latgalē, pie Augstā kalna netālu no Dagdas pil-
sētas, kā arī sagatavots tehniskās specifikācijas
prasību apraksts variometra stacijas izbūvei.

Tika uzturēts un pilnveidots valsts ģeodēziskais
tīkls – īstenota ģeodēzisko punktu apsekošana
un sakārtošana, veikti uzmērījumi valsts ģeodē-
ziskajā tīklā, kā arī iegūto datu apstrāde un uz-
krāšana Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēmā.

2015. gadā nodrošināta LatPos sistēmas nepār-
traukta darbība 25 bāzes stacijās, tādējādi
ģeodēziskiem mērījumiem būvniecībā, kar-
togrāfijā, mērniecībā, lauksaimnieciskajā dar-
bībā un citās nozarēs ir nodrošināta iespēja
izmantot globālās pozicionēšanas metodi, kas

ietaupa mērīšanas laiku un samazina darbu iz-
maksas. Testa režīmā uzsākta  Eiropas satelītu
sistēmas “Galileo” signālu uztveršana bāzes
stacijās “Alūksne” un “Irbene”. Būtiski palie-
linājies lietotāju skaits, kas LatPos izmanto
precīzajā lauksaimniecībā. LatPos lietotāju
skaits 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, ko-
pumā pieaudzis par 23%.

Sekmīgi pabeigts piektais aerofotografēšanas
cikls (2013–2015), tadējādi elektroniski visai
valsts teritorijai ir sagatavotas krāsainās orto-
foto kartes un infrasarkanā (CIR) spektra orto-
fotokartes, kas bez maksas pieejamas valsts un
pašvaldību funkciju izpildei. Jau otro gadu or-
tofotokartes tika sagatavotas intensīvā ražoša-
nas ciklā, t.i., pavasarī un vasarā iegūtās
aerofoto ainas tika pilnībā apstrādātas un jau
rudenī nodotas pirmajiem lietotājiem – Lauku
atbalsta dienestam, lai aktualizētu lauku bloku
karti Lauku reģistrā. 

2015. gadā turpināti Latvijas teritorijas vien-
laidu aerolāzerskenēšanas darbi – pabeigta ae-
rolāzerskenēšana Latvijas centrālajā daļā un
uzsākta skenēšana Latvijas dienvidaustrumu
daļā. Turpinās iegūto datu apstrāde un tālāko
produktu – digitālā reljefa modeļa pamatdatu
un digitālā reljefa slāņa – sagatavošana hori-
zontāļu veidā topogrāfiskajām kartēm mērogā
1:10 000. Apstrādātie aerolāzerskenēšanas dati,
tāpat kā citi LĢIA ģeotelpiskās informācijas
pamatdati, ir brīvi pieejami LĢIA Karšu pār-
lūkā interneta vietnē kartes.lgia.gov.lv.

Nodrošināta ģeotelpisko pamatdatu sagatavo-
šana un aktualizācija militārajām un civilajām
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vajadzībām – atbilstoši plānojumam sagatavo-
tas topogrāfiskās kartes mērogos 1:10 000,
1:25 000 un 1:50 000. Pabeigta Kopējo operā-
ciju kartes (JOG – Joint Operations Graphic)
mērogā 1:250 000 3. izdevuma sagatavošana.

Uzsākta specializētās jūras piekrastes topogrā-
fiskās kartes mērogā 1:50 000 sagatavošana.
2015. gadā sagatavotas 11 kartes lapas gar
Rīgas jūras līča piekrasti. Šajā kartē ir apvienoti
LĢIA topogrāfisko karšu un Latvijas Jūras ad-
ministrācijas jūras navigācijas karšu dati.

Sadarbojoties ar Igaunijas un Lietuvas atbildī-
gajām institūcijām, sagatavots jauns izdevums
Baltijas valstu zemo lidojumu kartei, kas tiek
izmantots Baltijas valstu gaisa telpas patrulē-
šanā un glābšanas darbu laikā.

Nodrošināta Vietvārdu datubāzes uzturēšana
un papildināšana, kas nepieciešama LĢIA
kartogrāfiskai darbībai. Datubāzē no jauna ie-
vadīti vai koriģēti 3445 vietvārdi (pavisam
2015. gada beigās tajā bija 153 300 vietvārdu,
kas attiecas uz 118 500 objektiem). Publiskā
Vietvārdu datubāze pieejama interneta vietnē
vietvardi.lgia.gov.lv.

Arvien intensīvāk norit Eiropas Parlamenta un
Eiropas Padomes 2007. gada 14. marta direk-
tīvas “Par Telpiskās informācijas infrastruktūru
Eiropas Kopienā (INSPIRE)” ieviešanas prak-
tiskā fāze, kurā iesaistītas desmit ministrijas un
to padotības institūcijas. LĢIA 2015. gadā at-
bilstoši savai atbildības jomai INSPIRE direk-
tīvas ieviešanā, izmantojot topogrāfiskās kartes
mērogā 1:50 000 datus, sagatavoja hidrogrāfijas

datu slāni par visu Latvijas iekšzemes teritoriju,
kā arī sagatavoja datus un tīkla pakalpojumus,
kas piekritīgi INSPIRE direktīvas I un II
 pielikuma datu tēmām “Koordinātu atskaites
 sistēmas”, “Ģeogrāfisko koordinātu tīklu
 sistēmas”, “Ortogrāfija” un “Toponīmi”.

Nodrošināta LĢIA sagatavotās un uzturētās
ģeotelpiskās informācijas izplatīšana un pakal-
pojumu sniegšana – reģistrēti 496 pieprasījumi
un noslēgti 196 līgumi par datu sagatavošanu
un nodošanu vai abonēšanu, kas ir par 9% vai-
rāk nekā 2014. gadā. Tai skaitā nodrošinātas
tīmekļa pakalpes Valsts vienotā ģeotelpiskās
informācijas portāla, ģeotelpisko datu savieto-
tāja, Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas,
Būvniecības informācijas sistēmas u.c. valsts
iestāžu informācijas sistēmu vajadzībām. Skait-
liski visvairāk ģeodēzijas un kartogrāfijas pa-
kalpojumi sniegti komercsabiedrībām – 58%,
valsts iestādēm un pašvaldībām – 14%, privāt-
personām – 10%, kā arī grāmatnīcām un karšu
veikaliem. Visbiežāk pieprasītie produkti ir or-
tofotokartes un topogrāfiskās kartes mērogā
1:10 000.

Populārākais LĢIA e-pakalpojums joprojām ir
Karšu pārlūks kartes.lgia.gov.lv, kas sniedz ie-
spēju plašam lietotāju lokam iepazīties ar ak-
tuālākajām LĢIA uzturētajām ģeotelpisko datu
kopām. 2015. gadā reģistrētais kopējais Karšu
pārlūka atvērumu skaits bija 208 306 jeb aptu-
veni 570 apmeklējumi. 

Ļoti plaša informācija sabiedrībai par LĢIA
darbību tika sniegta internetā – aktualitātes un
pamatinformācija par LĢIA darbību pieejama
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interneta vietnē lgia.gov.lv, bet informācija par
LĢIA sagatavotajiem produktiem un sniegta-
jiem pakalpojumiem – interneta vietnē
map.lgia.gov.lv, kurai 2015. gadā izstrādāts
jauns dizains un funkcionalitāte, nodrošinot at-
bilstību valsts pārvaldes iestāžu vienotās vizuā-
lās identitātes prasībām.

LĢIA pārstāvji piedalījās Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas robežas demarkācijas
darbos, atbilstoši Latvijas un Krievijas kopīgās
demarkācijas komisijas lēmumiem. Veikta sa-
režģītu valsts robežas posmu augstas deta -
lizācijas topogrāfiskā uzmērīšana, pabeigta un
kopīgajā demarkācijas komisijā saskaņota
 valstu robežas robežlīnija, kā arī kopīgajā
 demarkācijas komisijā apstiprināta robežas de-
markācijas pamatkarte mērogā 1:10 000 visai
robežas joslai.

LĢIA 2015. gadā turpināja sekmīgi darboties
Eiropas Nacionālo kartogrāfijas un kadastra
aģentūru asociācijas “EuroGeographics” pro-
jektos un darba grupās, iesaistoties ģeotelpiskās
informācijas apritē reģionālā (Eiropas) un glo-
bālā līmenī, piemēram, atjaunoti un papildināti
hidrogrāfijas tematikas slāņi par Latvijas terito-
riju mērogā 1:250 000, kas tiks iekļauti jaunā-
kajā EuroRegionalMap datubāzes versijā 9.0.

LĢIA piedalījās aktivitātēs, kas saistītas ar Ap-
vienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijas (UNESCO – United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation) Pasaules kultūras un dabas mantojuma
sarakstā iekļautā Strūves ģeodēziskā loka
 punktu apzināšanu un saglabāšanu. 2015. gadā

veikta 16 Latvijas teritorijā esošo Strūves ģeo-
dēziskā loka punktu atrašanās vietas meklēšana
apvidū. Sadarbībā ar Latvijas UNESCO nacio-
nālo komisiju, Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekciju, Jelgavas un Jēkabpils
pilsētas domi organizēta starptautiskā konfe-
rence “Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā – 10” Jelgavā un
Jēkabpilī 2015. gada 17. un 18. septembrī.

Popularizējot LĢIA ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, Daugavgrīvā, JSF telpās tika or-
ganizēts Ģeotelpiskās informācijas dienas pa-
sākums. Tajā piedalījās ap 140 dažādu AM
struktūrvienību un iestāžu pārstāvji, kā arī viesi
no VARAM, Latvijas Jūras administrācijas,
VUGD, Baltijas jūras reģiona valstu sekreta-
riāta “Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai”.

Valsts aizsardzības militāro objektu
un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepir-
kumu centrs (VAMOIC) ir aizsardzības minis-
tra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde,
kas izveidota ar MK 2009. gada 21. oktobra
rīkojumu Nr. 717 “Par Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsar-
dzības militāro objektu un iepirkumu centra
izveidi” aizsardzības sistēmā īstenoto struktu-
rālo reformu rezultātā. 

2015. gada beigās VAMOIC bilancē atradās
136 nekustamā īpašuma objekti, t.sk. 143
zemes vienības ar kopējo platību ~9150 ha un
990 kadastrāli uzmērītas būves, t.sk. dienesta
dzīvojamās telpas (dienesta dzīvokļi, dienesta
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viesnīca un atvērta tipa kazarmas), kurās tika
izmitinātas 159 militārpersonas dienesta dzī-
vokļos, savukārt dienesta viesnīca un atvērta
tipa kazarmas tika izmantotas 31 200 cilvēk-
dienas. 2015. gadā VAMOIC turpināja nekus-
tamo īpašumu pārvaldību un apsaimniekošanu
atbilstoši Latvijas valsts aizsardzības vajadzī-
bām, AM un NBS stratēģiskās attīstības un
darbības plāniem un starptautiskām saistībām,
sniedza publiskos maksas pakalpojumus
sporta zālēs un peldbaseinā Rīgā, Krustabaz-
nīcas ielā 9, dienesta dzīvojamās telpās Ādažu
novadā, “Kadaga 12” un “Kadaga 13”, Cēsīs,
Caunas ielā 7a, Valmierā, Cēsu ielā 54, un die-
nesta viesnīcā Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9. 

2015. gadā VAMOIC nodrošināja pilna cikla
būvniecības procesa organizēšanu un projektu
vadību visā valsts teritorijā esošajos valsts aiz-
sardzības objektos – ēku un būvju apsekošanu,
projektēšanas uzdevumu izstrādi, projektēšanas
darbu uzraudzību, būvdarbu autoruzraudzību un
būvuzraudzību, objektu pieņemšanu ekspluatā-
cijā un konsultēšanu garantijas termiņa laikā.

2015. gadā jaunu nekustamo īpašumu iegādei,
nekustamo īpašumu atjaunošanai, pārbūvei un
būvdarbiem (līgumu ietvaros) izlietoti 14 milj.
EUR.

Nozīmīgākie pabeigtie būvniecības objekti
2015. gadā: 

• NBS Aviācijas bāzē – aviācijas degvielas
noliktava, laukums militārā transporta
 vienībām, ūdens ņemšanas mezgls (dziļur-
bums), atjaunotas kazarmas telpas sabied-
roto vienībām;

• NBS Ādažu militārajā bāzē – noliktavu,
t.sk. munīcijas noliktavu, komplekss, uz-
sākta 2. kazarmas būvniecība. 

Citos AM un NBS objektos tika īstenoti šādi
projekti: 

• autoremonta angārs 2. ZS novada 35. nodro-
šinājuma bataljonā; 

• Gaisa telpas novērošanas eskadriļas Radio-
tehniskā posteņa Nr. 3 ēka NBS objektā
“Audriņi” Rēzeknes novadā; 

• ēku un noliktavu atjaunošana NBS mācību
bāzē “Strautiņi” Alūksnes novadā; 

• transporta novietņu atjaunošana 2. ZS no-
vada 34. artilērijas bataljonā;

• apkures sistēmas pārbūve Virsnieku saieta
namā Liepājā; 

• AM ēkas fasādes atjaunošana Elizabetes ielā
  Rīgā; 

• ēkas pārbūve Kalnciema ielā 11b Rīgā
StratCom COE vajadzībām.

Vairākos NBS objektos veikta drošības sis-
tēmu uzlabošana, kā arī pabeigts antenu mastu
izbūves projekts NBS objektā “Rīti” Olaines
novadā.

Turpināta vidi degradējošo ēku un būvju no-
jaukšanas programma AM valdījumā esošajos
īpašumos visā Latvijā. 

2015. gadā VAMOIC veica vides aizsardzības
pasākumus valsts aizsardzības militāros objek-
tos, tostarp piesārņojuma izpēti un monito-
ringu, dabas vērtību izpēti un aizsardzību,
nelegālas atkritumu izgāztuves rekultivāciju.
Papildus izpētīti divi Latvijas vides, ģeoloģijas
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un meteoroloģijas centra Piesārņoto un poten-
ciāli piesārņoto vietu reģistrā esoši potenciāli
piesārņotie objekti, kuriem, pamatojoties uz šīs
izpētes rezultātiem, piesārņoto vietu reģistrā
mainīts statuss uz nepiesārņotu vietu. Lai īste-
notu Ādažu poligona ilgtspējīgu attīstību, tika
veikta Rāmpurva grāvja un Puskas upes hidro-
loģiskā stāvokļa apsekošana un rekomendāciju
izstrāde. AM valdījumā esošajos mežos veiktas
kopšanas cirtes (t.sk. jaunaudzēm), kā arī izzā-
ģēti bīstamie koki apstādījumu teritorijās.

VAMOIC turpināja īstenot ES LIFE+ program-
mas projektu “Īpaši aizsargājamo putnu sugu
aizsardzības statusa uzlabošana “Natura 2000”
teritorijā “Ādaži””. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu
teritorijas apsaimniekošanu, 2015. gadā izstrā-
dāts dabas aizsardzības plāns, kurš tika saska-
ņots ar ieinteresētajām institūcijām. Maijā tika
organizēta starptautiska konference, kas bija
veltīta no traucējumiem atkarīgo biotopu ap-
saimniekošanai militārās teritorijās, un tajā
piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku no 14
valstīm. Lai iepazīstinātu sabiedrību ar Ādažu
poligonā esošajām dabas vērtībām, maijā
Ādažu poligonā norisinājās ikgadējā Vides
diena, kura bija veltīta zaļajai vārnai. Pasā-
kuma laikā tās dalībnieki varēja uzzināt vairāk
par šo Ādažu poligonā sastopamo, pasaulē
reto un aizsargājamo putnu sugu. Viens no
projekta ietvaros paveiktajiem praktiskajiem
darbiem bija kontrolētā virsāju dedzināšana.
2015. gadā tika uzsākta divu filmu sagatavo-
šana: mācību filma karavīriem par vides aiz-
sardzības prasību ievērošanu un filma par
Ādažu poligonā sastopamajām dabas vērtī-
bām. 

Atbilstoši nolikumam VAMOIC veic centra-
lizētās iepirkuma procedūras AM un tās pado-
tībā esošo iestāžu vajadzībām.  No 2015. gadā
VAMOIC kopumā veiktajām 247 iepirkumu
procedūrām citu pasūtītāju vajadzībām (t.sk.
iepirkumu procedūras būvniecības jomā) sa-
skaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Aiz-
sardzības un drošības jomas iepirkumu likumu
organizētas 122 iepirkuma procedūras, no
kurām 23 iepirkuma procedūras tiek turpinā-
tas 2016. gadā.

VAMOIC īsteno šādas NBS apgādes funkcijas:
veic centralizētās iegādes, līgumu administrē-
šanu, militāro materiāli tehnisko līdzekļu stan-
dartizāciju un kodēšanu. 2015. gadā VAMOIC,
pildot NBS apgādes funkciju, noslēdza un ad-
ministrēja aptuveni 86 materiāli tehnisko
 līdzekļu iegāžu līgumus un veica materiālteh-
nisko līdzekļu iegādi 6,7 milj. EUR vērtībā.

Militārās izlūkošanas un drošības 
dienests

Militārās izlūkošanas un drošības dienests
(MIDD) ir valsts drošības iestāde, kas veic mi-
litāro pretizlūkošanu, izlūkošanu un citus Valsts
drošības iestāžu likumā un citos normatīvajos
aktos noteiktos uzdevumus.

2015. gadā MIDD pildīja Valsts drošības ie-
stāžu likumā un citos normatīvajos aktos tam
noteiktos uzdevumus:

• nodrošināja AM, tās padotībā esošās iestā-
des un NBS ar to darbībai nepieciešamo
pretizlūkošanas un izlūkošanas informāciju;



55Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats

2. nodaļa

• veica ievērojamu darba apjomu, lai atklātu
un sadarbībā ar citām valsts drošības iestā-
dēm novērstu ārvalstu speciālo dienestu, kā
arī organizāciju vai atsevišķu personu grau-
jošo darbību (spiegošanu, sabotāžas, pret-
valstisku darbību vai terorismu) AM, tās
padotībā esošajās iestādēs un NBS;

• veica pasākumus, lai aizsargātu valsts no-
slēpumu AM, tās padotībā esošajās iestā-
dēs un NBS, un kontrolēja to izpildi;

• pārbaudīja tos pretendentus, kuri vēlas
 saņemt speciālās atļaujas (licences), kuras
izsniedz AM atsevišķu licencēšanai pa-
kļautu komercdarbības veidu veikšanai, kā
arī  sniedza atzinumus par speciālo atļauju
izsniegšanu;

• veica personu un telpu atbilstības drošības
prasībām pārbaudes AM, tās padotībā eso-
šajās iestādēs, NBS, militārajos objektos,
kā arī iestādēs, organizācijās un komercsa-
biedrībās, kuru darbība ir saistīta ar valsts
noslēpumu militārās aizsardzības jomā;

• saskaņā ar MK 2015. gada 23. oktobra rī-
kojumu Nr. 638 “Par Latvijas Republikas
institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļat-
lantijas līguma organizācijas komitejās,
darba grupās un Ziemeļatlantijas līguma or-
ganizācijas padotībā esošajās organizāci-
jās” nodrošināja dalību NATO aģentūrās,
komitejās un darba grupās;

• kā Latvijas Republikas nacionālā signālu
izlūkošanas iestāde veica un kontrolēja

 signālu izlūkošanu, kā arī nodrošināja ie-
gūtās informācijas aizsardzību.

Vienlaikus MIDD pildīja arī citus normatīvajos
aktos un starptautiskajos līgumos, kā arī MK
un AM noteiktos uzdevumus, t.sk. nodrošināja
efektīvu informācijas apmaiņu ar NATO un ES
struktūrām un partnervalstīm, veica fiziskās
drošības pasākumu pārbaudi MIDD kompe-
tencē esošajos nacionālajai drošībai svarīgajos
objektos (kritiskajā infrastruktūrā) u.c.

Nacionālie bruņotie spēki

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir militāro
formējumu kopums, ko veido militāri organi-
zēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa, kura
aizsargā Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo
nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Pamatojoties uz AM izstrādāto NBS attīstības
plānu 2012.–2024. gadam, NBS komandiera
2014. gada 23. decembra pavēli Nr. 40/DV
“Par NBS vadlīniju un uzdevumu 2015. gadam
ieviešanu”, kā arī papildu AM lēmumiem,
 galvenais aizsardzības sistēmas darbības mēr-
ķis ir attīstīt NBS kā profesionāli sagatavotu,
kaujas un dažādām drošības situācijām pielā-
goties spējīgu, atbilstoši operacionālajām pra-
sībām ekipētu, ar NATO un ES militārajiem
formējumiem savietojamu, standartizētu un
nodro šinātu valsts aizsardzības instrumentu ar
sabalansētiem uzdevumiem un struktūru.

Atbilstoši VAK NBS ieguldījums valsts aizsar-
dzības sistēmā 2015. gadā bija saistīts ar kaujas
gatavības spēju uzturēšanu un pilnveidošanu
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iespējamā valsts apdraudējuma novēršanai un
pārvarēšanai, ieguldījumu starptautiskās ope-
rācijās un atbalsta sniegšanu civilajai sabied -
rībai. NBS bija jābūt gataviem veikt citus
likumos un starptautiskajos līgumos noteiktos
uzdevumus.

NBS dalība militārajās mācībās

2015. gadā NBS vienības piedalījās 69 dažādās
militārajās mācībās, no kurām lielākā daļa bija
starptautiskas. Īpaši jāuzsver tās starptautiskās
mācības un vingrinājumi, kuros kopā ar Latvijā
izvietotajiem NATO valstu spēku kontingen-
tiem, kā arī citiem starptautiskajiem partneriem
tika trenēta un attīstīta sadarbība dažādās aiz-
sardzības jomās – “Arrcade Fusion 2015”,
“Baltic Host 2015”, “Summer Shield XII”,
“Saber Strike 2015”, “Lielais zobens 2015”,
“Sudraba bulta 2015”, “Detonators 2015” u.c. 

Vingrinājums “Summer Shield”, kurā tiek tre-
nētas bataljona lieluma kaujas grupas štāba un
apakšvienību spējas plānot un vadīt dažādus
kaujas atbalsta elementus, 2015. gadā tika vei-
dots kā apvienotās sauszemes, gaisa un jūras
mācības, kurās tika izmantota dažāda militārā
tehnika un kaujas atbalsta ieroči. Mācībās
Ādažu poligonā piedalījās vairāk nekā 1100 da-
lībnieku no NBS un ZS vienībām, kā arī no
ASV Nacionālās gvardes, Jūras kājnieku un
ASV 2. kavalērijas pulka, no Lietuvas, Vācijas,
Luksemburgas un Kanādas bruņotajiem spē-
kiem. Karavīriem bija iespēja ne vien trenēties
ar artilēriju, aviāciju un izlūkošanu saistītu uz-
devumu izpildē, bet iepazīties un iegūt piere-
dzi un iemaņas arī tādās jomās kā militārā

inženierija un aizsardzība pret masu iznīcinā-
šanas ieročiem, kā arī trenēties praktiskajā
 šaušanā ar citu dalībvalstu bruņojumā esoša-
jiem ieročiem.

Mācībās “Sudraba bulta 2015” jeb “Silver
Arrow 2015” tika trenēta Baltijas reģionā ie-
tilpstošo partnervalstu bruņoto spēku vienību
savstarpējā sadarbība, plānojot aizsardzības
operācijas un izpildot taktiskos uzdevumus
starptautiskā vidē. Mācību mērķauditorija bija
bataljonu kaujas grupas, štābi un rotu vadības
grupas. Tajās piedalījās vairāk nekā 1000 ār-
valstu karavīru no ASV, Dānijas, Vācijas, Ka-
nādas un Lielbritānijas bruņotajiem spēkiem,
t.sk. Latvijā izvietoto NATO partnervalstu vie-
nību karavīri, kā arī Baltijas gaisa kontroles
vienības.

Mācībās “Arrcade Fusion 2015” pirmo reizi
Latvijā tika izvietots NATO ARRC štābs, lai
pārbaudītu tā spēju kontrolēt spēku izvietošanu
krīzes apstākļos. Tajās piedalījās aptuveni 1400
karavīru no 18 NATO dalībvalstīm, un tās no-
tika vienlaikus ar lielākajām UVA mācībām
“Baltic Host 2015”, kuru laikā visas trīs Balti-
jas valstis vingrinājās un pilnveidoja aizsardzī-
bas nozares un civilo institūciju sadarbību
krīzes situācijās. Mācību “Baltic Host 2015”
vadošā valsts bija Lietuva, bet katrā Baltijas
valstī mācību galvenā mērķauditorija bija UVA
grupa, kas šoreiz nodrošināja reālās vides iz-
spēli mācību “Arrcade Fusion 2015” dalībnie-
kiem, vienlaikus gūstot pieredzi, kas ļauj
praksē stiprināt savietojamību ar citu NATO da-
lībvalstu bruņotajiem spēkiem.
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2015. gada oktobrī notika pirmo rezerves kara-
vīru mācības, kuru organizēšanas mērķis bija
pārbaudīt rezerves karavīru atsaucību un spēju
reaģēt uz iesaukšanu, kā arī pārbaudīt regulāro
spēku vienību spēju ekipēt un adaptēt savās
apakšvienībās iesauktos rezerves karavīrus.

NBS dalība starptautiskajās operācijās

NBS 2015. gadā piedalījās NATO vadītajā
 operācijā RS Afganistānā, ES pretpirātisma
 operācijā “Atalanta”, ES cilvēku kontrabandas
apkarošanas operācijā Vidusjūrā (EUNAVFOR
Med operation “Sophia”) un Mali (EUTM Mali).

NATO RS ir operācija, kuras galvenais mērķis
ir padomu un atbalsta sniegšana Afganistānas
drošības spēkiem un institūcijām. 2015. gadā
operācijā Afganistānā piedalījās 45 Latvijas
karavīri. 

2015. gadā Latvija turpināja dalību ES pretpi-
rātisma operācijā “Atalanta” un uzsāka dalību
ES cilvēku kontrabandas apkarošanas operācijā
“EUNAVFOR Med operation “Sophia””, lai
sagrautu cilvēku kontrabandas un tirdzniecības
tīklu peļņas gūšanas modeli Vidusjūras reģionā.

Operācijā “EUTM Mali” piedalījās 14 Latvijas
karavīri, lai atjaunotu efektīvus un atbildīgus
Mali bruņotos spēkus, kas būtu spējīgi nodro-
šināt ilgtermiņa drošību Mali un civilo iestāžu
pakļautībā atjaunot valsts teritoriālo integritāti.

Lai nodrošinātu Latvijas saistību izpildi
NATO kolektīvajā aizsardzībā, 2015. gadā
tika sagatavota vienība dalībai NRF – Baltijas

bataljona sastāvā ietilpstošais Latvijas kontin-
gents, kas tika formēts uz SzS KBde 2. kāj-
nieku bataljona bāzes. 240 karavīru gatavība
veikt savus uzdevumus NRF sastāvā tika pār-
baudīta kopš 2002. gada lielākajās NATO mā-
cībās “Trident Juncture 2015”, kas vienlaikus
norisinājās Itālijā, Portugālē, Spānijā, Kanādā,
Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, kā arī
Atlantijas okeānā un Vidusjūrā. Tās norisinājās
divos posmos, no kuriem pirmais bija štāba
vingrinājums, kurā tika pārbaudīti stratēģiskā
un operacionālā līmeņa virsnieki, kā arī ES un
Āfrikas Savienības pārstāvji. Savukārt taktiskā
vingrinājuma noslēgumā Apvienoto spēku pa-
vēlniecības štābs Brunsumā tika sertificēts ko-
mandēt NRF, ja tie tiks aktivizēti 2016. gadā.
Mācībās piedalījās vairāk nekā 36 000 karavīru
no NATO un programmas “Partnerattiecības
mieram” (PfP – Partnership for Peace) dalīb-
valstīm, kā arī tika iesaistīti aptuveni 230 da-
žādi militārās tehnikas veidi no visiem spēku
veidiem un ieroču šķirām, t.sk. vairāk nekā 60
kuģu un zemūdeņu un vairāk nekā 140 lidma-
šīnu un helikopteru. Ar mācībām “Trident
 Juncture 2015” noslēdzās “NRF 16” Latvijas
kontingenta sagatavošanas cikls, kura laikā no-
risinājās virkne nacionālo un starptautisko mā-
cību un vingrinājumu, lai kontingenta karavīri
būtu sagatavoti dežūrai NRF 2016. gadā –
“Saber Strike 2015”, “Gungnir 2015”, “Iron
Sword 2015”, “Silver Arrow 2015”, “Saber
Junction”, “Trident Jaguar”, ”Trident Joust”,
“Launchpad” u.c.

Turpinot sniegt ieguldījumu NRF, Latvijas
pretmīnu kuģis M-06 “Tālivaldis” no 2015.
gada jūlija līdz gada nogalei ar 45 karavīru
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 apkalpi bija NATO IRF sastāvā,  pretmīnu cīņas
kuģu grupā SNMCMG-1. NBS dalībai šajā vie-
nībā NATO uzdevumu veikšanai vismaz reizi
divos gados uz sešiem mēnešiem nozīmē vienu
pretmīnu cīņas kuģi.

2015. gadā Latvija nodrošināja MP vada de-
žūru NATO IRF.

NBS atbalsts sabiedrībai 

2015. gadā NBS nesprāgušās munīcijas neitra-
lizētāji veikuši 1336 uzdevumus. Vidēji dienā
tika veikti 4–5 uzdevumi, lielākais izsaukumu
skaits ir 15 izsaukumi vienā dienā. 2015. gadā
iznīcināti 8894 sprādzienbīstami priekšmeti
(SBP). NMN vienība sniegusi atbalstu paaug-
stinātas bīstamības nodarbībām un mācībām,
NBS militāro poligonu attīrīšanā no sprādzien-
bīstamiem priekšmetiem un demilitarizācijā.

Mācību “Detonators 2015” laikā tika iznīcināti
2464 SBP.

2015. gadā JSF veikusi 317 SBP iznīcināšanu,
no tiem 179 SBP iznīcināti, izbraucot uz izsau-
kumiem, bet 138 – mācību laikā. 

Veicot jūras novērošanu, 2015. gadā tika novē-
roti un atpazīti 34 130 kuģošanas līdzekļi. Lai
atvieglotu ziņošanu JSF Krasta apsardzes die-
nesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordi -
nācijas centram par nelaimes gadījumiem jūrā,
kopš 2015. gada 1. janvāra ir ieviests bez -
maksas ārkārtas tālrunis 115 (MK noteikumi
Nr. 684). Uz tālruni 115 var piezvanīt no visiem
sakaru operatoriem.

SzS KBde vienības 2015. gadā papildus ikdie-
nas uzdevumu veikšanai sniedza palīdzību ci-
vilajām institūcijām (objekta demontāža,
pazudušas personas meklēšana).

Pēc pieprasījuma Gaisa spēku aviācijas bāze
(GS AB) sniedza atbalstu VRS operatīvo
 lidojumu veikšanai. Tika nodrošinātas meklē-
šanas un glābšanas (SAR – search and rescue),
kā arī medicīniskās evakuācijas (MEDEVAC –
medical evacuations) dežūras, veikti 29
SAR/MEDEVAC lidojumi. Izglābti 15 cilvēki.

ZS 48 profesionālā dienesta karavīri un 62 ze-
messargi piedalījās 23 sagatavošanās darbos ie-
spējamajai palīdzības sniegšanai plūdu, mežu
ugunsgrēku un citu dabas katastrofu seku likvi-
dēšanā. ZS vienību 122 zemessargi un 26 pro-
fesionālā dienesta karavīri 11 reizes piedalījās
pazudušu cilvēku meklēšanā, atrodot divas pa-
zudušās personas.

NBS Štāba bataljona (ŠB) karavīri iesaistījās
Latvijas Bērnu fonda rīkotajos pasākumos, kuri
tika organizēti, lai sniegtu atbalstu bērniem ar
īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenēm,
maznodrošinātajām ģimenēm, talantīgiem bēr-
niem un bāreņiem. NBS ŠB sadarbojās ar sko-
lām, organizējot ekskursijas bataljonā un
iepazīstinot skolniekus ar karavīru ikdienu.
Cieša sadarbība ir izveidojusies ar O. Kalpaka
Rīgas tautas daiļamatu pamatskolu.

NBS ŠB Godasardzes rota un NBS orķestris
2015. gadā nodrošināja Latvijas valsts un NBS
militārās ceremonijas, kā arī sniedza atbalstu
valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām.
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NBS SUV karavīri piedalījās arī sabiedriskajos
projektos – Lielajā talkā Rīgā, Bolderājā, kā arī
sakopa piemiņas vietas Bumbu kalniņā un
Nāves salā, ziedoja līdzekļus Pļavnieku bērnu
bāreņu aprūpes centram.

Viens no svarīgākajiem NBS MP 2015. gada
pirmā pusgada uzdevumiem bija Latvijas Pre-
zidentūras ES Padomē un AM organizēto pasā-
kumu nodrošināšana, kopumā MP tika iesaistīta
11 drošības pasākumu organizēšanā un nodro-
šināšanā.

ZS ir sniegusi atbalstu VP, Valsts institūcijām,
pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām
to rīkotajos pasākumos sabiedriskās kārtības

nodrošināšanā – 268 pasākumos iesaistot
1256 zemessargus, 254 profesionālā dienesta
karavīrus un 130 ZS veterānus.

ZS vienību profesionālā dienesta karavīri un
zemessargi ir vadījuši prezentācijas un iepazīs-
tinājuši skolēnus un studentus ar bruņoto
spēku un ZS galvenajiem uzdevumiem un
 ikdienu – dalījušies starptautisko operāciju un
dažāda veida apmācību pieredzē, snieguši
 atbalstu kultūras un sporta pasākumos, piemē-
ram, “Muzeju naktī 2015”, Vissvētākās jauna-
vas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos
Aglonā, pasākumos “Latviešu strēlniekiem 100”,
riteņbraukšanas sacensībās “Vienības brauciens”
un citos.
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3. Aizsardzības ministrijas
personāls

2015. gadā AM struktūrā radikālas izmaiņas ne-
tika veiktas. Apvienojot trīs līdz šim patstāvīgas
nodaļas – Administratīvo nodaļu, Lietvedības
nodaļu un Centrālo arhīvu –, tika izveidots Ad-
ministratīvais un dokumentu pārvaldības depar-
taments.

2015. gadā AM bija apstiprināta 241 štata vie-
nība. Strādājošo skaits 2015. gada 31. decembrī
bija 229, no tiem 145 ierēdņi, 59 darbinieki un
25 karavīri.

Darbu starptautiskajās organizācijās, t.sk.
NATO struktūrās veica 68 AM darbinieki un ka-
ravīri, t.sk. trīs aizsardzības atašeji, viens aiz-
sardzības padomnieks, 11 pārstāvji starptautiskā
organizācijā, viens vecākais referents, viens ve-
cākais grāmatvedis, četri vecākie eksperti. Mi-
litāro pārstāvju grupas (MPG) ietvaros militāro
dienestu ārvalstīs pildīja 47 NBS karavīri.

AM administratīvo vadību 2015. gadā nodro-
šināja četri valsts sekretāra vietnieki (politikas
jautājumos, nodrošinājuma jautājumos, finanšu
jautājumos un administratīvajos un juridiskajos
jautājumos), izpildsekretārs militāro spēju at-
tīstības jautājumos, 11 departamentu direktori
un četri patstāvīgo nodaļu vadītāji.

Aizvadītajā gadā AM strādāja 142 (62%) sie-
vietes un 87 (38%) vīrieši. 19,2% darbinieku
bija vecumā no 21 līdz 30 gadiem, 40,2% – no
31 līdz 40 gadiem, 22,3% – no 41 līdz 50 ga-
diem, 12,2% – no 51 līdz 60 gadiem, bet 6,1% –
vecāki par 60 gadiem.

5,2% AM darbinieku ir vidējā vai vidējā speciālā
izglītība, 94,8% augstākā izglītība (t.sk. 20,5%
bakalaura grāds un 40,1% maģistra grāds).

2015. gadā AM darbā pieņemts 41 darbinieks, t.sk.
ierēdņu amatos iecelti 14 darbinieki un 6 karavīri.
No darba atbrīvoti 35 darbinieki, t.sk. četri – pēc
paša vēlēšanās, četri – sakarā ar termiņa izbeig -
šanos, 15 – pamatojoties uz savstarpēju vieno -
šanos, seši – beidzoties pilnvaru laikam, bet seši
karavīri pārcelti uz NBS. Aizvadītajā gadā bērna
kopšanas atvaļinājumā atradās 15 darbinieki.

Pērn organizēti 20 konkursi 27 amatiem, ku-
riem pieteicās 284 pretendenti.

2015. gadā seši AM darbinieki absolvēja aug-
stākās mācību iestādes, pieci no tiem ieguva
maģistra grādu. Divi AM darbinieki absolvēja
BALTDEFCOL.

Aizvadītajā gadā AM darbinieki ir apmeklējuši
dažādus kvalifikācijas celšanas kursus Latvijā.
Valsts administrācijas skolas organizētajos
kursos piedalījušies 52 darbinieki un citos mā-
cību centros piedalījušies 26 darbinieki.

AM darbinieki turpina uzlabot svešvalodu (angļu
un franču valodas) prasmes. AM organizētajos
angļu valodas kursos mācījās 44 darbinieki,
franču valodas kursos – seši darbinieki. Trīs
 darbinieki apguva angļu valodu NBS Valodu
skolā. Pieci AM darbinieki apguva franču valodu
Valsts administrācijas skolas un Francijas insti-
tūta Latvijā organizētajos franču valodas kursos.

Ārvalstīs mācību kursus apmeklējuši 34 darbi-
nieki, t.sk. IMET kursus – 10 darbinieki.
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4. Komunikācija 
ar sabiedrību

4.1. Sabiedrības informēšanas 
un izglītošanas pasākumi

2015. gadā AM informēja sabiedrību par aiz-
sardzības nozares aktualitātēm, nozīmīgāka-
jiem spēju attīstības projektiem un reģionālo
drošību, par Latvijas dalību NATO apmācības
operācijā RS, ES pretpirātisma operācijā
“Atalanta”, “EUTM Mali”, ES Jūras spēku
Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR Med) militā-
rajā operācijā “Sophia”, Apvienoto Nāciju Or-
ganizācijas (ANO) operācijā Mali MINUSMA,
kā arī par Latvijas plānoto dalību pretterorisma
operācijā “Inherent Resolve” Irākā.

Pērn tika skaidrota Velsas samita laikā pie-
ņemto lēmumu izpilde un ietekme, regulāri in-
formējot sabiedrību par sabiedroto klātbūtnes
nodrošināšanu Latvijā, patrulēšanas misiju
NATO gaisa telpā virs Baltijas, NATO kuģiem,
kas dežurē Baltijas jūrā, Apvienoto reaģēšanas
spēku (JEF – Joint Expeditionary Force) un
NSIV izveides nozīmi Latvijas drošības stipri-
nāšanā, kā arī citiem reģiona drošību veicino-
šiem pasākumiem.

Sabiedrība tika informēta par aizsardzības jomas
aktualitātēm un prioritātēm arī Latvijas preziden-
tūras laikā ES Padomē 2015. gada 1. pusgadā.
Nozīmīgāko aizsardzības nozares pasākumu
laikā tika sarīkotas vairākas mediju iespējas, to -
starp preses konferences, informējot plašsaziņas
līdzekļus par aizsardzības nozares prioritātēm.
Tāpat mediju pārstāvjiem tika piedāvātas iespējas

tikties ar augstām amatpersonām, kas apmeklēja
aizsardzības nozares pasākumus prezidentūras
laikā.

2015. gada nogalē tika skaidrots 2016. gada
aizsardzības budžeta izlietojums, uzsverot aiz-
sardzības nozares būtiskākās prioritātes, spēju
attīstības projektus un nepieciešamo finanšu
apjomu to īstenošanai. Lai Latvijas un ārvalstu
sabiedrībai uzskatāmi parādītu aizsardzības bu-
džeta izlietojumu, tika sagatavota infografika
latviešu un angļu valodā, kas uzskatāmi parāda
kopējo aizsardzības nozares budžeta dinamiku
un tā perspektīvu, lai līdz 2018. gadam sa-
sniegtu 2% no IKP. Tika organizēta aizsar -
dzības ministra preses konference, vairākas
intervijas, sniegti komentāri plašsaziņas lī-
dzekļu pārstāvjiem.

2015. gadā Latviju pirmo reizi šķērsoja ASV
mācību maršs “Dragoon Ride”, kad ASV 2.
kavalērijas pulks kopā ar vairāk nekā 40 dažāda
veida militārās tehnikas vienībām, tostarp 20
bruņumašīnām “Stryker”, pēc rotācijas “Atlan-
tic Resolve” devās atpakaļ uz Vāciju. Mācību
marša “Dragoon Ride” ietvaros notika tehnikas
izstādes ar mediju iespējām Jelgavkrastos, Sa-
ulkrastos, Rīgā un Iecavā, ļaujot sabiedrībai ie-
pazīt NBS un sabiedroto militāro tehniku, kā arī
uzzināt vairāk par ASV karavīru klātbūtni Lat-
vijā un kopīgām mācībām ar NBS.

Sākot darbu pie VAK izstrādes, 2015. gadā tika
organizētas vairākas publiskās diskusijas, lai
sekmētu tās kvalitāti, kā arī sabiedrības izpratni
par aktuālajiem jautājumiem. Kopumā diskusi-
jās tika aplūkoti jautājumi par valsts institūciju
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atbildības robežām hibrīdkarā, jaunajiem drau-
diem un iespējām uz tiem reaģēt, patriotisko
audzināšanu un jauniešu motivāciju iesaistīties
valsts aizsardzībā, pašaizsardzību kolektīvās
aizsardzības ietvaros, kā arī par obligātā mili-
tārā dienesta atjaunošanas iespējām un izaici-
nājumiem. Diskusiju laikā izteiktās idejas un
priekšlikumi ņemti vērā, gatavojot jauno VAK
redakciju.

2015. gadā notika pirmās rezerves karavīru mā-
cības, tādējādi aizsākot plānveida NBS rezervē
esošo karavīru militāro prasmju un iemaņu at-
jaunošanu, lai līdz 2018. gadam sagatavotu
 aptuveni 3000 rezerves karavīru. AM Militāri
publisko attiecību departamenta Preses nodaļa
aktīvi informēja plašsaziņas līdzekļus par šo
mācību norisi, organizējot vairākas mediju
 iespējas, intervijas ar aizsardzības nozares va-
dību, NBS Rekrutēšanas un atlases centra pār-
stāvjiem un rezerves karavīriem.

Sabiedrība tika informēta arī par starptautisko
operāciju “Atlantic Resolve”, kas aizsākās 2014.
gada aprīlī, kad Latvijā ieradās ASV karavīri, lai
nodrošinātu NATO sabiedroto klātbūtni reģionā.
Sagaidot katru ASV karavīru rotāciju, tika
 sarīkotas mediju iespējas, kuru laikā tika de-
monstrētas arī tehnikas vienības, t.sk. tanki
 “Abrams”, bruņumašīnas “Bradley” un heli-
kopteri “Black Hawk”, kā arī sabiedroto kaujas
spējas. Tāpat tika atspoguļota Vācijas iesaiste
Latvijas drošības stiprināšanā, nosūtot uz Latviju
Vācijas Bruņoto spēku 37. mehanizētās kājnieku
brigādes vienību no Saksijas ar vairāk nekā 20
kāpurķēžu un 15 riteņu tehnikas vienībām, t.sk.
ar kājnieku kaujas mašīnām “Marder”. 

2015. gada pirmajā pusē sabiedrība regulāri sa-
ņēma informāciju par Latvijas kontingenta da-
lību Zviedrijas vadītās ES Kaujas grupas
dežūrā, kurā piedalījās ap 160 Latvijas kara-
vīru, dienesta pienākumus pildot galvenokārt
kaujas grupas ātrās reaģēšanas vienībā. 

Liela uzmanība mediju telpā 2015. gadā tika
pievērsta Krievijas īstenotajai agresijai Ukrainā,
kā arī Latvijas reakcijai uz krīzi Ukrainā. Šajā
kontekstā aizsardzības nozares aktualitātēm pa-
stiprinātu uzmanību turpināja pievērst gan Lat-
vijas, gan arī ārvalstu plašsaziņas līdzekļi. 

AM plašsaziņas pārstāvjiem aizvadītajā gadā
sagatavoja un izsūtīja aptuveni 600 preses pa-
ziņojumus. 2015. gadā tika organizētas vairākas
preses konferences, starptautisko militāro mā-
cību mediju dienas, kā arī preses iespējas ar aiz-
sardzības ministra un NBS komandiera dalību.

Tika nodrošināta publicitāte starptautiskajām mā-
cībām “Summer Shield XII”, “Saber Strike 2015”,
“Sudraba bulta 2015”, “Open Spirit 2015”, “Stead-
fast Pyramid 2015”un “Steadfast Pinnacle 2015”,
“Baltic Fortress 2015”, “Baltops 2015”, “Baltic
Host 2015” un “Arrcade Fusion 2016”, kā arī
 Latvijas mēroga militārajām mācībām.

2015. gadā militāro ziņu portāls www.sargs.lv
arvien biežāk tika izmantots kā avots ziņu
aģentūru LETA un BNS, kā arī ziņu portālu
darbā.

Līdzās veiksmīgajam Latvijas armijas twitter
kontam @Latvijas_armija, kas turpināja in-
formēt sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus par
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bruņoto spēku aktivitātēm un NATO patruļ-
lidmašīnu lidojumiem, identificējot Krievijas
lidaparātus pie NATO gaisa telpas robežām,
2015. gadā par vairāk nekā 30% pieauga AM
twitter konta @AizsardzibasMin sekotāju skaits.

2015. gada pavasarī un rudenī AM un NBS ko-
pīgi organizēja lekciju ciklu Latvijas vidussko-
lās “Kā mēs sargāsim Latviju?”. Šī projekta
ietvaros Latvijas vidusskolu skolēniem bija ie-
spēja tikties ar aizsardzības nozares civilajiem
ekspertiem un NBS karavīriem, kuri iepazīsti-
nāja ar valsts aizsardzības un drošības stiprinā-
šanas pasākumiem, veicinot jauniešu izpratni
par Latvijas aizsardzību, iedzīvotāju lomu, tie-
sībām un pienākumiem tās nodrošināšanā, kā
arī par drošību informācijas telpā. Tāpat intere-
senti varēja uzzināt par iespējām iesaistīties Jaun-
sardzē, ZS un uzsākt profesionālo dienestu. 2015.
gadā šī projekta ietvaros notika 68 lekcijas.

4.2. Sabiedrības viedokļa 
izzināšanas pasākumi

2015. gada novembrī tirgus un sabiedriskās
domas pētījumu centrs SKDS pēc AM pasūtī-
juma veica pētījumu “Latvijas iedzīvotāju vie-
doklis par valsts aizsardzības jautājumiem”,
nejaušā izlasē visos Latvijas reģionos tiešā in-
tervijā aptaujājot 1022 pastāvīgos iedzīvotājus
vecumā no 17 līdz 74 gadiem. 

Pētījuma rezultāti – 46% respondentu uzskata,
ka pēdējā gada laikā situācija Latvijas drošības
un aizsardzības jomā ir uzlabojusies. Pretēju
viedokli pauduši 9%, un aptuveni 31% aptaujas
dalībnieku uzskata, ka situācija gada laikā nav

mainījusies. Kā visnozīmīgāko apdraudējumu
Latvijai 55% respondentu minējuši ekonomisko
krīzi (2014. gadā – 67% respondentu). Līdzīgi
kā 2014. gadā 37% respondentu uzskata, ka
Latvijas apdraudējums ir militārie riski, 24%
uzskata, ka tā ir noziedzība un narkomānija. 

Lūgti pamatot, kāpēc, viņuprāt, situācija aizsar-
dzības jomā gada laikā ir uzlabojusies, visbie-
žāk respondenti minējuši NATO atbalstu un
klātbūtni Latvijā (24%). Salīdzinoši bieži aptau-
jas dalībnieki norāda, ka notiek mācības, piere-
dzes apmaiņa (22%). Būtiski vairāk respondentu
salīdzinājumā ar 2014. gadu atzīmē, ka situācija
ir uzlabojusies, jo ir palielināts aizsardzības
 budžets, tiek iegādāts militārs ekipējums un ap-
rīkojums, turklāt palielinās zemessargu un jaun-
sargu skaits, uzlabojas viņu darbība.

Respondenti nosauca vairākus faktorus, kas ne-
gatīvi ietekmē situāciju aizsardzības jomā, piemē-
ram, NATO klātbūtne (20%), bēgļu uzņemšana
(20%), nelegālie migranti, Krievijas agresija un
aktivitātes (13%).

Uz jautājumu, kā respondents rīkotos, ja Lat-
vijā izceltos ārēju spēku izraisīts bruņots kon-
flikts, 51% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju
norāda, ka paliktu valstī, t.sk. 24% atbild, ka
Latvijā “noteikti paliktu”. To, ka šādā gadījumā
no valsts aizbrauktu, atzīst 37%, t.sk. “noteikti
aizbrauktu” – 14%.

Lūgti norādīt, kuras NBS aktivitātes viņi ir pa-
manījuši pēdējā gada laikā, visbiežāk aptaujas
dalībnieki min militārās mācības (73%). To, ka
ir ievērojuši svinīgas militāras ceremonijas,
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 atzīmē 60%, savukārt 49% pamanījuši NBS da-
lību starptautiskajās operācijās, 42% – sprā-
dzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanu, 42% –
cilvēku meklēšanu un glābšanu jūrā, 35% – da-
lību ārkārtas situāciju novēršanā, glābšanas dar-
bos, 31% – cietušo cilvēku transportēšanu ar
helikopteriem, 21% – vides piesārņojuma likvidē-
šanu. To, ka nav pamanījuši nevienu no NBS ak-
tivitātēm, atzīst 8%.

2015. gadā īpaša uzmanība tika pievērsta arī ZS
kaujas spēju attīstībai, tāpēc respondentus aici-
nāja norādīt, cik lielā mērā viņi uzticas Zemes-
sardzei. Tuvākajos gados ZS gaidāmi ieguldījumi
70 milj. EUR apmērā ekipējuma, personāla un
infrastruktūras vajadzībām. Arī iedzīvotāju in-
terese par iestāšanos ZS 2015. gadā bija liela –
ZS iestājās 1210 zemessargu, no kuriem 991 ze-
messargs ir vecumā līdz 35 gadiem. 61% respon-
dentu atbild, ka drīzāk vai pilnībā uzticas ZS,
t.sk. 16% norāda, ka pilnībā tai uzticas. To, ka
neuzticas ZS, kopumā atzinuši 25% respondentu. 

Savukārt, atbildot uz jautājumu par militāro zi-
nāšanu apguvi, 62% respondentu piekrīt apgal-
vojumam, ka militārās zināšanas būtu jāapgūst
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, piemēram, kā
papildu priekšmets civilajās mācību iestādēs vai
speciāli organizētās nodarbībās. Kopumā šim
apgalvojumam nepiekrīt 28% respondentu.

2015. gadā aktuāls jautājums bija NATO klāt-
būtne Latvijā un reģionālā drošība. Pēc NATO
samitā Velsā pieņemtā lēmuma par alianses
spēku pastiprinātu klātbūtni austrumu pierobežā
2015. gadā Latvijā dienesta pienākumus pildīja
karavīri no Kanādas, Vācijas, Dānijas un ASV.

Šo valstu karavīri kopā ar Latvijas un citu
 valstu – Igaunijas, Lietuvas, Lielbritānijas,
 Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Nīderlandes,
Beļģijas un Luksemburgas – karavīriem Latvijā
ir piedalījušies aptuveni 50 kopīgās mācībās un
vingrinājumos. 

Aptaujā 45% respondentu norāda, ka uzticas
NATO, t.sk. 10% atzīst, ka pilnībā uzticas
NATO. To, ka neuzticas NATO, atzīst 38%
 respondentu.

Jautājumā par finansējumu aptaujas dati liecina,
ka visbiežāk respondenti uzskatījuši, ka finan-
sējums jāpalielina militārajai izglītībai, karavīru
profesionalitātes celšanai (pirmkārt: 31%, otr-
kārt: 16%, treškārt: 10%). Nākamā biežāk izvē-
lētā joma ir NBS kaujas spēju attīstīšana
(pirmkārt: 21%, otrkārt: 19%, treškārt: 11%).
Kopumā aptuveni trešdaļa paudusi viedokli, ka
finansējums jāpalielina karavīru atalgojumam
(pirmkārt: 9%, otrkārt: 10%, treškārt: 12%),
skolas vecuma jauniešu patriotiskai izglītošanai
(pirmkārt: 9%, otrkārt: 11%, treškārt: 11%), sa-
dzīves apstākļu uzlabošanai dienesta vietā
(pirmkārt: 8%, otrkārt: 13%, treškārt: 11%).

Uzskatu, ka finansējums, pirmkārt, jāpalielina
ZS darbības nodrošinājumam, pauduši 5% (otr-
kārt: 9%, treškārt: 15%), līdzdalībai starptau-
tiskajās miera nodrošināšanas operācijās – 2%
(otrkārt: 5%, treškārt: 5%), bet profesionālās
militārās kultūras veicināšanai – 1% (otrkārt:
1%, treškārt: 5%).

2014. un 2015. gada aptauju datu salīdzinājums
liecina, ka 2015. gadā nedaudz biežāk nekā
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pirms gada tika norādīts, ka finansējums pir-
mām kārtām būtu jāpalielina sadzīves apstākļu
uzlabošanai dienesta vietā (2014. gads: 5%,
2015. gads: 8%).

Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā respon-
denti biežāk atzinuši, ka informāciju par aizsar-
dzības jomu iegūst nacionālajos interneta ziņu
portālos (2014. gads: 16%, 2015. gads: 21%),
vietējos TV kanālos (2014. gads: 14%, 2015.
gads: 19%) un vietējos laikrakstos (2014. gads:
8%, 2015. gads: 14%).

4.3. Sadarbība ar nevalstisko 
sektoru

Ministrijas ilggadējie sadarbības partneri ir
vairākas ar nozari saistītas nevalstiskās orga-
nizācijas (NVO). 

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO)
un Austrumeiropas politikas pētījumu centrs
Latvijā veicinājuši sabiedrības izpratni par ār-
politikas un drošības politikas jautājumiem.
Lai rosinātu aktīvāku nevalstiskā sektora ie-
saisti aizsardzības nozarē notiekošajos proce-
sos, AM regulāri informē pastāvīgos sadarbības
partnerus par aktualitātēm un aicina uz kopē-
jām diskusijām ideju un viedokļu apmaiņai.
NVO un citu sabiedrības pārstāvju iesniegtie
priekšlikumi tiek izskatīti aizsardzības minis-
tra izveidotajās padomēs.

Sadarbībā ar LATO un ĀM tika organizēta ik-
gadējā “Rīgas konference”, kas pulcēja aug-
sta līmeņa ārpolitikas un drošības politikas
ekspertus. “Rīgas konference” ir kļuvusi par

vienu no lielākajiem un ievērojamākajiem fo-
rumiem Ziemeļeiropā ar kvalitatīvām augsta
līmeņa diskusijām par aktuālākajiem ārpoli-
tikas, drošības un starptautisko attiecību die-
naskārtības jautājumiem. 2015. gada “Rīgas
konferencē” tika aplūkota situācija Ukrainā,
Krievijas ārpolitika attiecībā uz tās kaimiņ-
valstīm, NATO loma globālās stabilitātes
aizsardzībā, “Daesh” apkarošana un NATO
gatavības rīcības plāna realizācija. Aizvadītā
gada “Rīgas konferenci” klātienē apmeklēja
vairāk nekā 550 dalībnieku no 40 pasaules
valstīm, konferences tiešraidi divu dienu
laikā vēroja 84 valstīs, un kopējais skatījumu
skaits pārsniedza 1,7 miljonus.

Sadarbībā ar vienu no lielākajām starptautis-
kajām NVO – ASV Vācijas Māršala fondu
(GMF – German Marshal Fund) – AM vadība
ik gadu piedalās Briseles forumā, lai diskutētu
par jaunākajiem izaicinājumiem transatlantis-
kajā vidē un popularizētu Latvijas NVO
 veikumu ārpolitikas un drošības politikas jau-
tājumu pētniecībā. Briseles forums ir gadskār-
tēja ietekmīgu Ziemeļamerikas un Eiropas
politikas, uzņēmējdarbības un intelektuālo lī-
deru tikšanās. Ilggadējā dalība forumā stiprina
transatlantisko saiti sabiedroto vidū, palīdz
Latvijai uzturēt pastāvīgu stratēģiskās partne-
rības dialogu ar ASV, veicina ieguldījumu ES
kaimiņu reģiona drošības stiprināšanā, kā arī
sniedz iespēju piedalīties starptautiskajās de-
batēs par pasaules drošības politikas un re-
ģiona nākotnes attīstības jautājumiem.

Sadarbojoties ar Lauku bibliotēku atbalsta bied-
rību (LBAB), AM organizēja NBS pārstāvju un
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jaunsargu dalību LBAB rīkotajos “Grāmatu
svētkos” Latvijas pilsētās un ciemos. To laikā
ZS informēja iedzīvotājus par NBS darbu un
atbalsta sniegšanu sabiedrībai, bet jaunsargi
kopā ar zemessargiem rīkoja veiklības stafetes,
kā arī iepazīstināja jauniešus ar Jaunsardzes
 aktivitātēm.

Sabiedrības izglītošanā par valsts militāro
 vēsturi un atceres pasākumiem, kas godina
 izcilākos latviešu karavīrus un atklāj mūsu ar-
mijas vēstures varonīgās lappuses, nozīmīgu ie-
guldījumu sniedz karavīru veterānu NVO, kas
apkopo ziņas par kritušajiem karavīriem, atklāj
arvien jaunas nezināmo kritušo atdusas vietas,
uzstāda piemiņas zīmes un nodod šo nozīmīgo
informāciju jauniešiem.
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5. Aizsardzības ministrijas
2016. gada plāns 

5.1. 2015. gadā uzsāktie pasākumi, 
kuri tiks turpināti

2016. gadā viens no galvenajiem AM uzdevu-
miem bija turpināt gatavoties NATO samitam
Varšavā. AM mērķis ir panākt pilnīgu NATO
Kaujas gatavības paaugstināšanas plāna ievie-
šanu, kas stiprinātu atturēšanas politiku un re-
ģiona aizsardzības spējas. No tiem būtiskākie
jautājumi ir pastāvīga ilgtermiņa sabiedroto klāt-
būtne Latvijā, sabiedroto militārā ekipējuma iz-
vietošana Baltijas reģionā, NATOBaltijas valstu
gaisa telpas patrulēšanas misijas pastiprināšana.

2016. gadā ir jānoslēdz VAK izstrāde un jāap-
stiprina dokuments Saeimā. VAK ir politikas
plānošanas dokuments, kas noteiks valsts aiz-
sardzības politikas vadlīnijas turpmākajiem
četriem gadiem.

Pārņemot citu valstu pieredzi, AM ir uzsākusi
darbu pie atbildīgas incidentu atklāšanas politi-
kas (Responsible Disclosure Policy) ieviešanas
Latvijā. Tā kā politikas visaptveroša ieviešana
valsts pārvaldes iestādēs ir paredzama kā apjo-
mīgs pasākumu kopums, darbs pie politikas
 ieviešanas turpināsies arī 2016. gadā. Aptuveni
97% kiberdrošības incidentu ir tieši vai netieši
saistīti ar neuzmanīgu un paviršu cilvēku rī-
cību, bet tās ir sekas vājai izpratnei par riskiem
un draudiem kibertelpā, tāpēc izglītošana un
 regulāras apmācības ir kritiski svarīgas, apzi-
noties to, 2015. gadā Latvijas Aizsardzības
 ministrija un Igaunijas Aizsardzības ministrija

aizsāka starptautisku iniciatīvu “Cyber Hygiene
Initiative”, kuras mērķis ir veicināt drošu datoru
lietošanu jeb kiberhigiēnu. Projekta ieviešana ar
laiku paredzēta pēc iespējas plašākā valsts un
pašvaldību iestāžu lokā, līdz ar to darbs pie šīs
iniciatīvas turpinās arī 2016. gadā. 

Militārās ģeotelpiskās informācijas jomā da-
žādiem NBS mērķiem top arī speciālie ģeotel-
piskās informācijas produkti. 2016. gadā tiks
pabeigts darbs pie 2014. gadā uzsāktās un
2015. gadā turpinātās kartes sagatavošanas,
kas ietver Baltijas jūras un Latvijas piekrastes
teritoriju.

2016. gadā gaidāmas vairākas NBS spēju at-
tīstībai būtiskas ekipējuma piegādes. Tāpat
2016. gadā turpināsies dažādi infrastruktūras
uzlabošanas darbi, kas iesākti jau 2015. gadā,
piemēram, Ādažu militārajā bāzē, 1. ZS no-
vada 45. nodrošinājuma bataljona teritorijā
Kuldīgā un Kājnieku skolas teritorijā Alūksnē,
kā arī NBS Aviācijas bāzē un ZS vienībās.

2016. gadā Gaisa vadības un kontroles sistē-
mas programmatūras bāzēto elementu projektā
(ASBE) plānots uzsākt balss sakaru iekārtu un
atbalsta aprīkojuma iegādi un turpināt darbu
pie programmatūras iegādes jautājuma virzī-
bas sadarbībā ar NATO.

2016. gadā NBS Aviācijas bāzes attīstības pro-
jektā tiks uzsākta pirmo četru infrastruktūras
objektu būvniecība, un NBS Aviācijas bāze
iegūs gan aprīkojuma uzglabāšanas, gan apko-
pes novietnes.
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Savukārt SzS KBde mehanizācijas projekta ie-
tvaros 2016. gadā plānots saņemt pirmo kaujas
vienību bruņutehniku. 

5.2. 2016. gada galvenie uzdevumi 
un pasākumi

AM galvenie uzdevumi 2016. gadā:
• nodrošināt aizsardzības nozares investīciju

izdevumus ne mazāk kā 20% apjomā no
aizsardzības budžeta;

• nodrošināt aizsardzības nozares personāla
izdevumus ne vairāk kā 50% apjomā no
 aizsardzības budžeta;

• nodrošināt profesionālā militārā dienesta
personāla skaita pieaugumu;

• turpināt SzS KBde mehanizētā bataljona at-
tīstību, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas
teritoriālajai aizsardzībai un mehanizēto
platformu (CVR(T)) integrēšanai NBS uz-
devumu veikšanā;

• uzsākt netiešā uguns atbalsta spējas attīstību
SzS KBde un ZS;

• uzsākt militāro inženieru spējas attīstību
SzS KBde;

• turpināt pretgaisa aizsardzības spējas attīs-
tību, uzlabojot gaisa telpas novērošanas ra-
daru pārklājumu un pretgaisa aizsardzības
komandvadības spējas, kā arī modernizējot
esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas;

• nodrošināt Jaunsardzes pieejamību katrā no-
vadā un republikas nozīmes pilsētā, īpašu
uzmanību pievēršot Jaunsardzes stiprināša-
nai Rīgā, lai jaunsargu skaits Latvijā sa-
sniegtu 7000;

• turpināt Ādažu poligona un Ādažu militārās
bāzes infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu

iespēju organizēt plašāka mēroga apvienotās
militārās mācības;

• uzlabot NBS komandvadības un sakaru sis-
tēmu savietojamību ar NATO un partnerval-
stīm; 

• nodrošināt Latvijas karavīru dalību NATO un
ES operācijās, NRF un ES kaujas grupās;

• izstrādāt nacionālās aizsardzības un drošības
industrijas atbalsta politiku;

• panākt NATOVaršavas samitā lemto sabied-
roto ilgtermiņa militāro klātbūtni Baltijā;

• realizēt kopīgas dažāda līmeņa mācības un
vingrinājumus, stiprinot stratēģisko partne-
rību un militāro sadarbību;

• nodrošināt ASV smagās bruņutehnikas un
cita ekipējuma izvietošanu Latvijā;

• kopā ar NATO un sabiedrotajiem investēt in-
frastruktūrā, kas atbalsta sabiedroto klāt-
būtni un militāro mācību vajadzības;

• atbalstīt NATO izcilības centru stratēģiskās
komunikācijas jautājumos un tā pētniecisko
darbību un stiprināt starpinstitūciju sadar-
bību stratēģiskās komunikācijas jautājumos;

• turpināt attīstīt NBS kiberaizsardzības vie-
nības spējas.

5.3. 2016. gadā plānotie sadarbības 
projekti

Sadarbojoties ar JIC, 2015. gadā norisinājies
darbs pie Jaunsardzes kibervienības izveides, un
2016. gadā plānots uzsākt pirmo jaunsargu
praktisko apmācību. 

Latvija ir bijusi ļoti aktīva gan sadarbībā ar
Baltijas valstīm, gan plašākā reģionā ar Zie-
meļeiropas valstīm (NB8), regulāri tiekoties
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 kiberdrošības konsultācijās gan politiskā, gan
tehniskā līmenī. 2016. gadā ir plānotas tikšanās
šajos formātos, lai apspriestu gan plašākus stra-
tēģiska līmeņa kiberdrošības politikas jautāju-
mus, gan šaurākus, ekspertu līmeņa pieredzes
apmaiņas projektus, piemēram, pieredzes ap-
maiņā kritiskās infrastruktūras kiberdrošībā. 

Galvenā prioritāte pētniecības darbības organi-
zēšanā 2016. gadā ir veicināt aizsardzības no-
zares, pētnieku un industrijas sinerģiju, radot
mehānismu, kā ar aizsardzības industrijas starp-
niecību nodrošināt pētnieku izstrādāto risinā-
jumu un inovāciju pārnesi konkrētā aizsardzības
nozarei nepieciešamā produktā vai spējā. Šādā
sadarbības modelī plānots padziļināti vērtēt ie-
spējas īstenot pētījumus par alternatīviem risi-
nājumiem elektroniskās karadarbības ietekmes
mazināšanai, tehnoloģiskajiem risinājumiem

bezpilota lidaparātu radīto apdraudējumu mazi   -
nāšanai un novēršanai, mobilu robotizētu plat-
formu izstrādi un vadību, materiālu personāla
un tehnikas maskēšanai un aizsardzībai, kā arī
risinājumiem personāla atlases pilnveidošanai.

2016. gadā LNAA DSPC tiks turpināti pētījumi
militārajā zinātnē un drošības un aizsardzības
politikas jomā. Lai nodrošinātu NBS vajadzī-
bas, 2016. gadā plānots uzsākt pētījumu par ka-
ravīru sausās uzturdevas satura un dizaina
izstrādāšanu un ražošanu Latvijā. Savukārt AM
vajadzībām plānots īstenot sabiedriskās domas
pētījumu, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju
viedokļus valsts aizsardzības jautājumos. Starp-
tautiskās sadarbības jomā paredzēts turpināt ES
un NATO pētniecības programmās jau iesāktos
pētījumus (vidējais izpildes termiņš – trīs gadi).

5.4. Aizsardzības ministrijas 2016. gada budžets

Programmas kods Programmas nosaukums Plānotais
budžets (EUR)

06.00.00. Valsts drošības aizsardzība 10 595 356

12.00.00. Kara muzejs 1 605 779

22.00.00. Nacionālie bruņotie spēki 255 167 351

28.00.00. Ģeodēzija un kartogrāfija 6 282 287

30.00.00. Valsts aizsardzības politikas realizācija 15 896 302

31.00.00. Militārpersonu pensiju fonds 13 477 442

33.00.00. Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana 32 107 470

34.00.00. Jaunsardzes centrs 5 182 751
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Programma “Valsts drošības aizsardzība”

Saskaņā ar Valsts drošības iestāžu likuma 24. panta 5. punktu un MK 2004. gada 26. oktobra notei-
kumu Nr. 887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.5.1. punktu informācija par šīs programmas
izdevumiem ir slepena.

Programma “Kara muzejs”

No programmas “Kara muzejs” tiek finansēta LKM darbība un biedrība “Brāļu kapu komiteja”.

Programma “Nacionālie bruņotie spēki”

Programmā iekļauts finansējums NBS – ir apvienoti visu NBS regulāro spēku vienību un ZS uztu-
rēšanas izdevumi, un izdevumi starptautisko operāciju un NBS personālsastāva centralizētajam at-
algojumam. 

Programma “Ģeodēzija un kartogrāfija”

Programmas finansējums piešķirts LĢIA funkciju veikšanai un Latvijas Republikas un Krievijas
Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu nodrošināšanai.

Programma “Valsts aizsardzības politikas realizācija”

Programmā iekļauts finansējums dalībai NATO pasākumos, informācijas tehnoloģiju drošības vei-
cināšanai Latvijā un iemaksām starptautiskajās organizācijās.

35.00.00. Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs 6 565 364

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana 445 397

73.00.00. Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 15 088 830

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana 5 520 065

KOPĀ AM 367 934 394

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas 2015. gada publiskais pārskats



71

5. nodaļa

Programma “Militārpersonu pensiju fonds”

Programmas uzdevums ir nodrošināt pensiju izmaksu atvaļinātām militārpersonām, valsts obligātās
apdrošināšanas izmaksas, kā arī pabalstu un piemaksu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajai likum-
došanai.

Programma “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”

No programmas tiek finansēta VAMOIC darbība, kā arī AM remonti, būvniecība, valsts militārās
aizsardzības objektu apsaimniekošana, iepirkuma procedūru veikšana AM, tās padotībā esošo iestāžu
un NBS vajadzībām.

Programma “Jaunsardzes centrs”

No programmas tiek finansēta JIC darbība, t.sk. Jaunsardzes kustība, sabiedrības informēšanas
 funkcija un atbalsta Latvijas aizsardzības politikai veicināšana. 

Programma “Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” 

Programmā iekļauts finansējums Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES
Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sēdēm, kā arī finansējums AM valdījumā esošā
 nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizācijai LIFE programmas ietvaros.

Programma “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”

No programmas tiek finansēta NSIP, militārā lidlauka “Lielvārde” rekonstrukcija atbilstoši NATO
prasībām. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots NATO un nacionālajām prasībām atbilstošs
lidlauks, kā arī mūsdienīga un daudzfunkcionāla militārā bāze, kas nepieciešama, lai NBS varētu
pildīt savus uzdevumus valsts aizsardzības nodrošināšanai. Realizējot projektu, Latvija izpildīs
NATO valsts pasākumus, t.sk., nepieciešamības gadījumā nodrošināt NATO operāciju atbalsta
 pasākumus un apkalpot NATO gaisa patrulēšanas lidmašīnas. No programmas tiek finansēti izde-
vumi, lai nodrošinātu dalību Eiropas Komisijas līdzfinansētajā projektā “Vienots informācijas logs
jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai”.

Programma “Nozaru vadība un politikas plānošana”

Programmā iekļauts AM centrālā aparāta darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums.
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AM Aizsardzības ministrija

AnNa
Advanced National Networks for Administrations – projekts “Vienots informācijas
logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai”

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija

ARRC Allied Rapid Reaction Corps – Sabiedroto spēku ātrās reaģēšanas korpuss

ASBE Gaisa vadības un kontroles sistēmas programmatūras bāzētais elements

AŠ Apvienotais štābs

ĀM Ārlietu ministrija

BALTDEFCOL Baltic Defence College – Baltijas aizsardzības koledža

CVR(T)
Combat Vehicles Reconnaissance (Tracked) – kaujas izlūkošanas kāpurķēžu
bruņutehnika

“DAIF Latvija” Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija

DSPC Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs

EAA (EDA) Eiropas Aizsardzības aģentūra (European Defence Agency)

EĀDD Eiropas Ārējās darbības dienests

EDSO Eiropas Drošības un sadarbības organizācija

EMPA European Military Press Association – Eiropas Militārās preses asociācija

ERI European Reassurance Initiative – Eiropas drošības nostiprināšanas iniciatīva

ES Eiropas Savienība

EUNAVFOR
Med

ES Jūras spēku operācija Vidusjūrā

EUTM Mali European Training Mission Mali – ES apmācību misija Mali 

FMF Foreign Military Financing – Finanšu palīdzības programma

GMF German Marshal Fund – Vācijas Māršala fonds

GS AB Gaisa spēku aviācijas bāze

ĢI Ģenerālinspekcija
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IeM Iekšlietu ministrija

IKP iekšzemes kopprodukts

IMET 
International Military Education and Training – Starptautiskā militārās izglītības un
mācību programma

INSPIRE
Infrastructure for Spatial Information in the European Community – Telpiskās infor-
mācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā 

IRF Immediate Response Forces – Augstas gatavības spēki

ISAF International Security Assistance Force – Starptautiskie drošības atbalsta spēki 

JEF Joint Expeditionary Force – Apvienotie reaģēšanas spēki

JFTC Joint Force Training Centre – Apvienoto spēku apmācību centrs

JIC Jaunsardzes un informācijas centrs

JOG Joint Operations Graphic – Kopējo operāciju karte

JPI Jaunās politikas iniciatīvas

JSF Jūras spēku flotile

JTAC Joint terminal attack controller – tuvie gaisa atbalsta kontrolieri

KBde Kājnieku brigāde

KDAP Kopējā drošības un aizsardzības politika

KIAS Kaujas individuālās aizsardzības sistēmas

LATO Latvijas Transatlantiskā organizācija 

LatPos Latvijas Pozicionēšanas sistēma

LBAB Lauku bibliotēku atbalsta biedrība

LĢIA Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LKM Latvijas Kara muzejs

LNAA Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

LMOC ASV komersants “Lockheed Martin Overseas Corporation”

MEDEVAC Medical evacuations – medicīniskā evakuācija
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MGCP
Multinational Geospatial Co-production Program – Starpvalstu ģeotelpiskās infor-
mācijas kopražošanas programma

MID Militārās informācijas departaments

MIDD Militārās izlūkošanas un drošības dienests 

MK Ministru kabinets

MNC N-E Multinational Corps Northeast – Ziemeļaustrumu daudznacionālais korpuss

MP Militārā policija

MPG Militāro pārstāvju grupa

MVP Mācību vadības pavēlniecība

NATO North Atlantic Treaty Organization – Ziemeļatlantijas līguma organizācija

NATO STO
NATO Science and Technology Organization – NATO Zinātnes un tehnoloģijas or-
ganizācija

NATO StratCom
COE

NATO Strategic Communications Centre of Excellence – NATO Stratēģiskās 
komunikācijas izcilības centrs 

NBS Nacionālie bruņotie spēki

NCIA
NATO Communications and Information Agency – NATO Komunikāciju un infor-

mācijas aģentūra

NICSC
Naval Intermediate Staff and Command Course – Jūras spēku vidējā līmeņa
vadības un štāba virsnieku kurss

NIS Network and Information Security – Tīklu un informācijas drošība

NMN nesprāgušās munīcijas neitralizēšana

NRF NATO Response Force – NATO Reaģēšanas spēki

NSIP NATO Security Investment Programme – NATO Drošības investīciju programma

NSIV (NFIU) NATO spēku integrācijas vienība (NATO Force Integration Unit)

NVO nevalstiskās organizācijas

PfP Partnership for Peace – programma “Partnerattiecības mieram”

RJC Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs  

RS Resolute Support – NATO militārā apmācības operācija 

RSU Rīgas Stradiņa universitāte
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RTU Rīgas Tehniskā universitāte

SAR search and rescue – meklēšana un glābšana

SBP sprādzienbīstami priekšmeti 

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SNGP Substantial NATO-Georgia package – NATO būtiska atbalsta pasākumi Gruzijai

SNMCMG-1
Standing NATO Mine Countermeasures Group One – NATO 1. pretmīnu kuģu
grupa

SUV Speciālo uzdevumu vienība

SzS Sauszemes spēki

ŠB Štāba bataljons

TanDEM-X
High Resolution Elevation Data Exchange Program – Augstas izšķirtspējas aug -
stuma datu apmaiņas programma

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Apvienoto Nā-
ciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

UVA uzņemošās valsts atbalsts

VAK Valsts aizsardzības koncepcija

VAMOIC Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VD 2011 “Vīnes dokuments 2011” 

VJTF Very High Readiness Joint Task Force – Sevišķi ātras reaģēšanas grupējums

VP Valsts policija

VUGD Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests

VRS Valsts robežsardze

ZS Zemessardze
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