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Noteikumi Nr.39-NOT

Rīgā

Kārtība, kādā personai, kura piedalījusies starptautiskajā operācijā,
izgatavo un izsniedz starptautisko operāciju veterāna apliecību
Izdoti saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai, kura piedalījusies
starptautiskajā operācijā, izgatavo un izsniedz starptautisko operāciju veterāna
(turpmāk - veterāns) apliecību.
2. Veterāna apliecību (turpmāk – apliecība) ir tiesības saņemt personai,
kura vismaz vienu reizi piedalījusies kādā no starptautiskajām operācijām un
ieguvusi Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk –NBS) piemiņas medaļu ,,Par
piedalīšanos starptautiskajā operācijā”.
II. Veterāna apliecība un tās izsniegšanas kārtība
3. Apliecība ir plastikāta karte, kuras izmērs ir 86 x 54 mm (pielikums) un
kura apliecina, ka persona ir piedalījusies starptautiskajā operācijā (turpmāk –
SO).
4. Apliecības fonu veido krāsains (brūngano toņu) karavīra lauka formas
kamuflāžas rakts, un aversā ir šāda informācija valsts valodā:
Kārtība, kādā personai, kura piedalījusies starptautiskajā militārajā operācijā izgatavo un izsniedz starptautisko
operāciju veterāna apliecību

4.1. augšējā daļā centrā - Latvijas karavīra uzšuves attēls ar uzrakstu
,,LATVIJA” virs Latvijas Republikas valsts karoga;
4.2. pirmajā rindā centrā - drukātiem lielajiem burtiem treknrakstā (Times
New Roman, pt.7, Bold) melnā krāsā teksts: „NACIONĀLIE BRUŅOTIE
SPĒKI”;
4.3. otrajā rindā centrā - drukātiem lielajiem burtiem treknrakstā (Times New
Roman, pt.7, Bold) melnā krāsā teksts: „STARPTAUTISKO OPERĀCIJU
VETERĀNS ”;
4.4. trešajā rindā centrā - drukātiem lielajiem burtiem un mazo burtu „r”
saīsinājumā ,,Nr.” treknrakstā (Times New Roman, pt.9, Bold) melnā krāsā četru
zīmju kārtas skaitlis un teksts: „APLIECĪBA Nr. 0000”;
4.5. apliecības centrā (zem apliecības numura) - krāsaina veterāna fotogrāfija
(izmērs - 25 x 35 mm);
4.6. zem fotogrāfijas pirmajā rindā centrā - drukātiem lielajiem burtiem
treknrakstā (Times New Roman, pt.9, Bold) melnā krāsā teksts: „VĀRDS”;
4.7. zem fotogrāfijas otrajā rindā centrā - drukātiem lielajiem burtiem
treknrakstā (Times New Roman, pt.9, Bold) melnā krāsā teksts : „UZVĀRDS”;
4.8. zem fotogrāfijas trešajā rindā centrā - drukātiem burtiem treknrakstā
(Times New Roman, pt.9, Bold) melnā krāsā teksts : „Personas kods”;
4.9. zem fotogrāfijas ceturtajā rindā centrā - drukātiem burtiem un cipariem
treknrakstā (Times New Roman, pt.8, Bold) melnā krāsā teksts: „Izdošanas
dd.mm.gggg”;
4.10. zem fotogrāfijas piektajā rindā centrā - drukātiem lielajiem burtiem
treknrakstā (Times New Roman, pt.8, Bold) melnā krāsā teksts: „BEZTERMIŅA
APLIECĪBA”.
5. Apliecības aizmugurē (reversā) augšējā daļā centrā ir NBS logotips un
fonā karavīra lauka formas kamuflāžas rakts ar noteikumu 4. punktā minēto
informāciju angļu valodā (bez fotogrāfijas):
,,MINISTRY OF DEFENCE” (Times New Roman, pt.8, Bold);
,,REPUBLIC OF LATVIA” (Times New Roman, pt.8, Bold);
,,NATIONAL ARMED FORCES” (Times New Roman, pt.8, Bold);
,,VETERAN CARD No XXXX” (Times New Roman, pt.9, Bold);
,,FIRST NAME” (Times New Roman, pt.9, Bold);
,,SURNAME” (Times New Roman, pt.9, Bold);
,,ID NUMBER” (Times New Roman, pt.9, Bold);
,,Date of issue XX.XX.XXXX” (Times New Roman, pt.8, Bold);
,,OPEN-ENDED” (Times New Roman, pt.8, Bold).
6. Apliecības izgatavo un izsniedz NBS Apvienotais štābs.
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7. Apliecības saņemšanu veterāns apliecina ar parakstu, veicot ierakstu
veterānu apliecību izsniegšanas žurnālā. Ja veterāns dienesta apstākļu dēļ
personīgi nevar ierasties NBS Apvienotajā štābā apliecības saņemšanai, tad
vienojoties ar NBS Apvienotā štāba atbildīgo amatpersonu par apliecības
izsniegšanu, veterānu apliecību var saņemt cits karavīrs, izdarot ierakstu
veterānu apliecību izsniegšanas žurnālā. Veterāna apliecību izsniegšanas
žurnālā norāda šādu informāciju:
7.1.apliecības kārtas numuru;
7.2.veterāna dienesta pakāpi, vārdu, uzvārdu un personas kodu;
7.3.vienību, kurā veterāns pilda dienestu;
7.4.apliecības izsniegšanas gadu, datumu, mēnesi un parakstu, ja apliecību
saņem cits karavīrs, norāda arī paraksta atšifrējumu.
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 15.09.2015. iekšējie normatīvie akti Nr. 25-NOT )

8. Noteikumu 7.punktā minēto informāciju par apliecības izsniegšanu
papildus iekļauj arī NBS elektroniskajā datu bāzē.
9. Apliecība ir beztermiņa.
10. Veterāns apliecību ir tiesīgs lietot bez ierobežojumiem Latvijas
Republikas teritorijā un ārvalstīs.
11. Apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai bojāšanas gadījumā,
pamatojoties uz veterāna pieprasījumu, NBS Apvienotais štābs veterānam
izgatavo un izsniedz jaunu apliecību.
12. Ja veterāns dienesta laikā nav saņēmis starptautisko operāciju
apliecību, pēc veterāna pieprasījuma NBS Apvienotais štābs to viņam var
nosūtīt ierakstītā vēstulē uz veterāna norādīto adresi Latvijā.
( Ar grozījumiem, kas izdarīti ar AM 15.09.2015. iekšējie normatīvie akti Nr. 25-NOT )

Ministrs

A.Pabriks

20.07.2011
Staņus 67335170
aija.staņus@mod.gov.lv
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A.Jaško 67335197
andris.jasko@mod.gov.lv

Pielikums
Aizsardzības ministrijas
2011.gada 27.jūlija
noteikumiem Nr.39-NOT

Starptautisko operāciju veterāna apliecības paraugs
1. Starptautisko operāciju veterāna apliecības priekšpuse (averss)

2. Starptautisko operāciju veterāna apliecības aizmugure (reverss)

S.Kaļiņins 67335223
A.Jaško 67335197
Kārtība, kādā personai, kura piedalījusies starptautiskajā militārajā operācijā, izgatavo un izsniedz starptautisko
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