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Latvijas Republikas simbolika

Latvijas Republikas lielais ģerbonis

Apraksts

Lielā valsts ģerboņa vairogs ir dalīts: 1. — zilā laukā uzlecošas zelta saules puse, 2. — sudraba laukā pretēji pagriezts 
sarkans lauva (Kurzeme, Zemgale), 3. — sarkanā laukā sudraba grifs ar zelta mēli un sudraba zobenu labajā ķetnā 
(Vid zeme, Latgale). Virs vairoga puslokā trīs zelta zvaigznes. Vairoga turētāji — labajā pusē sarkans lauva ar zelta mēli, 
kreisajā pusē sudraba grifs ar zelta mēli — balstās uz diviem zaļiem ozola zariem, kas saņemti ar sarkansudrabsarka nu 
lentu valsts karoga krāsu samēros. Virs vairoga: 3 zelta piecstūrainas zvaigznes simbolizē Kurzemi, Vidzemi, Latgali.

Vēsture
Latvijas valsts ģerbonis izveidots pēc Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas un īpaši radīts neatkarīga-
jam valstiskumam. Ģerbonis apvieno gan Latvijas nacionālā valstiskuma simboliku, gan senos vēsturisko novadu 
simbolus. Latvijas nacionālo valstiskumu simbolizē ģerboņa vairoga augšdaļā esošā Saule. Stilizētu Saules attēlu 
Pirmā pasaules kara laikā kā atšķirības un nacionālās piederības zīmi sāka izmantot Krievijas impērijas armijā 
iesauktie latviešu karavīri – latviešu strēlnieki. Pirmā pasaules kara laikā Saules attēlu veidoja ar 17 stariem, kas 
simbolizēja 17 latviešu apdzīvotos apriņķus. Trīs virs valsts ģerboņa vairoga esošās zvaigznes iemiesoja ideju par 
vēsturisko novadu (apvienotā Kurzeme-Zemgale, Vidzeme un Latgale) iekļaušanu vienotajā Latvijā. Latvijas valsts 
ģerboņa autori ir Vilis Krūmiņš unRihards Zariņš.

Lietošana
Latvijas valsts ģerboņa lietošana ir stingri reglamentēta. Lieto trīs veida valsts ģerboņus – lielo, mazo papildinā-
to un mazo ģerboni. Lielo ģerboni, piemēram, atļauts lietot Valsts prezidentei, Parlamentam (Saeimai), Ministru 
prezidentam, Ministru kabinetam, ministrijām, Augstākajai tiesai, Ģenerālprokuratūrai, kā arī Latvijas diplomātis-
kajām un konsulārajām pārstāvniecībām.

Latvijas Republikas mazais papildinātais ģerbonis
Mazo papildināto ģerboni atļauts lietot iestādēm, kas atrodas Parlamenta, Ministru 
kabineta un ministriju tiešā pakļautībā vai pārraudzībā.

Latvijas Republikas mazais ģerbonis
Mazo valsts ģerboni ir tiesīgas lietot visas pārējās valsts iestādes - tās pašvaldības, 
kurām nav sava apstiprināta ģerboņa, kā arī pašvaldību un citu publisko institūciju 
iestādes.
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Latvijas Republikas karogs 

Latvijas Republikas karogs ir sarkans ar baltu svītru. Karoga sarkanā krāsa ir īpašā tumši sarkanā tonī 
(karmīnsarkana), pasaulē mēdz dēvēt arī par “latviešu sarkano”. Karoga krāsu proporcijas ir 2:1:2, bet karoga 
garuma un platuma proporcijas ir 2:1. Mākslinieks Ansis Cīrulis 1917.g. maijā izstrādāja karoga pašreizējo dizainu, 
balstoties uz vēsturiskām liecībām. Atskaņu hronikā atrodamas ziņas, ka 1279.gadā Cēsu latgaļi devušies cīņā ar 
sarkanbaltsarkano karogu.  Šīs krāsas nolēma pieņemt par latviešu tautas nacionālajām krāsām.  

Latvijas Republikas himna - tautas svinīgā lūgšana ir:

“Dievs, svētī Latviju, 
Mūs’ dārgo tēviju, 

Svētī jel Latviju, 
Ak, svētī jel to!

Kur latvju meitas zied, 
Kur latvju dēli dzied, 

Laid mums tur laimē diet, 
Mūs’ Latvijā!” 

Latvijas Republikas valsts himna ir dziesma ”Dievs, svētī, Latviju!”. Himnas teksta un mūzikas autors ir Kārlis 
Baumanis. Pirmo reizi publiski dziesma dziedāta Pirmajos Vispārējos latviešu dziesmu svētkos, kas notika 
1873.g. jūnijā Rīgā. Pirmo reizi kā valsts himna dziedāta 1918.g. 18. novembrī Latvijas Republikas neatkarības 
proklamēšanas akta laikā. 1920.g. 7.jūnijā  “Dievs, svētī, Latviju!” oficiāli apstiprināta par valsts himnu. 
Latvijas valsts himnas izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem cepures, bet personas valsts formas 
tērpos rīkojas saskaņā ar dienesta reglamentu. 

Nacionālie simboli

Baltā cielava 

Latvijas nacionālais putns ir 
baltā cielava. Starptautiskā 
putnu aizsardzības padome 
1960.g. Tokijā balto cielavu 
apstiprināja par Latvijas 
nacionālo putnu.

Divpunktu mārīte

Nacionālais kukainis ir 
divpunktu mārīte. Latvijas 
Entomoloģijas biedrība 
1991.g. divpunktu mārīti 
noteica par Latvijas 
nacionālo kukaini.

Pīpene

Par Latvijas nacionālo 
ziedu uzskata pīpeni, tautā 
sauktu par margrietiņu.

 



Latvijas Republikas prezidenti

Jānis Čakste 
(1859-1927)

Valsts prezidents 
1922-1927

Gustavs Zemgals
(1871-1939)

Valsts prezidents 
1927-1930

Alberts Kviesis 
(1881-1944) 

Valsts prezidents 
1930-1936 

Kārlis Ulmanis 
(1877-1942)

Valsts prezidents 
1936-1940

Guntis Ulmanis 
(1939)

Valsts prezidents 
1993-1999

Vaira Vīķe-Freiberga 
(1937)

Valsts prezidente 
1999-2007

Valdis Zatlers 
(1955)

Valsts prezidents 
2007-
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1. Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO)
(NATO - North Atlantic Treaty Organization)

1.1. NATO karogs

NATO karogs

NATO karogs tika apstiprināts 1953.gada 14.oktobrī

Izmēri:
Garums: 400
Platums: 300
Krāsa: Balta emblēma uz tumši zila fona

1.2. NATO vēsture

Pamatakmens jaunajā Eiropas drošības sistēmā tika ielikts 1949. gada 4. aprīlī, kad Vašingtonā Beļģijas, Kanādas, 
Dānijas, Francijas, Islandes, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Lielbritānijas un 
Amerikas Savienoto Valstu ārlietu ministri parakstīja Ziemeļatlantijas līgumu (North Atlantic Treaty). 

Ziemeļatlantijas līguma parakstīšana 1949. gada 4. aprīlī

Līguma īpašo raksturu nosaka:
1) 5. pants, kas juridiski nostiprina alianses dalībvalstu apņemšanos kolektīvi veikt militāra rakstura  aizsardzības 
pasākumus; 
2) Ziemeļamerikas valstu (ASV un Kanādas) iesaistīšanos miera un stabilitātes nodrošināšanā Eiropā.

Lai realizētu Ziemeļatlantijas līgumā noteiktās saistības, tika izveidota Ziemeļatlantijas līguma organizācija jeb 
NATO. Laikā no 1950. līdz 1953. gadam tā ieguva savu organizatorisko struktūru un vadību. 1951. un 1952. gadā 
notika NATO pirmā paplašināšanās, uzņemot Turciju un Grieķiju. Nozīmīgs notikums bija Vācijas Federatīvās 
Republikas uzņemšana aliansē 1955. gadā. Tas bija drosmīgs lēmums, kas apliecināja Rietumu valstu vēlmi 
integrēt bijušo ienaidnieku kā pilntiesīgu partneri arī drošības un aizsardzības politikas veidošanā.
1982. gadā NATO tika uzņemta Spānija.
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1997. gadā nozīmīgs lēmums bija alianses paplašināšanās uzsākšana Austrumu virzienā. Pievienoties NATO, tika 
uzaicinātas pirmās trīs bijušā Austrumu bloka valstis - Čehija, Polija un Ungārija. 
2002. gada 21. novembrī NATO valstu un valdību vadītāju tikšanās laikā Prāgā tika atklāts jauns posms alianses 
vēsturē, uzaicinot septiņas valstis, t. i., Latviju, Lietuvu, Igauniju, Bulgāriju, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju, 
iestāties NATO.
2004.gada 29.martā septiņas valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija, Bulgārija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija 
- Vašingtonā iesniedza savus iestāšanās dokumentus NATO. 2004.gada 2. aprīlī šīs septiņas valstis oficiāli tika 
uzņemtas NATO.

1.3. NATO dalībvalstis

NATO dalībvalstis
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2. Eiropas Savienība (ES)

2.1. ES karogs

ES karogs

Karoga apraksts
Eiropas Savienības simboliku veido zils taisnstūra karogs, kura garums ir pusotras reizes lielāks par augstumu. 
Divpadsmit zelta zvaigznes, kas izvietotas ar vienādu intervālu, veido neredzamu apli, kura centrs ir taisnstūra 
diagonāļu krustpunkts. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu no karoga augstuma. Katrai zvaigznei ir piecas 
virsotnes, kas atrodas uz neredzama apļa perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no karoga 
augstuma. Visas zvaigznes ir izvietotas stateniski, tas ir, ar vienu virsotni vertikāli un divām virsotnēm uz taisnas 
līnijas, kas veido taisnu leņķi pret mastu. Aplis ir izvietots tā, ka zvaigznes atrodas turpat kur stundas pulksteņa 
ciparnīcā. 

Simboliskais apraksts
Uz zila debess fona divpadsmit zelta zvaigznes veido apli, simbolizējot Eiropas tautu savienību. Zvaigžņu skaits ir 
nemainīgs, jo divpadsmit simbolizē pilnību un vienotību.

2.2. ES vēsture

1) 1950. gada 9. maijā tika izteikts priekšlikums izveidot Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK), kuru arī 
nodibināja ar 1951. gada 18. aprīļa Parīzes Līgumu. Tā sešas dibinātājas valstis (Beļģija, Vācijas Federatīvā 
Republika, Francija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande) izveidoja kopēju ogļu un tērauda tirgu, kura mērķis 
bija nostiprināt mieru starp Otrā pasaules karā iesaistītajām Eiropas valstīm un apvienot tās kā līdzvērtīgas 
partneres, kas sadarbotos kopēju iestāžu ietvaros.

2) Tad 1957. gada 25. martā ar Romas Līgumu „sešinieks” nolēma izveidot Eiropas Ekonomikas kopienu, kas 
balstījās uz plašu kopēju tirgu veselai pakalpojumu un preču virknei. 1968. gada 1. jūlijā pilnībā atcēla muitas 
tarifus starp sešām dalībvalstīm un 60-tajos gados izveidoja kopēju politiku tirdzniecības un lauksaimniecības 
jomā.

3) Iznākums bija tik veiksmīgs, ka Dānija, Īrija un Apvienotā Karaliste nolēma pievienoties Kopienai. Šī pirmā 
paplašināšanās no sešām līdz deviņām dalībvalstīm notika 1973. gadā.

4) 1979. gada jūnijā Eiropas Kopiena spēra izšķirošu soli, organizējot pirmās tiešās vēlēšanas Eiropas 
Parlamentā. Šādas vēlēšanas notiek ik pēc pieciem gadiem.

5) 1981. gadā Kopienai pievienojās Grieķija, kurai 1986. gadā sekoja Spānija un Portugāle. Tas nostiprināja 
Kopienas pozīcijas Dienvideiropā.

6) Eiropas politiskais klimats ievērojami mainījās, kad 1989. gadā „krita” Berlīnes mūris. 1990. gada oktobrī sekoja 
Vācijas apvienošanās un demokrātijas vilnis, kas „pāršalca” Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis, atbrīvoja 
tās no padomju varas.Tikmēr dalībvalstis lēma par jaunu Eiropas Savienību Līgumu, ko Eiropadome, kuras 
sastāvā bija valstu prezidenti un/vai premjerministri, pieņēma 1991. gada decembrī Māstrihtā. Līgums stājās 
spēkā 1993. gada 1. novembrī. Ietverot starpvaldību sadarbības jomas esošajā integrētajā Kopienas sistēmā, 
līgums izveidoja Eiropas Savienību.
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7) 1995. gada 1. janvārī ES pievienojās vēl trīs valstis – Austrija, Somija un Zviedrija.
8) Finanšu (bezskaidras naudas) darījumos ieviesa eiro 1999. gadā, bet banknotes un monētas laida apgrozībā 

trīs gadus vēlāk 12 eiro zonas valstīs, kuras visas kopā dēvē arī par „eiro zonu”. 2000. gada martā ES pieņēma 
Lisabonas stratēģiju, lai modernizētu Eiropas tautsaimniecību un padarītu to konkurētspējīgu pasaules 
tirgū līdzās citiem nozīmīgiem tirgus dalībniekiem. Lisabonas stratēģija paredzēja sekmēt jauninājumus un 
investīcijas uzņēmējdarbībā, kā arī modernizēt Eiropas izglītības sistēmas, lai atbilstu informācijas sabiedrības 
prasībām.

9) Tiklīdz Eiropas Savienība bija paplašinājusies līdz 15 dalībvalstīm, sākās gatavošanās jaunam, paplašināšanās 
procesam. 90-to gadu vidū ES saņēma pieteikumus no bijušajām padomju bloka valstīm (Bulgārijas, Čehijas 
Republikas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Ungārijas), trijām Baltijas valstīm, kas kādreiz ietilpa Padomju 
Savienības sastāvā (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas), no bijušās Dienvidslāvijas republikas Slovēnijas un 
divām Vidusjūras valstīm - Kipras un Maltas. ES atbalstīja šo iespēju - sekmēt Eiropas kontinenta stabilizāciju 
un sniegt apvienotās Eiropas priekšrocības jaunajām demokrātijas valstīm. Sarunas par iestāšanos aizsākās 
1997. gada decembrī. 2004. gada 1. maijā ES paplašinājās līdz 25 valstīm, kad tai pievienojās 10 no 12 
kandidātvalstīm. Bulgārija un Rumānija pievienojās 2007. gada 1. janvārī.

2.3. ES Dalībvalstis

Apvienotā Karaliste
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehija
Dānija
Francija

Grieķija
Igaunija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva

Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija

Slovēnija
Somija
Spānija
Ungārija
Vācija
Zviedrija



14

3. LR Aizsardzības ministrija

3.1. Aizsardzības ministri

Tālavs Jundzis  06.1997. - 10.1998. un 06.1997. - 10.1998.
Valdis Vilnis Pavlovskis 08.1993. - 09.1994.
Jānis Arveds Trapāns 09.1994. - 03.1995.
Andrejs Krastiņš 12.1995. - 05.1997.
Ģirts Valdis Kristovskis 11.1998. - 03.2004.
Atis Slakteris  04.2006. - 12.2007. un 04.2006. - 12.2007.
Einars Repše  12.2004. - 12.2005.
Linda Mūrniece  01. - 04.2006.
Vinets Veldre                     12.2007.- 03.2009. 
Imants Viesturs Lieģis     03.2009.- pašreiz

3.2. Aizsardzības ministra karogs

Aizsardzības ministra karogs ir balts ar taisno krustu valsts karoga krāsu samēros. Karoga augšējā kreisajā laukumā 
karavīru kokarde (bez valsts krāsu lentes). Kokardes platums ir 3/5 no laukuma platuma. Valsts krāsu platums pret 
karoga platumu ir 1 : 5. Karoga garuma un platuma attiecība ir 3 : 2

3.3. Aizsardzības ministrijas uzdevumi
- nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku attīstību un atbilstību Ziemeļ atlantijas līguma organizācijas noteiktajām 

militārajām spējām;
- sagatavot militāro draudu analīzi, izstrādāt valsts aizsardzības kon cepciju un valsts aizsardzības plānu, Nacionālo 

bruņoto spēku mobilizācijas plā nu un uzņēmējvalsts atbalsta plānu;
- nodrošināt valsts aizsardzībā iesais tītā personāla pārvaldes un militārās izglītības politikas izstrādi;
- piedalīties Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko drošības un aizsardzības 

organizāciju drošības un valsts aizsardzības politikas veidošanā;
- nodrošināt divpusējo un daudzpusējo valstu sadarbību atbilstoši valsts aizsardzības politikas prioritātēm;
- nodrošināt Latvijas līdzdalību starptautiskajos drošības un aizsar dzības pasākumos;
- vadīt Nacionālo bruņoto spēku mobilizāciju un to ārvalstu bruņoto spēku piesaistīšanu, par kuru atbalsta 

nepieciešamību nolēmis Ministru kabinets;
- izstrādāt valsts aizsardzības tehniskā nodrošinājuma un apgādes pamatnostādnes, noteikt Nacionālo bruņoto 

spēku politiskās vadlīnijas, kā arī izstrādāt konceptuālos dokumentus nodrošinājuma un apgādes jomā;
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- veidot politiku karavīru sociālo garantiju jautājumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt 
Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvam sociālās garantijas;

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt ārvalstu bruņotajiem spēkiem atļauju bruņojuma ievešanai 
Latvijas Republikā vai izvešanai no tās, uzskaitīt un kontrolēt ievesto bruņojumu;

- normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā izsniegt atļaujas (licences) atsevišķu veidu komercdarbībai;
- nodrošināt normatīvo aktu projektu izstrādi, kā arī nozares metodisko vadību un pārraudzību ģeodēzijas un 

kartogrāfijas jomā;
- izstrādāt jaunatnes militāri patriotiskās audzināšanas politikas pamat nostādnes;
- koordinēt sadarbību ar zinātniskām organizācijām valsts aizsardzības jomā;
- izstrādāt pamatnostādnes sabiedrības informēšanai par valsts aiz sardzības un starptautiskās drošības politikas 

jautājumiem;

3.4. Aizsardzības ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes 
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4. Jaunsardze

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir 
jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko 
spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, 
tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.
Jaunsardzē jaunietis vispirms kļūst par jaunsargu kandidātu, bet pēc 3 mēnešiem viņš var iestāties Jaunsardzē, 
dodot svinīgo solījumu un saņemot jaunsarga apliecību.
Jaunsardzē iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 12 līdz 18 gadiem, 
tikai ir jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.

4.1. Karogs

Jaunsardzes centra karogs

Karoga augstuma un platuma izmēri: 1,10m X 1,70m. Karoga labās puses vidū uz tumši zaļa fona attēlota NBS 
simbolika “Saulīte”. Puslokā ap šo simboliku uzraksts: “Latvijas Republikas Jaunsardze”. Karoga kreisās puses vidū 
uz gaiša (krēmkrāsas) fona izšūta Jaunsardzes emblēma. Zem tās Jaunsardzes devīze: ”Augsim Latvijai”.
Karoga izstrādei un izgatavošanai naudu ziedojis sabiedriskā fonda “Austrālijas latviešu palīdzība Jaunsardzei” 
pārstāvis Antons Rudka (Austrālija).

4.2. Emblēma 

Jaunsardzes simbols ir Jaunsargu vairogs. Tā fons ir Latvijas karoga sarkanajā krāsā. “S” simbolizē zalkša zīmi, kas 
senlatviešu mitoloģijā ir karavīru un bērnu aizstāvis. Savukārt stilizēts “J” simbolizē seno kuršu nazi-dunci. Saliekot 
abus kopā izveidojas JS, kas ir saīsinājums no “Jaunsargs”. Jaunsardzes simbolikas skices izveidoja 43. (Saldus) 
Zemessardzes bataljona jaunsargi 2001. gadā.
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4.3. Standarti

4.4. Devīze 
Augsim Latvijai!

4.5. Jaunsarga svinīgais solījums

ES, (vārds uzvārds),
Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai 

manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. 
Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.
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4.6. Jaunsardzes centra struktūra

4.7. Vēsture 
Līdz ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, 1991. gada 23. augustā tika pieņemts likums „Par Latvijas 
Republikas Zemessardzi”, kas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militarizēts sabiedrības pašaizsardzības 
formējums. Tās paspārnē 1992. gadā tika izveidota Zemessardzes jaunatnes organizācija – Jaunsardze. Gadu gaitā 
tā izveidojās par lielāko jaunatnes kustību Latvijā, apvienojot vairāk nekā 7000 zēnu un meiteņu vecumā no 12 līdz 
18 gadiem. Visā Latvijā Zemessardzes brigādēs un bataljonos darbojās Jaunsardzes kustība. Jaunsardzes darbu 
vadīja zemessargi – instruktori, kuru vadībā jaunsargi apguva valsts vēsturi, ģeogrāfiju, militārās un tehniskās 
pamatzināšanas. Padziļinātu jaunsargu apmācību programmu varēja apgūt Jaunaglonas, Apes un Aizkraukles 
arodvidusskolās un Kazdangas tehnikumā.
Līdztekus Jaunsardzei no 1997. gada Aizsardzības ministrijas pakļautībā darbojās vairākas mācību iestādes, kurās 
jaunieši apguva valsts aizsardzības mācību. Tā kā mācību programmas saturiski dublējās un 2004. gada 29. martā 
Latvija pievienojās Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), kas izvirzīja prasību par to jauniešu organizāciju 
pārorganizēšanu, kas darbojas kādas militāras vienības pakļautībā, 2003. gada nogalē tika apvienotas abas 
struktūras un izveidots Jaunsardzes centrs, kas sadarbojas ar  mācību iestādēm visā Latvijā un vienlaicīgi arī ar 
Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Pārmaiņu laikā ir mainījušās arī Jaunsardzes apmācību programmas, pašlaik 
uzsverot pilsoniskās audzināšanas nepieciešamību un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanu. 
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5. NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI

Dibināšanas datums. 1994. gada 24. novembris. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izveidoti, apvienojot Aizsardzības 
spēkus un Latvijas Republikas (LR) Zemessardzi. 

5.1. Statuss 
NBS sastāvu, uzdevumus, vadības sistēmu, finansēšanu un kontroli nosaka Nacionālo bruņoto spēku likums, bet 
vienotu militārā dienesta gaitu reglamentē Militārā dienesta likums. 

5.2. Mērķis
Aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas. 

5.3. Galvenie uzdevumi
- nodrošināt valsts sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas neaizskaramību; 
- piedalīties starptautiskajās operācijās; 
- nodrošināt personālsastāva un militārā dienesta rezervju apmācību; 
- piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā. 

5.4. Komplektēšana
Personālsastāvu komplektē tikai no 18 gadu vecumu sasniegušiem LR pilsoņiem. Personālsastāvu miera laikā vei-
do: profesionālā dienesta karavīri, kuri pilda dienestu saskaņā ar līgumu, zemessargi; militārie un civilie darbinieki; 
uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesauktie rezerves karavīri. 
Sastāvs. NBS ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa. 
Tos veido regulārie spēki, LR Zemessardze un NBS rezerve. Regulārie spēki sastāv no Sauszemes spēkiem, Jūras 
spēkiem, Gaisa spēkiem, Mācību vadības pavēlniecības, Nodrošinājuma pavēlniecības, Militārās policijas. LR 
Zemessardze atrodas NBS komandiera pakļautībā. NBS rezervi veido militārajam dienestam pakļautie LR pilsoņi, 
kas ieskaitīti rezervē. 
 

5.5.Vadība
To īsteno Nacionālo bruņoto spēku komandieris, kas ir pakļauts aizsardzības ministram. NBS Apvienotais štābs 
ir NBS komandiera institūcija, kas nodrošina komandierim iespēju realizēt nepārtrauktu vadību, lēmumu 
pieņemšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un priekšlikumus, viņa pavēļu un rīkojumu izpildes kontroli, 
kā arī sadarbības organizēšanu kaujas operāciju apstākļos. Valsts prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais 
vadonis. 
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5.6. Kontrole 
Civilo kontroli savas kompetences ietvaros veic aizsardzības ministrs, Valsts kontrole, MK, Valsts prezidents un 
Saeima. Iekšējo kontroli veic NBS komandieris.

5.7. Personālsastāvs. 
Pēc skaita — 5052 karavīri, 10 642 zemessargi un 1380 civilie un militārie darbinieki; pēc sastāva — 1295 virsnieki, 
1940 instruktori un 1817 dižkareivji un kareivji; pēc dzimuma — 17% sievietes, 83% vīrieši. 

5.7.1. Sauszemes spēki
Personālsastāvs — 952 karavīri. 
Bruņojums: prettanku raķešu sistēma «Spike»; 120 mm, 82 mm mīnmetēji; «Carl Gustav», AT- 4 granātmetēji; 
GMG 40 mm balsta granātšāvēji; «Hecate II» lielkalibra snaiperšautenes; «Minimi» vieglie ložmetēji; G36KV 
triecienšautenes; «Glock 17» pistoles u. c. 

5.7.2. Jūras spēki
Personālsastāvs — 552 karavīri. 
Flote: divi štāba un apgādes kuģi; trīs mīnu meklētāji; četri ātrgaitas patruļkuģi; seši krasta apsardzes kuģi un 
kuteri. 

5.7.3. Gaisa spēki
Personālsastāvs — 291 karavīrs. 
Bruņojums: trīs gaisa telpas novērošanas radari; tuvās darbības pretgaisa raķešu aizsardzības sistēma RBS-70. 
Lidmašīnas — viena L-410; četras An-2. Helikopteri — četri Mi-17; trīs Mi-2. 

5.7.4. Zemessardze
Personālsastāvs — 550 karavīri un 10 642 zemessargi. 
Bruņojums: 100 mm K-53 lielgabali, 90 mm prettanku lielgabali M-1110; 120 mm mīnmetēji; 40 mm L70 pretgaisa 
aizsardzības  zenītlielgabali;  «Hecate  II»  lielkalibra  snaiperšautenes;  KSP-58  ložmetēji;  Ak-4 triecienšautenes u. c.

Dalība starptautiskajās operācijās — kopš 1996. gada. 
Afganistānā, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Gruzijā, Irākā, Kosovā, Maķedonijā

Dalība NATO un ES spēkos: 
NATO Reaģēšanas spēkos (NRF) [NATO Response Force]— kopš 2006. gada. NRF-7 — Nesprāgušās munīcijas 
neitralizēšanas (NMN) vads. NRF-8 — Militārās policijas (MP) vads. NRF-11 — NMN un MP vads. NRF-14 — 3 
virsnieki; 
1.pastāvīgajā NATO pretmīnu vienībā — kopš 2007. gada. 2007. gadā — Jūras spēku flotiles mīnu meklētājs 
«Namejs», 2008. gadā — «Imanta» un 2009. gadā — plānots «Viesturs»; 
ES Kaujas grupā — plānota 2010. gadā. NBS varētu pārstāvēt 71 karavīrs.
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6. Latvijas vēsture

6.1. Latviešu karavīru dalība militārās aktivitātēs no 13.-20. gs. sākumam. 
Latviešu tauta var lepoties ar savu lielo darba mīlestību, izturību, spējām piemēroties apstākļiem un augstu mo-
rāles izpratni. Jau vissenākie vēstures avoti, arheoloģiskās liecības un latvju tautas gara mantas liecina, ka lat-
vieši nepieciešamības gadījumā spēja arī sevi aizstāvēt, karot un iedvest bailes un respektu pretiniekos. Senajās 
skandināvu sāgās, vācu viduslaiku hronikās un seno ceļotāju piezīmēs ir daudz liecību par latviešu senču lielo 
varonību sadursmēs bieži pat ar pārāku pretinieku. Par to liecina atsevišķu epizožu apraksti: par beverīnieša Ro-
boama drosmi 1208.gadā, par Dotes un Paika varonību 1211. gadā, par latgaļu karavadoņa Rūsiņa darbību 1212. 
gadā. Hronika cildina no saviem ļaudīm atgrieztā latgaļu karavīra Veķa, Roboama brāļa, varonīgo un ilgstošo cīņu 
1218. gadā, kurā viņš cīnījās viens pret deviņiem krievu karavīriem, kamēr beidzot saļimis pēc dūriena mugurā. 
Apbrīnas vērts ir arī zemgaļu valdnieks Viestarts (Viesturs), kurš 1230. gadā izlauzies no pilnīga ielenkuma, nāvīgi 
ievainojot pretinieku vadoni.  

   
     Namejs                                         Visvaldis        

     
Latvijas vēsturē ir daudz liecību par seno latvju varonību: ievērojama ir kuršu uzvara Durbes kaujā 1260. gada 
13. jūlijā, tāpat kuršu un viņu sabiedroto varonīgā cīņa ielenktajā Dzinteres pilī 1260. gadā, izvēloties mirt nekā 
padoties. Vēlākajos gados slavu ieguvuši arī zemgaļu valdnieku Šabja un Nameiša vārdi.
Arī nākamajos gadsimtos mēs laiku pa laikam sastopamies ar latviešu karavīru formācijām un atsevišķiem izciliem 
latvju karavīriem, kas dienējuši citu valstu armijās. Livonijas konfederācijas laikā tiek izveidoti latviešu lauksargu 
pulki un atsevišķas militāras formācijas savu komandieru vadībā. Par nopelniem kaujās ar lēņiem apbalvoja 
Hermani Dumpīti, Dragūnu, Andreju Gaili, Andreju Peniķi, Kalēju un citus. Liels skaits latviešu karavīru piedalījās 
Livonijas ordeņa veiksmīgajā kaujā pret maskaviešiem pie Smolinas ezera 1502. gadā. Livonijas karam sekojošā 
zviedru un poļu karā apmēram tikpat daudz latviešu cīnījās pret poļiem 1601. gadā. Latviešu karavīri cīnījās 
zviedru karaļa Gustava II Ādolfa, Kārļa X un Kārļa XII karaspēkā. Latvieši bija arī Kurzemes un Zemgales hercogistes 
karaspēkā, Polijas-Lietuvas valsts un Krievijas impērijas bruņotajos spēkos. Krievu armijas rindās latviešu karavīri 
„pārsoļoja” visu Eiropu un Āziju, izpelnoties lielu atzinību par varonību. Jāmin Andrejs Lapiņš par nopelniem kaujā 
1807. gadā Prūsijā, Ansis Kristapers par kauju nopelniem Parīzes ieņemšanas laikā 1814. gadā un latgaļu karavīru 
Vistiņu ģimene, kurā viens brālis ieguva poručika pakāpi un otrs kļuva par majoru 19. gs. 30-ajos gados. Jau laikā 
pirms Pirmā pasaules kara Krievijas armijā bija sastopami latviešu tautības ģenerāļi. Pirmā pasaules kara laikā 
notika latviešu strēlnieku bataljonu veidošanās.

6.2. Latviešu strēlnieki Pirmā pasaules kara laikā
Krievijas armijā nacionālu karaspēka daļu bija ļoti maz, jo cara valdība neuzticējās impērijas pakļautajām 
tautām. Īpašu rezonansi valdībā izraisīja Krievijas Valsts domes latviešu deputāta Jāņa Goldmaņa iesniegums 
virspavēlniecībai, kurā viņš, atsaucoties uz jau esošajām Kaukāza tautu karaspēka daļām un Daugavgrīvas 
zemessargu bataljona varonīgajām cīņām pie Jelgavas 1915. gada sākumā, ierosināja dibināt latviešu strēlnieku 
bataljonus. Ne rau goties uz valdošo aprindu neuzticību, stāvoklis Rīgas frontē bija tāds, ka armijas vadība 1915. 
ga da 1. augustā deva savu piekrišanu. Pieteikties Latviešu strēlniekos varēja 17-35 gadus veci jaunekļi un vīri, 
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uz rādot pasi vai citu personas apliecību. Brīvprātīgo bija negaidīti liels skaits. Daudz brīvprātīgo  pieteicās no 
Kurzemes bēgļu vidus, jo viņi gribēja palīdzēt atbrīvot Kurzemi. 

        
Latviešu strēlnieki

Uz latviešu bataljoniem vēlējās pārcelties daudzi jau militārajā dienestā esoši virsnieki un kareivji. Īsā laikā izveidoja 
3 bataljonus, kas tika sūtīti kaujās Rīgas pievārtē, kuri cīnījās ar labām sekmēm. Pirmās kaujas latviešu bataljoni 
izcīnīja 1915. g. oktobrī. Tajās izcēlās Daugavgrīvas bataljona izlūku rota, kuru komandēja kapteinis Fridrihs 
Briedis. Cīņās iesaistījās arī 2. Rīgas un 3. Kurzemes bataljons, kuri sakāva vāciešus pie Slokas un Ķemeriem. Tad 
tika uzsākta arī pastiprināta latviešu mobilizācija. Pēc mobilizācijas izveidoja astoņus latviešu bataljonus un vienu 
rezerves bataljonu. Nacionālās daļas drīkstēja komandēt latviešu valodā, un tika atļauts lietot nacionālo simboliku. 
Latviešu tauta bataljonus cīņās pavadīja ar pacilātību un sajūsmu, jo cerēja, ka tiks atbrīvota Kurzeme. Kaut arī 
strēlnieki cīnījās varonīgi, galvenais mērķis palika nesasniegts. Tomēr strēlnieku drosme cēla tautas pašapziņu. Par 
strēlnieku panākumiem sāka runāt un rakstīt Eiropā. 1916. g. rudenī latviešu bataljonus papildināja un pārveidoja 
par pulkiem. Pulkus sadalīja divās brigādēs pa 4 pulkiem katrā. Aktīvāka karadarbība Rīgas frontē atsākās 1916.
g.pavasarī un vasarā. Pie Ķemeriem latviešu strēlnieki pat pārrāva fronti, bet pavēlniecība neprata izmantot šos 
panākumus. Sīvas kaujas bija arī Nāves salā pie Ikšķiles, kas turpinājās no 1916. g. vasaras līdz 1917. g. vasarai, bet 
strēlnieku upuri izrādījās veltīgi. 1916. gada 23. decembrī (pēc mūsdienu kalendāra 1917. gada 5. janvārī) sākās 
Ziemassvētku kaujas. Mērķis bija pārraut vācu fronti Tīreļa purva rajonā un atbrīvot Jelgavu.  

Latviešu strēlnieki Ziemassvētku kauju laikā 
Uzbrukums izdevās tikai daļēji, jo latviešu strēlnieku radīto parrāvumu krievu armijas pavēlniecība neizmantoja, 
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lai uz turieni sūtītu jaunas karaspēka daļas. Pēdējās varonīgās kaujas strēlnieki izcīnīja 1917.gada augustā pie 
Mazās Juglas, kad vācu uzbrukums draudēja atstāt Rīgas frontes karaspēka daļas aplenkumā. Tas deva iespēju 
izglābties no gūsta tur esošai dislocētajai Krievijas 12. armijai.
1917. g. beigās latviešu strēlnieki tika apvienoti latviešu korpusā( vēlāk pārdēvēja par divīziju), un par tā komandieri 
iecēla pulkvedi Jukumu Vācieti. Šajā korpusā palika boļševikiem uzticīgie latviešu strēlnieki, kuriem turpmākajos 
gados bija izšķiroša loma padomju varas nosargāšanā Krievijā. Daļa strēlnieku Krievijā apvienojās Troickas un 
Imantas pulkos, kas cīnījās pret padomju varu. 

6.3. Latvijas Brīvības cīņas (1918-1920)
Četras dienas pēc neatkarīgas valsts proklamēšanas tika izveidota Latvijas Pagaidu valdības Apsardzības 
ministrija. Ministra pienākumus nedaudz vēlāk uzņēmās J. Zālītis, savulaik viens no latviešu strēlnieku bataljonu 
organizētājiem. 1918. g. 5. decembrī padomju Krievijas Sarkanā armija pārgāja Latvijas robežu un draudīgi tuvojās 
Rīgai. Bija skaidrs, ka Apsardzības ministrija ar saviem spēkiem vien bruņoto spēku formēšanu nespēs veikt. Tādēļ 
7. decembrī tika parakstīts līgums ar Vācijas valdības pilnvaroto pārstāvi Baltijā A.Vinnigu par Zemessardzes 
(Landesvēra) veidošanu. Bija paredzēts, ka uz brīvprātības principiem šajā karaspēkā izdosies sapulcināt 6 000 
vīru, nosakot tajā astoņpadsmit latviešu, septiņas vācu un vienu krievu rotu, kā arī trīs latviešu un divas vācu 
artilērijas baterijas. Tautā tomēr bija jūtama negatīva attieksme pret tādu sadarbību ar vāciešiem. To vēl vairāk 
pastiprināja apstāklis, ka Latvijā iebrukušais padomju Krievijas karaspēks bija piepulcējis daudzās kaujās rūdītas 
latviešu strēlnieku vienības, kuras Latvijā daudzviet sagaidīja kā atbrīvotājas. Tāpēc Pagaidu valdības latviešu 
vienību veidošanas process virzījās gausi un neapmierinoši.
1919. gada 3. janvārī Sarkanā armija ienāca Rīgā, bet mēneša beigās jau kontrolēja gandrīz visu Latvijas teritoriju, 
izņemot nelielu Latvijas stūrīti ap Liepāju, kurā patvērās Latvijas Pagaidu valdība. Liepājas virzienā caur Jelgavu 
atkāpās arī Pagaidu valdības tikko organizētā karaspēka sarukušās rotas (226 vīri) pulkveža-leitnanta O. Kalpaka 
vadībā. 5. janvārī Jelgavā Kalpaks izdeva pavēli par 1. Latviešu atsevišķā bataljona izveidi (tautā saukts par Kalpaka 
bataljonu). Bataljona sastāvā ietilpa - virsnieku un instruktoru rezerves rota un Cēsu rota.

Pulkvedis O. Kalpaks 

Studentu rota tika piekomandēta Pagaidu valdības apsardzībai. Tika formēta arī kavalērijas jātnieku nodaļa. Mo-
bilizāciju rezultātā Kalpaka bataljona sastāvs pakāpeniski pieauga un 1919. gada 21. martā tika izveidota Latviešu 
atsevišķā brigāde pulkveža J. Baloža vadībā (O. Kalpaks krita kaujā 6. martā pie Airītēm netālu no Skrundas). Sa-
vukārt 1919. gada 3. februārī kapteinis J. Zemitāns Pagaidu valdības uzdevumā sāka organizēt latviešu karaspēka 
vienības Igaunijā un Latvijas ziemeļdaļā un 31. martā izveidoja Ziemeļlatvijas brigādi, kura gan iekļāvās Igaunijas 
armijas sastāvā (līdzīgi kā J. Baloža brigāde turpināja pakļauties vāciešu komandētajam Landesvēram). Tajā laikā  
uz latviešu strēlnieku vienību bāzes bija izveidota Padomju Latvijas armija, kura pakāpeniski tika spiesta austru-
mu virzienā un 1919. gada 22. maijā atdeva Rīgu vāciešiem. Pēc ciestajām neveiksmēm to izformēja 30. maijā.
1919. gadā īpaši cildenus piemērus cīņā pret Sarkano armiju un bijušajiem sabiedrotajiem vāciešiem parādīja 
skolu jaunatne Ziemeļlatvijā - Valmieras un Cēsu skolnieki, kurus apvienoja Cēsu pulka skolnieku rotā.  
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Skolnieku rotas karavīrs 

Skolnieku rotas cīnītāji piedalījās Rīgas aizstāvēšanā pret bermontiešiem 1919. gada rudenī un cīņās pret Sarkano 
armiju Latgales frontē 1920. gada janvārī. Cīņās Cēsu pulka skolnieku rota zaudēja astoņus kritušos:    

Edgaru Krieviņu,
Kārli Putniņu,

Voldemāru Atslēgu,
Vili Zeltiņu,

Jūliju Pulehtu,
Leonardu Freimani,
Osvaldu Krastiņu,

Verneru Siguzi.
Latviešu atsevišķā brigāde un Ziemeļlatvijas brigāde deva savu ieguldījumu Brīvības cīņās un radīja pamatu 
vienotas Latvijas armijas izveidošanai 1919. gada 10. jūlijā. Par tās virspavēlnieku izraudzīja pieredzējušo ģenerāli 
Dāvidu Sīmonsonu. Tolaik jaunizveidotajā Latvijas armijā bija vairāk nekā 25000 vīru. Tās sastāvā tika noformētas 
Kurzemes, Vidzemes, Latgales un vēlāk arī Zemgales divīzijas.
Vienotas Latvijas armijas izveidošana ļāva tai kļūt par ietekmīgu bruņotu spēku, kas atvairīja bermontiešu uzbru-
kumu Rīgai 1919. gada oktobrī- novembrī, palīdzot arī angļiem, frančiem un igauņiem. Kopā ar poļu karaspēku 
1920. gada janvārī tika pabeigta Latvijas teritorijas pilnīga atbrīvošana no okupantiem Latgalē. No apmēram 226 
vīru sākotnējās grupas O. Kalpaka vadībā kara beigās 1920. gada februārī Latvijas armijā bija jau 76 000 karavīru. 
Gada laikā tautas uzticībā un pašapziņā bija noticis būtisks lūzums, kas tika vērsts par labu nacionāli noskaņotajai 
Pagaidu valdībai, kuras priekšgalā tolaik bija Kārlis Ulmanis.  

6.4. Latvijas armija starp abiem pasaules kariem
1923. gadā LR Saeima pieņēma Karaklausības likumu, kas  ar dažām izmaiņām darbojās līdz pat Latvijas neatkarības 
zaudēšanai. Likums noteica, ka aktīvajam karaspēkam jāsastāv no armijas un flotes. Valsts izveidoja piecpadsmit 
kara apriņķus un iesaukšanas iecirkņus. Karadienestam tika pakļauti vīrieši- Latvijas Republikas pilsoņi vecumā no 
17 līdz 50 gadiem, bet virsnieki un kara ierēdņi līdz 55 gadiem. Karaklausībai padotos no 17 līdz 20 gadu vecumam 
(vēlāk no 17 līdz 21 gada vecumam) iekļāva rezervē, pēc tam iesauca obligātajā karadienestā uz 18 mēnešiem 
(kopš 1930. g. Kājniekiem - 12 mēneši, pārējām ieroču šķirām - 15 mēneši). Izdienējušie skaitījās atvaļināti līdz 
turpmākam rīkojumam līdz 25 gadu vecumam; līdz 40 gadu vecumam viņus atkal iekļāva rezervē, bet nākošos 10 
gadus - līdz pilniem 50 gadiem - zemessargos. Gan rezervistus, gan zemessargus varēja vairākas reizes iesaukt uz 
dažu nedēļu apmācībām.
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Armijas parāde 1938. gada 18. novembrī 

Kopš neatkarīgās Latvijas pirmajiem gadiem valsts rūpējās par militāro audzināšanu un apmācību visu veidu 
valsts, sabiedriskajās un privātajās mācību iestādēs.
30. gadu beigās Latvijas armijā bija četras kājnieku divīzijas, Zemgales divīzijā ietilpstošais Jātnieku pulks, Tehniskā 
divīzija, ko 1938. gadā sadalīja atsevišķos dienestos, artilērijas inspektoram padotās karaspēka daļas (četri pulki 
un Atsevišķais divizions), Armijas štāba bataljons un kara flotes eskadra. Katrā kājnieku divīzijā ietilpa štābs, trīs 
kājnieku pulki, viens lauku artilērijas pulks un veidošanās stadijā esošais izlūku divizions.
Latvijas armijas komandierim militārā ziņā bija padota Robežsargu brigāde un Aizsargu organizācija. 
Robežsargu brigādē, kas atradās iekšlietu ministra pakļautībā, 1940. gada vasarā bija pieci bataljoni ar aptuveni 
1200 kareivjiem un instruktoriem un simts virsniekiem. Cīņai pret kontrabandistiem tika iesaistīts motora kreiseris 
„Sams” un motora torpēdlaiva „Bulta”.
Īpašu vietu Latvijas armijas operatīvajos un mobilizācijas plānos ieņēma Latvijas Aizsargu organizācija, kura radās 
jau Brīvības cīņu laikā 1919. gadā un atradās sabiedrisko lietu ministra pakļautībā. Organizācijas pamatā bija 
19 teritoriālie pulki, katrā apriņķī viens ar 2-5 bataljoniem un 1-3 jātnieku eskadroniem katrā. Bija arī Dzelzceļa 
aizsargu pulks un Aizsargu aviācijas pulks ar 31 lidmašīnu un jūras aizsargu vienības. 

                                       
                                                   Jātnieku pulka kareivis                                                                      Aizsargs

Aizsargi dalījās ierindas un ārrindas aizsargos. Ierindas kategorijā bija visi karadienestam derīgie aizsargi un 
instruktori līdz 40 gadu vecumam. Kopš 1923. gada aizsardžu pulciņos sāka apvienoties arī sievietes. Viņas 
iesaistījās dažādos saimnieciskajos darbos, gatavojās sanitārajam dienestam, palīdzēja ziedojumu vākšanā.
Radās arī aizsargu sportistu pulciņi, kuros uzņēma jauniešus no 14 gadu vecuma. 1939. gadā aizsargu sportistu 
pulciņu dalībnieki tika pārdēvēti par jaunsargiem.
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                                  Aizsargs                                                                                    Aizsardzes Tukumā

1939.gadā Aizsargu organizācijā bija 45 000 aizsargu, 12 000 aizsardžu un 11 000 jaunsargu, pavisam 68 000 
dalībnieki.

  

6.5. Latviešu karavīru gaitas Otrajā pasaules karā

6.5.1. Latvieši Sarkanajā armijā 
Jau 1941. gada vasarā cīņās pret vācu armiju tika iesaistīts 24. teritoriālais korpuss, kas bija izveidots uz Latvijas 
armijas bāzes. Šo korpusu pēc smagiem zaudējumiem izformēja. 
1941. gada 3. augustā PSRS Valsts aizsardzības komiteja pieņēma lēmumu izveidot atsevišķu 201. latviešu strēlnieku 
divīziju. Tā tika noformēta Gorohovecā, Gorkijas apgabalā no Krievijā dzīvojošiem latviešiem un Latvijas bēgļiem. 
1941. gada decembrī divīzija piedalījās Maskavas kaujās Narofominskas un Borovskas rajonos, kurās tā cieta lielus 
zaudējumus. Divīziju sāka papildināt ar citu tautību karavīriem. 1942. gada sākumā tajā bija tikai 51% latviešu.  
Pēc kaujām pie Maskavas 201. latviešu strēlnieku divīziju pārcēla uz Demjanskas placdarmu, kur tā piedalījās sīvās 
un asiņainās cīņās pret ielenkto vācu grupējumu. Par parādīto varonību 1942. gada 5. oktobrī divīzijai piešķīra 43. 
latviešu strēlnieku gvardes divīzijas nosaukumu.
1943. gadā tika izveidoti arī citi latviešu karavīru formējumi Sarkanajā armijā - 1591. zenītartilērijas pulks, 1. lat-
viešu bumbvedēju aviācijas pulks, 1942. gadā kādu laiku darbojās arī Latviešu strēlnieku tanku kolonna.

Latviešu karavīrs Sarkanajā armijā 

1944. gadā tika noformēta otra – 308. latviešu strēlnieku divīzija, kuru, apvienojot ar 43. latviešu strēlnieku gvardes 
divīziju, izveidoja 130. latviešu strēlnieku korpusu, kas jūlijā sāka cīņas Latvijas teritorijā, bet kara beigās cīnījās 
Kurzemes frontē un atsevišķās kaujās bija pat jācīnās pret latviešu leģionāriem, kas karoja vācu pusē. Kara laikā 
pavisam Sarkanās armijas pusē cīnījās aptuveni 100 000 Latvijas iedzīvotāju, no kuriem puse krita kaujās. 
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6.5.2. Latvieši Vācijas bruņotajos spēkos 
Latviešu pašaizsardzības vienības, kuras izveidoja Sarkanajai armijai atkāpjoties no Latvijas, vācieši izformēja. To 
vietā tika izsludināta pieteikšanās brīvprātīgajos policijas bataljonos. 1941. gadā noformēja pirmos trīs bataljonus. 
1942. gadā brīvprātības princips vairs netika ievērots, jo daudzi Latvijas iedzīvotāji jutās vīlušies vācu okupācijas 
varā. Lai gan šie bataljoni tika saukti par policijas bataljoniem, tie cīnījās arī frontē.
Kad situācija Austrumu frontē Vācijai kļuva nelabvēlīga, okupācijas vara spieda latviešu pašpārvaldi piekrist 
latviešu leģiona formēšanai.

 

Latviešu karavīrs Vācijas bruņotajos spēkos  

1943. gada 10. februārī Ā. Hitlers parakstīja pavēli par Latviešu brīvprātīgo SS leģiona izveidošanu vācu Ieroču SS 
(Waffen SS) karaspēka sastāvā.Ar latviešu leģionu vēlāk saprata visas latviešu vienības vācu armijā, kuru kodolu 
veidoja divas(15. un 19.) kājnieku divīzijas. Par divīziju pamatu kļuva pirmie trīs policijas bataljoni. Leģions pēc 
izveidošanas uzreiz tika nosūtīts uz Austrumu fronti.

Vairums latviešu karavīru domāja, ka viņi cīnās arī par Latvijas brīvību, un tādēļ karoja pašaizliedzīgi. Vissīvākās 
kaujas latviešu leģiona divīzijas izcīnīja Volhovas purvos un Veļikajas upes rajonā Krievijā, kā arī pie Jelgavas un 
Kurzemes aizstāvēšanā. Leģionā bez divām kājnieku divīzijām bija arī citas karaspēka daļas: robežapsardzības 
pulki, zenītartilērijas daļas, sapieri, aviācijas leģions „Latvija”.
Kara noslēgumā abu divīziju likteņi šķīrās. 19.divīzija pēc cīņām Kurzemes frontē un pēc Vācijas kapitulācijas 
1945. gada 8. maijā nonāca padomju gūstā. Leģionārus izsūtīja uz Sibīrijas nometnēm, jo pēc dokumentiem viņi 
skaitījās brīvprātīgie, bet patiesībā lielākā daļa tika mobilizēti pret viņu gribu.
15. divīziju kara gaitas aizveda uz Vāciju, kur tā tika pārformēta. Pēc smagām kaujām Pomerānijā un Berlīnes 
aplenkumā lielākā daļa no divīzijas padevās gūstā angļu un amerikāņu armijas daļām. Sākumā viņiem klājās grūti 
nepareizā priekšstata dēļ, ka viņi dienēja SS karaspēkā. Pēc situācijas noskaidrošanas, latviešu karavīri pamazām 
varēja atstāt nometnes un izbraukt uz dzīvi Rietumvalstīs. Kopumā kara laikā vācu die nestā tika iesaistīti apmēram 
140 000 Latvijas pilsoņu. Vairāk kā puse no viņiem palika kauju laukos.
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7. Topogrāfija

7.1. Topogrāfisko karšu mērogi un apzīmējumi
Kartes mērogs ir skaitlis, kurš norāda, cik reižu rajons apvidū samazināts, attēlojot to kartē.

Kartes mērogs

Orientēšanās sporta kartēm lielākoties ir mērogs – viens pret desmit tūkstošiem (1:10 000) vai viens pret 
piecpadsmit tūkstošiem (1:15 000).
Militārās topogrāfiskās kartes biežāk izmanto mērogā – viens pret divdesmit pieciem tūkstošiem (1:25 000) un 
viens pret piecdesmit tūkstošiem (1:50 000).

Mērogu, kuru kartē izsaka ar skaitļiem, sauc par skaitlisko mērogu – 1:10 000 ir skaitliskais mērogs.

Skaitlis 1 apzīmē 1 cm attālumu kartē. Skaitlis 10 000 atbilst šim attālumam centimetros apvidū. Tātad 1cm kartē 
attēlo 10 000 cm dabā.
Lai attālumu dabā no centimetriem izteiktu metros, skaitlim 10 000 jānosvītro divas pēdējās nulles, jo vienā metrā 
ir 100 cm – skaitlis ar divām nullēm.
Tātad mērogā 1:10 000 1cm kartē = 100m dabā.

Ērtība labad varat izmantot nelielu tabulu.
M 1:10 000
1mm kartē = 10m dabā  1cm kartē = 100m dabā
2mm kartē = 20m dabā  2cm kartē = 200m dabā
5mm kartē = 50m dabā  5cm kartē = 500m dabā
10mm kartē = 100m dabā 10cm kartē = 1000m dabā

M 1: 15 000
1mm kartē = 15m dabā  1cm kartē = 150m dabā
2mm kartē = 30m dabā  2cm kartē = 300m dabā
5mm kartē = 75m dabā  5cm kartē = 750m dabā
10mm kartē = 150m dabā 10cm kartē = 1500m dabā

Grafiskais jeb lineārais mērogs – ir līnija, kura ar svītriņām sadalīta centimetra garos nogriežņos un rāda, cik 
metru vai kilometru dabā atbilst noteiktam centimetru skaitam kartē.
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Apzīmējumi

Satiksmes ceļi
Autostrāde: 2 – joslu skaits, 8 – joslas platums, A seguma materiāls; 
stāvvieta

Ātrgaitas maģistrāle, ārpusmēroga vairāklīmeņu krustojums

a) automaģistrāle: platums 7m un lielāks; kritums 8% un lielāks ;
b) šoseja: platums mazāks par 7m; crb – caurbrauktuve; 8(9)-ceļa raksturojumi; 

8-brauktuves platums, (9)-ceļa platums,  A,G-seguma materiāli

Būvējams ceļš

Ceļu numuri: starptautiskie, galvenie, 1.kategorijas ceļi

Uzlabots zemesceļš: 6-brauktuves platums, zemesceļš

Lauku un mežu ceļš

Divsliežu elektrificēts dzelzceļš, kritums 20% un lielāks, stacija

Viensliežu dzelzceļš, pieturas punkts, šaursliežu dzelzceļš

Strupceļš, platforma; trosu ceļš

Tilts, paceļams vai izgriežams tilts, Dzb-materiāls, 175-garums, 10-platums, 
60-celtspēja

Robežas

Valsts robeža; a-kupica, b-robežstabs

Rajona vai republikas pilsētas robeža

Nacionālā parka robeža, rezervāta robeža

Veģetācija

Lapu koku mežs, skuju koku mežs 

Jauktu koku mežs; ozols, priede – koku tipi

Stiga, 4-stigas platums; parks vai skvērs

Jaunaudze

Rets mežs

Izdedzis mežs
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izcirtums

Meža puduris, koku vai koku rinda

Dārzs, dārzs ar ogulāju

Krūmājs 

Purvs caurejams, necaurejams; sūnājs, meldrājs

Pļava, mitra pļava

Smiltājs

Atsevišķs skujkoks ar orientiera nozīmi, atsevišķs lapu koks ar orientiera 
nozīmi, atsevišķs jauktu koku puduris ar orientiera nozīmi

Pārpurvota pļava

Izmirkums 

Atsevišķs koks, krūms vai krūmu puduris

Apbūve un saimnieciskie objekti

Ēka, viensēta, nozīmīga ēka

Baznīca, kapliča, kapsēta

Piemineklis, siltumnīca, ārpusmēroga notekūdeņu attīrīšanas iekārta

Aka, ārpusmēroga ūdenskrātuve, avots

Dūmenis; torņi: kapitālie, vieglas konstrukcijas 

Radio un TV tornis, radio un TV masts, transformātors 

Autouzpildes stacija, rūpnīca ar dūmeni, rūpnīca bez dūmeņa
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Termoelektrostacija, vējdzirnavas, degvielas krātuve

Lidosta, kūdras ieguve, ārpusmēroga drupas

Virsmežniecība; mežniecība; pagrabs, bunkurs

Ala, atsevišķs akmens, ārpusmēroga kempings

Metāla vai mūra nožogojums

Ģeodēziskais punkts ar augstumu, ģeodēziskais punkts uz ēkas, ģeodēziskais 
punkts uz baznīcas

Augstumatzīme, dominējošā augstumatzīme, horizontāles, 
pushorizontāles

Karjers, bedre, kurgāns vai paugurs

Apdzīvotas vietas

0.29 – iedzīvotāju skaits tūkstošos

Hidrogrāfija un hidrotehniskās būves

Grāvis, strauts, upe, kanāls: šaurāk par 3m, no 3 līdz 5m, no 5 līdz 30m,  
20m-platums, 1.7-dziļums, grunts

Straumes virziena norāde, 0,2-ātrums m/s, 87,4-līmeņatzīme

Nepārbraucams aizsprosts

Ūdenstilpne mērogā, pārbraucams aizsprosts: 120.5-augšas atzīme, Dzb-
materiāls, 350-garums, 15-platums, 25-līmeņu starpība, 231-noteces garums; 
ūdenskritums

Periodiski izsīkstoša ūdenstece

a-nepastāvīga vai venoteikta krasta līnija, b-stāvkrasts ar 
pludmali(ārpusmēroga), 7-stāvkrasta augstums, c-stāvkrasts bez pludmales, 
5-stāvkrasta augstums, d-krastmala, nostiprināts krasts, e-mols, f-enkura 
stāvvieta vai neierīkota piestātne, g-ūdensmērīšanas postenis, h-smilšains 
krasts, i-izobāta, j-dziļuma atzīme, k-straumes virziena norāde un straumes 
ātrums, l-bāka, m-signāluguns 



32

7.2. Attāluma noteikšana starp objektiem pēc kartes

Ar lineālu:

Piemērs:
Karte 1:50 000
1mm = 50m
30mm x 50m/1mm = 1500m

Attālums starp objektiem 1500m

7.3. Attāluma mērīšana apvidū
Apvidus vienkāršākie un aptuvenie attālumu noteikšanas paņēmieni, kurus bieži izmanto taktikā, veicot dažādus 
kaujas uzdevumus, ir šādi:

7.3.1. Acumērs
Maksimālie attālumi, kādos mēs redzam objektu ar neapbruņotu aci.

Objekti un pazīmes Attālums
Lielas celtnes 8 km
Rūpnīcu skursteņi 6 km
Atsevišķi esošas mājas 5 km
Skursteņi uz māju jumtiem 3 km
Koku stumbri, stabi, cilvēki uz ceļa 1,5 km
Ejoša cilvēka kāju un roku kustības 700 m
Logu rāmji, dzeloņdrāšu aizsprostojuma mieti 500 m
Stieples uz mietiņiem, koku lapas 200 m
Sejas izteiksme, strēlnieku ieroča detaļas 100 m
Cilvēku acis punktu veidā 70 m
Acu baltumi 20 m

7.3.2. Dzirde
Attāluma noteikšana pēc dzirdes. Ja ir normāla dzirde, bezvēja naktī skaņas, kas nāk no dažādiem avotiem, var 
uztvert šādos maksimālos attālumos.

Skaņu avots No kāda attāluma var dzirdēt
Cilvēka soļi 30 m
Salauzta zara troksnis 80 m
Runas skaņas 150 m
Krītoša koka brakšķēšana 800 m
Automobīļu kustība: - pa šoseju
                                  - pa grunts ceļu

1 km
700 m

Atsevišķi šāvieni no šautenes 2 km
Tanku kustība:  - pa šoseju
                          - pa grunts ceļu

4 km
2 km

Artilērijas baterijas šaušana līdz 10 km

7.3.3. Objekta izmēri
Attāluma noteikšanai izmanto lineālu, ar kuru, turot to 50cm attālumā no acs, izmēra redzamo objekta augstumu 
(platumu vai garumu) milimetros. Pēc tam faktisko zināmo augstumu (platumu, garumu), izteiktu centimetros, 
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dala ar lineālu izmērīto augstumu (platumu vai garumu) milimetros un rezultātu reizina ar 5. Gala rezultāts noteikts 
metros.
Piemēram, telefona stabs (augstums 6m), izmērīts ar lineālu, augstumā aizņem 10mm. Attālums līdz stabam A = 
600/10 x 5 = 300 (m). Precizitāte attālumu noteikšanā ar šo metodi ir 5-10%.

Objekts Izmēri   metros
augstums garums platums

Vienstāva koka māja ar jumtu 7-8 - -
Kapitāla dzīv.māja – vienstāva 4-4,5 - -
Attālums starp sakaru līn.stbiem - 50-60 -
Sakaru līnijas koka stabs 5-7 - -
Vidēja vecuma mežs 20 - -
Tanks (vidējais) 2-2,5 6-7 3,5
Bruņutransportieris 2 5-6 2-2,5
Automašīna:  smagā
                      Vieglā

2 – 2.5
1,5-1,8

5-6
4-4,5

2-3,
1,5

Vidēja auguma cilvēks 1,7 - -
Pasažieru vilciena vagons (4 asis) 4,25 24-25 2,75
Preču vagons (4 asis) 4,0 13,6 2,75
Dzelzceļa cisterna (4 asis) 3,0 9,0 2,75
Dzelzceļa platforma (4 asis) 1,6 13,0 2,75

7.4. Koordinātes nolasīšana kartē

     
4 ciparu koordinātes                  

                                 6 ciparu koordinātes                                  8 ciparu koordinātes
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7.5. Debespušu noteikšana

Debespušu savstarpējais izvietojums

7.5.1. Debespušu noteikšana ar kompasu

Nosakot debespuses ar kompasiem:
• jāsavieto kompasa kapsulas “ziemeļu” bultas smaili (atzīme N-360o) ar pamatnes atskaites svītru pēc orientēšanās 

indeksa;
• pagriežot kompasu, jāsavieto magnētadatas ziemeļu galu ar skalas “ziemeļu” bultas smaili;
• nemainot kompasa stāvokli, caur spoguļa virziena ierīci jānovizē uz kādu attālāku orientieri, kuru var izmantot, 

norādot virzienu uz ziemeļiem, un nosaka virzienus uz pārējām debespusēm.

7.5.2.  Debespušu noteikšana pēc debess spīdekļiem
Ja nav busoles (kompasa) vai jādarbojas magnētisko anomāliju rajonā, dienā debespuses var aptuveni noteikt pēc 
Saules, naktī - pēc Polārzvaigznes vai Mēness. Ziemeļu puslodē vasarā Saule uzlec apmēram ziemeļaustrumos, 
bet noriet ziemeļrietumos. Ziemā tā uzlec dienvidaustrumos, bet noriet dienvidrietumos. Tikai divas reizes gadā 
Saule uzlec tieši austrumos un noriet rietumos. Tas notiek pavasara un rudens iestāšanās dienā – 21.martā un 
23.septembrī.

Saules redzamais ceļš pie debess: 1 – ziemas saulgriežu dienā, 2 – pavasara un rudens iestāšanās dienā, 

3 – vasaras saulgriežu dienā

Latvijā pēc vietējā laika Saule (kad tā ir redzama) 6.00 vienmēr būs austrumos, 12.00 – dienvidos un 18.00 – 
rietumos.
Lai pēc Saules noteiktu debespuses jebkurā dienas laikā, kad redzama Saule, var izmantot pulksteni.

 a                                b
 Debespušu noteikšana pēc Saules un pulksteņa: a) līdz plkst.12.00, b) pēc plkst. 12.00.
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Turot pulksteni līmeniski, pulksteņa stundu rādītāju pagriežam pret Sauli, virs rādītāju ass vertikāli pieliekam 
sērkociņu. Sērkociņa ēnai ar pulksteņa stundu rādītāju jāveido taisne; tas norāda, ka stundu rādītājs vērsts tieši 
pret Sauli. Leņķi starp stundu rādītāju un skaitli 12 uz pulksteņa ciparnīcas dala uz pusēm. 
Pirms pusdienas jādala leņķis, kad stundu rādītājam jānoiet līdz 12. Kreisajā pusē redzams, ka pulkstenis ir 10.00, 
un pulksteņa stundu rādītājs pagriezts pret Sauli. Līdz plkst. 12.00 stundu rādītājam jānoiet leņķis KOP, tādēļ tas 
jādala uz pusēm. Leņķdale OD rāda uz dienvidiem.
Pēc pusdienas jādala uz pusēm leņķis, kuru stundu rādītājs nogājis no 12 līdz pašreizējam laikam. Labajā pusē 
redzams, ka pulkstenis ir 16.12 un stundu rādītājs pagriezts pret Sauli. No 12.00 līdz pašreizējam laikam stundu 
rādītājs nogājis leņķi AOS, dalot to uz pusēm, leņķdale OD rāda uz dienvidiem.
Skaidrā naktī debespuses var noteikt pēc Polārzvaigznes, kas vienmēr jebkurā diennakts laikā ir ziemeļos. Lai 
atrastu Polārzvaigzni, vispirms jāatrod Lielā Lāča zvaigznājs, kas sastāv no septiņām ar neapbruņotu aci redzamām 
zvaigznēm. Lielā Lāča zvaigžņu a un b virzienā uz augšu, apmēram piecu posmu c attālumā Mazā Lāča zvaigznājā 
saskatāma otrā zvaigžņu lieluma zvaigzne – Polārzvaigzne. No Polārzvaigznes līdz apvārsnim novelk iedomātu 
statenisku līniju. Stateņa un apvāršņa krustošanās punkts norāda virzienu uz ziemeļiem.
Virzienu uz ziemeļiem pēc Polārzvaigznes var noteikt ar precizitāti 2o – 3o.

Debespušu noteikšana pēc Polārzvaigznes:
1.  Lielais Lācis (Lielie Greizie Rati);
2.  Mazais Lācis (Mazie Greizie Rati);
3.  Polārzvaigzne

Pēc Mēness debespuses precīzāk var noteikt, ja redzams pilns Mēness. Pilns Mēness jebkurā laikā atrodas Saulei 
pretējā pusē. Laika starpība to atrašanās vietā ir tieši 12 h un uz pulksteņa ciparnīcas nav redzama, tad plkst. 0.00 
un plkst. 12.00 pulksteņa rādītājs būs vienā un tai pašā vietā. Tāpēc debespuses pēc pilna Mēness nosaka tāpat 
kā pēc Saules.

7.5.3. Debespušu noteikšana pēc apvidus priekšmetu pazīmēm
Atsevišķu apvidus priekšmetu pazīmes norāda to atrašanās vietu atkarībā no Saules:
• koku miza ir raupjāka ziemeļu pusē, bet plānāka un elastīgāka (bērziem gaišāka) dienvidu pusē;
• priedēm mizas otrā kārta ziemeļu pusē pārsvarā ir tumši brūna, sasprēgājusi un paceļas augšup pa tās 

stumbru;
• ziemeļu pusē koki, akmeņi, šķindeļu, dakstiņu un šīfera jumti ātrāk un biežāk pārklājas ar sūnu;
• skuju kokiem sveķi vairāk uzkrājas un izdalās dienvidu pusē;
• skudru pūžņi izvietojas koku, celmu, krūmu dienvidu pusē, kā arī dienvidu nogāze skudru pūznim ir lēzenāka, 

bet ziemeļu – stāvāka;
• pavasarī zāle ātrāk sazaļo meža pļavu ziemeļu pusē, jo to ātrāk aizsniedz un sasilda saules stari;
• vasarā augsne pie lieliem akmeņiem, ēkām, kokiem un krūmiem ir daudz sausāka dienvidu pusē; to var 

pārbaudīt ar tausti;
• ogas un augļi ātrāk nogatavojas, kļūst sarkani vai dzelteni dienvidu pusē;
• sniegs ātrāk kūst dienvidu nogāzēs;
• kalnainā apvidū ozoli aug pārsvarā dienvidu nogāzēs
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� Pārējās pazīmes:
• pareizticīgo un luterāņu baznīcās altāri parasti izvietoti austrumu pusē, bet galvenās ieejas – rietumu pusē;
• katoļu baznīcām altāri ir rietumu pusē;
• slīpā krusta augšējā daļa norāda tieši ziemeļu virzienu.
Gadās, ka dažādu ārējo faktoru ietekmē īstenībā var būt arī novirzes no šīm pazīmēm, tādēļ, lai orientēšanās no-
ritētu maksimāli sekmīgi, ar vajadzīgo precizitāti izmanto nevis vienu, bet vairākas vietējo priekšmetu pazīmes.

Debespušu noteikšana pēc apvidus priekšmetu pazīmēm

7.6. Virziena noteikšana, izmantojot kompasu un karti
Virziena magnētisko azimutu ar kompasiem nosaka šādi:
• vizē kustības virziena bultu mērķekli uz orientieri;
• nemainot kompasa pamatnes stāvokli, savieto skalas “ziemeļu” bultas sarkano daļu ar magnētadatas ziemeļu 

(sarkano) smaili;
• nolasa magnētisko azimutu grādos vai miljemās pret atskaites svītru.

Attēlā azimuts uz orientieri ir 45o. Virziena azimutu no atrašanās vietas uz orientieri sauc par tiešo magnētisko 
azimutu. Dažreiz nepieciešams izmantot pretējo magnētisko azimutu (dodoties pretējā virzienā), kas atšķiras no 
tiešā magnētiskā azimuta par 180o. Pretējais azimuts no orientiera uz atrašanās vietu būs 225o.

N

225o
45o

Magnētiskā azimuta noteikšana pēc kompasa.

(Attēlā kompasa elementu labākai redzamībai virziena līnijas novirzītas pa kreisi)

Virzienu pēc dotā magnetiskā azimuta (A
m

)ar SILVA modeļu kompasiem nosaka šādi:
• nostāda norādīto azimutu (attiecīgu skalas skaitli) pret atskaites līniju (pie vizēšanas indeksa kompasā SILVA 

RANGER 15);
• pagriežot kompasa pamatni, savieto skalas ziemeļu bultas sarkano daļu ar magnētiskās adatas ziemeļu sarkano 

galu;
• nemainot kompasa pamatnes stāvokli, kustības virziena bultas mērķekļa norādītajā virzienā ievēro kādu attālu 

orientieri.
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7.7. Savas atrašanās vietas noteikšana
7.7.1. No tuvākajiem orientieriem pēc acumēra
Ar šo paņēmienu atrašanās vietu nosaka uz orientētas kartes. Sākumā apvidū atpazīst divus vai trīs tuvākos 
orientierus un pēc acumēra nosaka attālumu līdz tiem. Tad pēc attāluma, ņemot vērā virzienu uz orientieriem, 
nosaka atrašanās vietu kartē. Jo tālāk atrodas orientieri, jo lielāka būs atrašanās vietas noteikšanas kļūda. 
Paugurainā un kalnainā apvidū par orientieriem bieži vien izmanto raksturīgākās reljefa formas.

7.7.2. Ar attāluma izmērīšanu 
Šo metodi izmanto, ja virzāmies gar lineāriem objektiem (ceļiem, stigām utt.) aizsegtā apvidū, kad redzamība ir 
stingri ierobežota, vai arī ejam pa azimutu. Sākumpunktā, pirms gājiena sākšanas, pierakstām spidometra datus. 
Lai noteiktu atrašanās vietu, uz kartes kustības virzienā atliekam attālumu, kas noiets (nobraukts) no sākumpunkta. 
Galvenokārt atrašanās vietas precizitāti ietekmē attāluma noteikšanas precizitāte apvidū.

7.7.3. Pēc virziena uz orientieri un pēc attāluma līdz tam
Tā atrašanās vietu var aprēķināt, ja apvidū atpazīts tikai viens orientieris. Šajā gadījumā karti orientē pēc kompasa, 
ievērojot virziena labojumu. Kartē pie orientiera apzīmējuma pieliek lineālu, vizē to uz orientieri apvidū, novelk 
taisnu līniju un atliek uz tās attālumu no orientiera. Iegūtais punkts uz virziena līnijas būs noteiktā atrašanās 
vieta.

7.8. Apvidus raksturošana, izmantojot karti
Ar topogrāfiskām kartēm ātri un diezgan sīki var izpētīt lielu apvidu, izdarīt vajadzīgos mērījumus un aprēķinus, 
precīzi noteikt dažādu objektu atrašanās vietas. Tādēļ šis paņēmiens ir galvenais un visizplatītākais, tikai jāievēro, 
ka uz kartes nav atrodami visi dati, kas nepieciešami komandierim. Kartēs nav parādītas apvidus sezonas izmaiņas. 
Apvidus izmaiņām pastāvīgi jāseko, tās jāatzīmē kartēs un jāņem vērā pieņemot lēmumu. Lai iegūtu uzskatāmu 
priekšstatu par apvidu, vienlaicīgi ar topogrāfiskajām kartēm armijas daļās izmanto arī reljefa kartes un apvidus 
maketus.

7.9. Orientēšanās apvidū
7.9.1. Orientēšanās mežainā apvidū 
Mežs ir ļoti nabadzīgs ar orientieriem, arī redzamība tajā ir stipri ierobežota. Tas apgrūtina kartes salīdzināšanu ar 
apvidu. Mežā orientieri ir krustceļi, ceļu un stigu krustošanās vietas, upes, strauti, dziļas gravas, virsotnes, apdzīvotas 
vietas, atsevišķas celtnes. Kustība mežā notiek galvenokārt pa ceļiem un stigām. Orientēšanās procesā jāievēro, 
ka daļa meža ceļu, kuri ved uz cirsmām vai pļavām, ir labā stāvoklī, bet uz topogrāfiskajām kartēm, it sevišķi ar 
mērogu 1: 100 000 un 1: 200 000, nav parādīti. Kustības virzienu mežā ietur pēc azimutiem, bet savu atrašanās 
vietu nosaka pēc nobrauktā attāluma. Maršrutā rūpīgi seko pagriezieniem, krustceļiem, iepriekš paredzot to 
parādīšanos.

7.9.2. Orientēšanās kalnos. 
Kustība kalnos notiek pa ceļiem un pa takām kalnu pārejās, gar upēm un strautiem. Kalnu maršrutiem raksturīgi 
stāvi kāpumi un nogāzes, bieži maršruta pagriezieni. Atmosfēras dzidruma un lielu reljefa formu dēļ kalnos attālumi 
līdz attālākajiem objektiem liksies mazāki nekā īstenībā. Orientieri kalnos ir raksturīgākie apvidus elementi un 
reljefa formas (virsotnes, aizas, šļūdoņi, atsevišķas koku grupas, upes, strauti, ceļi, takas, tilti, atsevišķas celtnes, 
senu cietokšņu drupas, pieminekļi, kapuvietas u.c.). Kalnos bieži var novērot lokālas magnētiskās anomālijas, kas 
ierobežo kompasa izmantošanu, nosakot debespuses un kustības virzienu. Kustības virzienu kontrolē pēc debess 
spīdekļiem vai attālām sniegotām virsotnēm, kuras labi redzamas no daudziem maršruta punktiem.
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7.9.3. Orientēšanās lielā apdzīvotā vietā. 

Kustības maršrutu caur lielu apdzīvotu vietu nosprauž pa galvenajām un maģistrālajām ielām. Uz topogrāfiskajām 
kartēm tādas ielas ir parādītas platākas. Šo ielu turpinājumi parasti ir šosejas un autostrādes. Pagriezienus maršrutā 
nosaka pie orientieriem, kurus var viegli noteikt apvidū un kartē (tilti, viadukti, stadioni u.c.). Orientēšanos atvieglo 
pilsētas plāns, kurā sīki parādīta ēku un kvartālu konfigurācija. Braucot cauri apdzīvotai vietai, ir svarīgi laikus 
brīdināt šoferi par gaidāmajiem pagriezieniem maršrutā, jo, aizbraucot garām kādam pagriezienam, var vispār 
pazaudēt orientēšanos.

7.9.4. Orientēšanās naktī. 
Daudzi vietējie priekšmeti, kurus dienā var viegli atpazīt, tumsā ir grūti ieraugāmi un to ārējais izskats izmainās. 
Attālumi līdz grūti ieraugāmiem priekšmetiem liekas lielāki  nekā īstenībā. Tumsā sasprindzinās redze, līdz ar to 
ātrāk nogurst organisms. Tas viss apgrūtina orientēšanos. Plānojot maršrutu naktī, maršrutu izvēlas gar lineāriem 
orientieriem, kas atvieglo virziena ieturēšanu. Kontrolorientierus izvēlas tuvāk vienu no otra nekā dienā. Gājiena 
sagatavošanas laikā rūpīgi izpēta maršrutu, iegaumē atmiņā kontrolorientierus, ceļu raksturojumu pa posmiem.
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8. Tūrisms

8.1. Pārgājiena maršruta plānošanas un izstrādes pamatprincipi
1) Kas? (Dalībnieku vecums, skaits, dzimums, instruktoru skaits)
2) Kur? (Vieta, maršruts, attālums).
3) Kad? (Izstrādā pārgājienu laiku grafiku).
4) Ar ko? (Kājām vai transporta līdzekļiem).

Plānošanu nepieciešams uzsākt, iegūstot visa veida informāciju: (karšu izpēte un apkopošana, vēlama vietas 
iepriekšēja izpēte, kā arī saskaņošana ar vietējo pašvaldību, privātīpašniekiem, ar mežsargiem u.c. valsts 
institūcijām).

Jāplāno nodrošinājums (apģērbs un apavi atbilstoši gada laikam, ūdens un pārtika, instrumenti, transports un 
sakari, medicīniskais nodrošinājums).

Grupas inventārs
Teltis, instrumenti, virves, rezerves baterijas, sakaru iekārta, ūdens un pārtika, karte un kompass, pulkstenis, u.c. 
inventārs atbilstoši pārgājiena mērķim. 

Higiēna pārgājienā
Jāievēro personīgā higiēna – jātīra zobi, jāmazgājas.

Apģērbs un ekipējums
Ieteikumi, izvēloties ekipējumu, pirms došanās apvidū.

Apģērbam jābūt: 
• ērtam; 
• pasargājošam no aukstuma;
• pasargājošam no karstuma;
• pasargājošam no mitruma;
• gaisa caurlaidīgam.
Apaviem ir jābūt ērtiem, ienēsātiem un jāatbilst iepriekš minētajām prasībām par apģērbu.
Veļai jābūt vismaz vienreiz mazgātai.

Guļammaiss
Tas var būt ar sintētisko vai ar dūnu pildījumu.

Sintētiskais pildījums Dūnu pildījums
Priekšrocības Ir lietojams arī samircis Piemērots lietošanai zemā 

temperatūrā
Trūkumi Nav piemērots lietošanai zemā 

temperatūrā /zem – 20 C/
Samirkstot, kļūst nelietojams, jo ir 
ļoti grūti žāvējams

Mugursoma.
Mugursomas konstrukcijai jānodrošina maksimālā slodze uz gurniem, nevis uz pleciem vai uz muguras, jo gurni ir 
cilvēka ķermeņa visizturīgākā daļa. Tādēļ vislabāk izvēlēties mugursomu ar ārējo rāmi.
• Mugursomā ir jāieliek ūdens necaurlaidīga materiāla maiss, kurā var salikt ekipējumu;
• Mugursomai ir jābūt ar ārējām kabatām, kurās jāsaliek tikai pašu nepieciešamo.

Mugursomā jāliek: apakšā smagākais un mazāk vajadzīgais. Visam ir jābūt iepakotam ūdensnecaurlaidīgos maisos.

Izdzīvošanas komplekts
Pārgājiena laikā līdzi jābūt izdzīvošanas komplektam, t.sk., medikamentiem tikai personīgai lietošanai.
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Jaunsarga ekipējums:

1. AK-4 mācību triecienšautene;
2. Uzkabe;
3. Ķivere;
4. Personīgās higiēnas piederumi;
5. Pirmās palīdzības komplekts;
6. Lateksa paklājiņš un guļammaiss;
7. Apavu kopšanas līdzekļi;

8. Blašķe ar ūdeni;
9. Karavīra katliņš;
10. Pārtika;
11. Rezerves apģērbs;
12. Nazis;
13. Sapieru lāpstiņa;

8.2. Ūdens
Diennaktī nepieciešamā ūdens deva ir vismaz 2 - 3 litri, fiziskas slodzes apstākļos un karstā laikā deva jāpalielina 
līdz 4 - 5 litriem. 
Ja ir problēmas ar ūdens iegūšanu, daži padomi kā saglabāt ūdeni ķermenī:
• pārvietoties pēc iespējas mazāk,
• atpūsties,
• nesmēķēt,
• turēties vēsumā /ēnā/,
• negulēt uz sakarsušas zemes,
• ēst pēc iespējas mazāk,
• nelietot alkoholu,
• nerunāt, elpot caur degunu.

Ņemot ūdeni no atklātām ūdens krātuvēm, jāuzmanās no iespējamā saindējuma. Uz to ūdens tuvumā norāda: 
• nokaltusi zāle, krūmi, koki,
• beigti dzīvnieki, to kauli,
• neparasti minerālu izdalījumi ūdens krātuves malās.
     
Ūdens no dabiskām ūdenskrātuvēm vienmēr ir jāvāra (izņēmums ir avoti).
Ja nav pieejamas tīras dabiskās ūdenskrātuves, ūdeni jāfiltrē. Filtrētais ūdens ir jāvāra. Daži varianti, kā attīrīt ūdeni.

Indiāņu” aka
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Attēlā ir parādīts viens no variantiem, kā iegūt salīdzinoši tīru ūdeni no jebkura purva vai dubļu peļķes.
Iegūto ūdeni var attīrīt arī improvizētos filtros. Filtru, kas redzams attēlā pa kreisi, izveido no auduma maisa 
(piedurknes, bikšu staras, zeķes vai c.). Ja nepieciešams, apakšējo galu nosien. Maisā kārtām saliek akmeņus un 
smiltis, virsū lej filtrējamo ūdeni.

Attēlā pa labi redzamajā filtrā var veikt arī daļēju ūdens ķīmisko attīrīšanu, filtrējot ūdeni caur ogli (ogles ņem no 
ugunskura).

8.3. Ēdiena pagatavošana lauka apstākļos
8.3.1. Gatavošana uz atklātas uguns
Gatavošanas pamatpaņēmiens ir cepšana, visbiežāk – uz iesma virs atklātas liesmas vai ugunskura oglēm. Cepti 
vai vārīti produkti ir arī daudz garšīgāki un vieglāk sagatavojami.

Pārgājienos parasti ēdienu gatavo katliņā virs ugunskura. Noderīgi ir akadēmiķa S.Obručeva izstrādātie dažādu 
biezputru vārīšanas veidi.

Biezputras Ūdens krūzīšu skaits uz vienu 
krūzīti putraimu Vārīšanās ilgums minūtēs

Auzu pārslu 3 10 – 20
Griķu 5 -10 60
Mannas 5 -10 5 -10
Auzu putraimu 6 - 10 60
Grūbu 4 - 6 90 – 120
Prosas 4 - 7 40 – 60
Rīsu 5 - 8 60
Pupiņu, zirņu, pupu 3 - 4 120 – 180
Miežu putraimu 3 30
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Lai vieglāk būtu orientēties, kādus un cik daudz produktus ņemt līdzi pārgājienā, jāmin aptuvenais 
nepieciešamo produktu daudzums vienam cilvēkam vienai dienai (gramos):  

Maize vai 600 Putraimi 200

sausiņi 250 Kartupeļu koncentrāti 20

Gaļas konservi 125 Dārzeņu koncentrāti 10

Desa (viegli žāvēta) 15 Smalkais cukurs 130

Sviests 40 Konfektes (ledenes) 10

Eļļa 10 Tēja 2

Kondensētais piens 25 Kafija 10

Piena pulveris 15 Kakao 5

Sāls 40

8.3.2. Gatavošana tvaika bedrē
1) Bedrei pārliek zari, uz kuriem saliek nelielus akmeņus un uz tiem sakur uguni.
2) Kad pārsegs no zariem ir sadedzis un akmeņi ir sakrituši bedrē, tajā jāiesprauž taisna nūja un jāizlīdzina 

kvēlojošās ogles. Uz oglēm jāliek bieza kārta zāles, uz kuras liek folijā ievīstītu ēdienu.
3) Pašā bedres vidū jāliek gaļa, jo tur ir visaugstākā temperatūra. Pa virsu ēdiena tīstokļiem jāliek bieza zāles 

kārta. Bedri jānosedz ar izrakto zemi un ar kājām noblietē.
4) Jāizvelk iespraustā nūja un caurumā jāielej nedaudz ūdens, lai rastos tvaiks.
5) Bedrē ēdienam jāatrodas 3 līdz 4 stundas - līdz tas ir gatavs.

8.3.3. Cepšana mālā
1) Ēdienu var izcept māla apvalkā, vispirms to ievīstot zālē vai lapās, izveidojot kārtīgu, stingru saini.
2) Saini apviļā mālos tā, lai apkārt izveidotos vienāda biezuma māla kārta.
3) Saini novieto uz karstām oglēm un virsū sakur ugunskuru. Gatavo nepilnu stundu.

8.3.4. Gatavošana uz karstiem akmeņiem
1) Sameklēt palielus plakanus akmeņus un likt cieši klāt citu pie cita. Neņemt slānekļus, jo karstumā tie 

saplaisās.
2) Uz akmeņiem sakurt uguni, kamēr ogles pilnībā izdeg, sagatavot ēdienu.
3) Ar zaru slotiņu jānoslauka ogles un pelni.
4) Ēdienu novieto tieši uz akmeņiem. Ēdienu, kuram nepieciešama ilgāka un lēnāka gatavošana, novieto 

malās, kur akmeņi nav tik karsti kā vidū.

8.4. Uguns iegūšana
8.4.1. Ar sērkociņiem
Visvienkāršākais uguns iegūšanas veids ir – ar sērkociņu palīdzību. Sērkociņiem ir jābūt izdzīvošanas komplektā. 
Sērkociņus var impregnēt, uzpilinot uz tiem sveces stearīnu (attēlā pa kreisi). 

Ja sērkociņi ir mitri, tos var apžāvēt, paberzējot matos (matiem jābūt sausiem un tīriem). Mitrus sērkociņus aizšķiļ, 
durot slīpi pret zēveli (attēlā pa labi).
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8.4.2. Ar palielināmā stikla palīdzību

Tas ir iespējams tikai saulainā laikā. Ar palielināmo stiklu fokusē saules starus uz iekuriem, līdz tie aizdegas. Ja 
palielināmais stikls nav izdzīvošanas komplektā, var izmantot optisko ierīču lēcas.

8.4.3. Ar kramu

Izmantot dabisko vai rūpnieciski ražoto kramu. Šķiļot tēraudu pret kramu, rodas dzirksteles, kuras aizdedzina 
iekurus. Attēlā pa labi variantā “a” ir parādīta uguns iegūšana ar dabīgo kramu, variantā “b” - ar mākslīgo kramu. 
Vislabāk ir lietot zāģa asmeni. Variantā “c” ir parādīts - magnija sakausējums, kuram sānos ir mākslīgais krams. Šāda 
sakausējuma skaidas uzber iekuriem, lai tos būtu vieglāk aizdedzināt.  

8.4.4. Ar akumulatoru

Var izmantot arī lukturu barošanas elementus. Pie akumulatora “+” un “-“ poliem pievieno vadus. Vadu galus virs 
iekuriem lēnām satuvina, lai rastos dzirksteles, kas aizdedzina iekurus.
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8.4.5. Ar berzes palīdzību

Cieta koka dēlītī izgriež “V” – veida iegriezumu. “V” - smailē izveido konisku iedobīti. Iegriezumā saber iekurus. 
Mīkstāka koka mietiņa smaili ieliek koniskajā iedobītē un virpina starp plaukstām, līdz mietiņa smaile sāk kvēlot. 
Uzmanīgi pūšot, uzpūš liesmu. Lai palielinātu berzi un ātrāk aizdedzinātu iekurus, iedobītē ieber šķipsniņu 
smilšu.
Ātrākai aizdedzināšanai var lietot arī ķimikālijas, kuras ieber iedobītē. Var lietot sekojošus maisījumus:

• kālija permanganāts :  cukurs  9 : 1;
• kālija hlorāts :  cukurs  3 : 1;
• nātrija hlorāts:  cukurs  3 : 1.

Kālija hlorāts ir dažu pretiekaisuma tablešu sastāvā (skatīt sastāvu uz iepakojuma).

Nātrija hlorāts ir herbicīdu (nezāļu apkarošanas līdzekļi) sastāvā. 
UZMANĪBU! Šīs vielas var uzliesmot no trieciena. Nenēsāt kabatā! Ķimikāliju samaisīšanai nedrīkst 
izmantot metāla priekšmetus.

Kālija permanganātam (zilie graudiņi) ir jābūt izdzīvošanas komplektā.  
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8.5. Ugunskuru veidi

 

1) Vigvamveida ugunskurs
Šis ir vispazīstamākais ugunskura veids. Vigvamvei-
da ugunskura viskarstākais punkts ir tieši virs tā vir-
sotnes. Tas ir ideāls ūdens vārīšanai. Šis ugunskurs 
dod daudz gaismas un siltuma. Ugunskuru ietei-
cams aizdedzināt no vēja puses, bet kurināmo likt 
klāt no aizvēja puses, sākot ar skaidiņām.

2) “Mājas” veida ugunskurs
Tas izskatās, kā no baļķiem veidota māja. Šo uguns-
kuru var izmantot pārtikas sagatavošanai un kā sig-
nālugunskuru. Tas dod daudz gaismas un siltuma.

3) Garais ugunskurs
To izveido no diviem baļķiem, kuriem pa vidu no-
vieto mazāku kurināmo. Baļķus novieto uz diviem 
koka gabaliem, lai būtu papildus gaisa pieplūde no 
apakšas. Šis ugunskurs ilgi deg, un to vienlaicīgi var 
izmantot liels skaits cilvēku.

4) “Atslēgas cauruma” veida ugunskurs
Kurināmo liek bedrē, grāvītim jābūt pret vēju, tas kal-
po vilkmes palielināšanai un tajā var savākt uguns-
kura ogles, kuras izmanto pārtikas sagatavošanai.

5) Piramīdas veida ugunskurs 
Līdzīgs “mājas” veida ugunskuram, bet deg ilgāk un 
tā sadegšanas rezultātā veidojas vairāk ogļu. 

6) Zvaigznes veida ugunskurs
Šo ugunskura veidu ieteicams lietot, ja ir nepie-
ciešamība taupīt kurināmo vai, ja ir nepieciešams 
mazs ugunskurs.

7) “T”- veida ugunskurs
“T” pamatni rok virzienā pret vēju. “T” augšdaļā 
kurina uguni un ogles savāc “T” pamatnē. Uz šāda 
veida uguns kura pārtiku var sagatavot lielam dau-
dzumam cilvēku.

8) “Dakotas” ugunskurs
Šo ugunskura veidu izmanto, ja to ir nepieciešams 
noslēpt vai, ja ir stiprs vējš.      
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8.6. Nakšņošanas vietas iekārtošana
8.6.1. Pamatnostādnes
1) Patvērums ir nepieciešams, lai:

• radītu ēnu; 
• aizturētu vēju un nokrišņus;
• uzturētu siltumu.

2) Patvēruma vietai ir jāatbilst sekojošām prasībām:
• jābūt drošai (maskēta);
• jābūt sausai;
• jābūt līdzenai;
• tuvumā jābūt dzeramā ūdens iegūšanas vietai.

3) Patvērumam neizvēlas:
• zemas vietas (mitrums);
• izžuvušas gultnes (spēcīga lietus laikā tās var applūst);
• vietas zem lieliem nokaltušiem kokiem (tie var nolūzt stiprā vējā);
• vietas zem augstiem kokiem (tajos var iespert zibens).

4) Faktori, kas ietekmē patvēruma veida izvēli:
• militārā situācija;
• aizsega nepieciešamība;
• laika ierobežojums;
• cilvēki un ekipējums, kas jāizvieto (daudzums un specifika);
• apvidus īpatnības;
• laika apstākļi.

5) Patvērumā jābūt:
• atpūtas (gulēšanas) vietai;
• vietai ekipējumam, ieročiem utt.;
• lielākas vienības (nodaļas, vada utt.) nometnē jābūt tualetei.

8.6.2. Patvēruma veidi
Patvērumu var veidot gan no esošā ekipējuma priekšmetiem, gan izmantojot apvidū esošas piemērotas vietas, 
priekšmetus un materiālus.
   
Patvērums no teltenes
Tas ir:

• viegli transportējams;
• ātri uzslienams;
• viegli maskējams;
• viegli apsildāms;
• atvieglo personāla izvietošanu.
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Patvērums no pančo Ātri atsienamas mezlgs

Veidojot patvērumu, jāievēro:
• vēja virziens (patvēruma tievgalim jābūt pret vēju);
• guļot, nepieskarieties audumam (tas sekmē ūdens sūkšanos caur teltenes audumu);
• auklās vai gumijās jāiesien koka zara gabals (tas neļaus ūdenim tecēt uz telteni).

Patvērumu var veidot no vairākām teltenēm (telts). 

Patvērums veidots no trīs teltenēm Patvērums no desmit teltenēm
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Pareizi uzcelta telts atbilst šādām prasībām:
• zems siluets;
• pēc iespējas tai jābūt maza izmēra;
• tā ir ūdens, vēja un gaismas 

necaurlaidīga;
• tā ir “elpojoša”.

Patvērumu var veidot tam piemērotās vietās un no dabā esošiem un atrodamiem materiāliem:
• zem nolauzta koka;
• dabiskā iedobē (sausā laikā);
• pašu veidotā iedobē;
• no zaru slieteņa.

Patvērums no apvidū  pieejamiem  materiāliem

Ja patvērums jāveido zemā, purvainā vietā, to var veidot uz koka balstiem, paceļot guļvietu 40 – 60 cm no 
zemes.

Patvērums purvainā vietā.

8.6.3. Individuālā patvēruma veidošanas nosacījumi
• Patvēruma vietas izvēle.

Kad atrasta patvērumam piemērota vieta (droša, sausa, līdzena un ūdens tuvumā esoša), noņem augsnes virskārtu, 
atliek to sānis (to izmantos patvēruma maskēšanai, kā arī patvēruma vietas maskēšanai, aizejot no patvēruma 
vietas). Izveido līdzenu patvēruma vietu (tā var būt vairākos līmeņos, it īpaši aukstā laikā). Lai patvērumu 
neappludinātu nokrišņu ūdens, tas jānodrošina ar drenāžu, izrokot grāvīti ap to. Patvērumā ir arī jānodrošina 
ventilācija.

• Patvēruma nodrošināšana pret mitrumu.
Lai iekšpusē neiekļūtu ūdens, sānu sienām jābūt slīpām un, ja patvērumu veido no zariem, tos jāklāj no apakšas, 
lai ūdens notecētu pa zaru klājuma virsmu (vislabāk izmantot egļu zarus).
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• Patvēruma maskēšana. 
Kad patvērums ir izveidots, tas ir jānomaskē. Apvidū nedrīkst iz-
celties patvēruma siluets un maskējuma krāsa.

Ziemas laikā pie ieejas jāveido aukstā gaisa “lamatas”. To aizņem ta-
jam laukumam nav jābūt lielākam par vienu trešo daļu no patvē  ru-
ma kopējā laukuma un tā dziļums ir aptuveni pusmetrs (sk. attēlā)

Komforts un drošība improvizētajā patvērumā.
• Gulēšanas un atpūtas komforta pakāpe ir tieši atbilstoša tam, cik liels darbs ir ieguldīts patvēruma 

izveidošanā;
• Nedrīkst pieļaut ugunskura atspīdēšanu caur patvēruma sienām, kā arī tā atblāzmu koku zaros;
• Kad nometnes vieta tiek atstāta, tā ir jānomaskē. Maskēšanai izmanto patvēruma veidošanā noņemto 

augsnes virskārtu un citus tiešā tuvumā pieejamus līdzekļus. 

8.7. Drošināšana ar virvi

8.7.1. Virves
Veicot operācijas kalnu apvidos, visu vienību drošības inventāra krājumos ir jābūt virvēm. Pārsvarā tiek izmantotas 
11 mm alpīnistu (kernmantela) vai Nr. 4 neilona virve. Alpīnistu virvei vidū ir serdenis, ko aptver austs apvalks (skat. 
1. a un b att.). Virvju galvenais uzdevums ir apturēt kritienu, tās arī tiek izmantotas, lai uzliktu drošības margas. 
Ja nepieciešams, virves izmanto, lai nolaistos pa nogāzēm ar dulfera paņēmienu. Virves jāizmanto, kad vajadzīga 
papildus drošināšana, kā arī jebkurās bīstamās situācijās.

 

1. attēls. Alpīnistu virve (a) un tās uzbūve (b)

8.7.2. Mezgli
Lai apgūtu drošas pārvietošanās paņēmienus kalnos, visiem karavīriem pirmapmācības posmā jāapgūst svarīgāko 
mezglu pielietojums un praktiski jāiemācās tos uzsiet. Turpmāk paragrāfā raksturoti svarīgākie mezgli un to 
uzsiešanas paņēmieni.
a. Apaļais jeb cilpas mezgls (Overhand Knot). Tas ir visvienkāršākais no visiem mezgliem. Izveido cilpu un brīvo 
virves galu izver caur to (2. att.). Šo mezglu vienu pašu izmanto reti, parasti tad, ja tas jāiesien virves galā. Taču tas 
ir daudzu citu mezglu sastāvdaļa. 

2. attēls. Apaļais mezgls
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b. Plakanais (taisnais) jeb jūrnieku mezgls (Reef (Square) Knot). Plakanais mezgls ir viens no plašāk zināmajiem 
mezgliem, un parasti to izmanto, lai sasietu kopā divas vienāda resnuma auklas. Mezgls ir pietiekami noturīgs, 
neatraisās arī pie slodzes, un to ir diezgan viegli atsiet (3. att.). Papildus drošībai abus brīvos galus piesien pie 
auklas ar apaļo mezglu.

3. attēls. Plakanais mezgls

c. Pavadoņmezgls (Overhand Loop). Šo mezglu var ātri uzsiet. Mezgla cilpu parasti apmet ap kādu drošu balstu. 
Cilpa nesavelkas, un to izmanto drošināšanai. Atloka virves galu – veidojas dubulta virve, ar to sien apaļo mezglu 
tā, lai rastos cilpa (4. att.).

4. attēls. Pavadoņmezgls

d. Astotnieks ar cilpu (Figure of 8 Loop). Šis mezgls ir daudz drošāks nekā pavadoņmezgls. Lai iesietu mezglu, 
auklu saloka dubulti. Izveidotās cilpas brīvo galu liek zem auklas, pēc tam – pāri tai, tad atliec atpakaļ un pa 
apakšu izver caur cilpu (5. att.). Astotnieku biežāk izmanto drošināšanai, kad balstam uzmet drošināšanas virvi.

5. attēls. Astotnieks ar cilpu

e. Izvītais astotnieks (Figure-of-8, Rewoven). Šo mezglu sien, lai piesietos pie glābšanas virves (ne tās galos, bet 
vidū), koka vai augsta staba. Vispirms sien astotnieku, bet nesavelk. Tad auklas brīvo galu pārmet pār glābšanas 
virvi un izvij caur astotnieku, atkārtojot tā formu. Auklu viegli nostiepj, lai mezgls savilktos (6. att.).

6. attēls. Izvītais astotnieks
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f. Buliņš jeb pāļmezgls (Single Bowline). Ar buliņu veidotā cilpa nekad nesavelkas un neizslīd. Buliņu parasti sien 
glābšanas virves galā, to pielieto arī citos gadījumos, kad cilpa nedrīkst savilkties. Vispirms ne pārāk tālu no virves 
gala izveido nelielu cilpu, pēc tam auklas brīvo galu izver caur cilpu, apvij ap auklu un izvelk atpakaļ caur cilpu. 
Pievelk auklas brīvo galu un pašu auklu (virs mezgla), lai tā savilktu mezglu ciešāk. Lielākai drošībai ar auklas brīvo 
galu vēl sasien vienkāršo mezglu (7. att.).

7. attēls. Buliņš

g. Audēju jeb zvejnieku mezgls (Fisherman’s Knot). Mezgls noder mitru vai slidenu auklu savienošanai, tas ir 
piemērots tievām auklām, taču ir ļoti grūti atraisāms. Abu auklu brīvos galus noliek paralēli, lai katrs gals būtu 
vērsts pretējā virzienā. Paņem vienas auklas galu un apsien apaļo mezglu ap otru auklu. Tādu pašu mezglu sien 
ap pirmo auklu ar otras auklas galu. Mezglus viegli savelk un slidina vienu otram tuvāk. Tad abus mezglus sakārto, 
lai tie labi piekļautos viens otram, un savelk ciešāk (8. att.).

h. Dubultais audēju mezgls (Double Fisherman’s). Dubultais audēju mezgls ir izturīgāks nekā parastais audēju 
mezgls. Dubulto audēju mezglu nevajadzētu siet uz neilona virvēm vai rupjām auklām. Vienas auklas brīvo galu 
aptin ap otru auklu, tad – ap abām auklām. Auklas brīvo galu izver cauri abām izveidotajām cilpām. Tādu pašu 
mezglu sien ar otras auklas brīvo galu. Mezglus viegli savelk un slidina vienu otram pretī. Abus mezglus sakārto, 
lai tie labi piekļautos viens otram, un savelk stingrāk (9. att.). 

                      

                                         8. attēls. Audēju mezgls                                  9. attēls. Dubultais audēju mezgls
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i. Astotnieka un audēju mezgla sistēma (Figure-of-8 with Fisherman’s). Vienreiz uzsietu mezglu var izmantot 
vairākkārt, jo to var pielāgot jebkura lietotāja ķermeņa uzbūvei. Mezglu lieto tikai drošināšanai, tas nav paredzēts 
klinšu kāpšanai (10. att.).

(1) Virves galā apmēram 1,20 m attālumā uzsien vienkāršo astotnieku;
(2) Uz pamatvirves uzsien viendaļīgo audēju mezglu. Mezglu sien, aptinot vismaz trīs vijumus ap pamatvirvi. 

Zīmējumā uzskatāmības labad parādīts tikai viens vijums;
(3) Astotnieks uz virves darbojas kā stoperis. Nepieciešamo cilpas lielumu regulē, pārbīdot pa virvi astotnieku.

10. attēls. Astotnieka un audēju mezgla sistēma

j. Buliņš ar trim cilpām (Triple Bowline). Tas ir buliņa mezgls, kuru sien ar dubultotu auklu. Izveido cilpu, auklas 
brīvo dubulto galu izver caur cilpu, tad apvij ap auklu un izvelk atpakaļ caur cilpu. Rodas trīs cilpas, kuras var 
pielāgot kravas celšanai, nešanai vai vilkšanai. Divas cilpas apliek ap augšstilbiem, bet vienu – ap krūšu kurvi, 
tādējādi izveidojas drošināšanas sistēma (11. att.).
k. Buliņš ar divām cilpām jeb „sēdeklītis” (Bowline-on-the-Bight). Buliņš, kas sasiets ar dubultotu auklu, ir 
noderīgs dažādiem glābšanas darbiem, piemēram, lai izvilktu cietušo no ledāja plaisas. Šī mezgla galā veidojas 
divas cilpas, kas nesavelkas. Vienu no cilpām apliek ap gurniem, bet otru – ap krūtīm, vai arī abas cilpas apliek ap 
augšstilbiem. Auklu saloka divās kārtās, izveido cilpu un brīvo galu izver caur cilpu. Auklas galu pavelk uz leju un 
brīvā gala cilpu uzmauc virsū izveidotajai divkārtu cilpai. Brīvā gala cilpu viegli stumj uz augšu aiz lielās divkārtu 
cilpas. Divkārtu cilpu pavelk uz leju, lai mezgls savilktos (12. att.).

11. attēls. Buliņš ar trim cilpām

12. attēls. „Sēdeklītis”
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l. Dubultais šotmezgls (Double Sheet Bend). Dubulto šotmezglu lieto, lai sasietu kopā divas vienāda vai dažāda 
resnuma virves, kā arī lai sasietu kopā lentas (13. att.). Tas ir daudz drošāks nekā plakanais mezgls. 

(1) Izveido cilpu resnākās virves galā. Tievākās virves brīvo galu izver cauri cilpai, paliekot to zem resnākās 
vir  ves brīvā gala, un aptin ap cilpu. Tievās virves brīvo galu izvelk starp resnās virves cilpas ārmalu un tievo 
virvi;

(2) Tievās virves brīvo galu vēlreiz aptin ap resnās virves cilpu un atkal izvelk starp resnās virves cilpas ārmalu 
un tievo virvi;

(3) Mezglu savelk ciešāk, tad palaiž vaļīgāk un sakārto.
Ja šotmezgli nav nospriegoti, tie kļūst vaļīgi. Tie nav piemēroti siešanai neilona auklās, jo tad tie var izslīdēt.

13. attēls. Dubultais šotmezgls

m. Lenšu sasiešana (Tape Knot). Šādi sasien austas lentītes vai ādas strēmeles. Tāpat var sasiet arī auduma 
strēmeles, lai izveidotu improvizētu glābšanas virvi (14. att.).

(1) Vienas lentes brīvajā galā vaļīgi iesien apaļo mezglu;
(2) Otras lentes brīvo galu izvij caur iesieto apaļo mezglu, precīzi atkārtojot tā formu;
(3) Abu lenšu galiem ir jābūt ārpus mezgla, lai tie nevarētu izslīdēt, kad mezgls tiek savilkts.

14. attēls. Lenšu sasiešana
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n. Aptverošais mezgls (Prussik). Alpīnisti vai kalnu tūristi repšņori pie drošināšanas virves parasti piesien ar aptve-
rošo jeb slīdošo mezglu (15. att.). Ja aptverošais mezgls ir nospriegots, tas neslīd pa pamatvirvi, bet, ja repšņore 
nav nospriegota, aptverošais mezgls pa virvi slīd viegli. Ja, pārvarot klintis, uz pamatvirves uzsien divus (pāri) 
aptverošos mezglus, tad to veidotajās cilpās var atbalstīt pēdu vai plaukstas. Ja pie horizontāli nostieptas virves 
piesienas ar diviem aptverošiem mezgliem, tad var droši virzīties gar to, pēc vajadzības nospriegojot vai atslābi-
not repšņori.

(1) Repšņorē izveido cilpu un liek aiz pamatvirves (a). Tad repšņores galus izver caur šo cilpu. Mezglu sakārto, 
bet stingri nesavelk (b; c);

(2) Repšņores galus vēlreiz apvij ap pamatvirvi (d). Mezglu sakārto, bet stingri nesavelk. Sienot mezglu, jāraugās, 
lai repšņores vijumi nepārklātos, bet cieši piegulētu cits citam (e);

(3) Ja aptverošais mezgls sasiets pareizi, tad ap pamatvirvi jābūt četriem repšņores vijumiem (f ). Alpīnisti 
aptverošo mezglu bieži sien, divreiz apvijot repšņori ap pamatvirvi, - tad jābūt sešiem vijumiem;

(4) Aptverošo mezglu var uzsiet arī ar auklu, kuras abi gali savienoti kopā. Siešanas tehnika ir tāda pati. Kāpjot 
kalnos, drošāk ir izmantot savienotu repšņori.

    
15. attēls. Aptverošais mezgls

o. Transportmezgls. Ar šo mezglu (16. att.) nostiprina augstu kravu laivā, ragavās vai arī to izmanto, nolaižot kravu 
virvēs. Maksimālu mezgla izturību panāk, ja to nostiepj ar visu sava auguma smagumu un beigās iesien vēl divus 
vienkāršos mezglus papildu drošībai. Ja vienkāršie mezgli atraisās, tos sasien no jauna. Šo mezglu izmanto, arī 
ceļoties pāri upei vai aizai, - ja virve kļūst vaļīga, to nospriego no jauna.

(1) Virvē izveido cilpu. Mazliet tuvāk virves galam izveido vēl vienu cilpu un izvelk cauri pirmajai cilpai (a);
(2) Savij zemāko cilpu. Virves brīvo galu apmet ap kravu un tad izver caur savīto cilpu (b);
(3) Stingri pievelk virves galu. Ar virves brīvo galu sien divus vienkāršos mezglus ap virvi (dubultu), kas apņem 

kravu. Atraisa tos un sien vēlreiz (c).

16. attēls. Transportmezgls
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8.7.3. Drošināšanās ar virvi
a. Sasaites veidošana. Virve vienmēr jānostiprina ap vidukli. Vispirms ar astotnieka vai buliņa mezglu virvē 
izveido cilpu, pēc tam izveidoto cilpu apliek ap vidukli un pielāgo, lai tā būtu pietiekami stingra un neslīdētu zem 
padusēm. Tajā pašā laikā cilpai jābūt tik vaļīgai, lai starp to un ķermeni varētu viegli iebāzt plaukstu.
b. Drošināšanās nepieciešamības izvērtēšana. Nav stingri noteiktu kritēriju, kad jāizmanto drošināšanās ar virvi. 
Lēmums par drošības virves izmantošanu tiek pieņemts, ņemot vērā vairākus savstarpēji saistītus faktorus:

(1) IESPĒJAMĀ IETEKME. Jāizvērtē, vai paslīdēšana un kritiens var radīt nopietnus ievainojumus;
(2) APVIDUS ĪPAŠĪBAS. Jāizvērtē, cik lielā mērā apvidus, pa kuru pārvietojas, ir slidens, kā arī kritiena varbūtība;
(3) PRASMES. Jāizvērtē, vai patruļas dalībniekiem ir pietiekama pieredze, lai varētu droši pārvietoties pa 

ledājiem un klintīm;
(4) DROŠĪBA. Jānosaka, vai taktiskā situācija ir pietiekami droša, lai pārvietotos sasaitē;
(5) LAIKA FAKTORS. Bieži vien ātrums ir svarīgākais drošības faktors. Jāveic analīze, vai lielāku drošību panāk, 

pārvietojoties sasaitē vai palielinot pārvietošanās ātrumu;
(6) DROŠĪBAS REZERVE. Ja situācija nav ārkārtēja, grupas komandierim ieteicams palielināt drošības pasākumu 

apjomu, ņemot vērā savu personīgo pieredzi un tehniskās iespējas.

   “ūsiņas” garums

Roku stāvoklis nolaižoties no kraujas

Roku stāvoklis uzkāpjot kraujā

8.7.4. Virvju pārejas

Šķēršļu pārvarēšana ar paralēlo virvju pāreju, izmantojot drošības sistēmu 
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9. Fiziskā sagatavotība 

9.1. Personīgā higiēna
Lai aizsargātu organismu no slimībām un nodrošinātu normālas organisma funkcijas, nepieciešams ievērot 
pasākumu kompleksu:

• jāseko līdzi dienas režīmam, nodrošinot atpūtu pēc fiziskām slodzēm un savlaicīgu ejot gulēt;
• jāmazgājas pēc iespējas biežāk ar ziepēm un siltu ūdeni, jāatceras, ka visvairāk jāmazgā ķermeņa vietas 

kur uzkrājas sviedri - paduses, pēdas, cirkšņi, galva;
• zobi jātīra katru dienu, jo mutes dobums var būt infekciju perēklis dažādām slimībām;
• jānorūdās, apmazgājoties katru rītu ar vēsu ūdeni;
• rītos jāveic nelielas intensitātes rīta rosmes;
• sporta nodarbībās jāpiedalās atbilstošā apģērbā.

9.2. Fizisko īpašību pilnveidošana
Papildus sporta stundām skolā, jāpiedalās dažādos sporta pulciņos un sacensībās, attīstot sevi vispusīgi.
Ja nav iespēja trenēties sporta nodarbībās, tad var to darīt individuāli vai kopā ar draugiem.

Var sākt ar stiepjamo ekspanderu un neliela svara hantelēm vai svara bumbām un citu inventāru.
Protams, nedrīkst aizmirst ik pēc laika labot savus personīgos rezultātus – roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā 
guļus, veicot ķermeņa augšdaļas pacelšanu, pievilkšanos pie stieņa.

Daži vingrinājumi fizisko īpašību attīstīšanai:

9.2.1.Spēka izturības veicināšanai
• hanteles (svara bumbas 8-16 kg) celšana, grūšana un raušana ar katru roku no zemes, no krūtīm – 3 gājie-

ni- katrā reizē izpildot vairāk par 10 reizēm ar katru roku, atpūtas pauze starp piegājieniem - 60-90 sekun-
des;

• atspiešanās balstā guļus uz zemes - 4 gājieni, katrā reizē vairāk par 15 reizēm; 
• palēcienu gājieni ar lecamauklu – katrā reizē vairāk par 60 lēcieniem, atpūta starp sērijām 60-90 sekun-

des.

 9.2.2. Ātruma attīstīšanai
• spēlēt strītbolu, futbolu, florbolu, u.c. sporta spēles;
• labot rezultātus īsajās sprinta distancēs: 10-30 metros, atspoles skrējienos;
• pēc iespējas ātrāk jāveic palēcienu sērijas uz vienas un abām kājām.

9.2.3. Lokanība un veiklība
• pilnveido meistarību un regulāri spēlē pludmales volejbolu, tenisu, basketbolu, florbolu un citas sporta 

spēles;
• iesildoties un atsildoties jāveic stiepšanās vingrinājumi (strečings) – izklupieni, dažādi stiepšanās 

vingrinājumi uz grīdas - katrā pozīcijā tos noturot apmēram 10 sekundes, pēc tam atbrīvojoties. Stiepšanās 
vingrinājumos var palīdzēt partneris;

• pietiekoša lokanību var iegūt, ja stāvot kājās (kājas plecu platumā),  neieliecot ceļus - noliecoties var ar 
plaukstām aizskart zemi.

9.2.4. Vispārējā izturība
• regulāra sporta spēļu- florbola, basketbola , futbola, hokeja spēlēšana.
• jāskrien krosu 1-3 km trīs reizes nedēļā.
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9.3. Fiziskās sagatavotības pārbaudes  testu izpildes  noteikumi NBS

Roku saliekšana un iztaisnošana 
Izpildes vieta: Roku saliekšanu un iztaisnošanu balstā guļus vīrieši, izpilda uz 

līdzena seguma. Sievietes vingrinājumu izpilda ar rokām balstoties uz 
vingrošanas sola (sola augstums 25 –30cm). 

Izpildes noteikumi: Sākuma stāvoklis – balstā guļus rokas plecu platumā, augums taisns, 
kājas kopā vai plecu platumā. Rokas saliec elkoņu locītavās tā, lai 
abi augšdelmi un lāpstiņas veidotu taisnu līniju. Augšdelma līnija ar 
ķermeņa līniju veido leņķi, ne mazāku par 45º. Izpildes laiks 2 minūtes. 

Izpildes vērtēšana: Roku saliekšanas un iztaisnošanas “reize” tiek ieskaitīta, ja pēc roku 
saliekšanas tiek ieņemts sākuma stāvoklis. Atpūta pieļaujama pārnesot 
ķermeņa svaru uz kājām, bet nemainot roku stāvokli.

Ķermeņa augšdaļas pacelšana
Izpildes vieta: Ķermeņa augšdaļas pacelšana tiek veikta uz līdzena seguma (var tikt 

izmantots vingrošanas paklājs).

Izpildes noteikumi: Sākuma stāvoklis guļus uz muguras, kājas saliektas ceļgalos 90º leņķī, 
rokas aiz galvas, pirksti kopā. Kāju pēdām pie pamata jābūt fiksētām. 
Ķermeņa augšdaļa tiek pacelta tā, lai elkoņi pieskartos ceļgaliem. 
Atpūta pieļaujama augšējā stāvoklī, neatlaižot rokas un neatbalstot 
tās. Izpildes laiks 2 minūtes.

Izpildes vērtēšana: Ķermeņa augšdaļas pacelšanas “reize” tiek ieskaitīta, ja atgriežoties sā-
kuma stāvoklī lāpstiņas, galva un roku pirksti pieskaras pamatvirsmai.

3000 m, 1500 m skrējiens
Izpildes vieta: Skrējienu drīkst izpildīt gan apvidū, gan stadionā.

9.4. Fiziskās sagatavotības rezultāti NBS karavīriem vecuma grupā 
no 18. līdz 27. gadiem

9.4.1. Vīriešiem
• Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus no 33 līdz 88 reizēm;
• Ķermeņa augšdaļas pacelšana no 43 līdz 96 reizēm;
• 3000 metru skrējiens ir jāiekļaujas sekojošā laikā no 9:53 minūtēm līdz 14:29 minūtēm.

9.4.2. Sievietēm
• Roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus no 14 līdz 59 reizēm;
• Ķermeņa augšdaļas pacelšana no 31 līdz 89 reizēm;
• 1500 metru skrējiens ir jāiekļaujas sekojošā laikā no 5:10 minūtēm līdz 8:56 minūtēm.
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10. Pirmā palīdzība
 Mācību mērķis ir sasniegt, lai katrs apmācāmais saprastu pareizi pirmās palīdzības pasākumu nozīmi un 

prastu tos sniegt.
• Pirmā palīdzība- palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvokli savu zināšanu un 

iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.
• Apmācības mērķis:

• iemācīt praktiski sniegt pirmo palīdzību cietušajiem un saslimušajiem.
• dot zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, 

• Apmācāmo motivācija:
• „Iemācies palīdzēt citiem, kad vajadzēs- palīdzēs tev!’’
• „Sniegt pirmo palīdzību ir vienkārši!”

10.1. Rīcības secība negadījuma vietā
Kā rīkoties?
• Saglabā mieru!
• Novērtē situāciju, tai skaitā esošās un draudošās briesmas!
• Rīkojies ātri, droši, bet mērķtiecīgi!
• Nebaidies no kļūdām!
• Sargā pats sevi!

„Glābšanas ķēdītes’’ pamatprincipi
I.  Tūlītējie pasākumi.
II. Palīdzības izsaukšana.
III. Cietušā aprūpe.
IV. Neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP).
V. Slimnīca.

Kā izsaukt NMP?
• Centies izmantot stacionāru telefonu, zvani 03.
• Izmantojot mobilo telefonu, zvani 112.
• Palīdzību var izsaukt arī garāmbraucoši autovadītāji.
 
Ziņo:
• kur noticis,
• kas noticis,
• cik cietušo vai slimo,
• nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers.

10.2. Atdzīvināšanas pasākumi (ABC shēma)
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10.3. Šoks
Nepietiekama skābekļa apgāde dzīvībai svarīgajos orgānos noved pie to bojājuma.

• Katrs nelaimes gadījums var izraisīt šoku.
• To var izraisīt: asins zudums, sāpes.

Pazīmes:
• bāla, ar aukstiem sviedriem klāta āda, 
• apziņas traucējumi,
• paātrināta elpošana.

Katrs šoks var izraisīt cietušā nāvi.
Neļauj attīstīties šokam. Palīdzi! 

Palīdzība:
1) novērs vai ierobežo šoka cēloni (apturi asiņošanu, nepastiprini sāpes ar savu rīcību),
2) atstāj vai novieto cietušo guļus,
3) izsauc NMP,
4) neļauj atdzist cietušajam,
5) aprūpē, nomierini cietušo.

10.4. Dzīvībai bīstama asiņošana
Pazīmes: asinis tek ar straumi vai strūklu, redzams daudz asiņu un ir asiņainas drēbes.
Palīdzība:
10.4.1. Ja brūce ir rokā vai kājā:
1) uzvelc rokās vienreizlietojamos gumijas cimdus vai cita necaurlaidīga materiāla izstrādājumu (piem. plastikāta 

maisiņš)
2) aizspied brūci ar pirkstu, plaukstu, dūri, izmantojot marles kompresi vai tīru drēbes gabalu,
3) novieto cietušo guļus un pacel ekstremitāti uz augšu,
4) uzliec spiedošu pārsēju,
5) pārliecinies, vai asiņošana neturpinās. Ja tā turpinās, papildini spiedošā pārsēja konstrukciju ar vēl vienu 

spiedošu priekšmetu,
6) izsauc NMP.

10.4.2. Ja brūce ir ķermenī, kaklā, galvā:
1) uzvelc rokās vienreizlietojamos gumijas cimdus vai cita necaurlaidīga materiāla izstrādājumu (piem. plastikāta 

maisiņš),
2) aizspied brūci ar pirkstu, plaukstu, dūri un turi līdz ĀP atbraukšanai,
3) ja iespējams, brūces nospiešanai izmanto marli vai tīru audumu
4) noguldi cietušo guļus vai pozā ar asiņojošo vietu uz augšu,
5) izsauc NMP.

Žņaugs ir galējs līdzeklis, ja dzīvībai bīstamu asiņošanu nav izdevies apturēt ar citām metodēm.

10.5. Termiskie bojājumi
10.5.1. Draud pārkaršana
Veicinošie apstākļi:

• bezvējš,
• nepietiekama šķidruma uzņemšana,
• karstums,
• mitrums,
• neatbilstošs apģērbs,
• fiziska slodze.
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Ja ir šādi veicinošie apstākļi, tad jādomā, ka draud pārkaršana!

Palīdzība:
1) novieto vēsākā vietā, ēnā, pusguļus,
2) atģērb,
3) mitrini ar vēsu ūdeni pieri, kaklu, krūtis,
4) dot dzert vēsu ūdeni,
5) vēdini, dzesē, radi gaisa plūsmu.

10.5.2. Apdegumi
Palīdzība:
1) ja aizdedzies apģērbs:

• degošu cilvēku nogāz zemē,
• noslāpē liesmu ar segu vai vārtot, vai aplejot cietušo ar ūdeni,
• vari lietot speciālās ugunsdzēšanas ierīces, bet, dari to, saudzējot seju.

2) pēc iespējas ātrāk apdegušo vietu dzesē ar vēsu tekošu ūdeni vismaz 10 min.,
3) lej ūdeni starp apģērbu un ādu,
4) dzesēšanas laikā, uzmanīgi novelc cietušā apģērbu, apavus, gredzenus,
5) neplēs nost no ķermeņa piedegušos apģērba gabalus,
6) ja apdegums lielāks par cietušā plaukstu, izsauc NMP,
7) novieto cietušo siltā vietā, neļaujot atdzist organismam,
8) neatver pūšļus,
9) nepārsien.

Īpašs gadījums: elpceļu apdegums - vienmēr zvani NMP, jo draud smakšana.
Sejas apdegumu gadījumā vienmēr apdeg elpceļi.

10.5.3. Draud atdzišana
Veicinošie apstākļi:

• aukstums,
• mitrums,
• vējš,
• alkohols,
• neatbilstošs apģērbs,
• nespēja kustēties.

Ja ir šādi veicinošie apstākļi, tad jādomā, ka draud atdzišana! 
Palīdzība:
1) vienmēr izsauc NMP,
2) novieto cietušo siltā telpā vai vismaz aizvējā,
3) atbrīvo cietušo no  mitrām drēbēm, apaviem,
4) sasedz ar siltām, sausām drēbēm, un tad ietin folija segā,
5) ja cietušajam nav traucēta apziņa, dod siltus, cukurotus dzērienus,
6) nedod alkoholu,
7) bez vajadzības nekustini rokas un kājas, nemasē, nesēdini, necel stāvus,
8) ABC, ja nepieciešams

10.5.4. Apsaldējumi
Visbiežāk apsalst ausis, deguns, roku un kāju pirksti.
Apsaldētās vietas pazīmes:

• bāla āda,
• sāpes,
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• jušanas samazināšanās.
Palīdzība:
1) atģērb cieši pieguļošās drēbes, apavus,
2) ietin apsaldētās daļas sausā apģērbā,
3) nemasē, neberzē un nesildi apsaldētās vietas,
4) dod siltus, cukurotus dzērienus, 
5) nedod alkoholu,
6) vienmēr izsauc NMP.

10.6. Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi
10.6.1. Ķīmiska viela uz ādas:
1) sausu vielu nopurini,
2) skalo cietušo vietu ar vēsu, tekošu ūdeni 20 minūtes,
3) izsauc NMP,
4) pārsien ar tīru pārsēju.

10.6.2. Ķīmiska viela acī:
1) skalo traumēto aci ar vēsu, tekošu ūdeni 20 minūtes,
2) skalo tā, lai ūdens netecētu uz veselo aci,
3) izsauc NMP,
4) pārsien ar sausu pārsēju abas acis.

10.6.3. Ķīmiska viela gremošanas traktā:
1) izsauc NMP,
2) dod vēsu ūdeni, bet ne vairāk kā 200 ml,
3) neizsauc vemšanu!

Papildus informāciju var iegūt zāļu un saindēšanās informatīvajā centrā, tālr. 67042473.

10.6.4. Ieelpota ķīmiska viela:
1) Bīstami! 
 Pārvietojies drošā attālumā (svaigā gaisā) no nelaimes gadījuma vietas,
2) izsauc NMP,
3) nodrošini svaigu gaisu,
4) aprūpē un nomierini.

10.7. Ugunsgrēks ir:
- tumsa,
- dūmi un gāzes,
- karstums,

Jārēķinās ar 30 sekundēm, lai nodzēstu ugunsgrēku vai glābtos pats.

Piedūmotā telpā jāpārvietojas rāpus uz durvju pusi:
Ja durvis izrādās karstas, neatver tās,

• durvju spraugas var aizbāzt ar mitriem dvieļiem, segām vai palagiem,
• rāpo uz loga pusi, nedaudz to atver un elpojiet gaisu, atrodoties zemu pie atvērtā loga,
• lēkt augstāk kā no pirmā stāva ir bīstami, drošāk ir gaidīt palīdzību,
• liec apkārtējiem zināt, kur atrodies- izkar pa atvērto logu dvieli, palagu vai citu auduma gabalu,
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 Ja durvis nav karstas, lēni atver tās,
• atstāj dzīvokli, paņemot līdzi atslēgas,
• nemeklē degšanas perēkli,
• pamet māju pēc iespējas ātrāk,
• lieto tikai kāpnes, nekad- liftu,
• kad esi drošībā, izsauc ugunsdzēsējus, tālr. 01 vai 112.

10.8. Elektrotrauma
10.8.1. Zemspriegums (līdz 1000 V).
Palīdzība:
1) sargi sevi!
2) atslēdz strāvu!
3) ABC, ja nepieciešams,
4) Vienmēr izsauc NMP!

10.8.2. Augstspriegums (virs 1000 V).
Palīdzība:
1) netuvojies nelaimes gadījuma vietai, sargies no soļa sprieguma un elektriskā loka izlādes, 
2) vienmēr izsauc NMP , informējot par augstspriegumu,
3) ABC, ja nepieciešams tikai tad, kad atslēgta augstsprieguma strāva.

10.8.3. Zibens izraisītās traumas.
Palīdzība:
1) aizvelc cietušo no negadījuma vietas,
2) ABC, ja nepieciešams,
3) Vienmēr izsauc NMP.
Cietušais no zibens nav bīstams glābējam

10.8.4. Slīkšana
Palīdzība:
1) glāb cietušo tikai tad, ja tas neapdraud Tavu dzīvību,
2) sargies no slīkstošā tvēriena,
3) ABC, ja nepieciešams,
4) vienmēr izsauc NMP.

10.9. Traumas
10.9.1. Roku un kāju traumas:
Tās var būt:

• sasitumi,
• sastiepumi,
• izmežģījumi,
• lūzumi.

Pazīmes:
• sāpes,
• deformācija,
• nespēja kustināt locekli,
• pietūkums.

Necenties atšķirt dažādos traumu veidus!
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Vienmēr pieņem, ka trauma var būt lūzums!

Palīdzība:
Ja traumēts augšdelms vai kāja:
1) nekustini, nepārvieto,
2) sauc NMP.

10.9.2. Ja traumēts apakšdelms:
1)  fiksē roku ar diviem trīsstūrveida lakatiņiem un vari transportēt cietušo pats.
2)  saglabā traumas radīto deformāciju.
Neliec šinu!!!

10.9.3. Mugurkaula traumas
Ja nelaimes gadījumu izraisījis kāda no sekojošajām situācijām, tad pieņem, ka cietušajam var būt traumēts 
mugurkauls: 

• kritiens no augstuma,
• lēciens ūdenī,
• ceļu satiksmes negadījums,
• cietušajam uzkritis liels smagums.

Palīdzība :
1) nekustini, nepārvieto!
2) pārvieto tikai tad, ja draud briesmas dzīvībai,
3) pārvietojot, saudzē mugurkaulu,
5) vienmēr izsauc NMP.

10.9.4. Vēdera traumas:
Palīdzība: 
1) necenties ievietot izkritušos orgānus atpakaļ vēderā,
2) pārsien ar sterilu pārsēju,
3) nedod ēst, nedod dzert, nedod medikamentus,
4) novieto guļus ar valnīti zem ceļiem, vai saglabā cietušā  saudzējošo pozu
5) vienmēr izsauc NMP.

10.9.5. Slēgtas krūšu kurvja traumas:
Palīdzība:
1) novieto pussēdus stāvoklī vai noguldi slīpi uz bojātās krūšu kurvja puses,
2) izsauc NMP.

10.9.6. Galvas traumas:
Ir bīstamas, jo var izraisīt dzīvībai bīstamus traucējumus.  
Palīdzība:
1) novieto cietušo pusguļus,
2) vienmēr izsauc NMP,
3) ja cietušais vemj – pagriez uz sāniem,
4) ABC, ja nepieciešams.

10.9.7. Rīcība autoavārijas vietā
1) Ieraugot autoavāriju, novērtē situāciju un neapdraudot sevi, sāc glābšanas darbus:

• apstādini savu automašīnu drošā attālumā no negadījuma vietas,
• ieslēdz savas automašīnas avārijas gaismas signalizāciju,
• paņem automašīnas aptieciņu, avārijas zīmi,
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• novieto avārijas zīmi nepieciešamajā attālumā no negadījuma vietas.
• centies iekļūt auto salonā,
• izslēdz aizdedzi, bet atslēgu neizņem,
• centies nofiksēt automašīnu.

2) Izvērtē situāciju un cietušā stāvokli.
Atceries:

• atvērušies gaisa spilveni nav Tev un cietušajiem bīstami,
• uzmanies, ja spilveni nav atvērušies.

3) Atstāj cietušo automašīnas salonā, izņemot:
• ja ir briesmas dzīvībai,
• ja ir bezsamaņa,
• ja ir stipra asiņošana, kuru nevar apturēt transporta līdzeklī. 

4) Saudzīgi izvelc cietušo ar ‘’pērtiķa tvērienu’’(caur padusēm abām rokām satverot cietušā tālākās rokas apakš-
delmu un novietojot savu celi zem cietušā sēžamvietas),

5) Sniedz nepieciešamo palīdzību.

10.9.8. Rīcība motocikla avārijas vietā
1) Aizsargķiveri noņem ļoti uzmanīgi, saudzējot cietušā kaklu, tikai ja:

• ir bezsamaņa,
• ir asiņošana no ķiveres apakšas,
• ir vemšana,
• cietušais to grib noņemt,

2) Sniedz nepieciešamo palīdzību.

10.10. Amputācijas
Palīdzība:
1) apturi asiņošanu (cieši nosaitē brūci, žņaugs - galējs līdzeklis - dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai),
2) šoka profilakse,
3) ABC, ja nepieciešams,
4) izsauc NMP,
5) rūpējies par amputēto locekļa daļu (nemazgā to, bet ietin tīrā materiālā, ieliec plastikāta maisiņā, kuram 

apkārt ir otrs maisiņš ar ledu un aukstu ūdeni vai ievieto ledusskapja „siltākajā” daļā),
6) neļauj amputētai locekļa daļai sasalt.

Izsists zobs
Palīdzība: 
1) zobu var saglabāt turot to remdenā pienā,
2) steidzami nepieciešama stomatologa konsultācija.

10.11. Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
10.11.1. Dzīvnieku kostas brūces
Palīdzība: 
1) ja brūce neliela, nav dzīvībai bīstama asiņošana, mazgā ar ziepēm un ūdeni,
2) pārsien brūci,
3) nekavējoties nogādā cietušo medicīnas iestādē, kur var izdarīt potēšanu pret trakumsērgu.

10.11.2. Čūskas kodums
Palīdzība:
1) vienmēr izsauc NMP,
2) neliec žņaugu vai pārsējus, nesūc indi ar muti, negriez, nepiededzini,
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3) centies nekustināt sakosto ekstremitāti.
10.11.3. Insektu kodumi mutes dobumā
Bīstami! Iespējama elpceļu nosprostošanās un smakšana tūskas dēļ.
Palīdzība:
1) nekavējoties sauc  NMP,
2) dod sūkāt ledu vai maziem malkiem aukstu dzeramo,
3) dzesē kaklu no ārpuses.

10.11.4. Piesūkusies ērce
Bīstami!!! Potenciālas inficēšanās briesmas.
Palīdzība:
1) pēc iespējas ātrāk izvelc ērci,
2) ērces izvilkšanai izmanto diega cilpu vai ar speciālu ērču pinceti,
3) nesaspied ērci,
4) mazgā rokas pēc kontakta ar ērci,
5) ja neizdodas izvilkt ērci, meklē mediķu palīdzību,
6) neizmanto nekādas vielas ērces izvilkšanai.

10.12. Svešķermeņi
10.12.1. Elpceļos
Bīstami- iespējama smakšana !
Palīdzība: Ja cietušais svešķermeni pats nespēj atklepot, tad palīdzi viņam:
1) noliecot cietušā ķermeņa augšdaļu, uzsit 5 reizes starp lāpstiņām,
2) lieto Heimliha paņēmienu,
3) izsauc NMP.

10.12.2.Brūcē
Palīdzība:
1) Neizvelc svešķermeni,
2) Vaļīgi pārsien brūci kopā ar to,
3) Nepieļauj svešķermeņa iespiešanu brūcē.
Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai izmanto žņaugu, bet ne spiedošu pārsēju!

10.12.3. Acī
Palīdzība: 
Ja svešķermenis ir iedūries acī:
1) neizvelc to, 
2) uzliec pārsēju abām acīm,
3) izsauc NMP.

10.12.4. Ausī
Palīdzība: 
Ja auss ejā ir iekļuvis kukainis, tad noslīcini to, iepilinot ausī eļļu vai ūdeni.

10.13. Daudz cietušo vienlaicīgi
Uzskati - tu esi vienīgais, kas kaut ko saprot un spēj palīdzēt. Rīkojies!
Saglabā mieru! Glābjot citus, neriskē pats!
Staigājošos cietušos sapulcini atsevišķi.
1. Apskati tos, kas nekliedz (iespējama bezsamaņa).
2. Apskati tos, kas asiņo (dzīvībai bīstama asiņošana).
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3. Atrodi un organizē palīgus.
4. Sniedz pirmo palīdzību.
5. izsauc NMP.
6. Neatļauj cietušajiem atdzist.
7. Nomierini visus, neļauj izcelties panikai.

10.14. Slimības
10.14.1.Krampji
Palīdzība:
Lēkmei sākoties, pasargā no iespējamām traumām.
Lēkmes laikā:
1)  nefiksē slimo,
2)  nemēģini atvērt sakostos zobus,
3) pasargā galvu,
4) neko neliec mutē,
5) izsauc NMP.

Tikai pēc lēkmes:
1) tīri muti,
2) ABC, ja nepieciešams,

10.14.2. Sāpes krūtīs vai elpas trūkums
Palīdzība:
1)  nodrošini mieru un svaigu gaisu,
2)  palīdzi slimniekam ieņemt visērtāko ķermeņa stāvokli,
3)  palīdzi slimniekam ieņemt viņa paša jau zināmās  zāles,
4)  ABC, ja nepieciešams,
5)  izsauc NMP.

10.14.3. Sāpes vēderā
Palīdzība:
1)  nedod ēst, nedod dzert,
2)  nedod pretsāpju medikamentus, nesildi,
3)  palīdzi slimniekam ieņemt visērtāko ķermeņa stāvoklī,
4)  izsauc NMP.

10.14.4. Cukura diabēts
Cukura līmeņa pazemināšanās asinīs var izraisīt dzīvībai bīstamu stāvokli.
Apzini cukura diabēta slimniekus savu paziņu vidū!!!
Palīdzība:
1) ja slimnieks sāk justies slikti - dod cukuru saturošus dzērienus vai ēdienus (cukura aizvietotāji neder!!!),
2) izsauc NMP,
1) ja slimnieks zaudē samaņu – ABC.
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10.15. Aptieciņas saturs

Nr. p.k. Pirmās palīdzības komplekta priekšmetu
materiālu nosaukumi, izmēri, iepakojuma veids

Minimālais
skaits

1. Komplekta lietošanas pamācība valsts valodā 1

2. Vienreizējas lietošanas cimdi iepakojumā 4 pāri

3. Saspraušanas adatas 4

4. Šķēres 10 - 14 cm ar noapaļotiem galiem 1

5. Mākslīgās elpināšanas maska iepakojumā 1

6. Trīsstūrveida pārsējs 96 x 96 x 136 cm iepakojumā 2

7. Leikoplasts 2 - 3 cm spolē 1

8. Brūču plāksteri (dažāda izmēra) sterilā iepakojumā 15

9. Tīklveida pārsējs Nr. 3, 40 cm 3

10. Folijas sega - viena puse metalizēta, otra spilgtā krāsā (oranžā vai 
dzeltenā)

1

11. Marles saites 4 m x 10 cm sterilā iepakojumā 4

12. Marles saites 4m x 5 cm sterilā iepakojumā 2

13. Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā 2

14. Marles komprese 600 x 800 mm sterilā iepakojumā 1

15. Marles komprese 400 x 600 mm sterilā iepakojumā 1

16. Marles komprese (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā 5

10.16. GLĀBĒJA DROŠĪBA
1. Nebaidies sniegt palīdzību!
2. Esi piesardzīgs!
3. Atceries, ka cietušais var būt inficēts ar dažādām infekcijas slimībām (AIDS, vīrusu hepatīts u.c.)!
4. Elpinot, lieto masku!
5. Pārsienot lieto cimdus!
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11. Ierindas mācība

11.1. Termini un definīcijas
Ierinda – noteikts karavīru vai transportlīdzekļu sakārtojums kopējai darbībai;
rinda – ierinda, kurā karavīri, apakšvienības vai transportlīdzekļi stāv vienā līnijā cits citam blakus;
kolonna – ierinda, kurā karavīri, apakšvienības vai transportlīdzekļi stāv cits aiz cita:

• var būt kolonna pa vienam, diviem, trīs, četriem un vairākiem. Mazāk par 5 (pieciem) karavīriem stājas 
kolonnā pa vienam. Kolonnā apakšvienību nostāda gājienam vai izvērstai ierindai;

• kolonnas priekšējo daļu sauc par kolonnas galvgali, aizmuguri – par kolonnas galu;
kolonnas garums – attālums no kolonnas galvgaļa līdz kolonnas galam;
kolonnas sauc pēc tās apakšvienības lieluma, kas veido kolonnu, un pēc to karavīru skaita vai tās daļas lieluma, kas 
stāv kolonnas galvgalī, piemēram: rotas (vada) grupu kolonna; rotas (vada, grupas) kolonna pa divi (pa vienam);
līnija – militāro formējumu apakšvienību (vienību) vai transportlīdzekļu novietojums viens otram blakus dažādās 
ierindās un ar dažādām atstarpēm;
flangs – ierindas puse no ierindas vidus: pa labi – labais, pa kreisi – kreisais;
flanga gals – labajā (kreisajā) flangā izvietotais pēdējais karavīrs, transportlīdzeklis vai apakšvienība (vienība);
fronte – ierindas virziens, pret kuru karavīrs stāv ar seju (transportlīdzeklis – ar priekšpusi);
aizmugure – frontei pretējais virziens (ierindai aiz muguras);
špalera – ierindas veids, kurā karavīri ir izkārtoti 2 (divās) rindās ar skatu viens pret otru komandiera noteiktos 
attālumos, ņemot vērā karavīru uzdevumus un izvietošanās vietas lielumu;
divrindu ierinda – ierindas veids, kurā aiz pirmās karavīru rindas stāv otrā karavīru rinda 1 (viena) soļa vai izstieptas 
rokas, kas uzlikta uz priekšā stāvoša karavīra pleca, atstatumā. Ierindai pagriežoties, rindu nosaukumi nemainās. Ja 
kolonnu pa 3 (trīs) vai 4 (četri) apstādina un pagriež uz kreiso vai labo, izveidojas trīsrindu vai četrrindu ierinda;
slēgtā ierinda – ierindas veids, kurā karavīri vienā, divās, trijās vai četrās rindās stāv cits pie cita, atstarpe starp 
elkoņiem – plaukstas platums, apakšvienības stāv noteiktās atstarpēs, ieročus visi nes vienveidīgi, kā noteikts ar 
komandu vai pavēli;
izretinātā ierinda – ierindas veids, kurā karavīri frontāli stāv cits no cita 1 (viena) soļa vai komandiera noteiktā 
lielākā atstarpē;
izvērstā ierinda – ierindas veids, kurā apakšvienības frontāli stāv vienā līnijā (vienrindas vai divrindu ierindā vai 
kolonnā) noteiktās atstarpēs. Izvērstā ierindā stāv pārbaudēs, sadalēs, skatēs, parādēs un citos gadījumos;
gājiena ierinda – ierindas veids pārvietojoties, kurā karavīrs vai apakšvienība pārvietojas kolonnā (rindā), vai 
karavīru, apakšvienību (vienību) sakārtojums pirms pārvietošanās, kurā tie stāv kolonnās (rindās) cits citam 
aizmugurē noteiktā atstatumā;
slīps gājiens – ierindas veids pārvietojoties, kurā karavīrs vai apakšvienība pārvietojas 45˚ leņķī virzienā no frontes 
un to izpilda, puspagriežoties Gājiena solī;
kārta – karavīru secības mērvienība ierindā, kurā 2 (divi) karavīri divrindu ierindā stāv viens otram aizmugurē:

• ja divrindu ierindā aiz pirmās rindas karavīra ir brīva vieta, tad šādu kārtu sauc par nepilnu;
• karavīram izejot no ierindas priekšējās rindas, viņa vietu ieņem aizmugurē stāvošais karavīrs;

ierindā pēdējā kārta vienmēr ir pilna;
atstatums – attāluma mērvienība starp karavīriem, transportlīdzekļiem, apakšvienībām. Atstatums starp 
apakšvienībām ir attālums dziļumā no priekšā esošās apakšvienības pēdējās rindas līdz aizmugurē esošās 
apakšvienības pirmajai rindai;
atstarpe – mērvienība attālumam starp līdzās stāvošiem karavīriem, transportlīdzekļiem, apakšvienībām un 
vienībām; 
ierindas dziļums – mērvienība attālumam no priekšējās rindas (karavīra krūtīm, transportlīdzekļa priekšpuses) 
līdz pēdējai rindai (karavīra mugurai, transportlīdzekļa aizmugurei);
ierindas platums – mērvienība attālumam starp flangu galiem;
vadošais – kopējs apzīmējums karavīram, transportlīdzeklim vai apakšvienībai (vienībai), kas pārvietojas norādītā 
virzienā gājiena ierindas galvgalī. Pārējie karavīri, transportlīdzekļi un apakšvienības (vienības) savu pārvietošanos 
(virzīšanos) pieskaņo vadošajam;
noslēdzošais – kopējs apzīmējums karavīram, transportlīdzeklim vai apakšvienībai (vienībai), kas ir kolonnā 
pēdējais;
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takts – cits citam sekojošu elementu (kustību) vienmērīga atkārtošanās noteiktā secībā;
temps – mērvienība pārvietošanās norises ātrumam;
karoga grupa – kopējs apzīmējums 1 (viena) vai vairāku karognesēju un 2 (divu) karognesēja(-u) asistentu 
ierindai;
štāba grupa – kopējs apzīmējums militārā formējuma štābā dienošo karavīru ierindai.

11.2. Karavīra pienākumi
11.2.1. Pirms stāšanās ierindā:

• pārbaudīt, vai nav pielādēts ierocis un vai tas ir nodrošināts, vai ir kārtībā bruņojums, munīcija, kaujas 
tērps, individuālie aizsardzības līdzekļi, uzkabe, kaujas un cita tehnika, sakārtot matus;

• pareizi uzģērbt un sakārtot ietērpu, uzkabi, palīdzēt citiem novērst atklātos trūkumus;

11.2.2. Ierindā:
• zināt savu vietu ierindā, prast ātri, netraucējot citus, to ieņemt;
• kustībā saglabāt līdzināšanos, noteikto atstatumu un atstarpes;
• bez atļaujas nesarunāties, ievērot pilnīgu klusumu, būt uzmanīgam, ātri un precīzi izpildīt komandas un 

signālus, netraucējot citus;
• neiziet no ierindas bez atļaujas;
• slēgtā ierindā skatīties taisni uz priekšu, stāvēt nekustīgi, bet ne saspringti, ejot ieturēt soli, līdzināties 

frontāli un kārtās;
• visos apstākļos sargāt savu ieroci no bojājumiem un netīrumiem, raudzīties, lai tas vienmēr būtu lietošanas 

gatavībā;
• pildot novērotāja pienākumus, pavēles, komandas un signālus nodot saprotami, tos nesagrozot.

11.3.  Ierindas paņēmieni un karavīra pārvietošanās bez ieroča
11.3.1 Pozīcija - Pamatstāja

• pamatstājā stāv taisni un dabiski;
• papēži kopā;
• purngali vienā līnijā viens ar otru un vienādi izvērsti savilktas dūres platumā starp apavu purngalu 

iekšpusi;
• ceļgali taisni. ķermenis taisns, mazliet uz priekšu ar vienādu svaru uz abu pēdu vidusdaļu, vēders ievilkts, 

krūtis brīvi uz priekšu, pleci vienādā augstumā;
• rokas taisnas gar sāniem, dūre viegli savilkta, īkšķis pret rādītājpirksta otro locītavu, vidējais pirksts pret 

bikšu (svārku) vīli;
• zods mazliet uz augšu tā, lai galva un ķermenis veidotu taisnu līniju, skats taisni uz priekšu, nekustēties, 

būt gatavam nekavējoties izpildīt nākamās komandas vai rīkojumus.
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Pozīcija Pamatstāja formas tērpā bez ieroča ar un bez ekipējuma 

 
 Savilktas dūres stāvoklis

Pamatstāju ieņem:
11.3.1.1. Ierindā:

• pēc komandām “STĀTIES!”, “MIERĀ!”;
• ja komandieris uzrunā karavīru, kurš pirms tam stāv Stāvoklī brīvi;
• Valsts himnas izpildīšanas laikā;
• dodot komandas;

11.3.1.2. Ārpus ierindas:
• dodot un saņemot pavēles;
• nododot ziņojumus;
• dodot komandas;
• sarunājoties ar priekšnieku (ja nav dota atļauja stāvēt Stāvoklī brīvi);
• sveicināšanās laikā;
• Valsts himnas izpildīšanas laikā.

11.3.2.  Pozīcija - Stāvoklis brīvi
Lauka un ikdienas formas tērpā Stāvoklis brīvi ir līdzīgs pamatstājai, tikai kreisā kāja izvērsta plecu platumā. 
Ķermeņa svars vienādi sadalīts uz abām kājām.
Pēc komandas “BRĪVI!” stāv Stāvoklī brīvi, nekustoties no vietas un nenovēršot uzmanību. Komandas izpilde notiek 
vienā taktī. Kreiso kāju atvirza plecu platumā pa kreisi un ar visu pēdu noliek pie zemes virsmas un vienlaikus 
rokas sakrusto aiz muguras. Kreisās plaukstas delnas virspuse piespiesta pie muguras jostas vietas rajonā. Īkšķi 
sakrustoti, labais īkšķis virspusē, kreisās plaukstas pirkstu gali aptver labās rokas delnu.
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Pozīcija - Stāvoklis brīvi bez ieroča lauka un ikdienas formas tērpā

 Lauka formas cepures turēšana rokā
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11.4. Pagriezieni uz vietas
Pagriezienus uz vietas izdara pēc komandām: “Uz la – BO!”, “Pus’ uz la– BO!”, “Uz krei – SO!”, ”Pus’uz krei – SO!”, 
“Apkārt griez – TIES!”:

• pagriezienus uz labo, ,Pus’ uz labo veic uz labās kājas papēža, purngalu nedaudz paceļot, un uz kreisās 
kājas purngala, paceļot tās papēdi;

• pagriezienus uz kreiso, ,Pus’ uz kreiso, apkārt griezties – otrādi;
• pagriezienu apkārt griezties izdara caur kreiso plecu.

Pagriezienos ķermeni tur taisni ar svaru uz priekšā esošās kājas, kājas un galvu tur taisni, rokas gar sāniem.
Pagriežoties, ķermeni enerģiski pagriež attiecīgajā virzienā, pagriežoties par 90°, ja komanda “Uz labo (kreiso)!”, 
par 45°, ja komanda ”Pus’ uz labo (kreiso)!”, un par 180°, ja komanda “Apkārt griez – TIES!”
Pagriezienus izpilda divās taktīs: vispirms pagriežas uz komandā noteikto pusi vajadzīgajā leņķī un pieliek otro 
kāju, ieņemot Pamatstāju.

Pagrieziens 90° leņķī 

Pagrieziens 180° leņķī
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11.5. Pārvietošanās
Pārvietojas soļos un skriešus, sākot ar kreiso kāju.
Karavīru soļošanai izmanto šādus soļu veidus:

• ierindas soli;
• gājiena soli;
• brīvo soli;
• lēno soli;
• soli uz vietas.

Jebkurā no soļošanas veidiem pārvietošanos sāk pēc komandas, kuras pirmajā daļā nosauc soļošanas veidu, bet 
izpildes daļā – komandu: “MARŠ!” Piemēram: “Lēnā solī (brīvā solī), soļos – MARŠ!”
Ja nav norādīts konkrēts soļošanas veids, bet tikai dota komanda “Soļos – MARŠ!”, pārvietošanos sāk Gājiena 
solī.

Pagriezieni gājienā
Komandās “Uz labo (kreiso)!” izpildkomandu dod vienlaikus ar labās (kreisās) kājas nolikšanu. Pēc šīs komandas 
ar kreiso (labo) kāju sper vēl vienu soli, griežas uz purngala noteiktajā virzienā, reizē ar pagriezienu izceļ uz priekšu 
labo (kreiso) kāju un turpina gājienu norādītajā virzienā.
Pagriezienam apkārt dod komandu: “Apkārt – MARŠ!” Pēc izpildkomandas, ko dod vienlaikus ar labās kājas soli, 
ar kreiso kāju sper vienu pilnu soli, ar labo kāju sper pussoli un to noliek ar papēdi nedaudz pa kreisi no kreisās 
kājas purngala, strauji pagriežas uz abu kāju purngaliem kreisās rokas virzienā uz pretējo pusi un ar kreiso kāju 
turpina gājienu jaunā virzienā. Pagriežoties, rokas piespiež pie sāniem.
   

 Pagrieziens apkārt par 180° soļojot
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11.6. Militārā sveicināšana
Sastopoties, jaunākais dienesta pakāpē sveicina vecāko dienesta pakāpē pirmais, karavīri ar vienādām dienesta 
pakāpēm sveicina viens otru vienlaikus. Sveicinoties, karavīri izturas braši.
Sveicināšanai uz vietas sveicinātājs pagriežas pret sveicināmo personu, ieņem Pamatstāju, pieliek labo roku pie 
galvassegas tā, lai vidējais pirksts pieskartos pie cepures naga sākuma (iedomātās naga vietas – galvassegām 
bez naga) labās puses, pirksti iztaisnoti un kopā, bet elkonis – vienā līnijā un augstumā ar plecu, skatās tieši uz 
sveicināmo personu, griežot galvu līdzi tās pārvietošanās virzienam. Sveicināšanu uzsāk, kad līdz sveicināmajai 
personai ir 3-4 soļi, un pārtrauc, kad sveicināmā persona paiet garām vai apstājas.

Pozīcija - Sveicināšana uz vietas

 Pozīcija - Ierocis pie kājas lauka formas tērpā
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11.7. Iziešana no ierindas un pieiešana pie komandiera (priekšnieka)
Karavīra izsaukšanai no ierindas komandē, piemēram: “Kareivi Kalniņ! Uz trim soļiem – IZIET NO IERINDAS!” 
vai “Kareivi Kalniņ! PIE MANIS (skriešus pie manis)!” Izpildot veic šādas darbības:

• sadzirdējis savu uzvārdu, karavīrs atsaucas “Es!” un pēc komandas par iziešanu no ierindas (izsaukšanu 
pie priekšnieka) atbild: “Klausos!”, un Ierindas solī iziet no ierindas noteiktā attālumā, skaitot soļus no 
pirmās rindas, apstājas un pagriežas pret ierindu. Ja netiek norādīts soļu daudzums, tad karavīrs iziet no 
ierindas 2 (divus) soļus un pagriežas ar seju pret ierindu;

• pie priekšnieka izsauktais karavīrs sper 1 (vienu) vai 2 (divus) soļus taisni, skaitot tos no pirmās rindas, 
gājienā pagriežas uz priekšnieka pusi un pa taisnāko ceļu Gājiena solī (skriešus) pienāk (pieskrien) pie viņa, 
apstājas 2-3 soļu attālumā, ieņem Pamatstāju un ziņo, piemēram: “Kapteiņa kungs, kareivis Kalniņš 
pēc Jūsu pavēles ieradies!” Ja ierocis ir aiz muguras vai tā nav, vienlaikus ar ziņojuma sākšanu pieliek 
labo roku pie galvassegas un, ziņojumu beidzot, to nolaiž gar sānu;

• no otrās rindas izsauktais karavīrs viegli uzliek kreiso roku uz priekšā stāvošā karavīra pleca, kurš tūdaļ 
ar kreiso kāju sper soli uz priekšu, ar labo kāju – soli pa labi un ieņem pamatstāju. Kad no otrās rindas 
izejošais karavīrs ir pagājis garām, pirmajā rindā stāvošais karavīrs ar kreiso kāju sper soli pa kreisi, ar labo 
kāju soli atpakaļ un ieņem pamatstāju (stāvokli brīvi). Ja no ierindas izsauc pirmajā rindā stāvošo karavīru, 
viņa vietu ieņem otrajā rindā stāvošais;

• ja izsauc kolonnā pa divi, trīs vai četri stāvošo karavīru, viņš iziet no ierindas uz tuvāko pusi (fronti, flangiem 
un aizmuguri), iepriekš pagriežoties uz labo (kreiso) pusi, sperot soli pa labi (kreisi, aizmuguri). Ja blakus 
stāv karavīrs, viņš sper soli pa kreisi (pa labi), ar labo (kreiso) kāju soli atpakaļ un ieņem pamatstāju, palaižot 
garām no ierindas izejošo karavīru, bet pēc tam ar kreiso (labo) kāju sper soli uz priekšu, ar labo (kreiso) 
kāju – soli pa labi (kreisi) un ieņem Pamatstāju (Stāvokli brīvi).

Karavīra nostādīšanai ierindā komandē, piemēram: “Kareivi Kalniņ! Ierindā – STĀTIES!” vai tikai: “Ierindā – 
STĀTIES!”
Izdzirdējis savu uzvārdu, ierindas priekšā stāvošais karavīrs pagriežas ar seju pret priekšnieku un atsaucas: “Es!” un, 
saņēmis komandu nostāties ierindā, ja nav ieroča vai tas atrodas aiz muguras, pieliek labo roku pie galvassegas 
un atbild: “Klausos!” Pagriežas kustības virzienā, vienlaikus ar kreisās kājas nolikšanu nolaiž pussaliektu labo roku 
vidusjostas augstumā, nogājis 3-4 soļus Ierindas solī un tālāk pārejot Gājiena solī, pa taisnāko ceļu atgriežas ierindā 
un nostājas savā vietā. Priekšā vai blakus stāvošais karavīrs viņam atbrīvo ceļu augstākminētajā kārtībā.

Saņēmis attiecīgus norādījumus un atļauju iet (aiziet), karavīrs pieliek labo roku pie galvassegas un atbild: 
“Klausos!”, pagriežas kustības virzienā, vienlaikus ar kreisās kājas nolikšanu nolaiž pussaliektu labo roku 
vidusjostas augstumā un, nogājis 3-4 soļus Ierindas solī, pāriet Gājiena solī.

Izejot no ierindas, pieejot pie priekšnieka un aizejot no viņa, ieroča sākotnējais stāvoklis nemainās.
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11.8. Nodaļas ierindas
Nodaļas slēgtā ierinda uz vietas
Nodaļas slēgtā ierinda ir vienrindas vai divrindu ierinda un kolonna pa vienam vai pa divi.



77

12. Darbība ar ieročiem 

12.1. Ieroču uzbūve, tehniskie rādītāji un šaušanas pamatprincipi (AK-4)

Galvenās sastāvdaļas:
1) Stobrs, stobra kārba, liesmu slāpētājs, tēmēšanas ierīces, ligzda magazīnai un pārlādēšanas rokturis;
2) Aizslēga rāmis ar aizslēgu;
3) Šaušanas mehānisms ar pistoļveida rokturi;
4) Laide ar atgriezējmehānismu;
5) Pastobre,
6) Aptvere.

Ieroča tehniskais raksturojums
Izmantojamā munīcija: 7,62x51 mm NATO;
Darbības princips: visa ieroča atsitiena enerģijas izmantošana;
Ieroča garums: 1045 mm
Masa:   nepielādētam ierocim- 4,5 kg
 pielādētam (ar vienu aptveri) ierocim- 5,3 kg
Pielādētas aptveres masa: 0,77 kg
Stobra garums: 450 mm
Stobrā ir 4- vītnes (uz labo pusi), kuru solis ir 305 mm
Efektīvais šaušanas attālums: 400 m
Šaušanas temps: 500-650 š/m
Lodes sākumātrums: 780-800 m/s
Lodes maksimālais lidojuma attālums: 4500 m
Aptveres ietilpība: 20 patronas
Ar mehānisko tēmēkli notēmēti paredzēts šaut no: 200 līdz 500 m

12.2. Triecienšautenes izjaukšana un salikšana (AK-4)

Izjaukt triecienšauteni bez vajadzības nav ieteicams, jo tādējādi paātrinās tās detaļu dilšana un mehāniskā 
bojāšanās. Triecienšauteni izjauc daļēji, ja tā jātīra, jāeļļo un jāapskata. Pilnīgi to izjauc, ja tā ir ļoti netīra, ilgstoši 
atradusies lietu vai sniegā, mainot eļļas vai smērvielas, vai arī jāremontē.
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Triecienšautenes daļējā izjaukšana
Triecienšauteni izjauc un saliek uz galda vai tīra paliktņa; tās sastāvdaļas un mehānismi jānoliek izjaukšanas 
kārtībā; nedrīkst pielietot pārmērīgu spēku un stiprus sitienus.

Daļējās izjaukšanas kārtība:
1) Spiežot uz aptveres sprostsviras (1) vai sprostpogas, atvienot aptveri (2).Satverot un pārvelkot pārlādēšanas 

rokturi (3) uz aizmuguri (laides virzienā), pārliecināties par patronas neesamību patrontelpā. Veikt 
kontrolspiedienu.

�

Q

[

\
_

2) Izbīdīt uz sāniem divas laides priekšgalā esošās sprosttapas (1). Stingri satverot laidi (2) un velkot to uz 
aizmuguri, atvienot laidi ar atgriezējmehānismu (3) no stobra kārbas (4).

Q

[

\

_
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3) Velkot aiz pārlādēšanas roktura (1), izņemt aizslēga rāmi ar aizslēgu (2) no stobra kārbas (3).

Q

[ \

4) Izbīdīt uz sāniem šaušanas mehānisma korpusa priekšgalā esošo sprosttapu (1). Atvienot šaušanas mehānismu 
un tā korpusu ar pistoļveida rokturi no ieroča (2).

Q
[

5)  Izbīdīt uz sāniem pastobres priekšējā daļā sprosttapu (1)  un noņemt pastobri (2) no ieroča.

Q

[
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6) Atvienot šaušanas mehānismu (1) no korpusa (2). Pagriežot drošinātāju- pārslēdzēju (3) pretī pulksteņa 
rādītāja virzienā un nostādīt to vertikālā augšējā stāvoklī. Pabīdot drošinātāju – pārsdlēdzēju uz sāniem, 
atvienot to no šaušanas mehānisma korpusa. Nekustīgi turot mehānisma korpusu aiz pistoļveida roktura (4), 
satvert šaušanas mehānismu aiz gaiļa (5) un ceļot uz augšu, izņemt to no korpusa (2).

Q[

\

_

w

25. zīm.

7) Atvienot aizslēgu un belžņa ieliktni no aizslēga rāmja. Stingri turot aizslēga rāmi (1) un griežot pašu aizslēgu 
(2) pretī pulksteņa rādītāja virzienā, līdz aizslēga sprostsvira (3) atslēdzas no aizslēga (2), atvienot aizslēgu un 
belžņa ieliktni (4) no aizslēga rāmja. Izņemt belzni un belžņa atsperi (5) no aizslēga rāmja.

\_

w

Q \

[

Pēc daļējās izjaukšanas, triecienšautenes salikšana notiek atgriezeniskā secībā.
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12.3. Ieroču apkope (AK-4)
12.3.1. Vispārējie norādījumi
Triecienšautenei vienmēr jābūt tehniskajā kārtībā un gatavībā to pielietot. To panāk savlaicīgi un prasmīgi tīrot 
triecienšauteni, to eļļojot un pareizi uzglabājot.
Triecienšautenes apskatīšana ir jāveic regulāri visos gadījumos, kad tā tiek saņemta vai arī nodota glabāšanā. Kā 
primārā triecienšautenes apskatīšana notiek vizuāli. Sākumā būtu jāapskata:
• stobra stāvoklis (vai nav deformēts, vai nav redzami mehāniskie bojājumi, plaisas un nav piesārņots stobra 

kanāls);
• stobra kārba (vai nav deformēts, vai nav redzami mehāniskie bojājumi, plaisas un nav piesārņots);
• laides stāvoklis (vai nav redzami mehāniskie bojājumi, plaisas. Tā nedrīkst būt pārklāta_ ar eļļu);
• aptvere (vai nav deformēta, vai nav redzami mehāniskie bojājumi, plaisas un nav piesārņota, atloku stāvoklis 

un padevēja darbība);
• tēmēšanas ierīce (vai nav deformēta, vai nav redzami mehāniskie bojājumi, grauda un mērķekļa vēzriteņa 

stāvoklis, plaisas grauda pamatnē un nav piesārņots un fiksējas attiecīgos metros mērķekļa vēzritenis).

Veicot daļējo izjaukšanu, apskatīt pārējo mehānismu un sastāvdaļu tehnisko stāvokli un darbību.

12.3.2. Triecienšautenes tīrīšana un eļļošana
Triecienšautenes tīrīšana apakšvienībā notiek:
• sagatavojot to šaušanai;
• pēc šaušanas ar kaujas vai salūtpatronām, nekavējoties pēc šaušanas izbeigšanas šautuvē (mācību laukā), tīra 

un eļļo: stobra kārbu, stobra kanālu, aizslēga rāmi un aizslēgu; pilnīgā triecienšautenes izjaukšana un tīrīšana 
notiek pēc atgriešanās no šaušanas un vēl nākošās 3- 4 dienas;

• pēc atgriešanās no norīkojuma un lauka apmācībām;
• kaujas apstākļos un ilgstošās kaujas mācībām- ikdienas kauju un mācību starplaikos;
• ja triecienšauteni nelieto-  ne retāk kā, reizi nedēļā.
Pēc tīrīšanas triecienšautene jāieeļļo. Jāieeļļo tikai labi notīrītas un sausas metāla virsmas tūdaļ pēc tīrīšanas, lai 
nepieļautu mitruma iedarbību uz metālu.

Triecienšautenes tīrīšana un eļļošana notiek grupas komandiera tiešā vadībā. Grupas komandiera pienākums ir 
noteikt nepieciešamo triecienšautenes izjaukšanas, tīrīšanas un eļļošanas kārtību; pārbaudīt klātesošo piederumu 
stāvokli, komplektāciju un tīrīšanai lietojamo materiālu kvalitāti un dot atļauju triecienšautenes salikšanai. 
Pārbaudīt, vai triecienšautene pareizi salikta un ieeļļota.

Kazarmu, kopmītņu un nometņu izvietojumā triecienšautenes tīrīšana jāizdara uz šim nolūkam paredzētiem 
speciāliem galdiem, bet kaujas apstākļos vai lauka mācībās- uz tīriem paklājiem, dēļiem, finiera plāksnēm u.t.t.

Šautuvē pēc šaušanas triecienšautene jātīra šim nolūkam norādītās vietās ar speciālu sārmu šķidrumu vai 
šķidru ieroču eļļu. Triecienšautenes tīrīšana ar speciālajiem šķidrumiem notiek tikai virsnieku vai apakšvienības 
virsseržanta vadībā.

Dažādu gropju, rievu un urbumu tīrīšanai ērti lietot jau iepriekš individuāli sagatavotus koka irbulīšus.

12.3.3. Triecienšauteni tīra sekojošā kārtībā:
• jāsagatavo materiālus tīrīšanai un eļļošanai;
• jāizjauc triecienšautene;
• jāiztīra stobra kanāls;
• stobra kārba, aizslēga rāmis ar aizslēgu jātīra ar šķidrā ieroču eļļā vai speciālā šķidrumā samērcētu lupatiņu, 

pēc tam to rūpīgi jānoslauka ar sausu lupatiņu;
• pārējās metāliskās sastāvdaļas un mehānismu detaļas jānoslauka ar lupatiņu; ja tās ir ļoti netīras, jānotīra ar 

šķidro ieroču eļļu un pēc tam jānoslauka;
• plastmasas virsmas un sastāvdaļas apslauka ar sausu lupatiņu.
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12.3.4. Triecienšautenes eļļošana tiek darīta šādā secībā:
1) Ieeļļot stobra kanālu. Piestiprināt slauķa trosītei slauķi, un aptīt eļļā samērcētu lupatiņu ap to. No stobra resgaļa 

ievadīt slauķa trosīti ar slauķi stobra kanālā. Satverot aiz trosītes gala, viegli velkot to uz stobra tievgaļa pusi, 
iztīrīt stobru. Šāda veida darbība jāatkārto tik reizes, līdz stobra kanāla sienas vienmērīgi pārklājas ar plānu 
eļļas kārtu. Ieeļļo patrontelpu un liesmu slāpētāju.

2) Pārējās metāliskās sastāvdaļas un mehānismu detaļas:
• aizslēga rāmja un aizslēga atbalstvirsmas un vadotnes,
• izvilcēju un tā atsperi,
• aizslēga sprostsviru,
• belžņa vadošo ieliktni,
• izmetēja sviru,
• aptveres padevēju.

Ar saeļļotu lupatiņu pārklāj ar plānu eļļas kārtu. Liels eļļas daudzums sekmē netīrumu uzkrāšanos, kas var būt 
šaušanas kavēkļu cēlonis.

3) Plastmasas virsmas un sastāvdaļas nav jāieeļļo.
4) Pēc eļļošanas salikt triecienšauteni, pārbaudīt tās detaļu un mehānismu darbību, iztīrīt un ieeļļot magazīnas 

sastāvdaļas.
5) Triecienšautenes, kura tiek ienesta no sala siltā telpā, tīrīšana jāuzsāk tikai pēc 15- 20 minūtēm (pēc tam, kad 

tā ir norasojusi).

12.4. Triecienšautenes AK-4 pielādēšana un sagatavošana šaušanai 

Pirms triecienšautenes pielādēšanas, ir jāpielādē aptveres ar (atbilstoši uzdevumam) patronām.

Standarta ietilpība aptverē ir 20 patronas. Lādējot aptveres, ir rūpīgi jāseko pēc munīcijas tipa un kategorijas 
atbilstoši veicamajam uzdevumam. Kategoriski aizliegts ielādēt patronas, kuru ārējais izskats neatbilst vispārpie-
ņemtajām prasībām to izmantošanā.
Kad aptvere ir pielādēta, tā jāpievieno ierocim.

Noņemot triecienšauteni no drošinātāja (AK-4 un G-3 tipa triecienšautenes var pielādēt nenoņemot no droši-
nātāja, drošinātāja- pārslēdzēja stāvoklis var palikt nemainīgs), stingri satvert pārlādēšanas rokturi un vilkt to uz 
aizmuguri, pielādējot ieroci. 
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Kad pārlādēšanas rokturis ir atdūries (aizmugures stāvoklī), tad tas jāatlaiž, ļaujot tam brīvi atgriezties sākotnējā 
(priekšējā) stāvoklī. Ar atgriezējmehānismu dzīts, aizslēga rāmis ar aizslēgu satver patronu no aptveres, iebīda to 
patrontelpā un noslēdz to. Triecienšautene ir pielādēta. Nostādīt triecienšauteni uz drošinātāja, ja tas tiks noņemts, 
triecienšautene ir sagatavota šaušanai.

12.5. Šaušanas stāvokļu ieņemšana un šaušana
Šaušana sastāv no trim galvenajām sastāvdaļām: 
• šaušanas stāvokļa ieņemšanas, 
• šaušanas,
• šaušanas pārtraukšanas.

12.5.1. Šaušanas stāvokļa ieņemšana
Šaušanas stāvoklis ietver:
1) stāvokļa izvēli;
2) ieņemšanu;
3) ieroča pielādēšanu un nodrošināšanu.

Šaušanas stāvokļi var būt:
1) guļus; 
2) no ceļgala;
3) sēdus;
4) stāvus.

Strēlnieka ieroča pielādēšanā ietilpst:
1) ar patronām pielādētas magazīnas pievienošana ierocim;
2) pārslēdzēja nostādīšana vajadzīgajā uguns veidā;
3) aizslēga rāmja atvilkšana atpakaļ līdz galam un atlaišana;
4) ieroča nodrošināšana.

12.5.2. Šaušana
Šaušanā ietilpst:
1) mērķēkļa uzstādīšana;
2) pārslēdzēja nostādīšana vajadzīgā uguns veidā;
3) laides pielikšana pie pleca;
4) tēmēšana (mērķēšana);
5) mēlītes nospiešana;
6) ieroča noturēšana šaušanas brīdī.
Atkarībā no apstākļiem un saņemtā uzdevuma uguni atklāj pēc komandas vai patstāvīgi. Komandā uguns 
atklāšanai norāda šāvēju, mērķi, mērķēkli, mērķēšanas punktu.
Piemēram: ”Kareivim Osītim – tieši pretī egle, pa labi 20, tuvāk 50, novērotājs, četri, zem mērķa – Uguni!“
Šaujot pa mērķi līdz 300 m attālumam, mērķēkli un mērķēšanas punktu var nenorādīt.
Piemēram: “Strēlniekiem – pa uzbrūkošo ienaidnieku – Uguni!”
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12.5.3. Šaušanas pārtraukšana
Šaušanu var pārtraukt pilnīgi vai uz laiku. Lai pārtrauktu šaušanu uz laiku, tiek dota komanda: “Stāt!“, bet, ja 
šaušana notiek kustībā, tad komanda: “Pārtraukt uguni!“ 
Pēc šīm komandām:
1) atlaiž ieroča mēlīti;
2) ieroci nodrošina;
3) nomaina magazīnu (nepieciešamības gadījumā).
Lai šaušanu pārtrauktu pilnīgi, pēc komandas “Stāt!“ vai “Pārtraukt uguni!“ tiek dota komanda: “ Izlādēt!“
Pēc šīs komandas:
1) atlaiž ieroča mēlīti;
2) ieroci nodrošina;
3) mērķēkļa fiksatoru novirza uz atzīmi “P”;
4) izlādē ieroci;
5) pārbauda;
6) ierocim ar saliekamo laidi to saliek.
Lai ieroci izlādētu, nepieciešams:
1) atvienot magazīnu;
2) noņemt ieroci no drošinātāja;
3) atvilkt aizslēga rāmi, izņemt patronu no patrontelpas un atlaist aizslēga rāmi;
4) nospiest mēlīti;
5) nodrošināt ieroci.

12.6. Šaušanas noteikumi
12.6.1. Strēlnieka novērošanas vietas un ugunspozīcijas izvēle
Kaujas apstākļos strēlniekam jāiekārtojas šaušanai pēc nodaļas komandiera pavēles vai patstāvīgi, ievērojot visus 
apstākļus, apvidus īpatnības un doto uzdevumu. Ugunspozīcijas granātmetējiem un ložmetējiem jāizvēlas un 
jānorāda nodaļas komandierim.
Komandierim jānorāda:
1) sagatavošanās laiks;
2) šaušanas stāvoklis;
3) apšaudes sektors un virziens.

Pareizi izvēlētai ugunspozīcijai jāatbilst trim galvenajām prasībām:
1) priekšā jābūt labam apšaudes sektoram (novērošanai);
2) pozīcijai jāaizsargā kareivis no ienaidnieka uguns un novērošanas;
3) jābūt labai satiksmei ar aizmuguri piegādes un sakaru jautājumos, kā arī ugunspozīciju nomaiņai ar rezerves 

pozīciju.

Arī novērošanas vietai jāatbilst šīm prasībām, izņemot ieroču izmantošanas prasības, jo šeit galvenais ir novērot. 

Nepareizi ir izvēlēties pozīciju kalnu virsotnēs vai priekšmetu tuvumā, kuri izceļas uz kopējā fona.

Izmantojot aizsegam apvidus priekšmetus, pozīcija jāizvēlas labajā pusē un, ja iespējams, ēnā.
Izvēloties maskēšanās nolūkam krūmus, pozīcija jāizvēlas mazliet aiz tiem un maskēšanās nolūkam jāizmanto 
apvidū esošie priekšmeti.



85

ne

12.6.2.  Kaujaslauka novērošana
Lai kareivis sekmīgi pildītu kaujas uzdevumu, nepieciešams:
1) nepārtraukti novērot kaujaslauku;
2) ātri un precīzi sagatavot datus šaušanai;
3) prasmīgi atklāt uguni pa dažādiem mērķiem atšķirīgos kaujas apstākļos gan dienā, gan naktī;
4) svarīgus savrupus un grupveida mērķus iznīcināt ar pēkšņu koncentrētu uguni;
5) novērtēt šaušanas rezultātus un prasmīgi koriģēt uguni;
6) sekot patronu patēriņam kaujā un laikus papildināt to krājumu.

Strēlnieks novēro kaujaslauku, lai:
1) laikus atklātu pretinieka novietojumu un darbību;
2) sekotu komandiera signāliem un zīmēm;
3) sekotu savas uguns rezultātiem.

Ja nav īpaša komandiera norādījuma, tad strēlnieks novēro apšaudes sektoru 1000 m attālumā. Šaušanas sektora 
leņķis ir līdz 450.
Norādītais novērošanas sektors tiek sadalīts trīs tāluma zonās: tuvākā bīstamības zonā - līdz 200 m, vidējā zonā – līdz 
500 m, tālākā zonā - līdz 1000 m attālumam. Zonas robežas dabā tiek atzīmētas ar labi saredzamiem orientieriem.
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Novērot var, izmantojot divus paņēmienus. Ar pirmo paņēmienu apvidus tiek apskatīts tuvākajā zonā no labās 
puses uz kreiso un no tuvākiem priekšmetiem uz tālākiem. Pēc tam paškontrolei to izdara apgrieztā kārtībā. Tādā 
pašā secībā tiek apskatīta vidējā un tālākā zona, turklāt atklāti apvidus iecirkņi tiek apskatīti ātrāk.
Novērojot, sevišķa uzmanība jāpievērš aizsegtām pieejām – krūmiem, aizām, kokiem, dažādām ēkām, dūmakai, 
dūmiem un visiem objektiem, kas traucē šaušanas sektora pārredzamību.
No labās puses jānovēro tāpēc, ka parasti šauj no labā pleca un novēro ar labo aci.
Ar otro paņēmienu vispirms tiek apskatīti svarīgākie apvidus priekšmeti - ceļi, taciņas, mežmalas, dārzi, atsevišķas 
ēkas, apdzīvoto vietu nomales.
Tālskatis jāizmanto tikai atsevišķu aizdomīgu priekšmetu sīkākai izpētei, jo tā optikas atspīdums var demaskēt 
novērotāju.
Naktī novērošanai jāizmanto:
1) apgaismošanas raķetes;
2) naktsredzes ierīces;
3) citi līdzekļi (ja iespējams).

12.6.3. Mērķu demaskējošās pazīmes un to norādīšana ar dažādiem paņēmieniem
Demaskējošās pazīmes var būt:
1) atspīdums no ieročiem;
2) troksnis, motora dūkoņa;
3) jaunu priekšmetu parādīšanās; 
4) priekšmeta stāvokļa un formas izmaiņas;
5) gaismas uzliesmojums naktī utt.

8.zīm.
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Par svarīgākajiem atklātajiem mērķiem strēlniekam jāziņo komandierim un precīzi jānorāda to atrašanās vieta.

Novērošanas punktus var atklāt pēc šādām pazīmēm:
1) vienā un tajā pašā vietā parādās un nozūd cilvēki;
2) jaunu priekšmetu (celmu, akmeņu, siena kaudžu) un augu (krūmu, koku) parādīšanās tajās vietās, kur to agrāk 

nebija;
3) maskēšanās priekšmetu izmaiņas (novītuši koki, zāle, zari).
Novērotājus kokos nosaka pēc tumša plankuma uz zemes fona, pēc kāpnēm, bezvēja laikā pēc zaru kustēšanās, 
ziemā pēc tā, ka koku zaros nebūs sniega, bieži pēc optisko ieroču periodiska atspīduma, novērotājiem tās grozot 
novērošanas sektorā.
Ložmetēja ugunspozīcijas var atklāt:
1) pēc slikti maskēta, uz priekšu izvirzīta ierakuma;
2) pēc munīcijas pienesēja kustībām;
3) pēc metālisko daļu atspīduma;
4) pēc ložmetēja priekšā iztīrītā apšaudes sektora.
Šaujošs ložmetējs tiek atklāts pēc mazliet redzamās, pulsējošās gaišās dūmu strūklas, tumsā - pēc šāvienu uzlies-
mojumiem.
Tankus un pašgājējus lielgabalus atklāj:
1) dienā – pēc putekļiem, ko tie saceļ pārvietojoties;
2) pēc kāpurķēžu žvadzoņas un dzinēju dobjās rūkoņas;
3) ieraktu tanku – pēc raksturīgā torņa apveida.
Nocietinātus ugunspunktus parasti ierīko kalnu nogāzēs, mežmalās, ceļu krustojumos, ēku pagalmos. Līdz uguns 
atklāšanai tie parasti ir nomaskēti, kā vietējie priekšmeti vai aizklāti ar vairogiem. Šāviena troksnis ir dobjš.

Mērķa norādīšanas metodes
Virziena metode (tiešā)
Novērošanas sektora platums ir 1800. Taisna līnija frontālā virzienā tiek uzskatīta par sektora vidu. Mērķa norādīšanai 
tiek izvēlēts kāds labi saredzams priekšmets mērķa tuvumā un norādīta mērķa atrašanās vieta. 

Piemēram: “Māja pa kreisi, trešo daļu no tās – ienaidnieks!”
Orientieru metode
Mērķa norādīšanai tiek nosaukts atsevišķs atskaites punkts.

Piemēram: “Priekšā bērzs, kreisajā pusē - ienaidnieks!”
Pulksteņa metode
Taisne frontālā virzienā ir vērsta uz plkst. 12.
Roku metode
Mērķa norādīšanai tiek norādīts kāds objekts vai priekšmets, un ar rokas pirkstu palīdzību noteikta mērķa atrašanās 
vieta.

Piemēram: “Pa labi lielais ozols, divus pirkstus pa kreisi – ienaidnieks!”
Ar trasējošām lodēm
Ar tālskati

No zināma orientiera mērķa atrašanās vietu norāda tūkstošdaļās.

12.6.4. Mērķu izvēle
Strēlnieks parasti šauj pa:
1) kustīgiem mērķiem;
2) lielgabalu un ložmetēju apkalpēm;
3) kareivju grupām;
4) atsevišķiem cilvēkiem.
Strēlnieks uguni atklāj pēc komandiera pavēles “Uguni!”, bet, ja strēlnieks šauj patstāvīgi, tad atkarībā no situācijas 
un mērķa stāvokļa. Visizdevīgākais uguns atklāšanas moments ir tad, kad uguni var atklāt no neliela attāluma, kad 
mērķis labi saredzams, kad sablīvējas, pavērš savu flangu vai pieceļas visā augumā.



88

Mērķi var būt tādi, kuri:
1) ir nekustīgi;
2) parādās īsu laiku;
3) pārvietojas (helikopteri, motocikli, velosipēdi, automašīnas).

Kustība var būt dažāda - līkloču, noteiktā leņķī slīpa.
Strēlnieks parasti atklāj uguni grupas vai vada sastāvā. Pirmkārt, viņš iznīcina komandiera norādītos mērķus vai 
izvēlas tos pats, ja komandas nav.
Vispirms jāiznīcina svarīgākie un bīstamākie mērķi. Strēlniekam svarīgākie mērķi ir:
1) lielgabalu un ložmetēju apkalpes;
2) pretinieku komandieri;
3) novērotāji;
4) snaiperi.
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13. Individuālās lauka kaujas iemaņas

13.1. Ekipējuma sagatavošana
Pirms uzdevuma izpildes ir jāpārliecinās, vai ierocim 

• ir pilna komplektācija;
• ir tīrs stobrs, aizslēgs, šaušanas mehānisms; 
• mehānisms strādā visos šaušanas režīmos;
• nav bojātas tēmēšanas ierīces;
• aptveres ir tīras un patronu padevējatspere ir darba kārtībā;
• ir atbilstošas patronas, bez redzamiem bojājumiem.

Uzkabei un mugursomai jāpārbauda:
• visas siksnas, rāvējslēdzēji, saspraudes, sprādzes, ja nepieciešams, jānovērš bojājumi;
• jānostiprina ekipējuma sastāvdaļas tā, lai tās nenokristu un neradītu troksni, ja nepieciešams, jānostiprina 

tās ar auklām vai līmlenti, jo var nākties pārvietoties gan skriešus gan guļus stāvoklī;
• jācenšas sakārtot uzkabi tā, lai tajā justos ērti;
• pirms ekipējuma salikšanas somā jāieliek ūdens necaurlaidīgs maiss, lai iekrītot ūdenī, tās saturs 

nesamirktu;
• mugursomas saturu sakārtot tā, lai visvairāk nepieciešamais konkrētā uzdevuma veikšanai būtu virspusē, 

piemēram, munīcija, bet apakšpusē -rezerves drēbes;
• pārbaudīt savu bruņucepuri, pielāgojot to galvas izmēram.

13.2. Individuālā maskēšanās
Galvenās demaskējošās pazīmes, jeb lietas, kas mūs var atklāt pretiniekam ir
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Maskējot jebkuru objektu vai ierakumu, ir jācenšas:
• pielāgoties apkārtnes fonam;
• noslēpt objekta raksturīgākās līnijas;
• ar dažādiem materiāliem pārveidot objekta formu.
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Var pagatavot bruņucepurei apvalku no veca formas tērpa, tīkla vai cita materiāla

Ar audumu vai citu materiālu var izmainīt bruņucepures siluetu

Var iestiprināt bruņucepures tīklā apvidum raksturīgus augus un citus priekšmetus

Ar krāsu var novērst sejas gaišumu

Ar tumšo krāsu var pārveidot savas sejas kontūras

Var iekrāsot pārējās sejas daļas

Maskējot seju, var izmantot maskēšanās krāsu, ogli, kvēpus, dedzinātu kaļķi. Nevajadzētu aizmirst maskēt arī 
kakla daļu, ausis, plaukstas.

Neaizmirsti palīdzēt biedram!

Auguma un ekipējuma maskēšana.
Neskatoties uz to, ka formas tērps, uzkabe, soma ir maskēšanās krāsā, tos papildus maskē, lai pilnīgāk iekļautos 
apkārtnes ainavā:
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• vispirms jāizvērtē, kuras ekipējuma daļas rada siluetu, ēnu, spīdumus, troksni;
• izvēlēties un lietot maskēšanās materiālus, kuri iekļaujas apkārtējā vidē;
• izmanto zāli, lapas, krūmus, egļu zarus, kas atrodas šajā apvidū;
• maskējuma nostiprināšanai lietot gumijas vai auklas;
• maskējums nedrīkst traucēt brīvi rīkoties ar ekipējumu, kā arī brīvi pārvietoties;
• ja nepieciešams maskēt ieroci, bet maskējums nedrīkst aizsegt tēmēšanas ierīces, kā arī traucēt ieroča 

kustīgo daļu pārvietošanos;
• sniegā lietot baltu maskēšanās tērpu;
• Jāatceras, ka neviens nemaskējas kustībai, bet gan stacionārai pozīcijai.

Par daudz maskējies 

kareivis. Apgrūtināta 

pārvietošanās un 

darbošanās ar 

ekipējumu. Atgādina 

staigājošu krūmu

Pareizi 

maskējies 

kareivis saplūst 

ar apkārtējo 

vidi

Par maz 

maskējies 

kareivis ir 

labs mērķis 

pretiniekam

Vasaras un ziemas 

maskēšanās tērpi

13.3. Higiēnas prasības lauka apstākļos
Lai karavīrs varētu ilgstoši pildīt savus pienākumus lauka apstākļos, svarīgi ir ievērot personīgo higiēnu. Tas ļaus 
izvairīties no dažādām slimībām.

Personīgā higiēna
• Matiem jābūt īsi apgrieztiem, lai tie nepieciešamības gadījumā netraucētu sniegt palīdzību, atrast un 

dezinficēt brūci. Tie regulāri jāķemmē, lai izvairītos no parazītiem. Jāmazgā vismaz vienu reizi nedēļā. 
• Seja jāmazgā katru dienu un bārda jādzen regulāri, lai garantētu svaigumu un ādas tīrību. Dezinfekcijai 

jāizmanto spirts vai spirta salvetes nevis odekolons.
• Zobi jātīra regulāri, lai novērstu mutes dobuma infekcijas un zobu sadrupšanu. Sevišķi uzmanība jāpievērš 

smaganu un zobu savienojuma vietām. Ja iespējams, zobi jātīra pēc katras ēdienreizes.
• Ķermenis jāmazgā katru dienu, īpaša uzmanība jāpievērš roku locītavām, padusēm, kājstarpei. Šīs vietas 

sa karst, paliek mitras un ja tās netiek regulāri mazgātas, tad uz tām var veidoties tā saucamās sēnītes. 
Katrs no brā zums ir jāapmazgā vismaz ar ūdeni un jāuzliek plāksteris. Vienmēr kad ir iespēja jānomazgājas 
pilnī bā. 

• Ļoti svarīgi ir uzturēt kājas veselas. Katrs zina, cik sāpīga ir kaut neliela tulzna uz tām. Kāju pēdas regulāri 
jāapskata, jāmazgā, jāuztur tīras un sausas – jālieto speciāls kāju pulveris. Nagi jāapgriež un jāiztīra no 
netīrumiem. Tie nedrīkst ieaugt ādā. Zeķes jāmaina katru dienu. Zābakiem noteikti jāatbilst jūsu kāju 
izmēram. Zābaku pēdiņas pēc nepieciešamības ir jāmaina ar mīkstākām, lai pēdas labāk masētos. Kad 
iespējams, ir jāatšņorē zābaki un jāatbrīvo kājas.
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Smagākās taktiskās situācijās karavīram jāspēj nomazgāt visu ķermeni  vienā litrā ūdens.
Pārtika un ūdens

• pirms gatavot pārtiku ir jānomazgā rokas;
• jālieto tikai izsniegto pārtiku, nekad nedrīkst lietot nezināmas izcelsmes pārtikas produktus;
• jādzer tikai izsniegtais ūdens;
• pēc katras ēdienreizes jāmazgā, jādezinficē trauki un ēšanas piederumi; 
• nedrīkst atstāt pārtiku daļēji apēstu tālākai glabāšanai, jo tā var sabojāties, ja tas tomēr nepieciešams, tad 

tā jāglabā plastmasas maisiņā un neilgu laiku.
Ja nav ūdens, var izmantot kādas ūdenskrātuves ūdeni, bet obligāti jālieto ūdens attīrīšanas tabletes. Ūdens jāvāra 
vismaz 10 minūtes, tad jānosmeļ putas, tikai pēc tam to var lietot uzturā.

13.4. Reakcija uz apšaudi un aizsega ieņemšana
Pārvietojoties apvidū, vienmēr jābūt gatavībā, ka pretinieks jūs novēro un jebkurā mirklī var atklāt uguni. Tāpēc 

reaģējot uz pretinieka šaušanu, parasti jāveic šādas darbības:

• Pēc šāviena nekavējoties jānokrīt zemē

• Jāatrod tuvākais aizsegs un jāpārvietojas līdz tam pēc iespējas zemāk

• No aizsega jāmēģina noteikt pretinieka atrašanās vieta un ar kādu no mērķa norādes metodēm jāpaziņo 
to pārējiem karavīriem
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13.5. Uguns pozīcijas iekārtošana
No tā, kā karavīrs iekārtojis savu šaušanas pozīciju, ir atkarīga viņa spēja iznīcināt pretinieku, kā arī aizsargāt sevi 
no pretinieka uguns. Lai aizsargātos no pretinieka tiešās un netiešās uguns, ir nepieciešams veidot ierakumus. 

Katram karavīram ierakums jāpielāgo savam izmēram, tāpēc norādītie izmēri ir aptuveni

Ierakuma rakšanu parasti veic šādā secībā:
1) Pirms rakšanas komandierim jānorāda ierakuma vieta, iespējamais pretinieka tuvošanās virziens un 

šaušanas sektors.
2) Jāizmēra laukums, kurš tiks izrakts ar aprēķinu, lai ierakumā ietilptu pats un ekipējums.
3) Jānoņem velēna no tās vietas, kur paredzēts ierakums un uzbērums. Velēnu vēlāk var izmantot 

maskēšanai.
4) Rokot ierakumu, uzbērumu jāsāk veidot priekšpusē, gadījumā, ja pretinieks parādās ātrāk, jo tad būs 

iespē jams aiz tā paslēpties. Vaļņa biezums vismaz 60-80 cm. (Smiltis aiztur lodes vislabāk, kūdras augsne 
vissliktāk).

5) Kad priekšējais uzbērums izveidots, jāveido sānu uzbērumi, atstājot spraugas, lai nepieciešamības 
gadījumā var šaut uz sāniem.

6) Starp uzbērumu un ierakumu jāatstāj vieta, kur novietot granātas, aptveres un citu kaujai nepieciešamo.
7) Uzbērumi pēc iespējas jānoblietē un jānomaskē ar sākumā noņemto velēnu.
8) Nedrīkst bojāt apkārt esošos augus u.c., kas var demaskēt ierakumu.
9) Ja pozīcija ir pareizi izveidota, to labākajā gadījumā var pamanīt tikai no 50 m attāluma.

13.6. Mērķa norādīšana apvidū
Precīza un savlaicīga mērķu noteikšana kaujā ir veiksmīgas operācijas pamats. Kļūdaini nosaucot mērķi, var zaudēt 
ne tikai munīciju, bet tādējādi pretinieks precīzāk var noteikt mūsu atrašanās vietu.
Mērķa noteikšanas metodes
• TIEŠĀ METODE – izmanto, lai noteiktu labi saskatāmus mērķus.
 Izmantojot tiešo metodi, norāda:

• Attālumu  (m)
• Virzienu uz mērķi
• Mērķa aprakstu

Piemēram: „200 – puse pa kreisi  - pretinieka strēlnieks”.

Precīzākai noteikšanai var lietot arī „Nedaudz”, „Viena ceturtdaļa” vai „Trīs ceturtdaļas” pa labi vai pa kreisi.

• ORIENTIERA METODE – lieto grūtāk pamanāmu mērķu noteikšanai un var izmantot kopā ar tiešo metodi. 
Orientieris var būt viss labi redzamais apvidū – stabs, koks, paugurs, ēka, meža stūris, dīķis u.t.t..
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Piemēram: „300 – jaunaudze – nedaudz pa kreisi – neliels krūms.

• PULKSTEŅA METODE – metodes pamatā ir iedomāta pulksteņa ciparnīca, kas novietota apvidū ar orientieri 
centrā. Grūtāk pamanāmu mērķu noteikšanai var izmantot orientiera metodi kopā ar pulksteņa metodi. 
Nosakot mērķa attālumu, orientieri un mērķa atrašanās vietu, tiek nosaukta atbilstoša pulksteņa ciparnīcas 
vieta.

Piemēram: „300 – tornis – pa labi – uz pulksten 4 – neliels krūms”.

• ROKA LEŅĶA METODE – grūti atpazīstami mērķi lielākā attālumā un arī netiešās uguns mērķi var tikt norādīti, 
izmantojot orientieri kopā ar rokas leņķi.

Piemēram: „400 – meža stūris – pa labi 60 miljēmas”

Rokas leņķi nolasa, izstiepjot uz priekšu roku pleca augstumā un aizverot vienu aci. Leņķa nolasīšanai izmanto 
pirkstu kombināciju, pirkstu kauliņus un dūri. 

13.7. Roku signāli
Kaujas signāli ir kluss informācijas nodošanas līdzeklis, kas regulāri jāvingrina. Pirms signāla došanas vada/nodaļas 
uzmanība tiek piesaistīta ar šādiem paņēmieniem:
a. Skaļš svilpiens (tikai kaujas kontakta laikā);
b. Klikšķis ar pirkstiem;
c. Klauvējiens ar pirkstu kauliņiem pie ieroča laides;
d. Kluss svilpiens.

SAGATAVOTIES 

KUSTĪBAI. Rokas kustība 

kā griežot automobiļa 

iedarbināšanas kloķi.

IZVĒRSTIES (Deploy). 

Roka ar vaļēju plaukstu 

brīvi tiek šūpota gar 

sāniem uz priekšu un 

atpakaļ. Ja nepieciešams 

izvērsties uz citu flangu, 

komandieris to norāda 

ar pirkstu pēc signāla 

pabeigšanas.

UZ PRIEKŠU vai SEKOT 

MAN. Roka tiek šūpota 

gar sāniem no aizmugures 

uz priekšu.

STĀT/ATPŪTA. Delna 

tiek pacelta pleca līmenī. 

Apstāšanās ilgumu parāda 

ar pirkstiem. Ar pirkstu 

norāda atpūtas vietu.

ATPAKAĻ vai 

GRIEZTIES APKĀRT. 

Apļveida kustības ar roku 

gurna augstumā

TUVĀK vai PIE MANIS. 

Pēc apļošanas gurnu 

augstumā plauksta tiek 

novietota uz galvas, 

elkonis sāniski. Ar pirkstu 

norāda TV.
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SKRIEŠUS. Dūre tiek 

vicināta starp plecu un 

augšstilbu.

SAMAZINĀT ĀTRUMU. 

Roka sāniski, plauksta uz 

leju, lēna kustība uz augšu 

un leju, plaukstas locītava 

brīva.

GULTIES/

DESANTĒTIES.

Divas vai trīs vieglas 

kustības ar atvērtu delnu 

uz leju.

ATLIKT/IZSLĒGT 

DZINĒJU.

Apakšdelmu ar atvērtu 

delnu vicina gar ķermeni 

paralēli zemei.

REDZAMS/IESPĒJAMS 

PRETINIEKS. Dūre ar 

īkšķi norāda uz leju.

PRETINIEKS NAV 

REDZAMS/ TĪRS. Dūre 

ar īkšķi norāda uz augšu.

LOŽMETĒJS 

(LOŽMETĒJU GRUPA). 

Dūre pacelta pleca 

augstumā.

IZLŪKU GRUPA. Dūre ar 

rādītājpirkstu uz augšu.

UGUNS GRUPA . 

“Uzvaras” zīme – pacelta 

dūre ar rādītājpirkstu 

un otro pirkstu V burta 

veidā.

MĪNMETĒJS. Turot ieroci 

vertikāli, imitē mīnmetēja 

lādēšanu.

GRANĀTMETĒJS. Ieroci 

uzliek uz pleca, imitējot 

granātmetēju.

NODAĻAS 

KOMANDIERIS. Divi 

izplesti pirksti uz rokas 

(imitē kaprāļa uzšuves).

 

VADA KOMANDIERIS. 

Divi izplesti pirksti uz 

pleca (imitē leitnanta 

zvaigznes).

DOT ATBALSTA 

UGUNI. Tēmē ieroci uz 

mērķi. 

ŠĶĒRŠĻI/ŠĶĒRSOŠANA/ 

CEĻU KRUSTOJUMS. 

Rokas sakrustotas uz 

krūtīm. Apzīmējot ūdens 

šķērsli, izdara viļņveida 

kustības.

MĀJA/ĒKA. Rokas 

savienotas apgriezta V 

burta veidā, imitējot jumta 

kori.
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IZLŪKOŠANA. Roka tiek 

turēta pie acīm, imitējot 

tālskata lietošanu.

UZBRUKUMS. Cērtošas 

kustības ar plaukstas malu 

uzbrukuma virzienā.

PIEVIRZĪTIES. Delna 

ar izplestiem pirkstiem, 

lēns rokas vēziens 

nepieciešamās kustības 

virzienā.

VEIDOT SLĒPNI. Roku 

aizliek priekšā sejai, pēc 

tam ar pirkstu norāda 

slēpņa vietu.

SASTINGT UN 

KLAUSĪTIES. Delna 

pielikta pie auss.

PAVĒLES GRUPA. Pirksti 

kopā, to kustības īkšķa 

virzienā (runāšanas 

imitācija).

NO LABĀ/KREISĀ 

FLANGA. Lokveida rokas 

vēziens plānotajā virzienā.

UGUNS UN KUSTĪBA. 

Ar vienu roku veic 

apļveida kustības priekšā.

IZRETINĀTIES. 

Plaukstas saskaras pie 

ieroča un vairākas reizes 

tiek pietuvinātas un 

attālinātas.

KOLONNĀ PA VIENAM. 

Viena taisni izstiepta roka 

pacelta uz augšu.

KOLONNĀ PA DIVI. 

Abas rokas taisni 

izstieptas paceltas uz 

augšu.

ĶĪLIS. Abas rokas 

izstieptas atpakaļ vai uz 

priekšu aptuveni 45˚ leņķī. 

Roku virziens norāda ķīļa 

virsotni (uz priekšu vai 

atpakaļ). 

ĶĒDE. Rokas tiek 

izplestas uz sāniem, 

norādot, kurā virzienā 

jādodas ložmetēju grupai.

RIŅĶVEIDA/

PERIMETRA 

AIZSARDZĪBA. Ar uz 

augšu paceltu roku izpilda 

apļveida kustības virs 

galvas.
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13.8. Taktiskā pārvietošanās
Atkarībā no situācijas un aizsega augstuma izmanto dažādus pārvietošanās veidus apvidū. 

Līšana

Rāpošana Velšanās

Patrulēšana
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13.9. Taktiskā pārvietošanās nodaļas sastāvā
Taktiski pārvietojoties apvidū, nodaļas sastāvā jāizmanto tā saucamo formāciju.

Kolonnā pa vienam

To izmanto, pārvietojoties pa šaurām vietām, bieziem mežiem, grāvjiem, gar upēm, ierobežotas redzamības 
apstākļos u.c..

Kolonnā pa divi

To izmanto, pārvietojoties pa ceļiem, platām stigām, pārvietojoties naktī.

Ķēde

To parasti izmanto, kā starta bāzi trieciena formācijā - uguns un kustības izpildei, kā arī pielieto meža ķemmēšanā 
meklējot pretiniekus, pretinieka avarējušās lidmašīnu apkalpes u. c.. Plaši izmanto miera laikā, meklējot pazudušus 
cilvēkus, nomaldījušos sēņotājus, ogotājus.

Ķīlis

To izmanto, kā labāko formāciju, pārvietojoties pa atklātu apvidu - pļavām, ganībām, izcirtumiem u.c.
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14. Sakaru līdzekļi

14.1. HARRIS tipa rācijas
14.1.1. Radiostacija RF-5800H-MP

Radiostacijas RF-5800H-MP priekšējais panelis

1) J2 – GPS antenas pieslēgligzda;
2) J1 – garnitūras pieslēgligzda;
3) Vadības paneļa ekrāns;
4) J18 – nākotnes vajadzībām paredzēta ligzda;
5) J7 – antenas pieslēgligzda;
6) Zemējuma spaile;
7) J6 – ārējo iekārtu pieslēgligzda;
8) Funkciju slēdzis;
9) Vadības panelis (KDU);
10) J3 – datu pārraides pieslēgligzda.

Radiostacijas RF-5800H-MP tehniskie dati
Funkcijas Apraksts

Frekvenču diapazons 1,6 MHz – 59,999 MHz ar soli 100 Hz

Darba veidi FIX, HOP, ALE un 3G

Modulācija LSB, USB, AME, CW un FM

Iepriekšnoteikti kanāli 200

Iepriekšnoteikti sistēmas uzstād. 75, pilnīgi programmējami

Iekšējais tests pilns tests līdz moduļa līmenim

RF ieejas/izejas impedance 50 omi, nesimetriska

Ieejas jauda 26 V nominālais spriegums, darbība iespējama no 23 V līdz 30 V, 
kad spriegums sasniedz 21 V radiostacija izslēdzās

HUB 3,6 V atmiņa ievadīto lielumu saglabāšanai, kad stacija izslēgta

Apkārtejās vides temperatūra No - 40o C līdz + 70o C

Svars 4,5 kg bez baterijām
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14.1.2. Radiostacija RF-5800V-MP

Klausules/datu ligzda Vadības pults un ekrāns
Funkciju slēdzis

Antenas ligzda

GPS antenas ligzda Datu un vadības ligzda

Radiostacijas RF-5800V-MP augšējais panelis

Radiostacijas RF-5800V-MP tehniskie dati
Funkcijas Apraksts

Frekvenču diapazons 30.0 MHz līdz 107.99999 MHz fiksēto un lēkājošo frekvenču tīklos

Darbības veidi FM, FSK, CVSD Voice, TCM

Kanālu uzstādījumi 25 pilnīgi programmējami

RF ieejas/izejas impedance Nomināli 50 omi. nesimetriska

Barošana +23 V līdz +30 V līdzstrāva

Raidītāja izejas jauda 1, 4 vai 10 vati, 1, 10 vai 50 vati ar ieslēgtu ārējo pastiprinātāju

Darba temperatūras -40o C līdz +70o C

Izmēri 
(ar bateriju nodalījumu)
(bez bateriju nodalījuma)

19,6 W x 33,0 D x 8,1 H cm
19,6 W x 20,8 D x 8,1 H cm

Svars 3,4 kg bez baterijām

Augstums Var uzglabāt 5 km augstumā 1 stundu, pēc MIL-STD-810E

Dziļums Divas stundas viena metra dziļumā, pēc MIL-STD-810E

14.2. Sakaru pārbaudes veikšana
Pirms uzturēt regulārus sakarus radiotelefona ķēdēs, vispirms ir jānoskaidro, vai ir iespējams kontakts ar otru 
staciju, vai sakari ir iespējami. Jāveic sakaru pārbaude. To paziņo ar provārdu SAKARU PĀRBAUDE. Par sakaru 
kvalitātes novērtēšanu - pielikumā 2.
14.2.1. Sakaru pārbaudi parasti veic TGS (tīkla galvenā stacija).
14.2.2. Atsevišķos gadījumos sakaru pārbaudi var veikt pakļautā radiostacija (pēc radiostacijas remonta, pēc 
stacijas nomaiņas u.c.).
14.2.3. Sakaru pārbaude notiek tāpat kā korespondenta izsaukšana, tikai pirms vārda KLAUSOS jānosauc provārds 
SAKARU PĀRBAUDE.
14.2.4. Atbilde uz sakaru pārbaudi it tāda kā uz izsaukumu, tikai tiek paziņots par sakaru kvalitāti.

Piemērs A:
Z4D raida (tīkla izsaukums):

Tango Viens Papa - ŠEIT Zulu Četri Delta - SAKARU PĀRBAUDE -KLAUSOS.
 Pakļautās stacijas atbild alfabēta kārtībā:

ŠEIT Alfa Viens Bravo - TEICAMI - LĪDZ.
ŠEIT Delta Deviņi Alfa - TEICAMI - LĪDZ.
ŠEIT Kilo Divi Lima - LABI  SAPROTAMI - LĪDZ.

Z4D raida:
ŠEIT Zulu Četri Delta - visiem TEICAMI - LĪDZ.

Ja sakaru kvalitāte ar dažādiem korespondentiem būtu atšķirīga, tad TGS paziņotu to katram korespondentam. 
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14.3. Ziņojuma pieņemšana un nodošana ar sakaru līdzekļu palīdzību
• Lai efektīvi izmantotu sakaru laiku, visi ziņojumi pirms raidīšanas vispirms ir jāuz rak sta. 
• Radiotelefona raidījumiem jābūt pēc iespējas īsiem un kodolīgiem, taču saprotamiem. Standarta 

frazeoloģijas (provārdu) pielietošana saīsina ziņojumu.
• Radiotelefona raidījumiem jābūt skaidriem, ar dabisku uzsvaru katrā vārdā, izņemot skaitļu izrunu 

šifrogrammās, un jārunā dabiskās frāzēs, nevis vārdu pēc vārda.
• Ja tas ir tehniski realizējams, operators ziņojuma raidīšanas laikā veido pauzi pēc katras dabiskās frāzes un 

pārtrauc raidīšanu īslaicīgi, lai atļautu citai stacijai pārtraukt, ja nepieciešams.
• Lai netraucētu esošos sakarus, operators pirms sākt raidījumu, ieklausās, vai sakaru kanāls ir tīrs.
• Pirms raidīšanas stacijai nepieciešams veikt testu vai noskaņot raidītāju.

14.4. Sakaru līdzekļu pārraides kvalitātes traucējošie faktori
Uztverošajā antenā bez derīgā signāla vienmēr iespējami arī traucējošie signāli. Traucējošo signālu avoti iedalās 
iekšējos un ārējos.
Ārējie traucējumi – atmosfēras traucējumi, citas radiostacijas, kas strādā tuvās frekvencēs, rūpnieciskie 
traucējumi.
Iekšējos traucējumus rada elektronu haotiskā kustība radiostacijas shēmas elementos.

Aizsardzībā pret ārējiem trokšņiem izmanto antenas ar izteiktu virziendarbības diagrammu un lielu pastiprinājuma 
koeficientu.
Radiostacijai jāatrodas pēc iespējas tālāk no elektropārvades un gaisa telefonu līnijām (vismaz 150…200 m), 
ieslēgtām iekārtām (motori, ģeneratori, transformatori u.c.), kas rada elektriskus traucējumus, tie nedrīkst atrasties 
starp radiostaciju un korespondentu.
Stipri šķēršļotā apvidū radiostaciju izvieto paugura vai virsotnes nogāzē, kas vērsta korespondenta virzienā, 
gravās, ieplakās un bedrēs – nogāzē, kas atrodas pretēji korespondenta virzienam, mežā – klajumos, izcirtumos 
un stigās tā, lai atklātā virsma būtu uz korespondenta pusi. Jāņem vērā, ka gar upēm un ezeriem radiosakaru 
attālums ievērojami palielinās.

Sliktu sakaru cēloņi var būt sekojoši:
• pārāk liels attālums starp radiostacijām;
• slikti izvēlēta radiosakaru vieta vienā vai otrā sakaru ķēdes galā;
• teritorija – pauguri, pakalni un citi dabiskie šķēršļi;
• negaiss, stiprs lietus vai sniegs pie lieliem sakaru attālumiem;
• trokšņi vai savstarpējie traucējumi;
• nepietiekama raidītāja jauda;
• defekti radiostacijā, nepietiekami uzlādēti akumulatori;
• nepietiekama radiostacijas jutība;
• neefektīva antena;
• radiostacija nav noskaņota;
• neprecīzi iestādīta frekvence.

Ja sakari apgrūtināti, par to jāziņo komandierim.
Ja rodas tehniskas problēmas, vēlreiz rūpīgi jāizlasa radiostaciju vai telefona aparātu lietošanas 
instrukcijas.

14.5. Sakaru veidi un to izmantošanas iespējas
Mūsdienu kaujas laukā komandiera iespējas nodot informāciju saviem spēkiem var kritiski ietekmēt kaujas 
iznākumu. Uzticami, elastīgi, vienkārši un atbildīgi sakaru tīkli ļauj komandierim efektīvi īstenot savus operāciju 
plānus. Militārie sakari ir informācijas apmaiņa starp korespondentiem (no vienas personas vai vietas uz otru) 
militārās organizācijās karadarbība, mobilizācijas periodā, kā arī dažādu mācību laikā un miera laika apstākļos.  
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Metodes, kuras lieto, lai novadītu informāciju no vienas personas vai vietas uz otru, sauc par sakaru veidiem. 
Militāro sakaru veidi:
1) pasta-kurjera sakari;
2) vizuālie un skaņas sakari;
3) elektrosakari.
Elektrosakaru veidi :

• vadu sakari;
• radio sakari;
• optiskie vadu sakari

Militāros sakarus raksturo:
Pirmkārt, augsta mobilitāte un operativitāte. Kaujas laikā strauji mainās operatīvā situācija, līdz ar to mainās 
komandpunktu ( KP ) un sakaru mezglu dislokācijas vietas. Daudzos gadījumos KP (sakaru mezgli) atrodas 
automobiļos, bruņu-transportieros un to pārvietošanās laikā jānodrošina nepārtraukti sakari ar pakļautām 
apakšvienībām un augstākstāvošiem štābiem. Sakaru mezgliem (radiostacijām) maksimāli ātri jāizvirzās un 
jāmaina dislokācijas vieta, to pārvietošanās jāmaskē;
Otrkārt, augsta sakaru drošība. Sakaru kanālos tiek pārraidīta dažāda rakstura informācija, daudzos gadījumos 
- slepena. Pretinieks ir vitāli ieinteresēts pārtvert šo informāciju vai arī pārtraukt vai traucēt sakara kanāla darbību. 
Tāpēc sakaru kanāli ir maksimāli jāaizsargā pret traucējumiem vai to pārtraukšanu, slepenā informācija jākodē vai 
jāšifrē, jāveic dažādi maskēšanas paņēmieni.

14.5.1. Pasta-kurjera sakari
Pasta-kurjera sakari ir sakaru veids, ko realizē ar fizisko vienību (cilvēki, transports utt.) palīdzību. Šis sakaru veids 
neizmanto elektromagnētisko (ELM) spektru, tas ietver pastu un ziņnešus.

Šo sakaru veidu pielieto, lai nogādātu lielus ziņojumus, šifrus un kodus, liela izmēra kartes, lielas kravas utt. Pasta-
kurjera sakarus raksturo liela drošība, tie ir pieejami un ekonomiski.

Pasta-kurjera sakari

Pasta-kurjera sakaru trūkumi:
• mazs ātrums (patērē daudz laika);
• ierobežotas fiziskās iespējas (laiks, teritorija).

Pasta-kurjera sakaru ātrums atkarīgs no taktiskās situācijas, ziņojumu prioritātes, maršrutu dabas un ziņnešu 
pārvietošanas veida. Apkalpošanas ātrumu dažādas prioritātes ziņojumiem nosaka komandiera lēmums vai 
speciāla instrukcija.
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14.5.2. Vizuālie un skaņas sakari
Vizuālie un skaņas sakari ir sakaru veids, ko realizē ar dažādu vizuālo līdzekļu (karogi, gaismas līdzekļi, roku signāli) 
un skaņas efektu (zvans, pirotehnika, sirēnas, ieroču uguns, cilvēka balss) palīdzību. Šo sakaru veidu pielieto, lai 
nodotu īsas komandas vai ziņas pēc iepriekš norunāta koda, redzamības un dzirdamības attālumā.

Vizuālo un skaņas sakaru priekšrocības:
• vienkāršība;
• nav vajadzīga elektrība.
Vizuālo un skaņas sakaru trūkumi:
• ierobežots attālums ;
• ienaidnieks var lietot dezinformāciju;
• var viegli kļūdīties.

Lai izmantotu skaņas vai vizuālos signālus, iepriekš jāizstrādā šo signālu pielietošanas kods, vienkāršākā gadījumā 
jāvienojas, ko katrs signāls nozīmē. Lai pretinieks šo kodu neatklātu, tas pēc noteikta laika jāmaina.
Plānojot sakarus, var pielietot vizuālos un skaņas sakarus, šajā gadījumā, tos iekļauj sakaru shēmā. Jāparedz to 
kodi, to pielietošanas un maiņas laiks. Šim nolūkam sastāda kodu tabulas.

14.5.3. Elektrosakari 
14.5.3.1. Vadu sakari

Vadu sakari ir elektrosakaru veids, ko realizē pa vienu vai vairākiem vadiem.
Vadu sakaru priekšrocības:

• minimālā iespēja iegūt informāciju (noklausīties), šim nolūkam jāzina kabeļa (sakaru līnijas) atrašanās vieta;
• lētas gala iekārtas (telefons, retāk FAX, dators);
• minimāls klimatisko apstākļu iespaids uz sakaru kvalitāti un stabilitāti;
• koplietošanas telefona tīklā ir plašs pakalpojumu loks.
   Vadu sakaru trūkumi:
• sakaru neiespējamība vadu līniju bojājuma (īssavienojums, pārrāvums) gadījumā;
• sakaru kvalitātes atkarība no sakaru līnijas parametriem (garums, izolācija u.c.);
• iespēja iegūt informāciju (noklausīties) koplietošanas tīklu sakaru mezglos;
• koplietošanas tīkla sakaru kvalitātes atkarība no sakaru mezgla aparatūras darbības un tehniskā stāvokļa.

Telefona sakari lauku apstākļos

Vadu sakaru līdzekļus iedala - stacionāros un lauka.
Stacionāros sakaru līdzekļus uzstāda speciālās telpās vai nekustīgos objektos. Tādi ir koplietošanas telefona tīkli.
Lauka sakaru līdzekļus izvieto lauka apstākļos.
Vadu sakari var būt ar vietējo barošanu (VBR) vai ar centrālo barošanu (CBR). VBR sistēmā barošanas avots atrodas 
telefona aparātā, CBR sistēmā - telefona centrālē un telefona līnija visu laiku ir zem sprieguma.
Vadu sakari var būt analogā un ciparu sistēmā.
Analogā sistēmā elektriskais signāls pēc struktūras atbilst skaņas signālam.
Ciparu (digitālā) sistēmā elektriskais signāls ir impulsa formā. To iegūst kodējot skaņas frekvences elektrisko signālu.
Sakaru līnijas efektīvai izmantošanai pielieto signālu blīvēšanu. Augstāko frekvenču sinusoidālos signālus modulē 
ar skaņas frekvences signālu, tādejādi pa vienu vadu pāri var pārraidīt vairākus telefona (telegrāfa) signālus.
Sakaru kanālu skaitu blīvētā līnijā nosaka sakaru kabeļa tehniskie raksturlielumi.
Blīvētās sakaru līnijas var darboties analogā vai ciparu sistēmā.
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Vadu sakaros izmanto sekojošās gala iekārtas:
• FAX aparāti. Pārraida grafisko, rakstisko informāciju un attēlus, portatīvi, vienkārša uzstādīšana un ekspluatā-

cija, var izmantot kopēšanai. Trūkumi - lēns pārraides ātrums, ierobežots kopiju izmērs, attēls nav krāsains.
• Datori. Pārraida grafisko, rakstisko informāciju un attēlus, portatīvi, liels pārraides ātrums, informācijas 

manipulācija, displejs un iespēja drukāt, informāciju var aizsargāt.
• Teletaipi. Pārraida rakstisko informāciju, portatīvi, ātrāki nekā balss procedūra, vienkārša uzstādīšana un 

ekspluatācija, kopē pārraidot vai uztverot, prasa labāku elektrisko ķēžu kvalitāti nekā balsij.
• Telefoni. Pārraida tikai balsi, viegli, droši darbībā, vienkārša uzstādīšana un ekspluatācija, trūkums - 

nekodētās līnijās zema slepenība.
• Telegrāfa aparāti. Pārraida rakstisko informāciju, minimāla jauda, mazāk pakļauts traucējumiem kā citi, 

trūkumi - lēns pārraides ātrums un nepieciešama augsta operatoru profesionalitāte.

14.5.3.2. Radiosakari 
Radiosakari - elektrosakaru veids, ko realizē ar radioviļņu palīdzību. Radiosakari - mobilais sakaru veids, kas 
nodrošina tiešu informācijas pārraidi un retranslāciju lielos attālumos pie minimālā tehniskā nodrošinājuma un 
laika to nodibināšanai. Radiosakariem vissvarīgākā nozīme ir aviācijā un jūrniecībā.
Radiosakaru galvenie trūkumi: 

• kvalitātes un stabilitātes atkarība no radiotrokšņiem uztveršanas punktā un atmosfēras apstākļiem; 
• spēja pārtvert un apzināti traucēt tos; 
• spēja noteikt raidītāja atrašanās vietu.

Radiosakaru līdzekļus iedala stacionāros un mobilos. Stacionāros radiosakaru līdzekļus uzstāda speciālās telpās 
un nekustīgos objektos. Mobilie radiosakaru līdzekļi ir nēsājamās radiostacijas un radiostacijas, kuras uzstāda 
automobiļos, tankos, lidmašīnās, kuģos utt.

Radiosakaru tīkls

Radiostacijas pēc raidītāja izejas jaudas iedala:
• mazjaudas - līdz 100W;
• vidējās jaudas - 100W-1kW;
• lieljaudas - 1kW-10kW;
• ļoti lielas jaudas - virs 10kW.

Frekvenču spektrs radiosakariem dalās joslās:

Frekvenču josla Frekvenču diapazons Metriskais nosaukums Vecais nosaukums

Ļoti zemas (VLF) 3-30 kHz miria-metru SGV

Zemas (LF) 30-300 kHz kilometru GV

Vidējas (MF) 0,3-3 MHz hektometru VV

Augstas (HF) 3-30 MHz dekametru ĪV

Ļoti augstas (VHF) 30-300 MHz metru UĪV

Ultraaugstas (UHF) 0,3-3 GHz decimetru UĪV

Sevišķi augstas (SHF) 3-30 GHz centimetru UĪV

Ārkārtīgi augstas (EHF) 30-300 GHz milimetru UĪV
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14.6. Provārdi
Saraksts 

APSTIPRINI Norādījums adresātam, ka ziņojums jāapliecina

ĀRKĀRTĒJS Prioritāte

ATKĀRTO Atkārto visu ziņojumu tieši tā, kā saņēmi. Ja atkārto daļu ziņojuma, to norāda 

ATKĀRTO PIRMS VĀRDIEM … vai ATKĀRTO PĒC VĀRDIEM … vai ATKĀRTO 

STARP  VĀRDIEM

ATKĀRTOJU Pēc tava pieprasījuma es atkārtoju sekojošo

GAIDI Nepieciešama pauze dažas sekundes

GAIDI ILGĀK Nepieciešama ilgāka pauze

GATAVS Esmu gatavs pieņemt tavu ziņojumu

IGNORĒ ŠO ZIŅOJUMU Raidījumā ir kļūda. Ignorē ziņojumu (šo vārdu nelieto, lai atceltu kādu ziņojumu, ja 

tas pilnīgi noraidīts un apliecinājums ir saņemts)

INFO Informācija, kas nekavējoties sekos, attiecas … adrešu nosaukumiem

IZŅEMOT Adrešu nosaukumi, kuri nekavējoties sekos, ir atbrīvoti no kolektīvā tīkla 
izsaukuma

KAM Sekos adrešu nosaukumi, kuriem pienāks ziņojums

KLAUSOS Mana raidījuma beigas un nepieciešams atbildēt. Turpini un raidi

KLUSUMS KLUSUMS 
KLUSUMS

Pārtrauc raidīt nekavējoties. Klusums tiek uzturēts līdz speciālam paziņojumam. 

(Apstiprina ar paroli)

KLUSUMS ATCELTS Atsāc normālu raidīšanu. (Apstiprina ar paroli)

KOORDINĀTES Sekojošā daļa ir atsaukšanās uz koordinātu tīklu

LABOJUMS Ir bijusi kļūda  raidījumā. Raidījums turpināsies ar pēdējo vārdu, kas bijis pareizs.
Ir bijusi kļūda raidījumā. Pareizā versija ir … 

LAIKS Ziņojuma sākuma raidīšanas laiks

LĪDZ Mana  raidījuma beigas.  Sakarus beidzu

NEATBILDI Stacija aicina neatbildēt, neapstiprināt ziņojuma saņemšanu, vai citādi raidīt sakarā 
ar šo raidījumu. Ja šis vārds ir lietots,  raidījumu jābeidz ar vār du LĪDZ

NEKĀ NEDZIRDU Lieto, kad nav atbildes no korespondenta

NEPAREIZI Tavs pēdējais raidījums bija nepareizs. Pareizā versija ir …

NEPAZĪSTAMA STACIJA Stacija, kura mēģināja nodibināt sakarus ir nepazīstama

NO Sekos ziņojuma nosūtītāja adrese

PARASTS Prioritāte

PAREIZI Viss ir pareizi  vai - tavs raidījums bijis pareizs

PAROLE Izsaucošā stacija prasa apliecināt izmaiņas, kuras seko

PAROLE IR Raidījuma ziņojuma apliecinājums (parole) ir …

PĒC VĀRDIEM Tas attiecas uz tekstu, kas sekos pēc vārdiem …

PIEŅEMTS Esmu saņēmis tavu ziņojumu pilnībā (bez problēmām)

PIRMS VĀRDIEM Tas attiecas uz tekstu, kas ir pirms vārdiem …

RETRANSLĒ Pārraidi šo ziņojumu visiem adresātiem vai adrešu nosaukumiem, kuri norādīti

RUNĀJU PA BURTIEM Es lasīšu sekojošos vārdus pēc fonētiskā alfabēta

RUNĀ DIVREIZ Sakari apgrūtināti. Raidi katru frāzi divreiz. Šo vārdu var lietot kā pavēli, kā 
pieprasījumu vai kā informāciju

RUNĀ LĒNĀK Tavs ziņojums ir pārāk ātrs, samazini raidīšanas ātrumu

ŠEIT Tā ir stacija, kuras izsaukuma signāls sekos

SEKOS ZIŅOJUMS Nekavējoties jāraida pēc šiem vārdiem

SLĒGT Slēgt staciju(as) vai sakaru tīklu, kā tiks norādīts. Jāpieprasa parole

STARP VĀRDIEM Ziņojuma daļa, uz kuru es atsaucos, ir starp vārdiem (grupām) … un …

STEIDZAMA Prioritāte

VISS PĒC Es atsaucos uz ziņojuma daļu, kas seko pēc … 

VISS PIRMS Es atsaucos uz ziņojuma daļu, kas bija pirms …

VĒL SEKOS Raidošai stacijai ir papildus ziņojumi korespondentam

ZIBENS Prioritāte
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Sekojošais provārdu saraksts apzīmē signāla stiprumu un dzirdamību un paskaidro to lietošanu:

a. Vispārīgi:
SAKARU PĀRBAUDE Kāds ir mana signāla stiprums un dzirdamība, kā tu dzirdi mani?

TEICAMI Nav komentāru par signāla stiprumu un salasāmību tādā nozīmē, ka uztvere ir skaļa un skaid-
ra. Ja uztvere ir citāda kā skaļa un skaidra, jālieto zemāk aprakstītie pp. (b) un (c) provārdi

NEKĀ NEDZIRDU Šo vārdu lieto, kad nav atbildes no izsaucamās stacijas

a. Atskaite par signāla stiprumu:
SKAĻI Tavs signāls ir ļoti stiprs

LABI Tavs signāls ir labs

VĀJI Tavs signāls ir vājš

ĻOTI VĀJI Tavs signāls ir ļoti vājš

FEDINGS Reizēm tavs signāls izgaist tādā pakāpē, ka ilgstoša uztvere nav iespējama

b. Atskaite par dzirdamību (salasāmību):
SKAIDRS Tava raidījuma kvalitāte ir brīnišķīga
SAPROTAMS Tava raidījuma kvalitāte ir apmierinoša
NESAPROTAMS Tava raidījuma kvalitāte ir tik slikta, ka nevaru saprast tevi
IZKROPĻOTS Grūti saprast tevi, jo tavs signāls ir izkropļots
AR TRAUCĒJU MIEM Grūti saprast tevi, jo ir stipri traucējumi
SARAUSTĪTS Grūti saprast tevi, jo tavs signāls ir saraustīts

14.7. NATO alfabēts 

A ALFA al fā N NOVEMBER no vem bē

B BRAVO brā vo O OSCAR oss kā

C CHARLIE čā lī vai šā lī P PAPA pa pā

D DELTA dell ta Q QUEBEC kē bek

E ECHO ek o R ROMEO ro me o

F FOXTROT foks trot S SIERRA sī ai rā

G GOLF golf T TANGO tang go

H HOTEL ho tell U UNIFORM jou nī fom

I INDIA in dī ā V VICTOR vik tā

J JULIETT džev lī ett W WHISKEY viss kei

K KILO kei lo X X-RAY eks rai

L LIMA li ma Y YANKEE jang kei

M MIKE maik Z ZULU zo lo

Tā kā latviešu alfabētā ir garie patskaņi un šņāceņi, tad tiem ir papildus fonētiskais alfabēts.
Ā ĀDAŽI

Č ČIEKURI

Ē ĒDOLE

Ģ ĢERMĀŅI

Ī ĪLENI

Ķ ĶEMERI

Ļ ĻAUDONA

Ņ ŅUJORKA

Š ŠANHAJA

Ū ŪDELE

Ž ŽĪGURI
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15. Ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie un kodolieroči (CBRN) 
[Chemical, Biological, Radiological and Nuclear]
15.1. Bioloģiskie, ķīmiskie un kodolriski un apdraudējumi
Globālās drošības vidē pastāv kodolriski, bioloģiskie, un ķīmiskie (NBC) [Nuclear Biological Chemical] riski. Tāpēc 
operācijas plāno un īsteno, ņemot vērā to, ka pret NATO spēkiem var izmantot NBC ieročus un kaujas vielas. 
Dažreiz NBC ieročus grupē, saucot par masu iznīcināšanas ieročiem (MII) [Weapons of Mass Destruction (WMD)], 
bet sākot ar 2003. gadu NBC vietā aizvien bieži lieto terminu CBRN (ķīmiskie, bioloģiskie, radioloģiskie un 
kodolieroči) [Chemical, Biological, Radiological and Nuclear], lai tā nodalītu kodolieročus un radioloģiskos ieročus.

15.2. TIM (Bīstamās rūpnieciskās vielas un materiāli) [Toxic Industrial 
Materials]

TIM var būt ķīmiskas, bioloģiskas vai radioaktīvas vielas un attiecīgi tās tiek sauktas par bīstamām rūpnieciskām 
ķīmiskām (TIC) [Toxic Industrial Chemicals], bīstamām rūpnieciskām bioloģiskām (TIB) [Toxic Industrial Biologi-
cals] vai bīstamām rūpnieciskām radioloģiskām (TIR) [Toxic Industrial Radiological] vielām.
TIM ir cietu, šķidru, aerosolveida vai gāzveida toksisku vai radioaktīvu vielu vispārējs apzīmējums.
Tos var lietot, vai uzglabāt lai izmantotu rūpnieciskām, komerciālām, medicīniskām, militārām vai iekšējām 
(pašmāju) vajadzībām.
TIM plašā lietošana un TIM klāsta pastāvīgā palielināšanās rada papildus NBC apdraudējumus, NATO spēki var 
tikt pakļauti pretinieka darbības rezultātā radītam bīstamam rūpnieciskam apdraudējumam (TIH) [toxic indus-
trial hazards]. Toksiski rūpnieciski apdraudējumi ir apdraudējumi, kurus rada jebkura veida piesārņojums ar TIM, 
kuri piesārņo vai apstaro personālu, vidi, teritoriju vai kādu konkrētu objektu. Parasti šādus apdraudējumus sauc 

par ar izmešiem, kurus nav radījis NBC uzbrukums (ROTA) [Release Other Than (NBC) Attack] jeb ROTA notikumu.

15.3. Ķīmiskie ieroči

Ķīmiskie ieroči ir viens no masu iznīcināšanas ieroču veidiem, kuru 
postošā iedarbība balstās uz toksisku (no grieķu toxikon − inde) 
ķīmisko vielu lietošanu.

Ķīmiskos ieročus parasti izmanto, lai saindētu gaisu, apvidu, kaujas (un citu tehniku) bruņojumu un citus objek-
tus:

- nogalinātu vai novārdzinātu pretinieka personālsastāvu (p/s);
- apgrūtinātu pretinieka kaujas un citu vienību, kā arī aizmugures objektu darbību;
- morāli sagrautu pretinieka p/s un civiliedzīvotājus.

 
Ķīmisko ieroču lietošanai plašā mērogā ir paliekoša iedarbība. Šo iedarbību veido ekoloģiskās un ģenētiskās 
sekas.

15.3.1. Ķīmiskās kaujas vielas (ĶKV)
ĶKV ir ķīmiski savienojumi, kas, esot pat ļoti mazā koncentrācijā, spēj nogalināt vai arī uz ilgu laiku padarīt cilvēku 
kaujas nespējīgu.
 
Ja ķīmiskās kaujas vielas ir paredzētas, lai saindētu noteiktu gaisa telpu, to kaujas stāvoklis var būt tvaika vai 
smalka (10-6− 10-3 cm) aerosola veidā, kurš faktiski neierobežotu laiku nenosēžas. 
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Ja ķīmiskās kaujas vielas ir paredzētas, lai saindētu noteiktu teritoriju vai kaujas tehniku to kaujas stāvoklis var būt 
pilieni (≥0,5x10-1 cm) vai rupja (~10-2 cm) aerosola veidā, kas samērā ātri nosēžas, tā saindējot apvidu, priekšmetus 
un kaujas tehniku, ļoti reti ĶKV lieto izlieta šķidruma veidā. 

Ķīmiskās kaujas vielas cilvēka organismā var nonākt pa vairākiem ceļiem:
• elpošanas orgāni [pamata]; 
• āda [pamata];  
• gremošanas sistēma.

15.3.2. ĶKV klasifikācijas
Katrai ķīmiskai kaujas vielai ir savs nosaukums un kods, piemēram, zarīnam tas ir GB. Ir ķīmiskās kaujas vielas, kuras ir 
pazīstamas galvenokārt pēc to nosaukuma, citas ķīmiskās kaujas vielas ir pazīstamas galvenokārt pēc to kodiem.

tabūns GA luizīts L zilskābe AC

zarīns GB iprīts tehniskais H hlorciāns CK

zomāns GD    destilētais iprīts HD hlorpikrīns PS

Vī-Eks VX slāpekļa iprīts HN hloracetofenons CN

Phosgēnoksīms CX iprīta receptūra HT Sī-Es CS

fosgēns CG iprīta receptūra HQ Sī-Ār CR

difosgēns DP Bī-Zed BZ Adamsīts DM

ĶKV var klasificēt dažādos veidos. Gan pēc ķīmiskajām īpašībām, gan pēc degazācijas metodēm, utt. Visbiežāk 
ĶKV klasificē pēc taktiskā lietojuma, fizioloģiskās iedarbības uz cilvēku, iedarbības ātruma un noturības.

Pēc fizioloģiskās iedarbības uz cilvēku ĶKV iedala sešās galvenajās grupās: 
1. Neiro paralītiskajās,
2. Kodīgajās,
3. Vispārindīgajās,
4. Smacējošajās,
5. Psihoķīmiskajās,
6. Kairinošajās (pēc NATO klasifikācijas nav MII ierocis, parasti klasificē kā policijas vai pūļa kontroles vielas).

Kodīgās ĶKV

Pēc taktiskā lietojuma ĶKV iedala trijās kategorijās: 
• Nāvējošās;
• Īslaicīgas iedarbības; 
• Policijas vai mācību.

Nāvējošās ĶKV ir paredzētas, lai nogalinātu cilvēkus vai arī uz ilgu laiku, kas saistīts ar ilgstošu ārstēšanos, padarītu 
tos kaujas nespējīgus. Nāvējošās kaujas vielas ir četras pirmās ĶKV grupas: neiro paralītiskās, kodīgās, vispārindīgās 
un smacējošās ĶKV. Šo grupu svarīgākās ĶKV ir Vī -Eks, zarīns, zomāns, iprīti, luizīts, zilskābe, hlorciāns, fosgēns, 
difosgēns.
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Īslaicīgi iedarbīgās ĶKV ir vielas, kas cilvēkus nenogalina, bet tikai uz laiku padara kaujas nespējīgus. Pēc NATO stan-
darta šo grupu veido tikai psihoķīmiskajās ĶKV, piemēram, BZ un LSD. Protams, ja izmanto saprātīgās koncentrācijās.  

Pēc iedarbības ātruma iedala divās kategorijās: 
• Tūlītējas iedarbības;
• Aizkavētas iedarbības.

Tūlītējas iedarbības - saindējoties ar šīs grupas ĶKV, saindēšanās pazīmes parādās tūlīt bez saindēšanās slēptā 
(latentā) perioda. Tūlītējas iedarbības ĶKV ir GB, GD, AC, CK, kā arī CS, CR.

Aizkavētas iedarbības - saindējoties ar šīs grupas ĶKV, saindēšanās pazīmes parādās vēlāk, pēc pusstundas, 
stundas, atsevišķos gadījumos pat vēl vēlāk. Aizkavētas iedarbības ĶKV ir VX, HD, CG un BZ.

Pēc noturības ĶKV iedala divās kategorijās:
• Noturīgās;
• Nenoturīgās.

Noturīgās ĶKV - šīs ĶKV saglabā savas toksiskās (postošās) īpašības vairākas stundas, dienas, pat nedēļas. 
Noturīgās ĶKV ir VX, GD, HD un L.

Nenoturīgās ĶKV - šīs ĶKV saglabā savas toksiskās (postošās) īpašības dažas minūtes, maksimums līdz vienai 
stundai. Nenoturīgās ĶKV ir AC, CG, utt.

ĶKV zarīns var būt gan noturīga, gan nenoturīga atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem un lietošanas īpatnībām. 
Vasarā zarīns ir nenoturīga viela, it īpaši, ja atrodas uz šķidrumus neuzsūcošām virsmām, ziemā zarīns ir noturīgs.

Bieži dažas nenoturīgās ĶKV izdala atsevišķā grupā CS, CR, toksiskos dūmus veidojošas ķīmiskās vielas

Neiroparalītiskās kaujas vielas  ir VX, zarīns, zomāns, tabūns u.c. fosfororganiskās kaujas vielas. Uz cilvēku 
parasti iedarbojas caur elpošanas ceļiem un ādu (gļotādām). Iespējams, ka ĶKV nonāk cilvēka organismā arī caur 
gremošanas traktu. Galvenie kaujas stāvokļi - rupji disperģēts aerosols, pilieni, tvaiks. Fosfororganiskās vielas 
(FOV) spēj uzkrāties cilvēka organismā.

Kodīgās kaujas vielas jeb vezikanti, ādas rezorbtīvās, čulgas izraisošās ĶKV ir iprīts un dažādi tā veidi, kā arī 
luizīts un šo vielu receptūras. Uz cilvēku vezikanti parasti iedarbojas caur ādu (gļotādām) un elpošanas ceļiem. 
Iespējams, ka ĶKV nonāk cilvēka organismā arī caur gremošanas traktu. Galvenie kaujas stāvokļi - rupji disperģēts 
aerosols, pilieni, tvaiks. 
Vezikanti spēj uzkrāties cilvēka organismā.

Asins indes jeb hemotoksiskās ĶKV vai vispārindīgās kaujas vielas ir zilskābe un hlorciāns. Galvenais kaujas 
stāvoklis - tvaiks. Vispārindīgajām kaujas vielām piemīt spēcīga gāzmasku kārbu aktīvās ogles filtru caursišanas 
spēja. Lai no tā izvairītos, modernajās kārbās lieto hemosorbcijas (ķīmiskās apsorbēšana) paņēmienu. Pēc šādu 
ĶKV darbības atmosfērā gāzmasku kārbas ir jāmaina biežāk nekā parasti.

Smacējošās ĶKV ir fosgēns (CG). Galvenais kaujas stāvoklis - tvaiks. Iedarbojas uz cilvēka plaušām un acu gļotādām. 
Saindēšanās pazīmes parādās pēc 4-5 stundām kā acu kairinājums, asarošana, reibonis, vispārējs vājums, klepus, 
apgrūtināta elpošana.

Psihoķīmiskās ĶKV ir bī-zed (BZ) un citas vielas. Kaujas stāvoklī BZ ir smalks aerosols. Iedarbojas uz cilvēku 
galvenokārt caur elpošanas ceļiem. Slēptais periods - 0,5 līdz 1 stunda. Saindēšanās pazīmes: ādas apsārtums, 
sausums, acu zīlīšu paplašināšanās, vājums, nomāktība, kontaktēšanās grūtības ar apkārtējiem, nespēja orientēties 
telpā un laikā, dzirdes un redzes halucinācijas. Saindēšanās ilgums var būt līdz vairākām dienām.
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Kairinošās kaujas vielas ir CS, CR, kas iedarbojas uz cilvēka acu un augšējo elpošanas ceļu gļotādām, izraisot 
kairinājumu. Arī tās cilvēku nenogalina, bet padara uz laiku kaujas nespējīgu.

Fitotoksikanti (no grieķu phyton − augs un toxikon − inde) ir ķīmiskas vielas, kas paredzētas augu iznīcināšanai 
(pēc NATO klasifikācijas nav MII ierocis).
Parsti fitotoksikantus izmanto lauksaimniecības vajadzībām – lai iznīcinātu nezāles, atbrīvotu augus no lapām, 
tā paātrinot augļu nobriešanu un izžāvētu augus. Fitotoksikanti mēdz būt emulsiju, pulvera un šķīdumu veidā.

Galvenās fitotoksikantu grupas ir:
• Herbicīdi (iznīcina zālaugus, graudaugus un dārzeņus);
• Arbopicīdi (iznīcina kokus un krūmājus);
• Defolianti (atbrīvo augus no lapām);
• Desikanti (izžāvē augus).

Kara gadījumā fitotoksikantiem var būt šādi galvenie uzdevumi:
• Lauksaimniecības (pārtikas, lopbarības un tehnisko kultūraugu) sējumu iznīcināšana;
• Koku un krūmu iznīcināšana, lai tie netraucētu kontrolēt pretinieka karavīru darbības.

Plaša mēroga lietošanas gadījumā šie līdzekļi var sterilizēt augsni un pilnībā iznīcināt augus, bet to toksiskais 
blakusefekts var izraisīt dzīvnieku un cilvēku saslimšanu vai nāvi. 
Lai iznīcinātu graudaugu un lauksaimniecības tehnisko kultūraugu sējumus un tādā veidā sagrautu valsts 
ekonomisko potenciālu, var izmantot arī kukaiņus — visbīstamākos lauksaimniecības kultūru kaitēkļus, piemēram, 
siseņus, kolorādo vaboles un citus, bet tie jau ir bioloģiskie ieroči.  

15.3.3. Ķīmisko kaujas vielu nogādes līdzekļi
Ķīmiskās kaujas vielas var lietot ar dažādu līdzekļu palīdzību. Svarīgākie nogādes līdzekļi ir šādi:
Aviācija:

• Aviācijas izlējējierīces ierīces,
• Aviācijas bumbas,
• Aviācijas kasetes.

Raķetes un artilērija:
• Raķetes,
• Daudzstobru reaktīvās artilērijas sistēmas (saīsināti - DRAS),
• Artilērijas šāviņus un mīnas.

Aerosolu ģeneratori:
• Termiskie,
• Mehāniskie.

Ķīmiskās mīnas,
Dažādi tuvās kaujas līdzekļi utt.:

• Termiskie,
• Mehāniskie(sprādziena).

Aviācijas izlējējierīces ir viens no efektīvākajiem noturīgo ĶKV lietošanas veidiem, kurš galvenokārt paredzēts rupji 
disperģētu VX,GB vai arī HD aerosolu radīšanai. Aviācijas izlējējierīces ir metāliskas pludlīnijas dažādas ietilpības 
tvertnes, kas ir piekārtas zem lidmašīnas. 
Aviācijas bumbas ir nedaudz mazāk efektīvs ĶKV lietošanas līdzeklis. 
Aviācijas kasetes ir divu veidu: nometamās un nenometamās. Nometamās kasetes nomet no lidmašīnas nelielā 
augstumā virs zemes tās atveras, t.i., katra kasete sadalās daudzos sīkos lādiņos. Katrs no šiem lādiņiem sprāgst, 
radot ķīmisko saindējumu. Tādējādi tiek panākta blīva saindējuma zona lielā platībā. 
Nenometamās kasetes ir piekārtas pie lidmašīnas. Lidojot nelielā augstumā, no lidmašīnas lielā ātrumā tiek izšauti 
lādiņi ar ĶĶV pildījumu.
Operatīvi taktiskās raķetes ir efektīvas ar savu lidojuma tālumu - 100 kilometru un vairāk. Nonākot virs mērķa, 
raķetes kaujas galviņa atveras un daudzi sīki kasešu elementi, noklāj plašu teritoriju. Lai radītu ķīmisko saindējumu 
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laukumā 1x1 km, ir nepieciešamas 1 līdz 2 raķetes. 
Daudzstobru reaktīvās artilērijas sistēmas (DRAS) ir viens no galvenajiem ĶKV lietošanas līdzekļiem. DRAS spēj 
lielā ātrumā ar raķetēm noklāt lielu teritoriju; tā tiek panākti galvenie ķīmiskā uzbrukuma principi - pēkšņums un 
masveidība. 
Lielgabali, haubices un mīnmetēji ir mazāk efektīvi ĶKV nogādes līdzekļi. 
ĶKV lietošanas ar aerosolu ģeneratoriem mērķis ir neaizsargāts p/s, saindējot atmosfēru ar pulverveida vai šķidro 
ĶKV smalki disperģētiem aerosoliem. Aerosolu ģeneratori ir paredzēti kairinošo kaujas vielu lietošanai. Aerosolu 
ģeneratorus iedala helikopteru, automobiļu un pārnēsājamos ģeneratoros. 
Mehāniskais aerosolu ģenerators sastāv no rezervuāra ar ĶKV, izsmidzināšanas iekārtas un spiediena avota 
(piemēram, balona ar saspiestu gaisu vai gāzi), izmanto arī gaisa uzsildīšanas ierīces. 
ĶKV var izmantot tā saucamajās ķīmiskajās mīnās. Tās ir mīnas, kurās kā galveno komponentu parastās 
sprāgstvielas vietā lieto ĶKV - parasti VX vai iprīts. Ar šīm mīnām veido ķīmisko mīnu laukus, šīs mīnas var 
izvietot arī kombinēti ar parastajām pretkājnieku vai prettanku mīnām.
ĶKV rokas granātas paredzētas neaizsargāta p/s saindēšanai. Ķīmiskajās rokas granātās un patronās galvenokārt 
tiek lietotas kaujasnespēju izraisošas kaujas vielas, vai kairinošās ķīmiskās vielas. Ķīmisko rokas granātu un citu tuvās 
kaujas līdzekļu darbība balstās uz termisko sublimāciju kā arī mehānisku ĶKV izsmidzināšanu, granātai uzsprāgstot.

15.3.4. Binārie ķīmiskie ieroči
Ķīmisko ieroču uzglabāšana ir samērā bīstama, jo ĶKV ar laiku var ”saēst” šāviņu un bumbu korpusus un izkļūt lau-
kā. Lai tas nenotiktu, kā arī dažu citu iemeslu dēļ, ir izveidoti ķīmiskie šāviņi, kuros ir divas tilpnes, kas katra pildīta 
ar ne pārāk kaitīgu vai pat pilnīgi nekaitīgu ķīmisku vielu (prekursoru). Šāviņam izlidojot no lielgabala stobra, abus 
konteinerus atdalošā sieniņa dinamiskās slodzes dēļ sabrūk, šāviņš lidojot griežas, un šīs vielas savienojas, veido-
jot ĶKV. Ir arī aviācijas izsmidzināmās ierīces. Pašlaik dažādu valstu bruņojumā esošie binārie lādiņi galvenokārt ir 
pildīti ar VX (t.s. VX- 2) un zarīnu GB (t.s. GB-2). Ideja par bināriem ķīmiskiem ieročiem parādījās 70-jos gados.
 
15.4. Karavīra rīcība ķīmisko ieroču lietošanas gadījumā
Ja pretinieks lieto ķīmiskos ieročus, ir nekavējoties jāuzvelk gāzmaska un aizsargtērps. Aizsarglīdzekļus drīkst 
novilkt tikai ar komandiera atļauju, kad ir novērtēta ĶKV bīstamības pakāpe. 
Ja ĶĶV pilienu vai aerosola veidā nokļūst uz ādas, nekavējoties veic daļējo (vietējo) degazāciju un pēc tam par to 
ziņo tiešajam priekšniekam.

15.5. Bioloģiskie ieroči

Bioloģiskie (bakterioloģiskie) ieroči ir masu iznīcināšanas ieroču veids, kas 
paredzēts cilvēku, lauksaimniecības dzīvnieku un kultūraugu, kā arī bruņojuma, 
tehnikas, ekipējuma un citu MTL iznīcināšanai vai bojāšanai. 

Bioloģisko ieroču galvenās sastāvdaļas ir veidotasno bioloģiskiem līdzekļiem, speciālas to lietošanai paredzētas 
munīcijas vai ierīces (raķetes KG, aerosolu izsmidzinātāji, aviācijas bumbas un bumbu kasetes, artilērijas šāviņi, 
konteineri u.c.), kā arī līdzekļiem to nogādāšanai līdz mērķim. 

Bioloģisko ieroču postošās iedarbības pamatkomponents ir bioloģiskie līdzekļi – speciāli kaujas lietošanai izvēlēti 
slimības izraisoši (patogēni) mikroorganismi un to pārnēsātāji vai arī lauksaimniecības kaitēkļi. 
Mikroorganismus, tai skaitā slimības izraisošos (patogēnos) mikroorganismus, pēc izmēriem, uzbūves un 
bioloģiskajām īpašībām iedala šādās klasēs: 

• Baktērijas; 
• Vīrusi; 
• Riketsijas; 
• Sēnītes. 
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Baktērijas ir daudzveidīgi augu izcelsmes vienšūnu organismi, kuru izmēri svārstās no 0,5 līdz 
8–10 mkm (10-6 сm). Baktērijas vairojas daloties. 

Zeltainais stafilokoks

Baktērijas izraisa mēri, sibīrijas mēri, ļaunos ienāšus, tularēmiju, holēru un 
citas infekcijas slimības.

Baktērijas ir ļoti jutīgas pret augstu temperatūru (+ 70°С un augstāka) un 
saules gaismas iedarbību, straujām gaisa mitruma svārstībām un dezinficējošo 
līdzekļu iedarbību, bet pret zemām temperatūrām tās ir mazjutīgas un iztur 
sasaldēšanu līdz mīnus 25°С un vairāk.

Baktērijām, kuras spēj veidot sporas, ir ļoti augsta noturība pret vides 
nelabvēlīgo ietekmi.

Dažas slimības izraisošās baktērijas dzīves laikā izdala toksiskus produktus 
– tok sīnus (olbaltumvielu izcelsmes indes).

Vīrusi ir paši sīkākie mikroorganismi. To izmēri svārstās no 10–20 līdz 200–400 nm (10-9 m), t.i., 0,01 līdz 0,4 mkm 
(HIV lielums ir 0,1 mikrons). Raksturīga vīrusu īpatnība ir nespēja attīstīties un vairoties ārpus dzīva organisma 
šūnām. Vīrusi ir ļoti noturīgi pret zemām temperatūrām. Saules gaisma, it sevišķi ultravioletie stari, izžāvēšana, 
kā arī temperatūra, kas augstāka par + 60°С un dezinficējošie līdzekļi (formalīns, hloramīns un citi), vīrusus no-
galina. 

Vīrusi izraisa vairāk nekā 200 slimību cilvēkiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un augiem. Vīrusi izraisa tādas 
smagas un bīstamas infekcijas slimības kā: dzeltenais drudzis, Venecuēlas zirgu encefalomielīts, īstās bakas, 
tropiskais hemorāģiskais drudzis, mutes un nagu sērga un citas.

Riketsijas ir savdabīga mikroorganismu grupa, kas pēc savām īpašībām ieņem starpstāvokli starp vīrusiem un 
baktērijām. Izplatītākās riketsijas ir 0,4 līdz 2 mkm lielas nūjiņas. Riketsijas vairojas daloties, taču līdzīgi vīrusiem 
tās ir šūnu iekšējie parazīti un neaug mākslīgās barības vidē, bet vairojas un aug tikai dzīvo audu šūnās.

Lai gan riketsijas neveido sporas, tās tomēr ir samērā nejutīgas pret izžāvēšanu, sasaldēšanu, gaisa mitruma 
svārstībām, temperatūras līdz 50°С iedarbību. Riketsijas ir samērā jutīgas pret augstu temperatūru un dezinficējošo 
līdzekļu iedarbību.

Riketsijas izraisa tādas smagas cilvēkа slimības, kā izsitumu tīfs, Klinšaino kalnu plankumainais drudzis, Q-drudzis 
un citas. Ar riketsiozēm cilvēku inficē galvenokārt asinis sūcošie posmkāji.

Sēnītes
Sēnītes ir ļoti plaša vienšūnu (rauga), vai daudzšūnu augu izcelsmes mikroorganismu grupa, kas nesatur hlorofilu. 
Sēnīšu šūnu izmērs ir 100 mkm un vairāk. Sēnītes atšķiras no baktērijām ar sarežģītāku uzbūvi un vairošanās 
veidu (2–3 mkm sporas). Sēnīšu izraisītajām slimībām, raksturīgs smags un ilgstošs kaitējums iekšējiem orgāniem. 
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Militārām vajadzībām visticamāka ir tādu slimību, kā kokcidiodomikoze, blastomikoze, cistiplazmoze izmantošana. 
Sēnīšu sporas ir ļoti noturīgas pret izžāvēšanu, saules staru un dezinficējošo vielu iedarbību.
Pēc ārvalstu speciālistu domām, sēnītes veiksmīgi var lietot arī, lai nodarītu kaitējumu lauksaimniecībai.

Pēdējā laikā sevišķa uzmanība tiek veltīta arī TOKSĪNU (kā atsevišķai ĶKV) izmantošanai 

Toksīni 
Šīs grupas līdzekļi ar spilgti izteiktām indīgām īpašībām ieņem starpstāvokli starp bioloģiskajiem līdzekļiem un 
ĶKV. Toksīni ir ļoti indīgas olbaltumvielas, kas spēj postoši iedarboties uz cilvēka un dzīvnieka organismu. Tā, 
piemēram, cilvēkаm botulisma toksīna perorālā (apēdot) letālā deva ir 0,005–0,008 mg. 

Pēc izcelsmes visus toksīnus iedala trijās grupās:
• Fitotoksīni – augu izcelsmes toksīni;
• Zootoksīni – dzīvnieku izcelsmes toksīni;
• Mikrobu toksīni – mikroorganismu izstrādāti toksīni.

Gaisā toksīni (šķidrā stāvoklī) savas postošās īpašības saglabā līdz pat 12 stundām, bet izžāvētā veidā ilgstoši 
saglabā toksiskumu, tie ir noturīgi pret sasaldēšanu, salīdzinoši noturīgi pret gaisa mitruma svārstībām. Ilgstoši 
vārot un dezinficējošo līdzekļu iedarbības rezultātā toksīni iet bojā. Militārām vajadzībām vistperspektīvākie (tiek 
uzskatīti par poenciālām ĶKV) ir botulīna toksīns un stafilokoka enterotoksīns. 

Aizsardzībai no toksīniem izmanto gāzmaskas, respiratorus, pretputekļu vates un marles maskas un apsējus.

Bioloģiskos līdzekļus klasificē pēc: 
• Lietošanas mērķauditorijas jeb ietekmes objektiem;
• Spējas radīt konkrētas saslimšanas (fizioloģiskā klasifikācija); 
• Pēc nāvīguma vai noturības (taktiskā klasifikācija). 

OBJEKTS, kuram nodara 
kaitējumu vai kuru iznīcina

KLASE BIOLOĢISKIE LĪDZEKĻI

Cilvēks baktērijas sibīrijas mēris, tularēmija, mēris, bruceloze, ļaunie 
ienāši, holēra u.c.

riketsijas Q-drudzis, izsitumu tīfs, Klinšaino kalnu 
plankumainais drudzis, cucugamuši drudzis u.c.

vīrusi bakas, dzeltenais drudzis, dažādi encefalīti, 
hemorāģiskie drudži u.c.;

sēnītes dažādas mikozes

baktēriju toksīni  tulotoksīns un stafilokoka enterotoksīns   

Lauksaimniecības dzīvnieki dzīvniekiem un cilvēkаm 
vienlīdz bīstamas saslimšanas

sibīrijas mēra un ļauno ienāšu izraisītāji, var būt 
arī mutes un nagu sērga, Rift ielejas drudzis u.c.

tikai dzīvniekiem bīstamas ragulopu un putnu mēris, cūku mēris , āfrikas 
cūku mēris, cūku holēra, viltus trakumsērga un 
citas epizootiskas saslimšanas

Lauksaimniecības augi baktērijas, vīrusi un sēnītes pārtikas graudaugu stiebru rūsa, kartupeļu puve u.c.

Kukaiņi, lauksaimniecības 
augu kaitēkļi 

siseņi, kolorādo vaboles u.c.

ķīmiskās     
vielаs

fitotoksiskās vielas: herbicīdi, defolianti u.c. 
ķīmiskās vielas

Pārtikas un naftas produktu, 
dažu veidu militārā 
aprīkojuma, optisko un 
elektronisko ierīču, kā arī citu 
MTL rezerves 

baktērijas un sēnītes ātri sadala naftas produktus, bojā izolācijas 
materiālus, strauji palielina metāla izstrādājumu 
koroziju, elektroshēmu lodējumu vietu koroziju.
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Fizioloģiskā klasifikācija. Pēc šīm pazīmēm bioloģiskās kaujasvielas iedala divās grupās:
1. Kontagiozās (”lipīgās”) – tās, kuras tiek nodotas no slimā veselajam, tā radot saslimšanu, un ātri izplatās, piemēram, 
mēris, ļaunie ienāši.
2. Nekontagiozās (”nelipīgās”), piemēram, tularēmija, botulisms, Q-drudzis.

Taktiskā klasifikācija bioloģiskos līdzekļus iedala divās grupās:
1.  Pēc nāvīguma bioloģiskos līdzekļus iedala divās apakšgrupās:
1.1.  Nāvi izraisošie, parasti kontagiozie līdzekļi;
1.2.  Īslaicīgu kaujas nespēju izraisošie, parasti nekontagiozie līdzekļi.
2.  Pēc noturības (raksturo ar pussabrukšanas periodu) apvidū bioloģiskos līdzekļus un to aerosolus iedala divās 
apakšgrupās:
2.1. Noturīgie līdzekļi, parasti baktēriju sporu formas;  
2.2.  Nenoturīgie līdzekļi, parasti baktēriju veģetatīvās formas.  

Ļoti svarīgi bioloģiskos līdzekļus raksturojoši faktori ir arī:
• Inkubācijas perioda ilgums; 
• Virulence jeb toksiskums;
• Kaujasspēju zaudēšanas laiks;
• Atveseļošanās laiks.

Inkubācijas periods ir laika posms no inficēšanās momenta līdz pirmo klīnisko simptomu parādīšanās brīdim. 
Cilvēks visu šo laiku faktiski ir vesels un kaujasspējīgs. Turklāt vairumam slimību, inficētais inkubācijas periodā nav 
bīstams. Tāpēc bioloģiskos (bakterioloģiskos) ieročus sauc par palēninātas iedarbības ieročiem.

Toksiskums ir cieši saistīts ar ceļu, pa kuru slimības izraisītājs nokļūst organismā. Saindējot jūrascūciņas ar bruce-
lozi, tika konstatēts, ka saslimšanas izraisīšanai nepieciešams:

uztriepjot uz ādas alimentārais ceļš ievadot zem ādas 
~1 miljards brucelu 60 miljoni brucelu 5 brucelas

Sevišķi jāuzsver bioloģisko ieroču spēcīgā psiholoģiskā iedarbība uz cilvēku. 

Bioloģisko (bakterioloģisko) ieroču augstā psiholoģiskā iedarbība uz veselu cilvēku ir saistīta galvenokārt ar ie-
spaidu, kādu uz veselu cilvēku atstāj cietušo samagais stāvoklis un slimības ārējās izpausmes. Pastāv uzskats, ka 
pat daži upuri, kas radušies bioloģisko ieroču lietošanas rezultātā un kuriem nav iespējams sniegt efektīvu pa-
līdzību, var izraisīt šausmas un paniku. 

Ceļi, pa kuriem bioloģiskās kaujasvielas nonāk cilvēkа un dzīvnieka organismā:
Aerogēnais (gaisa – pilienu) jeb inhalācijas ceļš – galvenais ceļš caur elpošanas orgāniem – ieelpojot saindētu 
gaisu;
2) Alimentārais ceļš – caur gremošanas traktu – lietojot saindētus produktus vai ūdeni;
3) Ceļš caur ādu:
3.1. Transmisija – caur nebojātu cilvēkа ādu ar saindētu asinssūcēju kukaiņu un posmkāju kodumiem.
3.2. Kontakts – caur mutes dobuma, deguna un acu gļotādu, kā arī caur cilvēkа ādu saskaroties ar saindētiem 
priekšmetiem, slimajiem cilvēkiem vai dzīvniekiem, kā arī caur vaļējām brūcēm un ar bioloģiskajiem līdzekļiem 
pildītas munīcijas šķembām radītiem ievainojumiem vai tīši injicējot.

Bioloģisko līdzekļu lietošanas paņēmieni kaujas apstākļos ir: 
• Aerosola paņēmiens – piezemes gaisa slāņa saindēšana ar aerosola daļiņām, izsmidzinot bioloģiskās re-

ceptūras ar bumbu, aviācijas izliešanas ierīču (AII), aerosolu ģeneratoru un citu izsmidzināšanas ierīču, 
atsevišķu raķešu vai raķešu grupu palīdzību;

• Transmisijas paņēmiens – ar bioloģiskiem līdzekļiem mākslīgi saindētu asinssūcošu pārnēsātāju izplatīša-
na mērķa rajonā ar entomoloģiskās munīcijas palīdzību; 
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• Diversijas paņēmiens – gaisa, ūdens, pārtikas vai dzīvnieku barības saindēšana ar bioloģiskiem līdzekļiem 
ierobežotā telpā vai ierobežotos apmēros ar diversijas ekipējuma palīdzību. 

Par bioloģisko līdzekļu lietošanu liecina bioloģisko ieroču lietošanas netiešās pazīmes, bioloģiskās izlūkošanas 
ierīču rādījumi, masveida cilvēku un dzīvnieku saslimšana, bet galīgi apstiprina izlūkošanas laikā iegūto paraugu 
laboratorijas pētījumu rezultāti.

Bioloģisko ieroču lietošanas netiešās pazīmes ir:
1) aiz pretinieka lidmašīnas, raķetes, dreifējoša aerostata (gaisa balona) parādās un ātri pazūd mākonis vai miglas 
josla; 
2) pēc kasetes atvēršanās kasetes elementi (maza kalibra bioloģiskās bumbas) krīt nevis taisni, bet planē un 
rotē; 
3) uz munīcijas šķembām un to tiešā tuvumā uz zemes un augiem redzami duļķaina šķidruma pilieni, pulverveida 
vai pastveida vielas; 
4) bioloģiskajai munīcijai ir specifiska konstrukcija un marķējums; 
5) dzīvu un beigtu asinssūcošu kukaiņu un ērču drūzma entomoloģiskās munīcijas (konteineru) krišanas vietās. 

Aizsardzībai no bioloģisko līdzekļu iedarbības izmanto:
1) individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļus, kas droši izsargā cilvēkа elpošanas orgānus un ādu no 
inficēšanās ar bioloģiskajiem līdzekļiem; 
2) vakcīnas un sērumi, antibiotikas, sulfamīdi un citi ārstniecības preparāti, kurus lieto infekcijas slimību speciālajai 
un ārkārtas profilaksei;
3) aizsargtīklus un ziedes, lai pasargātu cilvēkus no kukaiņu un ērču kodumiem. 
4) ķīmisko vielu, kuras lieto slimību izraisītāju dezinficēšanai, izmantošana. 
5) speciālos ūdens, pārtikas un dažādu materiālo vērtību aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļus. 

Ir divi galvenie imunitātes veidi – iedzimtā un iegūtā, kas savukārt iedalās dabiskajā un mākslīgajā imunitātē. 

Epidēmija (gr. epidemia – vispārēja slimība) ir plaša mēroga saslimstība konkrētā apvidū. Epidēmijas mērogs 
var būt dažāds. Ja epidēmija skar daudzas valstis un pat kontinentus, to sauc par pandēmiju (piem., gripas 
pandēmija).
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16. Drošības noteikumi 

16.1. Jaunsarga drošība masu pasākumos, ekskursijās, pārgājienos, 
orientēšanās sacensībās un nodarbību laikā
1. Jaunsargam obligāti pirms Jaunsardzes centra (turpmāk – JC) rīkotā pasākumā jāinformē savi vecāki un jāsaņem 
viņu piekrišana dalībai pasākumā – „Atļauja”.
2. Pasākuma laikā jaunsargiem atļauts pārvietoties tikai pa norādītajiem sektoriem un ceļiem. Ārpus pasākuma 
vietas kopā ar JC referentu vai JC referenta norīkotu personu.
3. Pasākuma laikā jaunsargu pienākums izpildīt pasākuma organizatoru noteiktās prasības.
4.Visu neskaidrību gadījumā kontaktēties ar komandu pārstāvjiem, sacensību tiesnešiem vai JC referentiem.
5. Gadījumā, ja jaunsargam ir ārsta izsniegta izziņa - atbrīvojums no sporta nodarbībām, tad par piedalīšanos 
Jaunsardzes rīkotajās sporta aktivitātēs, neinformējot JC referentu, atbildīgs pats jaunsargs un viņa vecāki.
6. Jaunsargiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, smēķēt aizliegts. Jaunsardzes pasākumos smēķēt atļauts 
tikai speciāli norādītajās vietās.
7. Masu pasākuma laikā jaunsargam aizliegts:

7.1. svētku sarīkojumos izgreznot telpas, svētku eglīti vai piedalīties
tērpos no vates, papīra, marles u.c. viegli uzliesmojošu materiālu darinātos kostīmos, ja tie nav piesūcināti 
ar pretuguns sastāvu;
7.2. aizslēgt durvis telpās, kurās norit pasākums (gaiteņiem un ejām jābūt brīvām);
7.3. telpās, teltīs pilnīgi nodzēst gaismu (diennakts tumšajā laikā);
7.4. eglītes iluminācijai izmantot atklātas sveces liesmas un „brīnumsvecītes ”;
7.5. panākt gaismas efektus ar atklātu liesmu vai izmantojot ķīmiskas vielas;
7.6. uzpildīt lāpas ar tām neparedzēto degmaisījumu;
7.7. aizdegt vai nodzēst lāpas bez JC referenta atļaujas;
7.8. ar aizdegtu lāpu apdraudēt citu personu drošību, veselību un materiālās vērtības;
7.9. atstāt degošu lāpu bez uzraudzības.

8. Jaunsarga pienākumi ekskursijā un pārgājienā:
8.1. izpildīt ekskursijas vai pārgājiena vadītāja vai JC referenta un pavadošās personas prasības;
8.2. ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
8.3. ievērot sanitāri higiēniskās prasības;
8.4. rūpēties par savu veselību;
8.5. jebkuru veselības problēmu gadījumā ziņot pasākuma vadītājam vai JC referentam;
8.6. saudzēt saņemtās materiāltehniskās vērtības un pasākumā izmantojamo inventāru;
8.7. saudzēt kultūrvēsturiskos objektus.

9. Jaunsargiem ekskursijas vai pārgājiena laikā aizliegts:
9.1. aiziet no grupas bez ekskursijas vai pārgājiena vadītāja vai JC referenta atļaujas;
9.2. braucot autobusā vai citā transporta līdzeklī, trokšņot, staigāt, atvērt durvis vai logus bez vadītāja 
atļaujas, kā arī piesārņot to;
9.3. peldēties, kurināt ugunskurus, izņemot ar pasākuma vadītāja vai JC referenta atļauju;
9.4. apzināti bojāt saņemtās materiāltehniskās vērtības un pasākumā izmantojamo inventāru;
9.5. nodarīt bojājumus un postījumus citu personu īpašumam;
9.6. lietot atklātu uguni (smēķēt, kurināt ugunskuru u.c.), izņemot ar pasākuma vadītāja vai JC referenta 
atļauju;
9.7. lauzt kokus, krūmus un piesārņot apkārtējo vidi;
9.8. tuvoties un aiztikt sprādzienbīstamus priekšmetus;
9.9. tuvoties un aiztikt nokritušus elektrības vadus;
9.10. tuvoties dzīvniekiem, rāpuļiem un putniem;
9.11. lietot uzturā savvaļā augošus augļus un ogas, izņemot ar pasākuma vadītāja vai JC referenta 
atļauju.

10. Sacensību (nodarbību) laikā ievērot organizatoru, tiesnešu prasības un norādījumus.
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11. Lai novērstu traumas, sacensību (nodarbību) laikā, jaunsargam jāstartē apstākļiem atbilstošā apģērbā 
(piemēroti apavi, bikses, cepure, aizsargbrilles u.c.).
12. Gadījumā, ja sacensībās vai nodarbībās kādam ir notikusi nelaime (trauma, apmaldīšanās), jaunsarga 
pienākums ir nekavējoties informēt JC referentu vai kādu citu pieaugušo, kā arī sniegt pirmo palīdzību.
13. Pārvarot grāvjus un strautiņus, jābūt maksimāli uzmanīgiem, pirms to pārvarēšanas jāpārliecinās, vai tiem ir 
droša gultne.
14. Šķērsojot autoceļus, jāuzmanās no autotransporta un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
15. Sacensību vai nodarbību dalībniekiem, kas ir izstājušies no sacensībām (nodarbībām), obligāti par to jāinformē 
tiesneši vai JC referenti.

16.2.  Jaunsarga rīcība ekstremālās, nestandarta situācijās.
16. Ekstremālās, nestandarta situācijās ļoti bieži nākas izsaukt Ugunsdzēsības (VUGD) un citus glābšanas dienestus. 
Zvanot šo dienestu dežurantiem (112), ir JĀZINA:

16.1. nosaukt nelaimes gadījuma vietas pilnu adresi, orientierus;
16.2. nosaukt savu vārdu, uzvārdu;
16.3. izstāstīt, kas noticis, paziņojot, cik slimnieku vai cietušo;
16.4. noklausīties dežuranta atbildi un ievērot viņa norādījumus.

17. Jaunsarga rīcība, uzturoties mežā JC rīkoto pasākumu laikā: 
17.1. nelasīt un nelietot uzturā savvaļā augošus nepazīstamus augļus, ogas un sēnes;
17.2. nepieskarties nepazīstamiem augiem un nemēģināt tos košļāt;
17.3. aizliegts lietot atklātu uguni (smēķēt, kurināt ugunskuru u.c.);
17.4. aizliegts lauzt kokus, krūmus un piesārņot apkārtējo vidi;
17.5. aizliegts tuvoties un aiztikt neatpazīstamus priekšmetus (tie var būt sprādzienbīstami);
17.6. aizliegts tuvoties un aiztikt nokritušus elektrības vadus;
17.7. aizliegts tuvoties dzīvniekiem, rāpuļiem un putniem;
17.8. apmaldīšanās gadījumā saglabāt mieru un nekrist izmisumā;
17.9. neiziet no ierobežotās sacensību vai nodarbību teritorijas;
17.10.apmaldīšanās gadījumā lūgt palīdzību citiem sacensību vai nodarbību dalībniekiem vai lūgt 
palīdzību vietējiem iedzīvotajiem;
17.11.apmaldīšanās gadījumā ar pieejamiem skaņas signāliem paziņot par savu atrašanās vietu;
17.12. censties izvairīties no purvainām vietām, jo tajās var būt akači, ja tādas vietas nav iespējams apiet, 
tad tās šķērsot, iztaustot priekšā ceļu ar kārti.

18. Jaunsarga rīcība dzīvnieku un kukaiņu kodumu gadījumos:
18.1. neiet tuvu klāt svešiem suņiem, kaķiem, it īpaši meža dzīvniekiem
un nemēģināt tos glaudīt;
18.2. dzīvnieku kostās brūces jānomazgā ziepju ūdenī, jāuzliek tīrs pārsējs un, ja ir aizdomas, ka dzīvnieks 
slimo ar trakumsērgu, nekavējoties ierasties tuvākajā medicīnas iestādē;
18.3. čūskas koduma vai ērces piesūkšanās gadījumā cietušo pēc iespējas ātrāk nogādāt medicīnas 
iestādē;
18.4. kukaiņu kodumi ir bīstami sevišķi tad, ja iekosts mēlē, jo var sākties sapampums, un cilvēks var sākt 
smakt. Šādos gadījumos nekavējoši jāierodas medicīnas iestādē.

19. Jaunsarga rīcība, atrodot aizdomīgus vai sprāgstvielām līdzīgus priekšmetus:
19.1. nedrīkst tiem pieskarties, izkustināt tos no vietas, celt vai nest, rotaļāties ar tiem;
19.2. censties tos nožogot, ja ir iespējams, uzlikt brīdinājuma zīmi;
19.3. nekavējoties paziņot jebkuram pieaugušam cilvēkam vai Valsts policijai.

20. Jaunsarga rīcība negaisa laikā:
20.1. nemeklēt patvērumu zem lieliem, savrup augošiem kokiem;
20.2. neskriet, nebraukt ar velosipēdu, neturēt rokās metāla priekšmetus;
20.3. atrodoties ēkās, aizvērt visus logus un durvis, ja ir iespējams, atslēgt elektroierīces.



118

21. Jaunsarga rīcība, peldoties ūdenskrātuvēs, ezeros, upēs vai jūrā:
21.1. jaunsargi, peldoties ūdenskrātuvēs, ezeros vai upēs, drīkst to darīt tikai norādītajā vietā, kura ir 
aprīkota ar glābšanas inventāru (glābšanas riņķis, laiva) un novērotājiem – glābējiem (viens JC referents-
novērotājs uz pieciem jaunsargiem).
21.2. izvērtēt, vai ūdens temperatūra un laika apstākļi ir labvēlīgi peldei. Nepeldēties diennakts tumšajā 
laikā;
21.3. nepeldēties negaisa vai stipra vēja laikā; 
21.4. visdrošāk ir peldēties īpaši šim mērķim paredzētās vietās. Ja tādas nav, atcerēties, ka peldvietas 
krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu;
21.5. upēs jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu (tilta balsts, 
moli, viļņlauži, stikla lauskas utt.);
21.6. peldēties nevar iet sakarsis vai sasvīdis, jānogaida 20-25 min., lai stabilizētos ķermeņa temperatūra; 
21.7. ūdenī jāiet pakāpeniski, un pirms peldēšanās vispirms jāsaslapinās. Pie straujas ķermeņa temperatūras 
maiņas var sākties krampji; 
21.8. nedrīkst sākt peldēties uzreiz pēc ēšanas vai lielas fiziskas slodzes (starplaikam jābūt vismaz 30-40 
min.);
21.9. noteikti paskatīties, vai vēl kāds atrodas ūdens tilpnē (laivas, katamarāni, jahtas), un tiem netuvo-
jies;
21.10. pirms došanās ūdenī, jaunsargs brīdina krastā palikušos par to, cik ilgi un tālu ir plānojis peldēt, vai 
ir paredzējis nirt zem ūdens. Noteikti brīdināt savus biedrus, ja neprot labi peldēt;
21.11. ja izmanto piepūšamo matraci vai citu peldlīdzekli, nepeldēt tālu no krasta;
21.12. pirms nodarboties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vienkārši vizināties ar laivu, kuteri vai kādu 
citu peldlīdzekli, obligāti lietot glābšanas vesti;
21.13. nedrīkst peldēties, ja ūdenskrātuvē ir lieli viļņi;
21.14. nedrīkst peldēties aiz peldvietas norobežojuma;
21.15. nedrīkst peldēties, ja tuvojas garām braucošs ūdenstransporta līdzeklis;
21.16. nedrīkst rāpties uz bojām un brīdinājuma zīmēm;
21.17. nedrīkst no krasta ienirt nezināmā vietā vai grūst citus ūdenī;
21.18. ienirstot, nedrīkst ilgi uzturēties zem ūdens;
21.19. nedrīkst lēkt ūdenī ne no viena ūdens transportlīdzekļa;
21.20. nedrīkst lēkt ūdenī ne no vienas augstākas vietas (klints, tilta u.tml.) nezināmā ūdens krātuvē;
21.21. nedrīkst lēkt no liela augstuma ūdenī ar glābšanas riņķi vai vesti;
21.22. nedrīkst peldēties vienatnē vai svešā vietā;
21.23. nedrīkst traucēt citiem brīvi peldēties.

22. Jaunsarga rīcība, atrodoties uz ledus un tā tuvumā:
22.1. nedrīkst iet uz upi vai ezeru viens;
22.2. uz ledus drīkst kāpt tad, ja tā biezums sasniedzis 20 – 30 cm;
22.3. kāpjot uz ledus, jāpārliecinās, vai tas nav ieplaisājis un tumšs;
22.4. nedrīkst kāpt uz ledus pēc atkušņa, jo tas var būt trausls;
22.5. nedrīkst slidināties uz ledus pie paša krasta, tiltu tuvumā un vietās, kur ievada notekūdeņus – tur 
ledus ir nedrošs;
22.6. jāuzmanās no ledū izcirstiem āliņģiem;
22.7. ja ir notikusi ielūšana ledū, jānomierinās un jāmēģina atmuguriski tikt uz neielūzušā ledus, un 
vienmērīgi izlīdzinot svaru atbalstīties uz elkoņiem un četrāpus nokļūt krastā. Obligāti jāsauc palīgā;
22.8. ja paša spēkiem nav iespējams izkļūt no āliņģa, nekavējoši saukt pēc palīdzības un pēc iespējas 
mazāk veikt ķermeņa kustības, lai ilgāk saglabātu tā siltumu;
22.9. ja ir jāglābj ledū ielūzis cilvēks, vispirms jānovērtē sava prasme peldēt – glābšanu vislabāk veikt, 
izmantojot palīglīdzekļus – kokus, kārtis, auklas u.c.;
22.10. nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un glābšanas dienestu;
22.11. izvelkot cietušo krastā, atbrīvot viņu no mitrajām drēbēm un pasargāt no atdzišanas, silti 
sasedzot;
22.12. cietušajam jādod dzert siltu un saldu dzērienu, bet nekādā gadījumā alkoholu.
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23. Kā rīkoties jaunsargam (jaunietim) nelaimes gadījumā:
23.1. ja jaunsargs ir nelaimes aculiecinieks, censties pēc iespējas labāk iegaumēt notikuma vietu, izmantojot 
orientierus gan uz ūdens, gan krastā, lai glābējiem varētu precīzāk norādīt vietu, kur notikusi nelaime;
23.2. ja jaunsargs ir iekļuvis straumē, jāsaglabā miers, peldēt pa straumi uz priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk 
krastam;
23.3. ja jaunsargs redz kādu nelaimē, jāpievērš apkārtējo ļaužu uzmanība, saucot PALĪGĀ. Jāsauc palīgā 
glābējus (ja pludmalē ir glābēji) vai jāzvana 112; 
23.4. vislabāk var palīdzēt, ja pats jaunsargs ir drošībā uz sauszemes;
23.5. ja nelaimē nokļuvušais ir tuvu krastam, var palīdzēt, pasniedzot zaru vai airi. Jāuzmanās nenoliekties 
pārāk tālu (pāri krastam), lai pats neiekristu ūdenī;
23.6. ja nelaimē nokļuvušais ir tālāk no krasta, tad met kādu peldošu priekšmetu pie kā cilvēks var 
pieturēties (bumbu, tukšu plastmasas pudeli, glābšanas vesti vai riņķi), tad cilvēks, pie tā turoties, var 
palikt virs ūdens līdz brīdim, kad ierodas palīdzība;
23.7. ļoti labi, ja var izmantot virvi, vislabāk – virvē iesietu glābšanas riņķi;
23.8. vissvarīgākais – neiet ūdenī. Ja ūdenī būs 2 slīcēji – glābējiem būs jāmeklē un jāglābj jūs abi.

16.3. Ceļu satiksmes drošības noteikumu prasības jaunsargiem 
Gājējs – persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos, stumj velosipēdu, mopēdu, motociklu, velk (stumj) 
ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu ratiņus u.tml.
24. Jaunsargs ceļu satiksmes dalībnieks: 

24.1. gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu, bet, ja to nav, pa ceļa kreisās 
puses nomali. Ja ietves, gājēju ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, nomales nav vai pa to pārvietoties nav 
iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā josla, 
pa ceļa kreisās puses ārmalu);
24.2. organizētas cilvēku grupas pa ceļu drīkst virzīties tikai pa brauktuves labo pusi transportlīdzekļu 
braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par četriem cilvēkiem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē tās 
kreisajā pusē jāatrodas personām, kas to pavada, ar sarkaniem karodziņiem, bet diennakts tumšajā laikā 
un nepietiekamas redzamības apstākļos - ar iedegtiem lukturiem (priekšā ar baltas gaismas lukturi, bet 
aizmugurē ar sarkanas gaismas lukturi);
24.3. gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet, ja to nav, krustoju-
mos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, 
brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz 
abām pusēm;
24.4. pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas, 
skrituļdēļus u.tml., sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē pārējos gājējus;
24.5. ārpus apdzīvotām vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas pretim 
transportlīdzekļu braukšanas virzienam, bet personām, kuras brauc invalīdu ratiņos vai stumj motociklu, 
mopēdu, velosipēdu u.tml., pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas transportlīdzekļu braukšanas 
virzienā;
24.6. vietās, kur ceļu satiksme tiek regulēta, gājējiem jāievēro satiksmes regulētāja vai gājēju luksofora 
signāli, bet, ja tādu nav, transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofora (turpmāk - luksofors) signāli;
24.7. pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē 
attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par 
drošību;
24.8. ārpus gājēju pārejas, kur satiksme netiek regulēta, gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad 
ir novērtējuši attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un 
pārliecinājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta transportlīdzekļu satiksme;
24.9. gājēji uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības apstāties. Gājējiem, kuri nav paguvuši 
šķērsot brauktuvi, jāapstājas uz „drošības saliņas”. Gājēji drīkst turpināt šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, 
kad ir pārliecinājušies, ka tas nav bīstami;
24.10. tramvaja pieturās, kur nav iekāpšanas laukumu, uziet uz brauktuves, lai iekāptu tramvajā, drīkst 
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tikai tad, kad tramvajs pilnīgi apstājies. Pēc izkāpšanas no tramvaja gājējiem brauktuve jāatbrīvo.
25. Diennakts tumšais laiks – laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai:

25.1. diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un 
vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismas atstarotājs vai 
cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis;
25.2. bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju ceļiem vai gājēju un 
velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav, pa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par 
diviem bērniem rindā. Kolonnas priekšā un aizmugurē tās kreisajā pusē jāatrodas pieaugušajiem, kas to 
pavada, ar sarkaniem karodziņiem.

26. Gājējiem aizliegts:
26.1. šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam ir sadalošā josla, vai vietās, kur uzstādīti nožogojumi 
gājējiem vai ceļu nožogojumi;
26.2. šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja ceļam, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos, ir četras vai 
vairākas braukšanas joslas;
26.3. iziet uz brauktuves, nepārliecinoties par to, vai netuvojas transportlīdzekļi, aiz stāvoša transportlīdzekļa 
vai cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību;
26.4. pārvietoties pa ātrgaitas ceļu vai auto maģistrālēm;
26.5. ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, gājējiem aizliegts iziet uz brauktuves, bet gājējiem, kuri atrodas uz 
brauktuves, jādod ceļš minētajam transportlīdzeklim.

27. Pasažieriem atļauts: 
27.1. iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara 
no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses. Ja no ietves, iekāpšanas laukuma vai nomales puses iekāpt 
bezsliežu transportlīdzeklī vai izkāpt no tā nav iespējams, to drīkst izdarīt no brauktuves puses, ja tas nav bīstami 
un nerada traucējumus citu transportlīdzekļu braukšanai;
27.2. Pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. 
Motociklu, triciklu, kvadriciklu un mopēdu pasažieriem braukšanas laikā galvā jābūt aizsprādzētai 
aizsargķiverei.

28. Pasažieriem aizliegts:
28.1. braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju vai novērst viņa uzmanību;
28.2. atvērt braucoša transportlīdzekļa durvis;
28.3. atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu 
satiksmes dalībniekus;
28.4. atstāt sēdvietu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc
policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma.

16.4. Drošība praktiskajā šaušanā 
Praktiskās šaušanas nodarbībās un sacensībās jebkuras darbības veikt ar tādu piesardzību, uzmanību un spēku, kas 
izslēdz personīgās vai apkārtējo personu traumas vai veselības pasliktināšanās iespējas.
29. Pirms šaušanas nodarbību uzsākšanas šaušanas instruktoram vai JC referentam:

29.1. jāpārbauda šautuves teritorija, jānovērš iespēja nepiederošām personām iekļūt tajā;
29.2 jāorganizē šautuves apkārtnes novērošana un apsardze;
29.3. jānodrošina mobili sakari starp novērotājiem (šaušanas instruktora norīkotas personas) un šaušanas 
nodarbību vadītāju; 
29.4. jāpārbauda, vai mērķu joslā nav priekšmeti, kuri var traucēt vai izmainīt lodes lidojuma trajektoriju;
29.5. jānodrošina iespēja uz vietas sniegt pirmo medicīnisko palīdzību cietušajiem, kā arī izsaukt 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 
29.6. saņemot vai izsniedzot ieroci, speciāli norādītā vietā ir jāpārbauda, vai ierocis nav pielādēts;
29.7. jāpārbauda šaušanā izmantojamie ieroči un munīcija (vai tie atbilst izgatavotāja rūpnīcas 
prasībām);
29.8. jāinstruē jaunsargi par drošību, veicot praktiskās šaušanas nodarbības ar ieročiem;
29.9. jāiepazīstina jaunsargi ar šautuves drošības noteikumiem;
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30. Jaunsarga pienākumi šaušanas nodarbībās:
30.1. precīzi izpildīt visas nodarbību vadītāja vai šaušanas instruktora komandas;
30.2. pirms nodarbību uzsākšanas jaunsarga pienākums iepazīties ar šautuves drošības noteikumiem;
30.3. praktiskās šaušanas nodarbībās jaunsargam jāparakstās šaušanas instruktora vai JC referenta žurnālā 
par drošības noteikumu ievērošanu šautuvē;
30.4. pirms šaušanas uzsākšanas un beigšanas ziņot nodarbību vadītājam vai JC referentam par 
gatavību;
30.5. ja rodas problēmas ar ieroci vai radusies kāda cita kļūme šaušanas laikā, pārtraukt šaušanu un turot 
ieroci mērķa virzienā, pacelt roku (guļus pozīcijā labo kāju) un gaidīt nodarbību vadītāja vai šaušanas 
instruktora tālākos norādījumus;
30.6. ieraugot mērķa joslā cilvēkus vai dzīvniekus, kā arī jebkādus citus neatbilstošus apstākļus šaušanas 
drošības noteikumiem, patstāvīgi pārtraukt šaušanu, dot komandu „ STOP ” un ziņot par to šaušanas 
nodarbību vadītājam vai šaušanas instruktoram;
30.7. šautuvē ieroci pārnēsāt drīkst tikai izlādētu ar augšup vērstu stobru.

31. Šaušanas nodarbībās aizliegts:
31.1. veikt jebkādas darbības ar ieročiem vai munīciju bez šaušanas instruktora komandas;
31.2. tēmēt ieroci uz cilvēku, pat tad, ja šāvējs ir pārliecināts, ka ierocis ir tukšs un tā aizslēgs – atvērts un 
patrontelpā nav patronas;
31.3. šaušanas pārtraukumos dalībniekiem atrasties uguns līnijā;
31.4. šaut ar bojātu ieroci, netīru vai bojātu munīciju;
31.5. uguns līnijā atrasties personām, kuras neizpilda vingrinājumu šajā
maiņā;
31.6. vērst ieroča stobru sānis no mērķa joslas vai uz augšu;
31.7. atrodoties uz uguns līnijas, pieskarties ieročiem vai munīcijai, ja
mērķu joslā atrodas cilvēki;
31.8. atstāt uguns līniju pirms ieroča izlādēšanas, pārbaudes un
nodarbību vadītāja vai šaušanas instruktora komandas;
31.9. ienest, ņemt līdzi priekšmetus un ierīces (mobilais tālrunis, dažādas mūzikas atskaņošanas ierīces. 
u.c.), kas var traucēt šaušanas nodarbību sekmīgu norisi;
31.10. jaunsargam, kurš neizpilda šaušanas vingrinājumu, traucēt un citādi novērst šāvēju uzmanību;
31.11. iznest munīciju un čaulītes no šaušanas nodarbību vietas;
31.12. atkārtoti izmantot lietoto munīciju (nesprāgušas patronas, peintbola lodes, pneimatiskās lodītes 
u.c.);
31.13. veikt jebkādas darbības ar ieročiem vai munīciju bez nodarbību vadītāja vai šaušanas instruktora 
komandas.
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Svētku un atceres dienas

1. janvāris Jaunā gada diena 
6. janvāris Zvaigznes diena
6. janvāris Latviešu strēlnieku piemiņas diena, veltīta Ziemassvētku kaujām

20. janvāris 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 
26. janvāris Latvijas Republikas starptautiskā (de jure) atzīšanas diena

15. februāris 1922.gadā pieņemts Latvijas Republikas pamatlikums - Satversme
16. februāris Lietuvas Republikas neatkarības diena
24. februāris Igaunijas Republikas neatkarības diena

6. marts pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas diena
25. marts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1. maijs Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
1. maijs Darba svētki
4. maijs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena 
8. maijs Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 
9. maijs Eiropas diena

14. jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijs Latvijas Republikas okupācijas diena 
22. jūnijs Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)
23. jūnijs Līgo diena (Vasaras saulgrieži)
24. jūnijs Jāņu diena (Vasaras saulgrieži)

4. jūlijs Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
11. augusts Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena
21. augusts Konstitucionālā likuma Par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas un Latvijas 

Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena
23.augusts Noslēgts Molotova-Ribentropa pakts

1. septembris Zinību diena
22. septembris Baltu vienības diena
11. novembris Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena (Lāčplēša diena)
18. novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena

4. decembris Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena
24. decembris Ziemassvētku vakars
25. decembris Pirmie Ziemassvētki (Ziemas saulgrieži)
26. decembris Otrie Ziemassvētki (Ziemas saulgrieži)
31. decembris Vecgada diena
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Kur zvanīt steidzamos gadījumos? 

Glābšanas dienests 112
Ugunsdzēsēji 01, 112
Policija 02, 112
Neatliekamā medicīniskā palīdzība 03, 112
Gāzes avāriju novēršana 04, 8000404

Psiholoģiskā palīdzība bērniem un pusaudžiem

Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 80009000 (no fiksētajiem tālruņiem un taksofoniem pieejams visu 
diennakti), 28809000 (no TELE2 un Zelta Zivtina no 9.00 - 23.00)
1860 (no BITE un Toxic no 9.00-23.00)   www.bernutalrunis.lv

Bērnu un pusaudžu Uzticības Tālrunis 80006008 http://www.bti.gov.lv/
“Glābiet bērnus!” uzticības telefons 67315307 (16.00 - 22.00)
Rīgas Domes Bērnu tiesību aizsardzības 
centra uzticības telefons

67334441 (visa diennakts), www.bernutiesibas.lv

Centrs pret vardarbību “Dardedze” 67600686, 67600685, 29556680 - Rīga, Cieceres 3A, 
www.centrsdardedze.lv

Organizācija „Genders” 6731 5899, 29555460, Rīga, Krāsotāju iela 28, kab.1,  e-pasts: 
gender@parks.lv


