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101 –102
1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

101. Reglaments nosaka vienotu kārtību sadarbībai ar valsts un pašvaldību vides
aizsardzības un citām institūcijām, organizējot Nacionālo bruņoto spēku
nodarbības un mācības Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajās teritorijās un
ārpus tām.
102. Reglamentā ir noteikta procedūra, kā veidot sadarbību ar vietējiem
iedzīvotājiem, valsts un pašvaldības iestādēm, plānojot taktiskās mācības un
nodarbības, kā arī rīcību vides piesārņojuma gadījumos.
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201 - 203
2. nodaļa. Sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem.
201. Par plaša mēroga nodarbībām (mācībām), kuras notiks Aizsardzības ministrijas
valdījumā esošajās teritorijās, ne vēlāk kā trīs dienas pirms nodarbību (mācību)
sākuma, jāinformē vietējās pašvaldības un jābrīdina nodarbību (mācību) rajona
tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji, nepieciešamības gadījumā jāsamazina treniņu
radītais troksnis šautuvju un poligonu tuvumā, piemēram, samazinot šaušanas
nodarbību skaitu naktīs un brīvdienās, samazinot imitācijas līdzekļu sprādzienu
jaudu, atturoties lietot imitācijas līdzekļus poligona robežu tuvumā.
202. Nodarbību un mācību laikā aizliegts iziet ārpus poligonu teritorijas un
pārvietoties pa privātīpašniekiem vai pašvaldībai piederošu teritoriju, ja tas
iepriekš nav saskaņots ar īpašnieku.
203.Vietējās pašvaldības vadītājs jāinformē par:
1) NBS vienību dislokāciju vietās un taktisko mācību laikā notikušajiem
nelaimes gadījumiem un avārijām, kuru rezultātā ir nodarīts kaitējums dabai,
un par veiktajiem vai plānotajiem avārijas seku likvidācijas pasākumiem;
2) nesprāgušo munīciju un tās iznīcināšanas gaitu;
3) veiktajiem pasākumiem vides piesārņojuma samazināšanā nodarbību un taktisko
mācību laikā;
4) trokšņa samazināšanas vai novēršanas pasākumiem.
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301 – 314
3.nodaļa. Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, plānojot
taktiskās mācības un nodarbības.
301.Jāizvairās no jebkura rakstura militāru nodarbību organizēšanas aizsargājamās
dabas teritorijās:
1) dabas liegumos;
2) biosfēras rezervātos;
3) dabas rezervātos;
4) nacionālajos parkos,
5) dabas parkos;
6) aizsargājamo ainavu apvidos;
7) dabas pieminekļos.
302. Nepieciešamības gadījumā, nodarbību organizēšanai aizsargājamās teritorijās, ne
vēlāk kā trīs dienas pirms mācību plānošanas sākuma rakstveidā vai telefoniski ir
jāsaņem atļauja no aizsargājamās teritorijas administrācijas vai, ja tādas nav, no
reģionālās Vides pārvaldes speciālistiem. Tikai pēc atļaujas saņemšanas drīkst
veikt tālāko mācību plānošanu.
303. Dabīgo materiālu vākšana, velēnas rakšana un krūmu ciršana maskēšanās
vajadzībām, ierakumu rakšana un citas līdzīgas darbības; karaspēka izvietošana
lauku nometnēs (ieskaitot visus to elementus), spridzināšanas darbu veikšanas
vietu iekārtošana, tehnikas novietošanas vietas (ieskaitot visus to elementus) –
atļautas tikai ar aizsargājamās teritorijas administrāciju rakstveidā saskaņotās
vietās.
304. Pirms šādu nodarbību plānošanas ir jāiepazīstas ar LR likumu “Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993, 30.10.1997) un Aizsargjoslu
likumu (05.02.1997), kā arī LR Ministru kabineta 1997. gada 21.oktobra
noteikumiem Nr.354 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” un citiem attiecīgo dabas teritoriju individuālajiem
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
305. Organizējot nodarbības vai taktiskās mācības Baltijas jūras un Rīgas līča
akvatorijas Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, ne vēlāk kā trīs dienas pirms
mācību plānošanas sākuma ir jāveic saskaņošana un jāsaņem rakstisks atzinums
no Jūras Vides pārvaldes.
306. Visām vienībām, kuras nodarbības vai taktiskās mācības organizē uz valsts,
pašvaldības vai privātās zemes, ne vēlāk kā trīs dienas pirms plānotā mācību
sākuma rakstveidā vai telefoniski ir jāsaņem atļauja no šīs zemes īpašnieka.
307. Dabīgo materiālu vākšana, velēnas rakšana un krūmu ciršana maskēšanās
vajadzībām, ierakumu rakšana un citas līdzīgas darbības; karaspēka izvietošana
lauku nometnēs (ieskaitot visus to elementus), spridzināšanas darbu veikšanas
vietu iekārtošana, tehnikas novietošanas vietas (ieskaitot visus to elementus)
atļautas tikai ar īpašnieku (tā pārstāvi) rakstveidā saskaņotās vietās.
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308. Vienošanās laikā precīzi jānosaka kad, cik ilgi un kur drīkst veikt šaušanu un
citus ar augstu trokšņa līmeni saistītus pasākumus.
309. Pirms nodarbību sākuma precīzi jānosaka vienības un apakšvienību atbildība un
seku likvidēšanas kārtība.
310. Katru mācību noslēgumā jāveic dabai nodarītā kaitējuma novēršana un apkārtnes
sakārtošana pašu spēkiem.
311. Pirms došanās projām jāinformē par to īpašnieks un jānodod īpašniekam vai viņa
pārstāvim sakārtota mācību vieta.
312. Līgumus par materiālo zaudējumu kompensāciju no NBS štāba līdzekļiem ir
tiesīgi slēgt NBS štāba priekšnieks vai cita persona, kura rakstveidā ir pilnvarota
to darīt.
313. Līgumus par materiālo zaudējumu kompensāciju no NBS Spēku veidu
līdzekļiem ir tiesīgi slēgt NBS Spēku veidu komandieris vai cita persona, kura
rakstveidā ir pilnvarota to darīt.
314. Pirms mācību plānošanas sākuma reģionālajā Vides pārvaldē vai citā attiecīgā
vides aizsardzības institūcijā jāprecizē reto (aizsargājamo) augu un dzīvnieku
izplatījuma vietas plānotās mācību vietas tuvumā.
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401 - 402
4.nodaļa.Rīcība vides piesārņojuma gadījumos.

401. Ja konstatēta 100 un vairāk litru degvielas vai smērvielu noplūde (vai arī
izveidojušies apstākļi, ka tāda noplūde ir iespējama) ūdenstilpes tuvumā vai
ūdens aizsardzības zonā, nekavējoties uzsākt seku likvidēšanu un ziņot:
1) Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vietējai struktūrvienībai,
2) tuvākajai reģionālajai Vides pārvaldei un Vides Valsts inspekcijai,
3) vietējai pašvaldībai,
4) zemes īpašniekam.
402. Visiem komandieriem un karavīriem ir jābūt pieejamai informācijai, kurā ir
norādīti reaģēšanas vienību telefonu numuri:
1) Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,
2) Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vietējās struktūrvienības,
3) VARAM pakļautā dienesta, kurš varētu tikt iesaistīts seku likvidēšanā,
4) pašvaldības,
5) un citi.
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Reglamentā ievērotās NATO Vienošanās standartizācijas jautājumos
(STANAG) prasības.
STANAG Nr.

Nosaukums

Nav

Nav
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Reglamentā lietotie saīsinājumi.
Nosaukums
NBS
LR
VARAM

Saīsinājums
Latviski
Nacionālie bruņotie
spēki
Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Angliski
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Pārmaiņas reglamentā.
Nomainītā nodaļa

Lapu skaits

Datums

3.nodaļa 5.lpp. un 4.nodaļa
7.lpp.

2

16.10.2002

Izpildītāja
paraksts, paraksts
atšifrējums
D.Ernštreite

Norādījumi:
1. Pārbaudīt, vai visos reglamenta eksemplāros izdarīta lapu nomaiņa.
2. Nomainītās lapas iznīcināt.

