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MINISTRY OF DEFENCE 

REPUBLIC OF LATVIA 

Noteikumi par Zemessardzes veterāniem un to apvienībām 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas 

Republikas Zemessardzes likuma 

43.panta pirmo daļu un 44. panta 

ceturto daļu un Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās 

daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgais noteikums 

 

1. Noteikumi par Zemessardzes (turpmāk – ZS) veterāniem un to 

apvienībām (turpmāk tekstā -  noteikumi) nosaka: 

1.1. kārtību, kādā bijušais zemessargs un no profesionālā dienesta 

atvaļināts karavīrs iegūst ZS veterāna statusu; 

1.2. ZS veterāna pienākumus un tiesības;  

1.3. ZS veterāna iesaisti uzdevumu veikšanā un apgādi; 

1.4. ZS veterāna izslēgšanu no ZS veterānu apvienības; 

1.5. ZS veterānu apvienību mērķus un uzdevumus;  

1.6. ZS veterānu apvienību veidošanu un struktūru; 

1.7. ZS veterānu padomes veidošanas un darbības kārtību; 

1.8. ZS veterāna apliecības izskatu, izgatavošanas, lietošanas un 

izsniegšanas kārtību. 

 

II. ZS veterānu apvienību mērķis un uzdevumi 

 

2. ZS veterānu apvienību mērķis ir apvienot bijušos zemessargus un 

profesionālā dienesta karavīrus, kuri ieguvuši ZS veterāna statusu, lai atbalstītu 

ZS un Nacionālos bruņotos spēkus to uzdevumu veikšanā. 
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3. ZS veterānu apvienībām saskaņā ar Latvijas Republikas 

Zemessardzes likumu ir šādi pamatuzdevumi: 

3.1. piedalīties ZS vienību zemessargu un zemessargu kandidātu 

apmācību procesā kā mācību praktiskajam atbalstam;  

3.2. atbalstīt ZS vienību sporta un kultūras pasākumu organizēšanu un 

norisi; 

3.3. ZS un Jaunsardzes sadarbības ietvaros veicināt Jaunsardzes 

nostiprināšanu, piedaloties militāri patriotiskajā audzināšanā, organizatoriskajā 

un mācību darbā; 

3.4. veicināt vēsturisko tradīciju pārmantojamību un ievērošanu ZS 

vienībās;  

3.5. vākt un apkopot vēsturiskos materiālus par ZS vienībām un 

zemessargiem, iepazīstināt ar šiem materiāliem sabiedrību un veicināt to 

publiskošanu; 

3.6. sniegt sociālo palīdzību gados vecākajiem ZS veterāniem. 

 

4. ZS veterānu apvienību darbību atbilstoši piešķirtā budžeta iespējām 

finansē ZS. 

 

III. ZS veterāna pienākumi un tiesības 

 

5. ZS veterānam, piedaloties ZS veterānu uzdevumu veikšanā, ir šādi 

pienākumi: 

5.1.ievērot Latvijas Republikas Zemessardzes likumā un militārajos 

reglamentos noteiktās prasības un militāro disciplīnu; 

5.3. ar savu aktīvu darbību veicināt ZS veterānu apvienību mērķa un 

uzdevumu realizēšanu; 

5.4. atturēties no tādas uzvedības vai rīcības, kas diskreditē ZS veterāna 

statusu un ZS. 

5.5. Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 44.pantā minētie 

pienākumi. 

 

6. ZS veterānam ir šādas tiesības: 

6.1. piedalīties ZS veterānu apvienību pasākumos; 

6.2. valkāt formas tērpu atbilstoši Latvijas Republikas Zemessardzes 

likumā un militārajos reglamentos noteiktajam; 

6.3. iesniegt priekšlikumus par ZS veterānu apvienības darba uzlabošanu; 

6.4. iesniegt priekšlikumus par ZS apmācību procesa uzlabošanu. 
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IV. ZS veterāna statusa iegūšana, ZS veterāna iesaiste uzdevumu izpildē, 

apgāde un izslēgšana no ZS veterānu apvienības 

 

 

 

7. ZS veterānu apvienības atbilstoši Latvijas Republikas Zemessardzes 

likumā noteiktajam veido no bijušajiem zemessargiem un karavīriem, kuri 

atvaļināti no profesionālā dienesta un sasnieguši 55 gadu vecumu vai atzīti par 

nederīgiem dienestam fiziskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ, bet 

vēlas uzturēt saikni ar ZS. 

 

8. Par ZS veterānu saskaņā ar Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 

43.panta otro daļu un 14.panta ceturto daļu nevar būt persona: 

8.1. kura ir atvaļināta no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas 

pārkāpumiem; 

8.2. kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā; 

8.3 attiecībā uz kuru ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums vai 

prokurora priekšraksts par sodu; 

8.4 kura atrodas narkologa vai psihiatra uzskaitē, kurai ir hroniski 

psihiski traucējumi vai tiem pielīdzināti stāvokļi vai kura atzīta par 

rīcībnespējīgu; 

8.5. kura ir bijusi PSRS, Latvijas PSR, ir vai ir bijusi kādas ārvalsts 

drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata 

darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. 

 

9. Lai iegūtu ZS veterāna statusu, persona, kas atbilst šo noteikumu 

7.punktā minētajām prasībām, iesniedz iesniegumu dzīvesvietai tuvākās ZS 

vienības komandierim ar lūgumu piešķirt ZS veterāna statusu. 

 

10. Desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma 

saņemšanas, ZS vienības komandieris izvērtē iesniedzēja atbilstību Latvijas 

Republikas Zemessardzes likuma 43.panta otrajā daļā noteiktajam un izdot 

pavēli par ZS veterāna statusa piešķiršanu attiecīgai personai. Ja ZS vienības 

komandieris konstatē šo noteikumu 8.punktā minētos apstākļus, viņš sniedz 

personai motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt ZS veterāna statusu.  

 

11. ZS vienības komandieris ar personu, kurai piešķirts ZS veterāna 

statuss un kurš ieskaitīts ZS veterānu apvienībā, noslēdz beztermiņa līgumu 

(1.pielikums) par dalību ZS veterānu apvienībā.  
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12. ZS vienības personāla nodaļa izdara ierakstu personas lietā par ZS 

veterāna statusa piešķiršanu. 

 

13. ZS veterānus ZS vienības aktivitātēs iesaista ZS vienības 

komandieris, izdodot pavēli, kas nosaka ZS veterānu iesaistes apjomu un 

kārtību, pamatojoties uz šo noteikumu III nodaļā noteiktajiem ZS veterānu 

pienākumiem. 

 

14. ZS veterānu aktivitāšu uzskaitei ZS vienībās piemēro zemessarga 

mācību un dienesta uzdevumu uzskaites kārtības prasības. 

 

15. Plānojot iesaistīt ZS veterānus zemessargu vai zemessargu kandidātu 

apmācībā, atbildīgais virsnieks informē ZS vienības komandieri par 

nepieciešamo ZS veterānu atbalstu teorētiskajās un praktiskajās apmācībās – 

skaitlisko daudzumu, veicamajiem uzdevumiem un kvalifikāciju. 

 

16. ZS vienības aktivitātēs iesaistītie ZS veterāni šajā laikā atrodas ZS 

apgādē, tos nodrošina ar uzturu un izsniedz uzdevumu izpildei nepieciešamo 

ekipējumu. 

 

17. ZS veterāna statusu ieguvušais bijušais zemessargs saglabā tiesības 

nēsāt formas tērpu atbilstoši Latvijas Republikas Zemessardzes likumā un 

militārajos reglamentos noteiktajam. 

 

18. ZS veterānu ar formas tērpu nodrošina ZS vienība. ZS vienības 

komandieris organizē ZS veterānu formas tērpa pārbaudi (ierindas skati) ne 

retāk kā reizi gadā, lai novērtētu formas tērpu, un lemj par atsevišķu ZS 

veterāna formas tērpa elementu nomaiņu, kā arī organizē ZS veterānu 

nodrošinājuma ar formas tērpu uzskaiti. 

 

19. ZS veterāna statusu zaudē ar viņa izslēgšanu no ZS veterānu 

apvienības. ZS veterānu no ZS veterānu apvienības izslēdz ar ZS vienības 

komandiera pavēli: 

19.1. uz ZS veterāna iesnieguma pamata; 

19.2. ja ZS veterāns triju gadu laikā nav piedalījies ZS veterānu 

apvienības aktivitātēs vai nav ievērojis šo noteikumu 5.1. un 5.4.apakšpunkta 

prasības.  

 

20. Lēmumu par ZS veterāna izslēgšanu pieņem ZS vienības ZS veterānu 

kopsapulcē pamatojoties uz ZS veterānu apvienības priekšnieka priekšlikuma.  
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21. ZS veterānu no ZS veterānu apvienības sarakstiem izslēdz, ja ZS 

veterāns ir miris. 

 

V. ZS veterānu apvienību veidošana un struktūra 

 

22. ZS veterānu apvienība ir formējums, kuru veido pēc ZS vienības 

piederības principa, un tās darbību koordinē ZS vienības komandieris.  

 

23. ZS vienības ZS veterānu apvienību vada ZS vienības ZS veterānu 

priekšnieks. ZS vienības ZS veterānu priekšnieku ievēlē vienības veterāni. 

 

24. ZS veterānu apvienību, kas sastāv no ZS vienību ZS veterānu 

apvienībām, saskaņā ar Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 45.panta 

trešo daļu vada ZS veterānu priekšnieks. 

 

25. ZS veterānu priekšnieku amatā ieceļ ZS komandieris. 

 

26. ZS veterānu priekšnieks pilda amata pienākumus saskaņā ar amata 

aprakstu, un viņam ir tiesības pārstāvēt ZS veterānus ZS līmenī. 

 

 

VI. ZS veterānu padome 

 

27. ZS veterānu padomi veido ZS vienību ZS veterānu priekšnieki un ZS 

veterānu priekšnieks. ZS veterānu padomes darbu vada ZS veterānu 

priekšnieks. 

 

28. ZS veterānu padome ir konsultatīva institūcija, kurai ir šādi 

uzdevumi: 

28.1. sniegt priekšlikumus ZS komandierim par ZS attīstību un apmācību 

procesu ZS; 

28.2. koordinēt ZS veterānu apvienību darbību; 

28.3. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ZS komandierim ZS veterānu 

apvienības ikgadējo pasākumu plānu.  

 

29. ZS veterānu padomei ir tiesības izskatīt un iesniegt priekšlikumus 

normatīvo aktu grozījumiem savas kompetences ietvaros. 

 

30. ZS veterānu priekšniekam ir ZS komandiera padomdevēja tiesības ZS 

veterānu darbības jautājumos. 
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31. ZS veterānu priekšnieks ir tiesīgs piedalīties kā padomdevējs ZS gada 

uzdevumu izvirzīšanas un gada uzdevumu izvērtēšanas sapulcēs. 

 

 

VII. ZS veterānu apliecības apraksts, tās izgatavošanas,  lietošanas un 

izsniegšanas kārtība 

 

32. ZS veterānu apliecība (turpmāk – apliecība) ir dokuments, kas 

apliecina personas piederību ZS vienības ZS veterānu apvienībai. 

 

33. Apliecība ir plastikāta karte, kuras izmērs ir 86 x 54 mm 

(2.pielikums). 

 

34. Apliecības priekšpusē (aversā) uz balta fona ir šāda informācija valsts 

valodā: 

34.1. augšējās daļas kreisajā pusē divās rindās drukātiem burtiem melnā 

krāsā teksts: „NACIONĀLIE BRUŅOTIE SPĒKI”; 

34.2. augšējās daļas vidū - mazais Latvijas valsts ģerbonis; 

34.3. augšējās daļas labajā pusē divās rindās drukātiem burtiem melnā 

krāsā teksts: „LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMESSARDZE”;  

34.4. pirmajā rindā kreisajā pusē drukātiem burtiem melnā krāsā teksts: 

„ZEMESSARDZES VETERĀNA APLIECĪBA”; 

34.5. pirmajā rindā labajā pusē drukātiem burtiem melnā krāsā 

saīsinājums „Nr.” un sešu ciparu kombinācija (apliecības numurs); 

34.6. labajā pusē zem apliecības numura apliecības lietotāja - ZS veterāna 

-krāsaina fotogrāfija formastērpā (izmērs - 25 x 35 mm); 

34.7. uz fotogrāfijas kreisā apakšējā stūra zīmoga nospiedums ar tekstu: 

„LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMESSARDZE”; 

34.8. kreisajā pusē zem teksta „ZEMESSARDZES VETERĀNA 

APLIECĪBA " drukātiem burtiem melnā krāsā: 

34.8.1. Zemessardzes vienība, 

34.8.2. dienesta pakāpe, 

34.8.3. vārds, 

34.8.4. uzvārds, 

34.8.5. personas kods, 

34.8.6. augums (cm), 

34.8.7. acu krāsa, 

34.8.8. asins grupa, rēzus; 

34.9.apliecības apakšējās daļas vidū teksts: „BEZTERMIŅA 

APLIECĪBA” un apliecības izsniegšanas datums šādā secībā: datums, mēnesis, 

gads. 
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35. Apliecības aizmugurē (reversā) uz balta fona ir šāda informācija 

angļu valodā: 

35.1. LATVIAN NATIONAL ARMED FORCES; 

35.2. NATIONAL GUARD OF THE REPUBLIC OF LATVIA; 

35.3. IDENTITY CARD No. un sešciparu numurs; 

35.4. Rank; 

35.5. First name; 

35.6. Surname; 

35.7. Identification No.; 

35.8. Height (cm); 

35.9. Eye color; 

35.10. Blood type; 

35.11. apliecības izsniegšanas datums šādā secībā: datums, mēnesis, gads; 

35.12. Signature. 
 

36. Apliecības izgatavo (pasūta) un izsniedz ZS novada, kura sastāvā 

atrodas ZS vienība, štāba Personāla nodaļa: 

36.1.pamatojoties uz ZS vienības komandiera pavēli par ZS veterāna 

statusa piešķiršanu; 

36.2.ja apliecība ir bojāta, nozaudēta, nozagta vai mainījušies personas 

dati. 

 

37. Apliecību ZS veterānam izsniedz pret parakstu, veicot ierakstu 

apliecību izsniegšanas žurnālā. Žurnālā norāda šādu informāciju: 

37.1.apliecības numuru; 

37.2.apliecības saņēmēja vārdu un uzvārdu; 

37.3.izsniegšanas datumu; 

37.4.atbildīgās personas parakstu par apliecības izsniegšanu vai 

saņemšanu. 

 

38. Noteikumu 37.punktā minēto informāciju par apliecības izsniegšanu 

papildus iekļauj elektroniskajā datu bāzē. 

 

39. Apliecība ir beztermiņa, un to lieto visā Latvijas Republikas teritorijā, 

kā arī ārvalstīs. 

 

40. ZS veterānam, nēsājot formas tērpu, apliecībai jābūt klāt. ZS veterāna 

pienākums ir glabāt apliecību, lai tā nenonāktu citas personas rīcībā vai 

bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīga. 

 

41. Ja apliecība nozaudēta, nozagta vai bojāta, ZS veterāns nekavējoties 

informē ZS vienības komandieri un iesniedz viņam rakstisku paskaidrojumu par 
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apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai bojājuma apstākļiem. ZS veterāns 

rakstiski informē Valsts policiju, ja apliecība ir nozagta. 

 

42. Katru apliecības nozaudēšanas gadījumu ZS vienības komandieris 

izskata individuāli, noskaidrojot apliecības nozaudēšanas apstākļus. Pēc 

apstākļu noskaidrošanas, ZS veterānam izsniedz jaunu apliecību. ZS veterāns 

sedz ar jaunas apliecības izgatavošanu saistītos izdevumus, ja tā ir nozaudēta 

vai bojāta viņa vainas dēļ. 

 

43. ZS veterāns nodod apliecību ZS vienības Personāla nodaļā, izbeidzot 

darbību ZS veterānu apvienībā. 

 

44. Ja ZS veterāns ir miris, gājis bojā vai pazudis bez vēsts, ZS vienība 

atgūst no ZS veterāna mantiniekiem viņu valdījumā esošās ZS veterānam 

izsniegtās materiālās vērtības un formas tērpu. 

 

VIII. Pārejas noteikums 

 

45. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Aizsardzības 

ministrijas 2003.gada 31.janvāra pavēli nr.43 apstiprinātais reglaments AMR 

130-3 „Zemessardzes veterānu apakšvienības nolikums”. 

 

 

 

Ministrs         A.Pabriks 

 

 

 

 
Ilze Tilgase 67335907 

ilze.tilgase@mil.lv 


