11. pielikums
Aizsardzības ministrijas
2008.gada 2.jūnija
noteikumiem Nr.42-NOT

LATVIJAS REPUBLIKAS

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA

LĪGUMS
PAR PROFESIONĀLO DIENESTU
Nr._______

200__.gada _____ _____________

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (K.Valdemāra ielā 10/12, LV–1473), kuru pārstāv
___________________________________________________________________________
(amats, dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

(turpmāk – AM) no vienas puses, un Latvijas Republikas pilsonis ______________________
_____________________________________________, personas kods ________________,
(vārds, uzvārds)

dzīvo _____________________________________________________________________ ,
(dzīves vietas adrese)

pilsoņa pases Nr. _____________ izdota __________________________________________
(sērija, numurs)

(datums)

__________________________________________________________________________________________,
(izdevējiestāde)

derīga līdz __________________ , (turpmāk - karavīrs) no otras puses, abi kopā – puses,
(datums)

noslēdz šo līgumu par profesionālo dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos
spēkos uz _____ gadiem un _____ mēnešiem no____________________________________
(datums, mēnesis, gads)

līdz __________________________________________ .
( datums, mēnesis, gads)

1. Karavīram tiek noteikts pārbaudes laiks __________ mēneši.
2. Aizsardzības ministrija apņemas:
2.1. pēc pieņemšanas dienestā nodrošināt karavīra militāro pamatapmācību normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
2.2. nodrošināt karavīra iecelšanu amatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši
viņa sagatavotībai;
2.3. nodrošināt normatīvajos aktos karavīram paredzētā dienesta atalgojuma,
kompensāciju un pabalstu izmaksas;
2.4. nodrošināt karavīra uzņemšanu visa veida apgādē, kas paredzēta profesionālā
dienesta karavīriem atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām normām no
Aizsardzības ministrijai šim mērķim iedalītajiem budžeta līdzekļiem;
2.5. nodrošināt turpmāko karavīra dienesta gaitu atbilstoši karavīra izvērtēšanas un
atestācijas rezultātiem;
2.6. nodrošināt Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamās izglītības un
kvalifikācijas iegūšanas iespējas, ar karavīru slēdzot atsevišķu vienošanos, kas ir šī
līguma neatņemama sastāvdaļa;

2.8. nodrošināt un garantēt normatīvajos aktos karavīram noteiktās tiesības, sociālās un
ar profesionālo dienestu saistītās garantijas.
3. Karavīrs apņemas :
3.1. godprātīgi pildīt profesionālo dienestu, precīzi un bez ierunām pildīt komandieru
(priekšnieku) likumīgās pavēles un rīkojumus, stingri ievērot iekšējos normatīvos
aktus, labi pārzināt un uzturēt viņam uzticēto tehniku (bruņojumu);
3.2. ievērot un precīzi pildīt Latvijas Republikas normatīvo aktu un militāro reglamentu
normas un starptautiskajos tiesību aktos noteiktās prasības;
3.3. neizpaust valsts un dienesta noslēpumus, ievērot likuma “Par valsts noslēpumu”
prasības;
3.4. ievērot Militārā dienesta likuma 15.pantā karavīram noteiktos aizliegumus;
3.5. apgūt militārās zināšanas, kaujas tehniku un bruņojumu un ievērot tā izmantošanas
noteikumus un prasības;
3.6. pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta turpināt dienestu Nacionālo bruņoto
spēku rezervē, izņemot Militārā dienesta likuma 42.pantā noteiktos gadījumus;
3.7. piedalīties starptautiskajās operācijās saskaņā ar LR saistošajiem starptautiskajiem
līgumiem un LR normatīvajiem aktiem;
3.8. informēt tiešo komandieri (vismaz divus mēnešus pirms) par paredzamajiem
apstākļiem (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums u.tml.), kuri saskaņā ar
normatīvajiem aktiem karavīram dod tiesības nepildīt dienesta pienākumus.
4. Profesionālā dienesta kārtības noteikumi.
4.1. Puses vienojas ievērot darba aizsardzības noteikumus, darba organizācijas principus,
higiēnas normas un ugunsdrošības noteikumus, kas izdoti saskaņā ar Militārā
dienesta likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
4.2. Karavīram tiek noteikts dienesta dienas ilgums atkarībā no dienesta nepieciešamības.
5. Līguma pagarināšana un izbeigšana.
5.1. Pēc līguma par profesionālā dienesta (turpmāk - līgums) termiņa izbeigšanās, pusēm
vienojoties, līgumu var pagarināt katru reizi Militārā dienesta likumā un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt katrā laikā, pusēm par to vienojoties.
5.3. Līgumu pēc vadības iniciatīvas pirms termiņa izbeidz, ja:
5.3.1. karavīrs zaudējis Latvijas pilsonību;
5.3.2. karavīrs atzīts par nederīgu aktīvajam dienestam veselības stāvokļa dēļ;
5.3.3. pārbaudes laikā noskaidrojas, ka karavīrs neatbilst dienesta prasībām;
5.3.4. ir atklājušies apstākļi, kas saskaņā ar likumu liedz karavīram pildīt aktīvo
dienestu vai ieņemt amatu, un šos apstākļus nevar novērst;
5.3.5. karavīra dienesta nespējas laiks slimības dēļ ir ilgāks par četriem mēnešiem
(120 dienām), ja slimība vai ievainojums (trauma) nav gūti, pildot dienesta
pienākumus;
5.3.6. likvidē vai reorganizē vienību (apakšvienību) vai samazina karavīru skaitu,
ievērojot Militārā dienesta likuma prasības;
5.3.7. karavīram kā disciplinārsods piemērota atvaļināšana no aktīvā dienesta;
5.3.8. ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums.
5.4. Izbeidzot līgumu pirms termiņa šī līguma 5.3.6.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ,
karavīru par to brīdina divus mēnešus iepriekš.
5.5. Izbeidzot līgumu 5.3.1., 5.3.3. - 5.3.5. un 5.3.7.-5.3.8.apakšpunktā minētajos
gadījumos, karavīram jākompensē noteikta izdevumu daļa par viņa militāro un

profesionālo apmācību, kā arī izsniegtā ekipējuma un aprīkojuma atlikuma vērtība
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
6. Karavīra materiālā atbildība.
6.1. Karavīrs ir materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies viņa prettiesiskas
rīcības dēļ. Minētie zaudējumi karavīram jāatlīdzina normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
6.2. Materiālos zaudējumus, kas radušies, karavīram pildot dienesta pienākumus, un
kurus nav bijis iespējams novērst, sedz Nacionālie bruņotie spēki.
6.3. Ja līguma tiek izbeigts, kā arī beidzoties līguma termiņam, karavīram ir jānodod
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem no tiem saņemtās materiālās vērtības, bet, ja tās
ir nozaudētas, jāatmaksā mantas vērtība pilnā apmērā.
7. Strīdu izskatīšana.
Strīdi par karavīra militārā dienesta gaitu tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
8. Noslēguma noteikumi.
8.1. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie karavīra, otrs –
karavīra personas lietā, trešais – līguma reģistrācijas vietā.
8.2. Karavīru apbalvošanu un sodīšanu, kā arī atbildību par pārkāpumiem skata
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Ja līguma darbības laikā tiek grozīti normatīvie akti, kas skar līgumslēdzēju pušu
tiesības un pienākumus, tie ir saistoši līgumslēdzējām pusēm.
8.4. Visas pušu rakstiskās vienošanās ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9. Līgums stājas spēkā ar ______________________________________________________
(amats)

komandiera (priekšnieka)

200 _. gada

.

_

pavēli Nr.

_.

(pavēle par personas pieņemšanu profesionālajā dienestā)

Aizsardzības ministrijas vārdā:
_____________________________
(amats, pakāpe, v., uzvārds, paraksts)

Karavīrs:
___________________________
(v., uzvārds, paraksts)

_____________________________
_____________________________
Z.v.

Līgumā ir izdarītas izmaiņas
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Aizsardzības ministrijas vārdā:
_____________________________
(amats, pakāpe, v., uzvārds, paraksts)

Karavīrs:
___________________________
(v., uzvārds, paraksts)

_____________________________
_____________________________
Z.v.

Līgumā ir izdarītas izmaiņas
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Aizsardzības ministrijas vārdā:
_____________________________

Karavīrs:
___________________________

(amats, pakāpe, v., uzvārds, paraksts)

(v., uzvārds, paraksts)

_____________________________
_____________________________
Z.v.

10. Līgums izbeigts ar _________________________________________________________
(amats)

komandiera (priekšnieka) 200__ . gada ___. ______________ pavēli Nr. ________________
(pavēle par personas izslēgšanu no vienības personālsastāva)

(pamatojums)

