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2011. gada 21.martā                     

Rīgā                                                                                  Noteikumi Nr. 15-NOT 

 

Pagaidu dienesta pakāpes piešķiršanas un lietošanas noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar  

Militārā dienesta likuma  

35
1
. panta trešo daļu  

 

I. Vispārīgais noteikums 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – 

NBS) komandieris virsniekam dienesta laikā starptautiskajā operācijā, 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības militārajā un šo 

organizāciju dalībvalstu daudznacionālajā štābā var piešķirt tiesības lietot 

pagaidu dienesta pakāpi, un tās lietošanas kārtību. 

 

II. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību piešķiršanas kārtība 

 

2. Virsniekam var piešķirt tiesības lietot pagaidu dienesta pakāpi, kas ir 

vienu dienesta pakāpi augstāka par dienesta pakāpi, kuru Militārā dienesta 

likumā noteiktajā kārtībā viņam piešķīris Valsts prezidents. Pagaidu dienesta 

pakāpes lietošanas tiesību piešķiršana nav nākamās dienesta pakāpes 

piešķiršana. 

 

3. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesības var piešķirt, lai 

nodrošinātu virsnieka dienesta pakāpes atbilstību starptautisko operāciju, 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības militārajā un šo 

organizāciju dalībvalstu daudznacionālā štāba štatu amatam noteiktajai dienesta 

pakāpei. Pagaidu dienesta pakāpe nedrīkst būt augstāka par tam amatam 

atbilstošo dienesta pakāpi, kurā paredzēts iecelt virsnieku. 

 

4. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesības var piešķirt, ja virsnieks ir 

ieguvis attiecīgajai pagaidu dienesta pakāpei atbilstošu izglītību. 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA 
MINISTRY OF DEFENCE 

REPUBLIC OF LATVIA 

http://www.mod.gov.lv/
mailto:kanceleja@mod.gov.lv


Pagaidu dienesta pakāpes piešķiršanas un lietošanas noteikumi 

2 

5. Ieteikumu virsnieka pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību 

piešķiršanai (1. pielikums) NBS komandierim sagatavo: 

5.1. NBS Apvienotā štāba Personāla departaments saskaņā ar NBS 

komisijas lēmumu, ar kuru virsnieks ir apstiprināts iecelšanai amatā;  

5.2. Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) Personāla attīstības 

departaments saskaņā ar AM Augstākās atestācijas komisijas lēmumu, ar kuru 

virsnieks ir apstiprināts iecelšanai amatā.  

 

6. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesības virsniekam piešķir ar NBS 

komandiera pavēli, kurā noteikts datums pagaidu dienesta pakāpes lietošanas 

uzsākšanai. Pēc ieteikuma virsnieka pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību 

piešķiršanai saskaņošanas, to pievieno NBS Apvienotā štāba Personāla 

departamenta sagatavotajam NBS komandiera pavēles par pagaidu dienesta 

pakāpes lietošanas tiesību piešķiršanu virsniekam projektam, kuru iesniedz 

NBS komandierim parakstīšanai. 

 

7. Noteikumu 5.punktā minētās NBS un AM struktūrvienības ir 

atbildīgas par dokumentu savlaicīgu sagatavošanu, lai pagaidu dienesta pakāpes 

lietošanas tiesības virsniekam tiktu piešķirtas vienlaicīgi ar virsnieka iecelšanu 

amatā. 

 

8. Virsnieks, kuram paredzēta pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību 

piešķiršana, apliecina (2. pielikums), ka ir iepazinies ar pagaidu dienesta 

pakāpes lietošanas kārtību un apņemas to ievērot. 

 

9. Dokumentāciju, kas apstiprina pagaidu dienesta pakāpes lietošanas 

tiesību piešķiršanu, pievieno virsnieka personas lietai. 

 

III. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas kārtība 

  

 10. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību piešķiršana vai 

pārtraukšana nav ceremoniāla.  

 

11. Pagaidu dienesta pakāpes zīmotni uzsāk un pārtrauc lietot pats 

virsnieks. Pagaidu dienesta pakāpes zīmotnes vizuālais izskats ir identisks 

dienesta pakāpes, kuru Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā piešķīris 

Valsts prezidents, zīmotnei. To nēsā pie formas tērpa atbilstoši aizsardzības 

ministra noteiktajai karavīra formas tērpa, atšķirības zīmes un zīmotnes 

lietošanas kārtībai. 

 

12. Pagaidu dienesta pakāpi virsnieks sāk lietot NBS komandiera pavēlē 

par pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesību piešķiršanu noteiktajā dienā. 

 

13. Pagaidu dienesta pakāpi lieto, tikai pildot attiecīgā amata pienākumus 

ārpus Latvijas. 
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14. Pagaidu dienesta pakāpes lietošanas laikā virsnieks saņem 

normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un citas garantijas atbilstoši tai 

dienesta pakāpei, kuru Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā viņam 

piešķīris Valsts prezidents. 

 

15. Virsniekam, kuram ir piešķirtas pagaidu dienesta pakāpes lietošanas 

tiesības, nodienēto laiku ar pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesībām 

ieskaita izdienas stāžā atbilstoši dienesta pakāpei, kuru Militārā dienesta likumā 

noteiktajā kārtībā viņam piešķīris Valsts prezidents.   

 

16. Ja virsniekam pagaidu dienesta pakāpes lietošanas laikā Valsts 

prezidents piešķir nākamo dienesta pakāpi, ar šīs pakāpes piešķiršanas dienu 

pagaidu dienesta pakāpes lietošanu pārtrauc. 

 

           17. Ja no profesionālā dienesta tiek atvaļināts virsnieks, kuram piešķirtas 

pagaidu dienesta pakāpes lietošanas tiesības, viņu atvaļina, ņemot vērā viņa 

dienesta pakāpi, kuru Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā viņam 

piešķīris Valsts prezidents. 

 

 

 Ministru prezidenta biedrs, 

 aizsardzības ministrs       A. Pabriks 
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1.pielikums 

Aizsardzības ministrijas  

       2011. gada 21.marta 

noteikumiem Nr.15-NOT 
 

IETEIKUMS 

VIRSNIEKA PAGAIDU DIENESTA PAKĀPES LIETOŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAI 
 

VISPĀRĒJĀ DAĻA  
1. Vārds, uzvārds 3. Dienesta pakāpe 

 
(atšifrējums) 

O  -  

4. Dienesta pakāpes piešķiršanas 

datums 

 dd.mm.gggg. 

2. Personas kods 

      -      
 

5. Dienestā NBS no 
 

dd.mm.gggg. 

6. Profesionālā dienesta 

līgums noslēgts  līdz 

7. Profesionālā dienesta 

līgumu var pagarināt līdz 
8. Disciplinārsodi 
(atzīmēt ar x) 

 Nav 

 
 

soda veids 

dd.mm.gggg. dd.mm.gggg.  
 Spēkā līdz 

 
           dd.mm.gggg. 

 
 

9. Plānotais amats 10. Valsts prezidenta piešķirtās dienesta pakāpes 

piešķiršanas datums 

 
dd.mm.gggg 

11. Laika periods pagaidu dienesta pakāpes tiesību 

lietošanai 

no  

 
   dd.mm.gggg. 

līdz    
 

dd.mm.gggg. 

 
12. Iepriekšējie amati 
 

Amatā iecelšanas datums 
dd.mm.gggg. 

1. 
 

 

 
2. 
 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR VIRSNIEKA PAGAIDU DIENESTA PAKĀPES KANDIDĀTU 

 
13. Dienesta pakāpe 

(apvilkt) 
OF-0 OF-1 OF-2 OF-3 OF-4 OF-5 OF-6 + 

14. Militārā 

izglītība 

 

14.1. Dienesta pakāpei 

noteiktais militārās 

izglītības karjeras  

līmenis 
 (apvilkt) 

I II III IV 

I-VS II-VS  

14.2. Karavīra  

pabeigtās mācību 

iestādes, kursi un to 

beigšanas gads 

    

14.3. AM Izglītības 

pielīdzināšanas 

komisijas lēmums  

    

15. Civilā 

izglītība 

 

15.1. Dienesta pakāpei 

noteiktais līmenis un 

specialitāte 

 

15.2. Karavīra 

pabeigtās mācību 

iestādes, beigšanas 

gads 

Mācību iestāde Līmenis Beigšanas 

gads 

  dd.mm.gggg 



Pagaidu dienesta pakāpes piešķiršanas un lietošanas noteikumi 

5 

16. 

Svešvalodu 

prasmes 

 

 Valoda Testa veids un 

pārbaudes datums 

Rezultāts 

16.1.  Dienesta pakāpei 

noteikts 
   

16.2. Karavīram veikto 

svešvalodas prasmes 

pārbaudījumu rezultāti 

 

  

 

PAMATOJUMS PAGAIDU DIENESTA PAKĀPES LIETOŠANAS TIESĪBU 

PIEŠĶIRŠANAS NEPIECIEŠAMĪBAI 
 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOJUMI 
17. AM Krīzes vadības 

departamenta direktors – 

politiskais direktors  

(ja ieteikumu virza saskaņā ar 

noteikumu 5.2. apakšpunktu) 

19. NBS Apvienotā štāba 

Operatīvās plānošanas 

departamenta priekšnieks  

(ja ieteikumu virza saskaņā ar 

noteikumu 5.1. apakšpunktu) 

21. NBS Apvienotā štāba priekšnieks 

 

 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) 

 

 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) 

 

 

(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) 

17.2. Paraksts 
 

 

19.2. Paraksts 19.2. Paraksts 

17.3. Datums 19.3. Datums 19.3. Datums 

 

 

  

18. AM Personāla attīstības 

departamenta direktors  

(ja ieteikumu virza saskaņā ar 

noteikumu 5.2. apakšpunktu) 

 
(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) 

20. NBS Apvienotā štāba Personāla 

departamenta priekšnieks 

 

 

 
(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) 

 

18.2. Paraksts 

 

 

20.2. Paraksts  

18.3. Datums 20.3. Datums 

 
Sagatavotājs : 

(vārds, uzvārds, iestāde, struktūrvienība, amats, tālrunis, e-pasts, paraksts, datums) 
 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs                A. Pabriks 
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2.pielikums 

Aizsardzības ministrijas  

 2011. gada 21.marta 

noteikumiem Nr.15-NOT 

 

 

 

APLIECINĀJUMS 

 

 

 

Es,_____________________________________________________________ 
(dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)  

 

________________________________________________________________ 
(vienība (iestāde), kurā virsnieks dien) 

 

apliecinu, ka esmu iepazinies ar Aizsardzības ministrijas 2011. gada 

____________ noteikumos Nr.___ not „Pagaidu dienesta pakāpes piešķiršanas 

un lietošanas noteikumi” noteikto pagaidu dienesta pakāpes lietošanas kārtību 

un apņemos to ievērot. 
 

 

_________________________________ 
(vieta, paraksts, datums) 

 

 

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

aizsardzības ministrs             A.Pabriks 

   
 

 

 

 

 

 
 


