
Rezervju sagatavošanas 
sistēma



Pamatprincipi

• Apmācība notiek vairākos ciklos:
• Pamata apmācība – 10 nedēļas

• Paplašinātā un speciālitātes apmācība – 4 x 3 nedēļas ik pēc 15 mēnešiem

• Instruktoru apmācība  - 4 x 3 nedēļas ik pēc 15 mēnešiem

• Papildus apmācība – 3 x 2 nedēļas reizi trīs gados pēc 30 gadu vecuma 
sasniegšanas

• Kopējais dienesta laiks 40 nedēļas (10 mēneši)

• Aktīvajā dienestā skaitās līdz 45 gadu vecumam



Pamatapmācība

• Notiek vienā centrā, kas ļauj ievērot vienotus standartus

• Mērķis – apmācīt karavīrus līdz spējai darboties uzbrukumā un 
aizsardzībā vada sastāvā

• Ietver teorētiskās un praktiskās mācības, apmācību lauka apstākļos, 
ballistikas pamatprincipus, šaušanu poligonā, kaujas apmācības 
pilsētvidē, pirmās palīdzības sniegšanu, sakaru pamatprincipus un 
līdzekļus, orientēšanos, topogrāfijas elementus, maskēšanos, 
izdzīvošanu u.c.

• Mācību pamatvienība - vads



Paplašinātā un specialitātes apmācība

• Paplašinātā un specialitātes apmācība notiek četros ciklos pa trīs 
nedēļām:
• Pirmajā ciklā tiek veikta pamatapmācības iemaņu atkārtošana un uzlabošana, 

testi atbilstošas specialitātes noteikšanai

• Otrajā ciklā tiek veikta specialitātes pamatapmācība

• Trešajā un ceturtajā ciklā tiek padziļināta specialitātes apgūšana

Atkarībā no specialitātes, apmācība notiek specialitāšu mācību centros



Instruktoru apmācība

• Četros ciklos tiek padziļinātas iepriekš apgūtās zināšanas un iemaņas, 
apgūtas vadības iemaņas, sadarbība starp vienībām un izmaiņas 
bruņojumā un tehnikā.

• Šie cikli notiek pēc individualizētām programmām atkarībā no katra 
karavīra spējām.

• Praktiskās apmācības ietver darbu galvenajā mācību centrā.



Papildus apmācība

• Papildus apmācības galvenais uzdevums – atjaunot pieredzējušu 
karavīru zināšanas un iemaņas pēc ilgāka laika perioda un 
iepazīstināšana un apmācība ar šajā laikā modernizētu bruņojumu un 
tehniku un izmaiņām vadības, sakaru sistēmās u.c.

• Apmācības noteik trīs reizes pa divām nedēļām, ar tieši nenoteiktu 
starplaiku (apmēram 3 -4 gadi), pēc bruņoto spēku nepieciešamības, 
līdz aktīvā karadienesta beigu vecuma (45 gadi) sasniegšanai.



Kopējais dienesta gaitas grafiks
vecums

18 Pamatapmācība

19 PS1

20 PS2

21 PS3

22

24 PS4

24 I1

25 I2

26 I3

27

28 I4

29-32 P1

33-35 P2

36-40 P3

41-45 atvaļinās



Mācību centra noslogojums

• Pamatapmācība

• Četri kursi katrā 480 apmācāmie (četras rotas)

• Paplašinātā apmācība pirmie četri cikli

• 14 kursi, katrā aptuveni vads – 32- 40 karavīri

• Pārējie apmācības cikli norit vienībās un specializētajos mācību 
centros

Personāla 
apmācība

A kurss B kurss atvaļinājumi C kurss D kurss

Personāla 
apmācība

PA 
kurss

PB 
kurss

PC 
kurss

PD 
kurss

PE 
kurss

PF 
kurss

PG 
kurss

atvaļinājumi
PH 

kurss
PI 

kurss
PJ 

kurss
PK 

kurss
PL 

kurss
PM 

kurss
PN 

kurss



Sistēmas ieviešana pa gadiem

gads pasākums personāls apmācāmie 
vienlaicīgi

apmācītie gadā rezervistu skaits

1. Mācību centra izveidošana

2. Pamatkursa uzsākšana (120 – 240 – 360 – 480) 120 - 480 1200

3.-4. Paplašinātās apmācības uzsākšana (40 x 14) 520 1800 + 1600 gadā

5.- 6. Specialitāšu uzsākšana (40 x 14) 560 2200

7.-10. Instruktoru apmācības uzsākšana (30 x 16) 600 2600

11.-15. Sistēmas nostabilizēšana 600 2800 10.gadā 
~ 10 000

16+ + 1800 gadā


