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Turpinās intensīva militāro mācību sezona
Aizsardzības ministrija informē, ka līdz pat vēlam rudenim
turpinās intensīva militāro vingrinājumu un mācību sezona.

No 13. maija līdz 25.maijam Latvijā norisinās starptautiskās militārās mācības “Summer Shield
XVI”.
Mācību laikā būs novērojam militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās ārpus Ādažu
poligona, kā arī Latvijas gaisa telpā lidos Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku gaisa
kuģi. Ādažu poligonā norisināsies kaujas šaušana, tostarp no 16.maija līdz 19.maijam
notiks kaujas šaušana arī diennakts tumšajā laikā.
Mācību “Summer Shield XVI” mērķis ir pilnveidot vienību savstarpējo sadarbību un
savietojamību, gaisa un sauszemes operāciju vadības procedūras un trenēt Kaujas atbalsta un
Kaujas nodrošinājuma vienības, sadarbojoties ar kājnieku vienībām to uzdevumu izpildē.
Mācības “Summer Shield XVI” norisinās gan Ādažu poligonā, gan ārpus tā – Rīgas rajonā un
Ādažu novadā, kā arī Garkalnē, Skultē, Ulbrokā, Sauriešos, Lielvārdē un Amatniekos.
Latvijas organizētajās starptautiskajās militārajās mācībās “Summer Shield XVI” piedalās
aptuveni 950 karavīru no Albānijas, Čehijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas,
Slovēnijas, Slovākijas un Vācijas.
Militāro mācību sezona vienlaicīgi notiek ne tikai Latvijā, bet arī citās Baltijas valstīs, un to laikā
pa Latvijas autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika,
bet gaisa telpā lidos militārās lidmašīnas un helikopteri.
Bruņotie spēki atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ar izpratni izturēties pret
iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar
pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem. Militārās tehnikas kolonnas pavada
Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs.
Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes
noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus
militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un
pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.
Latvijas gaisa telpa militāro kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un
ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.
Iespēju robežās operatīvā informācija par to ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā
@Latvijas_armija.
Tāpat Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka ik gadu, sākoties militāro mācību sezonai un tās
laikā, publiskajā telpā tiek izplatīta dezinformācija, manipulējot ar daļēji reāliem faktiem un
mēģinot ietekmēt cilvēku prātus un sirdis ar mērķi mazināt uzticamību bruņotajiem spēkiem un
NATO.
Aizsardzības ministrija aicina sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus kritiski izvērtēt šāda rakstura
informāciju un nekļūt par nomelnošanas kampaņu atbalstītājiem, izplatot nepārbaudītu
informāciju no apšaubāmiem avotiem.

