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IEVADS 
 

Latvijas Republikas Nacionālie Bruņotie spēki ir izveidojuši Kaujas individuālās aizsardzības 

sistēmu (KIAS), kura nodrošina aizsardzību pret mākslīgo un dabīgo apdraudējumu, ar ko karavīrs sastopas 

militāro operāciju rajonos visā pasaulē. Pētnieki no Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar 

pētniekiem no Rīgas Tehniskās universitātes ir uzsākuši KIAS pilnveidošanas programmu. Pamatojoties uz 

iepriekšējos pētījumos iegūtajiem rezultātiem, pētnieki ir uzsākuši KIAS pilnveidošanu katra funkcijā. 

Viena no prioritārajām funkcijām, kam pētnieki ir pievērsuši uzmanību šajā pētījumā, ir KIAS funkcija 

maskēšanas plašā elektromagnētiskajā spektrā. Maskēšanas apdruka ir viena no prioritārajam aizsardzības 

un noteiktās valsts karaspēka vizuālās atpazīšanas funkcijām karavīru individuālajā aizsardzībā. NBS 

komandieris 2011.gada 4.aprīlī izdeva pavēli Nr.111 „Par darba grupas izveidi”, uzdodot virkni uzdevumus 

KIAS pilnveidošanā, tajā skaitā maskēšanas apdrukas izveidi operācijas reģionam līdz 3000 km attālumā 

(Eiropas rajons) no Latvijas Republikas teritorijas atbilstoši 2008.gada 19.jūnija Valsts Aizsardzības 

koncepcijas 24.3.6.punktam, Eiropas reģiona apvidum un kaujai biezi apbūvētas vietas (FIBUA) klimata 

reģioni atbilstoši NATO AECTP-230 klimata kategorijās A3 – intermediate. 

  

Atslēgas vārdi: LATPAT, LATPAT (EUROPE), maskēšanas apdruka, klimata reģions, apriora 

ranžēšana. 

 

KIAS-Mod1-LATPAT maskēšanas apdrukas vēsture 
 

2005.gada 6.jūnijā MTAP Nr.31 J-4/IIP izvirza un apstiprina „NBS karavīru standarta 

aizsarglīdzekļu koncepciju”. Aizsarglīdzekļu koncepcija nosaka minimālas prasības aizsarglīdzekļu 

kvalitātei un NBS personālsastāva nodrošinājumam ar tiem. 2005.gada 6.jūnijā MTAP Nr.31 J-4/IIP izvirza 

un apstiprina projektu NBS maskēšanas apdrukas modernizācijai, jo NBS esošais US Woodland un US 

Desert maskēšanas apdrukas ir novecojušas, tas pieder cita valsts Bruņota spēka atpazīšanai. Maskēšanas 

apdruka ir viena no prioritārajam aizsardzības un noteiktas valsts karaspēka vizuālās atpazīšanas funkcijām 

karavīru individuālajā aizsardzībā. Tika paredzēts projekta sākumā izstrādāt četrus pamata maskēšanas 

apdrukas – Vidusāzijas reģionam/tuksneša, Eiropas reģionam/mežainam, Parejošo/transitional (universālo) 

un Sniegotam apvidum, kas kopā izveidotu maskēšanas sistēmu 2.gada laikiem un 2 klimatiskajām joslām.  

IIP sadarbība ar SUV, ka apvidus īpatnības pārzinēji un maskēšanas karavīri un Zviedrijas 

uzņēmums SAAB Barracuda AB, kas specializējas maskēšanas apdrukas izstrādē un jau ir veicis NBS 

piegādes ar specializētajiem individuālajiem maskēšanas sistēmām izlūku/snaiperu operācijām tika 

iesaistīts maskēšanas apdruku izstrāde izpildot 2005.gada 6.jūnijā MTAP Nr.31 lēmumu „Par maskēšanas 

apdrukas modernizāciju” ir uzsākuši projekta realizāciju, prioritāra kārtā uzsākot darbu pie maskēšanas 

apdrukas izstrādes reģioniem kur pašlaik notiek intensīvas militāras operācijas un NBS personālsastāvs ir 

iesaistīts tajos – Vidusāzijas reģions, kaujai biezi apbūvētas vietas (FIBUA), OIF un ISAF Starptautiskas 

operācijas, atbilstoši NATO AECTP-230 klimata kategorijās A1/A2 – extreme hot dry un hot dry attiecīgi, 
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ka ari līdz noteiktam līmenim nodrošina minimālo vizuālo maskēšanos mežainajā apvidu. Vienlaicīgi IIP 

sadarbība ar SUV un SzS veic esošas lauka uniformas konstruktīvas kvalitātes pilnveidošanu. 

J-4/IIP/SUV sagatavo paskaidrojuma rakstu, kas ietver sevi pēc būtības izpildes rezultātus 

2005.gada 6.jūnijā MTAP Nr.31 lēmumam „Par NBS maskēšanas apdrukas modernizācija” un 2005.gada 

15.jūilijā MTAP Nr.32 lēmumam „Par lauka formas tērpa iegādi”. IIP prezentē NP vadībai un AM 

politiskai vadībai projektā esošos rezultātus, pilnveidoto konstruktīvo kvalitāti lauka uniformai, kaujas 

uniformas sistēmu un izejmateriālu avotus, kā arī izstrādāto vienu no maskēšanas apdrukām – Vidusāzijas 

reģions, kaujai biezi apbūvētas vietas (FIBUA) domāto, OIF un ISAF Starptautiskas operācijas, klimata 

kategorijas A1/A2 – extreme hot dry un hot dry attiecīgi, kurā tolaik un  pašlaik NBS personālsastāvs 

iesaistās Starptautiskajās operācijās. 

AM politikas vadības lēmums ir virzīt izstrādāto maskēšanas apdruku un pilnveidoto lauka 

uniformu, kā arī kaujas uniformas tērpa sistēmu steidzamības kārtā izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru 

kabinetā. Atbilstoši politiskas vadības nostādnēm ilgtermiņa projektu paredzēts veikt iesaistot lauka formas 

šūšanā ieslodzīto darbaspēku no SIA SRC-BRASA, izejmateriālu iegādi veikt no pasaules vadošo zīmolu 

militārajā tekstilrūpniecībā, atsevišķos kaujas uniformas tērpa sistēmā materiāltehniskos līdzekļus ir 

paredzēts iegadāties gatava izstrādājuma no ražotājiem. Sākotnēji projekts ir virzīts, ka vienots, vienā 

paskaidrojuma rakstā, bet vēlāk AM politiska vadība nolēma to nodalīt divos MK rīkojumos un attiecīgi 

divos paskaidrojuma rakstos. Abi projekti ar nosaukumiem „Par Nacionālo bruņoto spēku lauka formas 

tērpu iegādi” un „Par Nacionālo bruņoto spēku lauka formas tērpu šūšanu” ārpus MTAP ar AM politikas 

vadības lēmumu tiek virzīti steidzamības kārtā apstiprināšanai MK. Minēti projekti tika apstiprināti 

2006.gada 27.septembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.731, "Par nacionālo bruņoto spēku lauka formas 

tērpu iegādi" un 2006.gada 27.oktobra Ministru kabineta rīkojumā Nr.753, "Par Nacionālo bruņoto spēku 

lauka formas tērpu šūšanu". Pamata izejmateriāls kaujas uniformas tērpam ar maskēšanas raksta apdruku 

nodrošina Zviedrijas uzņēmums SAAB Barracuda AB, kas specializējas maskēšanas apdrukas izstrāde un 

tika iesaistīts maskēšanas apdruku izstrāde izpildot 2005.gada 6.jūnijā MTAP Nr.31 lēmumu „Par 

maskēšanas apdrukas modernizāciju”. Izstrādātajai maskēšanas apdrukai ir piešķirts nosaukums LATPAT 

un tā ir reģistrēta ES dizaina reģistra ar Nr.000602388-000, sk.1.att. Pašlaik attīstoties jautājumam par otras 

maskēšanas apdrukas izveidi LATPAT maskēšanas apdrukai ir piešķirts nosaukums KIAS-Mod1-

LATPAT. 

 
1.att. LATPAT maskēšanas apdruka 

Pēc maskēšanas apdrukas LATPAT izstrādes izejmateriāls kaujas lietus tērpam ar maskēšanas 

raksta apdruku LATPAT nodrošina, MK rīkojumā Nr.731 izpildes ietvaros Vācijas uzņēmums Gore-

Tex&Associates G.m.b.H. 2008.gada 2.decembrī Ministru kabineta rīkojuma Nr.756 "Par individuālo 

ballistisko aizsardzības sistēmu iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām" izpildes ietvaros 
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bruņu/uzkabes sistēmu ar LATPAT maskēšanas apdruku nodrošina Norvēģijas uzņēmums Norsk 

Forsvarsmateriell AS. 

2007.gada oktobrī IIP/J-4 līmeni ir uzsākta projekta virzība ar mērķi transformēt Karavīra 

individuālo aizsardzības sistēmu Jūras spēku un Gaisa spēku vajadzībām, izmantojot jau esošas līguma 

saistības Jūras spēku un Gaisa spēku personālsastāva nodrošināšanai ar kaujas (operacionālo) formas tērpu. 

Savu papildus aktualitāti projekts guva sākoties ekonomiskajai krīzei, kā risinājums NBS kopējo izmaksu 

samazināšanai kaujas uniformas iegādēm. Izejot no minēta ekonomiska apsvēruma 2010.gada IIP/J-4 nāk 

klāja ar priekšlikumu maskēšanas apdrukas LATPAT transformācijai Jūras spēku flotiles vajadzībām. Ir 

izstrādāts attiecīgs LATPAT prototips, sk. 2.att Jūras spēku flotiles vajadzībām. Pagaidām lēmums par 

LATPAT transformāciju Jūras spēku flotiles vajadzībām nav pieņemts.  

 
2.att. LATPAT transformācija Jūras spēku flotiles vajadzībām 

 

KIAS-Mod11-LATPAT (EUROPE) maskēšanas apdrukas izveide – 1.posmā 

izslēgšanas eksperimentā 
 

Turpinot 2005.gada 6.jūnijā MTAP Nr.31 lēmumu „Par maskēšanas apdrukas modernizāciju” 

apstiprināta projekta realizāciju NBS komandieris 2011.gada 4.aprīlī izdod pavēli Nr.111 „Par darba grupas 

izveidi”, uzdodot virkni uzdevumu KIAS pilnveidošanā, tajā skaitā maskēšanas apdruku operācijas 

reģionam līdz 3000 km attālumā (Eiropas rajons) no Latvijas Republikas teritorijas atbilstoši 2008.gada 

19.jūnija Valsts Aizsardzības koncepcijas 24.3.6.punktam, Eiropas reģiona apvidum un kaujai biezi 

apbūvētas vietas (FIBUA) klimata reģioni atbilstoši NATO AECTP-230 klimata kategorijās A3 – 

intermediate. Darba nosaukums jaunizstradatai maskēšanas apdrukai tika pieņemts LATPAT (EUROPE). 

NBS, TTDI sadarbībā ar Saab Barracuda AB tika izstrādāti 24 (divdesmit četras) maskēšanas 

apdrukas, kuru kvalitātes līmenis varētu atbilst operācijas reģionam līdz 3000 km attālumā (Eiropas rajons) 

no Latvijas Republikas teritorijas. Lai noskaidrotu un prezentētu NBS komandierim maskēšanas apdrukas 

variantu ar lielāko kvalitātes līmeni tika veikts pasīvais eksperiments ar NBS profesionālā dienesta karavīru 

piesaisti, rezultātu aprioro ranžēšanu un matemātisko apstrādi. Eksperimenta tika izmantotas izstrādāti 

iepriekšminētas 24 (divdesmit četras) maskēšanas apdrukas, kā arī NBS esoša maskēšanas apdruka 

LATPAT sk. 3.att. kopā 25 (divdesmit piecas) maskēšanas apdrukas. Eksperimenta tika iesaistīti karavīri ar 

kaujas pieredzi un specifiskajām, plašām zināšanām un pieredzi apvidus īpatnībās un karavīru maskēšanas 

tajā. Kopā tika iesaistīti 20 (divdesmit) karavīri ar kaujas pieredzi un augstam iemaņām apvidus maskēšana 

un novērošanā, pamata no SUV kaujas komandām, SzS kaujas kājnieku vienībām un tālās izlūkošanas 

rotas, SUV un SzS snaiperu vienībām, kā arī virsnieki ar kaujas pieredzi no NBS AŠ.  
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3.att. Maskēšanas apdruku masīvs  

 

Apriorā faktoru ranžēšana ir psiholoģisks eksperiments, kad tiek aptaujāti speciālisti par noteiktu 

faktoru ietekmi uz kādu parādību, tos ranžējot pēc attiecīgā faktora ietekmes lieluma (nozīmīguma). Visi 

aprēķini tiek veikti pēc vienotas metodoloģijas aprakstītas publikācijās [1], [2], [3]. Karavīriem tika 

izsniegts uzdevums, saraksts ar numurētiem maskēšanas apdrukas paraugiem, kuru tie sakārtoja pēc 

svarīguma, visnozīmīgākajam piešķirot 1.rangu un nākošajam pēc nozīmības – 2.rangu utt. Katrs karavīrs 

faktorus ranžēja atbilstoši savai kvalifikācijai un pieredzei, ko tas ir ieguvis kaujas darbībā un mācības. 

Piemēram, ja karavīram daži faktori šķiet vienlīdz nozīmīgi, tad tiem tiek piešķirts viens un tas pats rangs. 

Kā redzams sk. 4.att, tad karavīri vairākiem faktoriem ir piešķīruši vienādas vietās savā ranžējumā. Šādā 

gadījumā tie ir tā saucamie ”saistītie rangi”, un ir nepieciešams aptaujas rezultātus pārveidot turpmākai 

matemātiskai apstrādei.  

 

 
4.att. Maskēšanas apdruku ranžējums 
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Karavīru vardi ir iešifrēti ar iniciāļiem. Faktors, kas ieguvis vismazāko kopsummu ir uzskatāms par 

svarīgāko faktoru, savukārt, ar lielāko kopsummu – par vismazsvarīgāko faktoru. Tālākai matemātiski 

apstrādei un pārbaudei 4.att. tabulā saranžētos faktorus nepieciešams pārformēt [3]. Otrajā etapā tiek 

pārformēti visi „saistītie rangi”. Ja karavīrs p – faktoriem piešķīris vienādu rangu un viņi dala n, (n+1) un 

(n+2) rangu vietas, tad pārformētais rangs izskaitļojams pēc formulas. 

 
p

pnnn )1(...)1( 
                             (1) 

kur  

n – secīgais rangs,  

p – vienādo rangu skaits 

 

Pēc pārformēšanas iegūtie rezultāti apskatāmi 5.att. Tāpat kā iepriekš, lielākā ietekme sagaidāma 

(pēc karavīru vērtējuma) tam faktoram, kuram rangu summa ∑aij būs vismazākā.  

 
5.att. Maskēšanas apdruku ranžējums (transformēta matrica) 

 

Ir vairāki matemātiski kritēriji, kurus nepieciešams aprēķināt, lai pārbaudītu karavīru darbu un 

apriorās ranžēšanas rezultātus. Pirmais kritērijs ir Spīrmena rangu korelācijas koeficients (2). 
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kur k – faktoru, jeb paraugu skaits.  

 

Izdarot aprēķinus, iegūts, Spīrmena korelācijas koeficients rs = 0,95. Tā kā tas ir tuvs 1, var izdarīt 

secinājumus, ka sākotnējie un pārformētie aptaujas rezultāti ir savā starpā adekvāti. Otrs kritērijs ir 

karavīruviedokļu saskaņa, kuru aprēķina ar Kendela jeb konkordācijas koeficientu (3)  
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kur  

m – karavīru skaits,  
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k – paraugu skaits 

∆j – rangu summas novirzes j faktoram no kopējās vidējās rangu summas (4). 
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k

j

jjj ttT

       (5) 

kur  

tj – vienādo rangu skaits i - jā ranžējumā,  

aij – karavīra piešķirtais rangs     

 

Konkordācijas koeficienta W vērtības var būt robežās no 0 (nav nekādas saskaņas) līdz 1 (pilnīga 

karavīruviedokļu saskaņa). Šajā gadījumā W = 0,240. Tāpēc nepieciešams noskaidrot konkordācijas 

koeficienta statistisko nozīmību, ko novērtē ar Pīrsona kritēriju (6). 

 

Wkmnov )1(2         (6) 

Hipotēzi, ka karavīru viedokļi saskan, var pieņemt, ja 
22

knov   , kur 
2

k  ir kritērija tabulētā vērtība. 

Šajā gadījumā 2

nov 115,32 un 2

k 36,42 [3]. Tas apstiprina konkordācijas koeficienta nozīmību. Tātad 

atkārtota anketēšana nav nepieciešama un var uzskatīt, ka karavīru viedokļi saskan. 

Faktora ietekmi uz pētāmo parādību pēc karavīru aptaujas rezultātiem raksturo: 

faktora rangu summa (7) 
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faktora vidējais rangs (8)  
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faktora ietekmes koeficients (svarīgums) (9)  
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Jo mazāka šo lielumu skaitliskā vērtība, jo lielāka nozīme piešķirama faktoram. Rezultātu 

interpretēšanai izmato aprioro rangu diagrammu. Tā kā atsevišķo faktoru ietekmes samazināšanās ir lineāra, 

tad ērti ir faktorus grupēt pēc to ietekmes svara. Faktorus nepieciešams grupēt pēc to ietekmes svara, lai 

turpmākos pētījumos grupām varētu veidot vienotu eksperimenta plānu. Grupēšanas pareizību novērtē, pēc 

novērojuma datiem aprēķinot Linka – Vollesa kritēriju – Knov, (10) salīdzinot tā vērtību ar tabulāro vērtību 

Kk [3].  
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kur ν – salīdzināmo rangu skaits, 

R(āj) – salīdzināmo vidējo izkliedes diapazons, 

Rj – j – to vidējo izkliedes diapazons. 

 

Ja Knov ≤ Kk , tad var uzskatīt, ka salīdzināmo lielumu vidējās vērtības būtiski neatšķiras. Rezultātu 

interpretēšanai izmato aprioro rangu diagrammu sk. 6.att. un maskēšanas apdruka LATPAT (EUROPE) ir 

paraugs Nr.11 – sk. 7.att. 

Pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem NBS komandieris 2011.gada 28.jūnijā darba grupas (NBS 

komandiera pavēle Nr.111) sanāksmes laikā akceptē maskēšanas apdrukas paraugu Nr.11 tālākai virzībai 

jaunizstrādātas maskēšanas apdrukas kvalitātes līmeņa novērtēšanai lauka apstākļos – 2.posmam. 

Jaunizstrādātai maskēšanas apdrukai tika piešķirts nosaukums KIAS-Mod11-LATPAT (EUROPE). 

2011.gada 27.decembrī Iepirkumu uzraudzības birojs pēc NBS sadarbībā ar RTU un Saab 

Barracuda AB iesniegta pamatojuma akceptēja vēstulē Nr.2-3/5154 KIAS-Mod11-LATPAT (EUROPE) 

maskēšanas apdrukas uz auduma 100 m iegādi no uzņēmuma Saab Barracuda AB ar mērķi veikt KIAS-

Mod11-LATPAT (EUROPE) kvalitātes līmeņa novērtēšanu lauka apstākļos attiecīgi izgatavojot 

nepieciešamos formas tērpus.       

 

 
6.att. Maskēšanas apdruku ietekmes koeficientu diagramma 
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7.att. Maskēšanas apdruka LATPAT (EUROPE) – 11.paraugs 

 

 

SECINĀJUMI 
  

Pielietotājā pasīvajā izslēgšanas eksperimentā ar paraugu (maskēšanas apdruku masīva) aprioro 

ranžēšanu visaugstāko novērtējumu ieguva paraugs Nr.11 atbilstībai operācijas reģionam līdz 3000 km 

attālumā (Eiropas rajons) no Latvijas Republikas teritorijas atbilstoši 2008.gada 19.jūnija Valsts 

Aizsardzības koncepcijas 24.3.6.punktam, Eiropas reģiona apvidum un kaujai biezi apbūvētas vietas 

(FIBUA) klimata reģioni atbilstoši NATO AECTP-230 klimata kategorijās A3 – intermediate. 

Eksperimenta rezultātu matemātiskā apstrāde apstiprināja parauga Nr.11 un karavīru, kas piedalījās 

eksperimentā viedokļu saskaņotību. Rezultāti ir akceptējami un var pieriet pie 2.posma – parauga Nr.11 

testēšanu lauka apstākļos.  

Izslēgšanas eksperiments ļāva būtiski samazināt pētījumu izmaksas, neiegādājoties visus 24 

paraugus no maskēšanas apdrukas masīva, kas varētu atbilst operācijas reģionam līdz 3000 km attālumā 

(Eiropas rajons) no Latvijas Republikas teritorijas atbilstoši 2008.gada 19.jūnija Valsts Aizsardzības 

koncepcijas 24.3.6.punktam, Eiropas reģiona apvidum un kaujai biezi apbūvētas vietas (FIBUA) klimata 

reģioni atbilstoši NATO AECTP-230 klimata kategorijās A3 – intermediate. 

 

PRIEKŠLIKUMI 
 

24 maskēšanas apdruku paraugu masīvu turpmāk ir iespējams izmantot veicot nepieciešamos 

eksperimentus, lai definētu maskēšanas apdruku bruņu/uzkabes sistēmām, ja tiks nolemts turpināt lietot 

abas maskēšanas apdrukas, kā arī izstrādājot maskēšanas apdruku parejošo/transitional (universālo) un 

sniegotam apvidum.  
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