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STRATEGIE TRANSFORMACE POZEMNÍCH SIL
NÁRODNÍCH OZBROJENÝCH SIL
LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
Mjr. Ing. Valdis JURGELÁNS

Anotace:
V článku autor stručně popisuje součastnou organizační strukturu Národních
ozbrojených sil (NOS) Lotyšské republiky (LR) a perspektivy jejich výstavby do roku
2012. Dále se autor stručně zmiňuje o přípravě velitelského sboru a o přípravě útvarů
a jednotek pozemních sil.
¬¬¬
Úvod
Jaké musí být Národní ozbrojené síly Lotyšské republiky? Tato otázka se stala
aktuální po událostech 11. září roku 2001 ve USA. Obvykle se vojenské organizační
struktury rozvíjí podle zkušenosti minulých válek, ale v dnešní době tyto principy
mohou být změněny.
Lotyšské republice bezprostřední nebezpečí globálního koniktu v relativně blízkém období několika let a pravděpodobnost přímé vojenské agrese v nejbližší budoucnosti nehrozí. Na druhé straně se však objevují nová potenciální rizika možného ohrožení
Lotyšské republiky, která mohou být vyvolána jak vnitropolitickou nestabilitou států
v nejbližším sousedství, zejména pak na východ od Lotyšska (Rusko, Bělorusko) a také
hrozícím a reálným růstem působnosti a důsledků činnosti organizovaného zločinu, terorismu a v neposlední řadě i nekontrolovatelného přílivu uprchlíků na území státu. Jen
obtížně lze předpovídat vývoj v sousedních zemích, důsledky možného vlivu rostoucího
militantního (vyhraněného, bojovného) nacionalismu nebo možných etnických, náboženských a teritoriálních sporů, které mohou vést ke vzniku a eskalaci celé řady možných variant nevojenských i vojenských ohrožení bezpečnosti státu.
V této souvislosti se například ukázalo, jak velký význam pro státy Baltského
regionu měla Charta partnerství mezi Baltskými státy a USA. Byla podepsána
v lednu 1998 jako základní dokument pro vymezení vztahů mezi USA a těmito státy.
Charta mj. potvrdila právo i možnosti Baltských států integrovat se do euroatlantických
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struktur i jejich právo volně se rozhodnout a zvolit si formu individuálního nebo kolektivního zajišťování vlastní bezpečnosti a potvrdila současně pohledy a názory na pojetí
nedělitelné bezpečnosti Evropy. Současně je nutno v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti v regionu Baltského moře připomenout i spolupráci v politické a vojenské oblasti
mezi zmíněnými třemi Baltskými státy a státy severní Evropy (vzorec 3+5), která je
rovněž důležitým faktorem pro bezpečnost Lotyšské republiky. Rada států Baltského
moře (dále RSBM) pravidelně svolává porady na různé úrovni, na nichž se mj. jedná
o rozšiřování Evropské unie o „severní dimenzi“. Příkladem těchto aktivit je např. projekt BALTSEA (Baltic Security Assistance), týkající se spolupráce zúčastněných států
ve vojenské oblasti.
Lotyšská republika byla 21. listopadu 2002 pozvána na Summitu NATO v Praze
ke vstupu do Severoatlantické aliance a 13. prosince 2002 v Kodani ke vstupu do EU.
V roce 1999 byl rozpracován systém plánování rozvoje NOS, který se skládá
z dlouhodobého plánu (na období 12 let), střednědobého plánu (4 roky) a krátkodobého
plánu (na jeden rok). Tyto dokumenty byly zpracovány na základě „Koncepce obrany
státu“ schválené Sejmem 20. 9. 1999. O dva roky později 20. 9. 2001 byla Sejmem
schválena novelizace tohoto dokumentu. V něm byly stanoveny priority a principy
výstavby NOS, které jsou naplňovány podle vyčleněných nančních prostředků na
obranu státu.
Cíl dlouhodobého plánu (DOK-1) spočívá ve vytvoření a rozvinutí takového
obranného systému, který bude fungovat podle principu totální obrany. Spočívá ve
schopnosti zabezpečit ochranu teritoria Lotyšské republiky a zabezpečit účast na kolektivní obraně v Severoatlantické alianci podle čl. 5 WS (Washingtonské smlouvy).
Cíl střednědobého plánu (DOK-2A, 3A) je rozpracovat pro obranný systém LR
odpovídající organizační strukturu NOS a také vytvořit předpoklady splnění cílů uvedených v dlouhodobém plánu, tj. naplnit cílové schopnosti ozbrojených sil.
Cíl krátkodobého plánu (DOK-2B, 3B) je stanovit strukturu, úkoly na rok
a podrobný plán nancování NOS.
Strategie Lotyšské republiky je postavena na principech, prioritách a činnostech
k eliminaci hrozeb. Obrana státu je založena na principech totální obrany, teritoriální
obrany, základní služby a mobilizace, spolupráce NOS se společností a na mezinárodní
spolupráci (spolupráce mezi Baltskými státy, spolupráce v rámci OSN, EU, OBSE)
a interoperabilitě se Severoatlantickou alianci.
1. Současná organizační struktura Národních ozbrojených sil Lotyšské republiky
Vrchním velitelem ozbrojených sil Lotyšské republiky je prezident. Ústředním
orgánem státní správy k řízení bezpečnosti a obrany je Ministerstvo obrany (Riga). Řeší
otázky obranné politiky, personálních záležitostí a zahraniční spolupráce. V jeho čele je
ministr obrany.
Výkonným orgánem řízení NOS je Štáb NOS (Riga). Je nejvyšším orgánem
velení a do jeho kompetence patří oblast bojové pohotovosti, plánování operačního
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použití vojsk a mobilizace, výstavby a vyzbrojování, výcviku, strategického plánování
a zabezpečení činnosti vojsk. V jeho čele je náčelník Štábu NOS, který je podřízen
ministrovi obrany.
Národní ozbrojené síly (schéma č. 1) jsou tvořeny početně malými pravidelnými silami a zálohami. V zemi je zavedena všeobecná branná povinnost v délce 12
měsíců. Síly představují v míru 5500 osob (včetně řídících orgánů) a zahrnují pozemní
vojsko, vojenské letectvo, vojenské námořnictvo, národní dobrovolné síly a dále přímo
podřízené jednotky (Tajné služby, Vojenská policie, Speciální operační jednotka, Služba
ochrany vládních a ústavních činitelů, štábní prapor a Akademie národní obrany). Do
ozbrojených sil Lotyšské republiky rovněž náleží Ministerstvo vnitra, zahrnující mimo
jiné pohraniční policii. V době mobilizace by počet OS Lotyšska měl dosáhnout 50 000
osob.
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Schéma č. 1: Organizační struktura Národních ozbrojených sil NOS (současná)
Pozemn í s íly (4300 osob, VS Riga) je tvořeno motorizovanou brigádou
a zabezpečovacími přímo podřízenými jednotkami.
Motorizovaná (pěší) brigáda (VS Adazi) má téměř 1500 osob. Je tvořena velitelstvím a štábem brigády a čtyřmi pěšími prapory.
V zd u š n é s íly (270 osob, VS Riga) jsou bez bojových letounů a vrtulníků
a mají pouze deklarativní charakter. Reprezentují je pouze 1 letecká základna (Lielvárde) a 1 radiotechnický prapor.
N á mořn í s íly (930 osob, VS Riga) je složeno z námořních základen (Riga,
Ventspils, Liepája) které mají ve své organizaci otilu válečných plavidel, oddíly
minolovek, oddíly zabezpečovacích plavidel, několik oddílů hlídkových člunů, otilu
Pobřežní stráže (VS Riga). Výzbroj tvoří minolovky, hlídkové čluny, plavidla Pobřežní
stráže a pomocná plavidla.
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D omob ra n a je organizována do čtyř teritoriálních brigád.
Hran ičn í s tráž je v míru v podřízenosti MV, za války by plnila úkoly v rámci
NOS LR.
2. Perspektivy rozvoje NOS Lotyšské republiky do roku 2012
Rozvoj organizační struktury a perspektivy výstavby NOS LR
Základem v rozvoji NOS je analýza ohrožení vojenského charakteru, ve které jsou
hodnoceny hrozby a rizika pro národní bezpečnost a jejich porovnání s dosavadní koncepcí národní bezpečnosti Lotyšské republiky. Strategie je pak stanovena na principech,
prioritách a činnostech k eliminaci hrozeb. V obranné koncepci Lotyšské republiky jsou
stanoveny principy (zásady) obrany LR, v operační koncepci – operační strategie. Při
provedení operační analýzy byl hodnocen operační prostor, různé druhy scénářů hrozeb
a rizik, a takže bojeschopnost NOS. Základní struktura Operačního obranného plánu je
výsledkem operační analýzy. Po ní proběhlo rozpracování organizační struktury NOS
LR, kde byly navrženy organizační struktury NOS v době míru a za války a také postup
jejich realizace. Finanční skupina analyzovala a posuzovala náklady jednotlivých variant organizačních struktur NOS a na závěr předložila své návrhy (viz schéma č. 2).
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Operační koncepce
Operační analýza 2000
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Schéma č. 2: Struktura rozvoje NOS 2002—2008
Koncem roku 2000 byl v Lotyšsku zpracován „Národní plán rozvoje ozbrojených
sil“ na další období (do roku 2004), ve kterém došlo k podstatné revizi dosavadních
plánů rozvoje NOS. Jednou z hlavních změn bylo to, že důraz byl položen na kolektivní
obranu v Baltském regionu a předpoklad začlenění Lotyšska do NATO. Plány a cíle
se v té souvislosti staly více realistickými hlavně vzhledem k možnosti jejich pokrytí
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dostupnými ekonomickými zdroji. Z denovaných hrozeb a možných rizik mimo jiné
vyplynula nutnost vytvoření sil rychlé reakce, které by kromě plnění úkolů na vlastním
území mohly být využívány i v rámci mírových a aliančních operací.
Na základě těchto skutečností byla proto změněna struktura logistiky, MO a Štábu
NOS a výstavba některých společných pobaltských projektů. V posledním období došlo
na základě konzultací s experty NATO k redukci dosud ambiciózních plánů v oblasti
počtů pozemního vojska a vojenského letectva. Lotyšsko se přestalo orientovat na koncepci totální obrany a současně s výstavbou NOS je rozvíjen mobilizační systém, založený na koncepci teritoriální obrany.
V plánech výstavby NOS se prolínají národních prvky obrany s plněním aliančních úkolů. Podstatný pokrok byl dosažen ve výstavbě spojené velitelské struktury (Joint
Command Structure) a v reorganizaci všech tří druhů NOS. V souladu se standardy
NATO bylo zřízeno velitelství logistiky (Logistic Support Command) a v listopadu 2000
velitelství výcviku a doktrín (Training and Doctrine Command), které do konce roku
2004 převezme plnou odpovědnost za provádění výcviku a výchovy v NOS v míru,
(kromě zdokonalovacího výcviku záloh a operačního výcviku vojenského námořnictva
a vojenského letectva). Do té doby budou vybudována rovněž nová operační velitelství
– Operační velitelství vojenského námořnictva (NOC – Navy Operational Command),
Operační velitelství vojenského letectva (AOC – Air Operational Command) a Velitelství speciálních operací (SOC – Special Operations Command), kterým budou podřízeny vojenské okruhy. Ve výstavbě je systém velení a řízení (Command and Control
System).
Všechna velitelství budou podřízena společnému operačnímu veliteli (Joint Operational Commander – JOC), který bude odpovídat za provádění a koordinaci operací,
válečné plánování a zdokonalovací výcvik záloh. Do jeho přímé podřízenosti přejde
i Lotyšská část pobaltského projektu BALTBAT, budovaná jako plně profesionální jednotka (do konce roku 2003), schopná efektivní činnosti v zahraničí v rámci budoucích
lotyšských závazků vůči NATO podle článku 5 WS.
V přechodném období (do konce roku 2004) budou mobilizované jednotky zabezpečovány Domobranou (Národní gardou). Poté budou zrušeny a integrovány do pozemního vojska. Ke konci roku 2008 budou pozemní síly kromě těchto jednotek a praporu
LATBAT tvořit také 6 mobilních praporů lehké pěchoty. Budou mít obdobnou strukturu
a budou vyzbrojeny nově nakoupenými terénními vozidly, protitankovými zbraněmi
a minomety.
V roce 2007 mají celkové mírové počty NOS činit asi 7800 osob (válečné 26 000
osob). Počty pozemního vojska v době míru klesnou z dnešních 4300 asi na 2100
osob v důsledku personálního obsazení a vyjmutí velitelství TRADOC z jeho struktury
(válečný stav pozemního vojska bude činit asi 21 900 osob včetně hraniční stráže).
Válečná struktura NOS na všech stupních bude co nejvíce identická se strukturou mírovou, aby bylo možno v případě potřeby zajistit rychlé a efektivní rozvinutí na buď částečnou, nebo úplnou válečnou organizaci.
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Organizační struktura NOS LR (2002—2008) v době míru a za války je uvedena
na schématech č. 3 a 4).
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Schéma č. 3: Organizační struktura NOS v době míru
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Schéma č. 4: Organizační struktura NOS za války
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Kariérní řád velitelského sboru
Do roku 2000 kariérní řád neexistoval. Bylo jenom denováno to, že k získání
hodnosti poručíka je nutné ukončit základní kurz (kurz velitele čety) na Národní akademii obrany (NAO) LR nebo obdobný kurz v zahraničí. Nebylo přesně stanoveno, jaké
další kurzy důstojníci musí absolvovat, aby mohli být ustanoveni na vyšší funkci. Dříve
bylo stanoveno že:
ü poručík, který má vysokoškolské vzdělání, může být povýšen do hodnosti nadporučíka po 2 letech služby,
ü poručík bez vysokoškolského vzdělání po 3 letech,
ü nadporučík do hodnosti kapitána po 3 letech služby,
ü kapitán do hodnosti majora po 3 letech služby,
ü major do hodnosti podplukovníka po 4 letech služby,
ü podplukovník do hodnosti plukovníka po 5 letech služby.
Od roku 2000 v NOS LR platí nový kariérní řád. Podle uvedeného kariérního
řádu důstojník, po ukončení základního kurzu, v hodnosti poručíka slouží 3 roky. Během
služby může vykonávat funkci velitele čety nebo zástupce velitele roty. Po třech letech
služby je povýšen do hodnosti nadporučíka.
V hodnosti nadporučíka slouží 3 roky. Může vykonávat funkci zástupce velitele
roty. Po ukončení kapitánského nebo štábního kurzu pro mladší důstojníky může vykonávat různé funkce na štábu praporu, kromě náčelníka skupiny.
Důstojník, který má ukončen kapitánský kurz a odsloužil v armádě nejméně 6 let,
je povýšen do hodnosti kapitána. V hodnosti kapitána slouží 6 let a může vykonávat
funkci velitele roty, náčelníka skupiny na štábu praporu a nebo jiné funkce ve štábu brigády, kromě náčelníka skupiny.
Po 12 letech služby v NOS a ukončení kurzu velitele roty je povýšen do hodnosti
majora. Během 6-ti let může vykonávat různé funkce ve štábu brigády, zástupce velitele
praporu a jiné funkce. Důstojníci, kteří odsloužili v armádě nejméně 18 let a nemají kurz
velitele praporu a neprošli atestační komisi odchází do důchodu.
Důstojníci s kurzem velitele praporu a s hodnocením atestační komise dobře jsou
povýšeni do hodnosti podplukovníka a slouží v této hodnosti 5 let. Důstojníci v hodnosti
podplukovníka mohou vykonávat funkce velitele praporu, náčelníků oddělení ve štábu
brigády, starších důstojníků ve štábu pozemních sil nebo NOS a jiné funkce.
Do hodnosti plukovníka může být povýšen po odsloužení nejméně 23 let a absolvování kurzu vyšších důstojníků. V hodnosti plukovníka slouží nejméně 6 let. Může
vykonávat funkci náčelníka štábu brigády, velitele brigády, náčelníka oddělení na GŠ,
náčelníka štábu pozemních sil.
Koncepce přípravy důstojníků NOS LR
K tomu, aby systém přípravy důstojnického sboru v Lotyšské armádě byl jednotný a aby se také zlepšila kvalita vojenského vzdělání, vydal ministr obrany Lotyšské
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republiky rozkaz číslo 335 ze dne 20. listopadu 2000, ve kterém schválil novou koncepci
přípravy důstojnického sboru.
Podle nové koncepce důstojníkem může být jenom ten, kdo má:
ü vysokoškolské vzdělání;
ü základní důstojnický kurz (kurz velitele čety).
Pro postup na vyšší funkci je nutné, podle kariérního řádu, absolvovat odpovídající kurz.
V koncepci NOS je uvedeno, že každý rok je nutné připravit 280 důstojníků
(200 v záloze, 80 v činné službě). Nutný počet posluchačů musí zabezpečit cílevědomý
výběr:
ü ze studentů vysokých škol;
ü z absolventů vysokých škol;
ü z vojáků základní vojenské služby po jejím ukončení;
ü z vojáků z povolání;
ü z maturantů.
Výběr provádí Rekrutační středisko (RS) NOS. Komise je složena z představitelů MO, NOS, NAO. Bývá vybráno 200 studentů podle „Zákona o základní vojenské
službě“ a vládního nařízení „O vojenském vzdělání studentů v civilních vysokých školách“.
Absolventi civilních vysokých škol, kteří se rozhodli pro vojenskou kariéru,
absolvovali základní důstojnický kurz (kurz velitelů čet) a získali titul bakalář, podepisují smlouvu s MO nejméně na 5 let.
Absolventi civilních vysokých škol, kteří během studia neabsolvovali kurz velitelů čet z různých důvodů, podepisují smlouvu s MO nejméně na 5 let a mohou studovat
v NAO. Po ukončení studia odchází k útvarům.
Vojáci základní služby (po jejím ukončení) a vojáci z povolání, kteří mají maturitu, podle rozhodnutí komise RS a podepsání smlouvy s MO nejméně na 5 let mohou
studovat na vojenských školách v zahraničí. Po ukončení studia získávají hodnost poručíka.
Maturanti, kteří dostali povolení od komise RS studovat v zahraničí, musí podepsat smlouvu s MO nejméně na 5 let. Po ukončení studia získávají hodnost poručíka.
Pokud vojenská škola v zahraničí neposkytuje vysokoškolské vzdělání (magistr
nebo bakalář), slouží důstojník do hodnosti kapitána a potom odchází do zálohy.
Po ukončení základního důstojnického kurzu velitelů čet odchází absolventi na
funkce:
a) velitelů čet (v činné službě),
b) specialistů (v činné službě),
c) do zálohy.
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Ad a) Vojenské vzdělání velitelů čet:
ü Krátkodobý odborný kurz (kurz velitele roty, štábní kurz pro mladší důstojníky,
atd.);
ü Kapitánský kurz (důstojník musí mít nejméně 3 roky praxe po kurzu velitele
čety). Bude probíhat v NAO. Tento kurz je nutný pro získání hodnosti kapitán.
ü Velitelsko štábní kurz (důstojník musí mít nejméně 3 roky praxe po ukončení
kapitánského kurzu). Kurz probíhá na NAO. Tento kurz je nutný pro získání hodnosti majora a podplukovníka.
ü Baltická akademie obrany (BALTDEFCOL). Po skončení kurzu a také po pozitivním zhodnocení atestační komisí MO dostává hodnost plukovníka.
ü Vyšší důstojnický kurz se realizuje v zahraničí na vojenských školách.
Ad b) Vojenské vzdělání specialistů:
Kariérní řád je stejný jako u velitelů čet. Kromě toho absolvují odborné a štábní
kurzy.
Ad c) Vojenské vzdělání důstojníků v záloze:
Důstojníci v záloze jsou vysíláni ke studiu do odborných, velitelských a štábních
kurzů na NAO, do výcvikových středisek NOS a také do zahraničních vojenských škol.
Příprava útvarů a jednotek v pozemních silách
Příprava vojáků (základní služby i v záloze) je základním úkolem pro rozvoj
NOS. Je nutné vzít v úvahu velmi krátkou dobu, neboť 1—2 týdny po vyhlášení mobilizace musí být připraveni vojáci ze zálohy plnit úkoly v sestavě praporu. Ta bude prováděna postupně. Je nutné vybudovat vojenské základny a připravit instruktory pro
přípravu vojáků i poddůstojníků. Aby NOS byly schopny vést obranu po celém území
státu netradičními metodami, je nutné rozpracovat programy přípravy vojáků základní
služby na 12 měsíců.
Příprava je rozložena takto:
ü základní příprava VZS – 2,5 měsíce;
ü odborná příprava (velitelů družstev, spojařů, řidičů, dělostřelců atd.) – 4 měsíce;
ü zdokonalovací příprava a cvičení na úrovni čety, roty – 4 měsíce;
ü zdokonalovací příprava a cvičení na úrovni praporu – 1,5 měsíce.
Po skončení 12-ti měsíční přípravy přechází celý pěší prapor do podřízenosti velitelů okresů jako mobilizační záloha. Prapor bude v podřízenosti velitelů okresů 15 let.
První rota bude připravena v roce 2001, další dvě v roce 2002 a první prapor jako celek
v roce 2003. Od roku 2006 se předpokládá, že budou připraveny dva prapory. Tato příprava praporů (610 vojáků a 110 poddůstojníků), bude prováděna ve vojenských výcvikových střediscích Ádaži a Alůksne. Důstojníci těchto praporů po skončení přípravy
mohou vykonávat různá zaměstnání. Například velitel praporu může být učitelem NAO.
Důstojníci těchto praporů budou vysíláni do různých kurzů. Každých 5 let budou prováděna 7 až 14 denní praporní cvičení. Tato cvičení budou plánovat velitelství okresů. Pří97
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prava důstojnického sboru v těchto praporech se předpokládá od 21 do 50 dnů, příprava
poddůstojníků 14 až 21 dnů.
Závěr
Realizace uvedených požadavků vyžaduje nejen dosažení standardů NATO, ale
současně i trvalý nárůst počtu jednotek, které standardů dosáhnou. Uvedené úkoly musí
NOS plnit i v podmínkách provádění nezbytných reorganizací. Z toho vyplývá mj. jednoznačná potřeba dosáhnout cestou systémových a organizačních opatření nové kvality
NOS LR. Tato opatření je nutno zaměřit především na počty a strukturu NOS LR, systém
a styl velení a řízení, rozvoj informatizace NOS LR, optimalizaci organizačních struktur a dislokaci, na personální práci, sociální zabezpečení, přípravu příslušníků NOS LR,
standardizaci a modernizaci výzbroje, ekonomické a logistické zabezpečení NOS LR
atd.
Představitelé NATO jsou s dosavadními kroky Lotyšska na jeho cestě k přistoupení k Alianci spokojeni. Výcviku jednotek a personálu s cílem kvalitní účasti na
mírových operacích a cvičeních pod vedením NATO bylo věnováno velké úsilí. Z nedostatků lze vyjmenovat chybějící těžkou techniku u pozemních sil, nízké bojové možnosti
a kapacity vojenského letectva, které je zaměřeno pouze do oblasti PVO a průzkumu
vzdušného prostoru. Za nedostatek u vojenského námořnictva je považováno především
jeho úzké zaměření, omezené jen na odminování a plnění hlídkových úkolů.
Kromě uvedených nedostatků dalším problémem v NOS je příprava důstojnického a poddůstojnického sboru. Vzhledem tomu, že je stále nedostatek důstojníků
(přibližně 500). Ve štábech na různých funkcích jsou důstojníci a poddůstojníci bez
odpovídajícího vzdělání. Jsou i důstojníci, kteří zastávají vysoké funkce ve štábech bez
předchozích vojenských zkušeností a bez vysokoškolského vzdělání nebo jejich vzdělání neodpovídá zastávané funkci. To je důsledkem skutečnosti, že do roku 2001 Lotyšská armáda neměla jednotný systém přípravy důstojnického sboru a chyběl kariérní řád.
Problémy jsou také s kadety, kteří studovali v zahraničí (např. ve SRN, Švédsku nebo
v USA), protože systém přípravy důstojníků v těchto státech je zpravidla odlišný a absolventi nedokáží mnohdy aplikovat získané poznatky na podmínky Lotyšské armády.
Aby systém přípravy velitelů, štábů a vojsk byl funkční, měla by být každý výcvikový rok vydána směrnice štábu NOS. Organizace kurzů v NAO se uskutečňují na
základě požadavků štábu NOS. V přípravě velitelů, štábů a vojsk je nutné najít správnou
metodu přípravy a také materiální prostředky. Stav, který ozbrojené síly mají dosáhnout
předpokládá přijmout a realizovat stanovené úkoly v oblasti personální politiky ( organizační struktury), materiálně technickém zabezpečení, teorii i praxi vojenského umění
a velení a řízení.
Předpokladem k realizaci veškerých opatření je nutnost vydělení takových
nančních prostředků, aby ozbrojené síly Lotyšské republiky byly schopny stanovené
úkoly splnit.
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