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„Baltijos šeimininkas“ (angl. BALTIC HOST) – štabo pratybos (angl. 
Command Post Exercise - CPX), kurių tikslas – drauge rengti Baltijos 
šalių gynybos sektorių ir kitas valstybines institucijas bendrai teikti 
priimančiosios šalies paramą (angl. Host Nation Support – HNS) priimant 
aljanso pajėgas ir humanitarinę pagalbą. 

Priimant sąjungininkių pajėgas turi dalyvauti ne tik gynybos, bet ir ne 
vienos civilinės sferos vyresnybė bei privačios organizacijos. Dėl šios 
priežasties teikti HNS turi būti treniruojamasi metodiškai, taip kad visos 
dalyvaujančios institucijos išmoktų sklandžiai derinti savo veiksmus ir 
gerai žinotų vaidmens, skirto jiems atliekant HNS procedūras, tikslą.   

Pratybose dalyvauja Baltijos šalių ministerijos, viešieji ir privatieji sek-
toriai, bei gynybos štabai ir NATO priskirti padaliniai. Pratybos „Baltijos 
šeimininkas“ vyksta kasmet nuo 2009, taigi šiais metais įvyksiančios 
pratybos – penktosios pratybos iš eilės.

PRATYBOS „BALTIJOS ŠEIMININKAS“ SKIRTOS:

• padidinti Baltijos šalių ir jų sąjungininkių sąveikos sugebėjimus;

• padėti koordinuoti ir vykdyti gynybos ir civilinėmis išgalėmis 
paremtą regiono šalių HNS  jungtinėms pajėgoms;

• civilinės valdžios dalyvavimą priimant regiono masto nutarimus 
padaryti glaudesniu;

• sukurti aplinkybes patikrinti teisinę bazę ir procedūras, reika-
lingas norint teikti HNS.  

PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMA – tai karinės ir civilinės sričių 
parama, taikos, krizių ar karo metu priimančiosios šalies suteikiama 
aljanso pajėgoms bei organizacijoms, dislokuojamoms ar vykdan-
čioms operacijas tos šalies teritorijoje, arba ją kertančioms.

DALYVIAI:

Baltijos šalims atstovaus daugiau nei 300 dalyvių iš:

• ginkluotųjų pajėgų;

• ministerijų;

• viešojo sektoriaus – policijos, pasienio kontrolės, ugniagesių, 
greitosios pagalbos tarnybų, informacinių technologijų apsaugos 
institucijų, geležinkelių, oro uostų, ir kitų. 

KAIP PRATYBOS ATLIEKAMOS

Kiekvienais metais rengiamoms pratyboms „Baltijos šeimininkas“  
pagal rotacijos principą vadovaują viena iš Baltijos šalių. Šiemet 
vadovaujančioji šalis pratybose yra Latvija.    

PRATYBAS „BALTIJOS ŠEIMININKAS“ SUDARO  
KETURI ETAPAI:

I Pratybų dalyvių apmokymas

II Operacinės ir priimančiosios šalies paramos teikimo planavimas

III Vykdymas – atliekami pratybų scenarijuje numatyti veiksmai

IV Vertinimas ir analizė

PRATYBŲ IŠDĖSTYMAS 

• Adaži (Latvija) – pagrindinis pratybų vadovavimo ir valdymo 
elementas;

• Jata (Norvegija), Ryga, Lielvardė (Latvija), Vilnius, Nemenčinė 
(Lietuva), Talinas, Tartu (Estija) – nacionaliniai pratybų valdymo ir 
simuliacijų elementai;

• Tartu (Estija), Lielvardė (Latvija), Nemenčinė (Lietuva) – na-
cionaliniai priimančiosios šalies paramą teikiantys elementai 
(treniruojamieji) 

PRATYBŲ „BALTIJOS ŠEIMININKAS“ IR  
PRATYBŲ „TVIRTAS DŽIAZAS“ SUSIEJIMAS

Pirmą kartą „Baltijos šeimininkas“ bus vykdomos kaip stambesnių 
NATO pratybų „Tvirtas džiazas 2013“ (angl. STEAFAST JAZZ 2013) 
elementas. „Baltijos šeimininkas“ atstos dalį pratybų „Tvirtas 
džiazas 2013“ štabų pratybų, susijusią su HNS teikimu aljanso 
pajėgoms. Abejos pratybos vyks tuo pačiu metu pagal bendrą 
scenarijų, bendras planavimo procedūras, turės bendrą pratybų 
valdymo elementą bei ryšių ir informacijos tinklą.  

Kasmetinės partybos „Baltijos šeimininkas 2013“ šiais metais tapo dides-
nio masto ir aukštesnio lygmens NATO pratybų „Tvirtas džiazas 2013” 
sudėtine dalis. Tai  reikšmingai pagerins trijų Baltijos šalių, Lenkijos ir 
NATO bendradrbiavimo ir  sąveikos galimybes įvykus krizei. Civilinės ir 
karinės institucijos turės puikią galimybę išbandyti savo pasirengimą  
teikti paramą atvykstantiems sąjungininkams. Per pratybas „Tvirtas 
džiazas 2013” bus treniruojamos NATO greitojo reagavimo pajėgos, o 
pas mus –  priimančiosios šalies pajėgumai, būtent tie sektoriai, kurių 
veiklą reikia užtikrinti norint priimti NATO paramą. Todėl integravus  
šias  pratybas, jos taps ne tik kompleksiškos, bet  ir sujungs pajėgas ir  
išteklius vienam bendram tikslui.”
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Hosting Allied troops requires the involvement of not only the military 
but also a number of civilian authorities and private organizations. 
This is why HNS has to be trained regularly, so that all the involved 
agencies have better coordination and overview of their role in hosting 
the Allied troops.

Exercise involves national ministries, public and private sectors of 
the three Baltic countries, as well as military headquarters and NATO 
elements. BALTIC HOST has been conducted annually since 2009 and 
this is the 5th exercise in line.

BALTIC HOST will:

• enhance the interoperability among Baltic countries and their 
Allies;

•  help to coordinate and provide regional support to Allied 
forces using military and civilian resources;

• improve integration of civilian authorities into the regional 
decision making;

• help to test the legal basis and procedures required for pro-
vision of Host Nation Support.

HOST NATION SUPPORT is the civilian and military support that 
the host nation provides during the periods of peace, crisis or war 
to the Allied forces and organisations that are located in its territory, 
are carrying out operations there or are crossing it.

PARTICIPANTS

More than 300 participants from the Baltic countries:

• armed forces;

• ministries;

• public sector – police, border control, fire fighting service, 
medical emergency service, information

technology security institution, railway, airport and others.

EXERCISE CONDUCT

Exercise BALTIC HOST is conducted annually and is led by each 
of the Baltic countries on rotation basis. Latvia is a leading nation 
of the exercise this year.

THE EXERCISE IS CONDUCTED IN FOUR PHASES:

I Training of exercise participants;

II Operational and host nation support planning;

III Implementation – exercise scenario play;

IV Assesment and analysis.

LOCATIONS

• ADAZI (Latvia) – main exercise command and control element;

• JATTA (Norway), RIGA, LIELVARDE (Latvia), VILNIUS, NEMENCINE 
(Lithuania), TALLINN, TARTU (Estonia) – national exercise control 
and simulation elements;

•  TARTU (Estonia), LIELVARDE (Latvia), NEMENCINE (Lithuania) – 
national host nation support cells (training audience).

INTEGRATION OF BALTIC HOST AND STEADFAST JAZZ

For the first time BALTIC HOST will be integrated into the larger 
NATO exercise STEADFAST JAZZ 2013. It will be conducted as the 
part of STEADFAST JAZZ Command Post Exercise and will refer 
to providing the Host Nation Support to the Allied forces. Both 
exercises will be conducted simultaneously and will share the 
same scenario, planning procedures, exercise control element as 
well as communication and information network.

“This year  the Exercise „Baltic Host 2013“ has become a part of a lar-
ger-scale and higher level NATO Exercise “Steadfast Jazz 2013”. This 
will significantly contribute to the co-operation and interoperability 
of the Baltic States, Poland and NATO in the event of a crisis. Civilian 
and military institutions will have an excellent opportunity to test their 
readiness to provide support to the arriving allies.  The purpose of the 
“Steadfast Jazz 2013” is to train NATO Response Force while the “Baltic 
Host2013” will focus on training of Host Nation Support capabilities 
that are necessary to ensure receipt of NATO support. Because of the 
integration, the exercises will not only be consistent and complex but 
also combine forces and resources for the common goal,“ the Lithuanian 
Minister of National Defence Juozas Olekas says. 
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