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Nacionālo 
bruņoto spēku 
virspavēlnieks 
ir Valsts 
prezidents.
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Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis



Aizsardzības ministrija
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aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis

• Izstrādā un īsteno valsts aizsardzības 
politiku

Mūsu aktivitātes:

• Atbalsts bruņotajiem spēkiem 

• Starptautiskā sadarbība

• Vēsturiskā saikne 

• Kartogrāfija un ģeodēzija

• Iesaistām sabiedrību aizsardzības 
pasākumos un sniedzam atbalstu

• Rūpējamies par militārajiem objektiem

• Gādājam par vides aizsardzību



Nacionālie bruņotie spēki
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Nacionālo bruņoto 
spēku komandieris 
ģenerālleitnants 
Raimonds Graube

• Aizsargā valsts suverenitāti, teritoriālo 
nedalāmību un iedzīvotājus no agresijas

• Nodrošina valsts sauszemes, jūras un 
gaisa teritorijas aizsardzību un 
neaizskaramību

• Piedalās starptautiskajās operācijās



Valsts aizsardzības koncepcija 
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 Kolektīvās aizsardzības 
spējas  

 Atbalsts sabiedrībai

 Pašaizsardzības spējas



Latvijas drošību stiprina 
starptautiskā sadarbība:

Dalība starptautiskajās 
organizācijās

NATO sabiedroto karaspēka 
klātbūtne Latvijā
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Latvija – ES dalībvalsts

• Latvija ir daļa no ES Kopējās drošības un 
aizsardzības politikas

• ES militārās misijas un operācijas

• ES sadarbība aizsardzības spēju attīstībā

• Vienotas ārpolitiskās nostājas veidošana

• Sadarbība un atbalsts ES kaimiņu reģioniem
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Latvija – NATO dalībvalsts

 NATO – Latvijas drošības un 
aizsardzības pamats

 Viens no būtiskākajiem 
Ziemeļatlantijas līguma un attiecīgi 
arī pašas alianses stūrakmeņiem ir 
līguma 

 4.pants: «puses kopīgi 
apspriedīsies jebkurā brīdī, kad 
vien, pēc jebkuras Puses uzskatiem, 
būs apdraudēta jebkuras Puses 
teritoriāla integritāte, politiskā 
neatkarība vai drošība.»

 5. pants: NATO dalībvalstis bruņotu 
uzbrukumu vienai vai vairākām no 
tām Eiropā vai Ziemeļamerikā 
uzskatīs par uzbrukumu visām 
dalībvalstīm. 8



Nacionālie bruņotie spēki
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Sauszeme Gaiss                       Jūra

NBS veido regulārie spēki, Zemessardze un NBS rezerve. 



Sauszemes spēki

10prettanku ierocis «Spike»

kāpurķēžu kaujas mašīnas 

lielkalibra ložmetējs



Gaisa spēki

Gaisa spēku aviācijas bāzes Lielvārdē lidlauks
1
1

Pretgaisa aizsardzības 
raķešu sistēma „RBS-70” 

Helikopters Mi-17

Gaisa telpas novērošanas 
radiotehniskais postenis



Jūras spēki
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Štāba un apgādes kuģis

Mīnu kuģis

Patruļkuģis



NATO drošības 
atbalsta spēku 

operācija 
Afganistānā

23 

ES jūras operācija 
EUNVFOR MED
Op.štābā Romā

1

Latvijas pašreizējā dalība 

starptautiskajās operācijās un 

misijās

ES novērošanas 
misija Gruzijā
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ES Policijas misija 
Afganistānā

3

NATO Padomdevēju 
grupa Kosovā

AM/CIV 2

ES Apmācību misija
MALI 
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Militārās

operācijas/misijas
Civilās misijas

NATO RSM - 23 EU EUMM, EUPOL- 6

EUNAVFOR MED - 1
NATO Advisory Team

KOSOVO - 2

EU ATALANTA – 1 OSCE UKRAINE - 8

EUTM MALI – 7 EU AM UKRAINE - 2

Kopā: 32 Kopā: 19

EDSO speciālā 
novērošanas misija

UKRAINA 
8 ES pretpirātisma 

operācija ATALANTA 
Taktiskais štābs 

operācijas rajonā
1 

Kopš 1996. gada: 4756 karavīru

Šobrīd: 50 

ES padomdevēju 
misija

UKRAINA 
2

http://www.delfi.lv/news/world/other/nato-piekrit-parnemt-militaro-operaciju-pavelniecibu-libija.d?id=37639115
http://www.delfi.lv/news/world/other/nato-piekrit-parnemt-militaro-operaciju-pavelniecibu-libija.d?id=37639115
http://www.delfi.lv/news/world/other/nato-piekrit-parnemt-militaro-operaciju-pavelniecibu-libija.d?id=37639115
http://www.delfi.lv/news/world/other/nato-piekrit-parnemt-militaro-operaciju-pavelniecibu-libija.d?id=37639115


Latvijas karavīri Mali
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ES apmācības misija Mali: 
Latvijas karavīri apmāca 
Mali armijas instruktorus. 



Latvijas karavīri Afganistānā
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NBS karavīri Norvēģijas vadītajā Provinču 
atjaunošanas vienībā Afganistānā, Meimanā.

Latvijas karavīri piedalījās NATO militārajā 
misijā Afganistānā kopš 2003. gada. 



Atbalsts sabiedrībai

Ikdienas uzdevums

• Glābšana un meklēšana 
jūrā

• Nesprāgušās munīcijas 
neitralizēšana

• Gaisa transporta 
nodrošināšana mediķiem 
un citiem dienestiem

Atbalsts ārkārtas 
notikumos
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NBS prioritārie spēju attīstības virzieni

Pretgaisa 

aizsardzības spēja

Prettanku spējas

Speciālo uzdevumu 

spēja

Kiberaizsardzības

spējas

Bruņumašīnu 

nodrošināšana 

Zemessardze

Kaujas inženieru 

spējas

Paaugstinātas 

gatavības spēku un 

sabiedroto 

klātbūtnes 

nodrošināšana

Atbalsts 

sabiedrībai

Izlūkošanas spēja
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Kādas ir jauniešu iespējas 
iesaistīties valsts 

aizsardzībā?



Jaunsardzes kustība

• Jaunsardzes devīze – «Augsim Latvijai!»

• Brīvprātīga kustība

• Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas 
iedzīvotājs  vecumā no 10 līdz 21 gadam 

• Jaunsargam jāprot latviešu valoda

• Kustība darbojas visā Latvijas teritorijā

• www.rjc.gov.lv sadaļā 
KONTAKTINORMĀCIJA atrodi un izvēlies 
jaunsargu mācību vietu savas dzīvesvietas 
vai izglītības iestādes  tuvumā!

• Jaunsargiem priekšrocības kļūt par 
karavīriem 

1
9

http://www.rjc.gov.lv/


Kļūt par karavīru vai 
zemessargu var: 
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• Latvijas pilsoņi
• no 18 gadu vecuma
• ar pamatizglītību, vidējo vai augstāko 

izglītību 
• ar labu fizisko sagatavotību un labu 

veselību
• kas nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu
• ir savas valsts patrioti



www.mil.lv

www.mod.gov.lv

/ @Latvijas_armija / @AizsardzibasMin

/ Latvijas armija

/ Latvijas armija

/ Latvijas armija

/ Latvijas armija
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Meklē mūs šeit: 

http://www.mil.lv/
http://www.mod.gov.lv/
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