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Informācija par RAC pieejama arī jebkurā

 Nacionālo bruņoto spēku vienībā

Nacionālie bruņotie spēki

MILITĀRĀ KARJERA

ESI 
VIENS 
NO 
MUMS

DIENESTS NACIONĀLAJOS 
BRUŅOTAJOS SPĒKOS TEV 

NODROŠINA

Ko piedāvā Nacionālie Bruņotie Spēki?
Stabilu darbu 
Dienests NBS garantēs Tev stabilitāti šodien un 
turpmāk. Dienests, - tā ir pārliecība par savu 
nākotni. 

Konkurēt spējīgu un progresējošu atalgojumu
Dienests NBS nodrošinās Tev konkurētspējīgu 
atalgojumu no pirmās dienesta dienas – >770 
euro pēc nodokļu nomaksas. Atalgojums pieaugs 
proporcionāli nodienētajam laikam – katru otro 
gadu.

Izaugsmes iespējas
Dienests NBS nodrošinās Tev izaugsmes iespējas, 
veidojot militāro karjeru un iegūstot apmaksātu 
profesionālo izglītību. 

Sociālās garantijas
Dienests NBS nodrošinās Tev apmaksātus medicīnas 
pakalpojumus, pabalstus, kompensācijas un 
apdrošināšanu.



DIENESTA IESPĒJAS KĀ KĻŪT PAR KARAVĪRU

SAUSZEMES SPĒKU KĀJINIEKU BRIGĀDE
Nodrošina vispusīgu nacionālo bataljonu kaujas 
spēju sagatavošanu. Komplektē un nosūta savas 
apakšvienības uz operāciju rajonu, nodrošinot to 
nepārtrauktas kaujas spējas un uzdevuma izpildi.

JŪRAS SPĒKU FLOTILE
Meklē un iznīcina jūrā sprādzienbīstamus priekšmetus, 
nodrošina krasta apsardzi. Koordinē un veic cilvēku 
meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, nodrošina 
ekoloģisko uzraudzību. Regulāri organizē un piedalās 
starptautiskajās mācībās.

GAISA SPĒKU AVIĀCIJAS BĀZE
Nodrošina gaisa telpas novērošanu, kontroli un 
aizsardzību. Piedalās cilvēku meklēšanas un glābšanas 
darbos. Regulāra pieredze mācībās.

NBS ŠTĀBA BATALJONS
Nodrošina godasardzi pie Brīvības pieminekļa un 
Rīgas pils. Pārstāv Nacionālos bruņotos spēkus 
militārajās ceremonijās, pasākumos un parādēs. 
Piedalās mācībās savu kaujas spēju pilnveidošanai.

MILITĀRĀ POLICIJA
Nodrošina militāro pasākumu drošību un kārtību. Veic 
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, objektu un kravu 
apsardzi, kolonnu pavadīšanu un militārā transporta 
kustības kontroli. Nodrošina Valsts prezidenta un 
svarīgu valsts amatpersonu apsardzi.

SPECIĀLO UZDEVUMU VIENĪBA
Nodrošina speciālās operācijas Latvijas Republikas 
interesēs. Sniedz atbalstu terorisma apkarošanas 
operācijās, bīstamu bruņotu noziedznieku aizturēšanā 
un augstu amatpersonu drošības pasākumos.

ZEMESSARDZE
Zemessardze – tā ir iespēja Latvijas Republikas pilsoņiem 
brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību 
un aizsardzību. Zemessardzē ikviens pilnveidos sevi, 
iegūstot jaunas zināšanas un organizēti un saturīgi 
pavadot brīvo laiku.

LATVIJAS NACIONĀLĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA
Sagatavo profesionāli izglītotus Nacionālo bruņoto 
spēku virsniekus – militāro vienību līderus, kuri spēj 
uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt militārās vienības 
valsts aizsardzības un drošības interesēs. 

1. SOLIS
Pieņemt lēmumu un aizpildīt kandidāta pieteikuma 
anketu.
http://www.mil.lv/lv/Rekrutesana.aspx

2. SOLIS 
Nosūtīt pieteikuma anketu uz e-pasta adresi 
rekrutesana@mil.lv vai iesniegt to NBS RAC, 
vai tuvākajā NBS vienībā.

3. SOLIS
Saņemt informāciju no atlases speciālista un uzsākt 
veselības pārbaudi.

4. SOLIS 
Nokārtot �ziskās sagatavotības un psihodiagnostikas 
testus.

5. SOLIS 
Parakstīt līgumu un uzsākt profesionālo dienestu.


