
 

 

 

 

 

2021.gada 23.martā  

11.-12.klašu izglītojamajiem 

Tikšanās ar NBS Speciālo uzdevumu 

vienības karavīriem 

 

 

Pasākumā piedalījās 13 11.klases izglītojamie un 8 12.klases izglītojamie. 

Pasākuma laikā uzzinājām, ka karavīrs ir profesija! 

Nacionālajos bruņotajos spēkos strādā virsnieki, instruktori un kareivji. 

Speciālo uzdevumu vienība ir augstas gatavības elitāra NBS vienība, kura dibināta 

1991.gada 19.septembrī. Speciālās uzdevumu vienības simboli ir zaļā berete un 

karogs. Vienībā strādā dažādu specialitāšu profesionāļi. 

 

 

 

 

 

 

 Spridzinātājs 

 Mediķis – glābējs 

 Ielaušanās speciālists 

 Sakarnieks 

 Kaujas peldētājs 

 Snaiperis 

 Izlūks 

 Militārais alpīnists 

 

 Jānokārto SUV iestājpārbaudījumi 

 Vidējā izglītība 

 Jāiziet kaujinieka apmācība 

 Kinologs 

 Tuvā gaisa atbalsta kontrolieris 

(JTAC) 

 Laivu vadītājs 

 Atbalsta ieroču speciālists 

 Ieroču speciālists 

 

 

 Jānokārto NBS normatīvi 

 

Kaujas nodrošinājuma rotas 

specialitātes: 

 Autovadītāji 

 Ārsts 

 Ārsta palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Mehāniķi 

 Noliktavas speciālists 

 Lietvede 

 Pavārs 

 

Speciālo operāciju mācību centra 

specialitātes: 

 Kursantu apmācību instruktori 

 Izpletņlēkšanas instruktori 

 Sporta instruktori 

 Speciālistu apmācības instruktori 

 Mobilie apmācību instruktori 

 

 

SPECIALITĀTES 

KAUJAS VIENĪBAS ATBALSTA VIENĪBAS 



APMĀCĪBA 

SUV kaujinieka sagatavošanas 1.līmenis

 

Beidzot SUV kaujinieka sagatavošanas 1.līmeni iegūst kaprāļa pakāpi. 

Brīvajā laikā speciālistiem ir arī sporta 

iespējas, kur uzturēt savu fizisko formu: 

 Cīņas zāle 

 Svaru zāle 

 Šķēršļu josla 

 Sporta zāle 

 Klinšu kāpšanas siena 

 Boksa rings 

 

NBS Speciālo uzdevumu vienības 

karavīriem ir arī savas sporta aktivitātes 

un vienības tradīcijas: 

 NBS Spartakiāde 

 NBS čempionāti 

 „Vilkaču skrējiens”(50 km 

distance) 

 CISM Starptautiskās sporta 

sacensības 

 

Lai kļūtu par karavīru ir jāiztur iestājpārbaudījumi: roku saliekšana un iztaisnošana, 

pievilkšanās, vēderprese, peldēšana (1500 m peldējums), skriešana (10 km un 1500 m 

skrējiens).Tiek pārbaudīta veselība un fiziskais stāvoklis. 3 mēneši jāmācās kājnieku 

skolā Alūksnē.  

Karavīra alga ir 800 euro uz rokas, svarīgi, ka šo algu saņem cilvēks bez pieredzes! 

 

Materiālu sagatavoja Krimuldas vidusskolas PKK Līga Kalniņa 

 

Sagatavošana - 123 dienas

Atlase - 21 diena

Izdzīvošana - 21 diena

Sakari  - 5 dienas

Medicīna - 10 dienas

Navigācija - 28 dienas

Spridzināšana - 10 dienas

Taktiskā šaušana  - 28 dienas

Patrulēšana  - 28 dienas

Instruktora kurss  - 21 diena


