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VISAPTVEROŠAS VALSTS  

AIZSARDZĪBAS
SISTĒMAS

IEVIEŠANAS PROGRESU

IN F O R M A TĪV A IS Z IŅO J U M S



Visaptveroša  
valsts 
aizsardzība 
(VVA)

Palielina indivīda un 
valsts iestāžu 

psiholoģisko un 
praktisko noturību

Sagatavo sabiedrību un 
valsti  krīžu 

pārvarēšanai

Mācībās (KRISTAPS) –
stiprina institūciju 

gatavību un saikni ar 
sabiedrību

Jāpārvar skepse par 
mācību scenārijiem -
COVID-19 nav pēdējā 

krīze

KRISTAPS mācību 
dalībnieki - labāk 
sagatavoti krīzes 

situācijām



PAVEIKTAIS
MIN ISTRU DARBA GRUPA VALSTS SEKRETĀRU DARBA GRUPA

Pieņemta jaunā Valsts aizsardzības koncepcija 2020

Jauns Civilās aizsardzības plāns (ar sadaļu mil.apdraudējumam)

Turpinās darbs pie grozījumiem vairākos normatīvajos aktos un 
aizsardzības plānošanas dokumentos

Neskatoties uz pandēmiju, notikušas virkne starpresoru mācību



2020. gadā paveiktais
Mācības pašvaldību 
civilās aizsardzības

komisijām

Mācības ar komersantiem 
un NVO  par pārtikas un 
pirmās nepieciešamības 

precēm

Pirmais valsts aizsardzības 
seminārs dažādām 
sabiedrības grupām

Apziņošanas 
vingrinājums 

krīzes situācijā 
(4000 cilvēki)



Sabiedrības līdzdalība

Pretmobilitātes mācības – civilo insitūciju un komersantu atbalsts N B S

Virtuālais pārtikas hakatons –pārtikas nodrošinājuma ķēžu modeļa izstrāde 
N B S apgādei



Gatavība un komunikācija
Publicēts buklets «Kā rīkoties krīzes gadījumā» (72h)

Darbs ar VVA vēstnešiem – privātais sektors, NVO, baznīca u.tml 

Gatavības kultūras veicināšana – eksperts Mieriņš u.c.

S ag atavo ts  
buklets

.

Pirmie V VA 
vēstneši

.

Vasaras  
kam p aņa

.

Bukleta
prezentācija

.

Ruden s ziemas 
kampaņa

un eksperts Mieriņš

.



Sabiedrības noturība Valstiskuma pamatu pasniegšana skolās 
(VAM apgūst 1870 jaunieši 69 skolās)

Brīvprātīgās V A M  nometnes 
2020. gadā – 114 jaunieši (40% no tiem

meitenes)

Valsts aizsardzības mācības un
Jaunsardzes likums

Ar M K lēmumu izveidota Pulkveža O. 
Kalpaka profesionālā vidusskola

Pulkveža O.Kalpaka 
profesionālā vidusskola



Mācības – atbilde valsts gatavībai krīzēm.
Obligāta valsts pārvaldes dalība visos līmeņos.

Sabiedrības noturība – gatavības kultūras 
veicināšana un iesaistīšana 
(indivīds – kopiena – valsts).

VVA ir ilgtermiņa programma – jāizmanto 
pandēmijas laikā iegūtie secinājumi,

lai pārvarētu nākamās krīzes (gatavība, 
nodrošinājums, sadarbība u.t.t.)

Turpmākie uzdevumi:


