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Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija yra viena
svarbiausių tarptautinių institucijų. Tai politinė ir karinė
30 Europos ir Šiaurės Amerikos šalių narių sąjunga.

Sąjungos šalys bendradarbiauja saugumo ir gynybos
srityje. Taip NATO sukuria unikalų politinio ir saugumo
bendradarbiavimo saitą tarp šių dviejų žemynų.

ŽMONIŲ SAUGA

KOVA SU NAUJOMIS GRĖSMĖMI

Galimybę laisvai judėti saugioje ir ekonomiškai stabilioje
aplinkoje mes dažnai laikome savaime suprantamu dalyku.
Esminis mūsų gerovės aspektas yra saugumas visose
kasdieninio gyvenimo srityse.

Keičiantis grėsmių pobūdžiui, turi kisti ir taikos išsaugojimo
būdai. Atsižvelgdama į dabarties grėsmes, NATO pertvarko
savo gynybos pajėgumus. Ji pritaiko pajėgas ir plėtoja
daugelio šalių dalyvavimu grindžiamą metodiką kovoti su
terorizmu, „nepavykusiomis valstybėmis“ ir atremti kitokias,
pavyzdžiui, masinio naikinimo ginklų, keliamas grėsmes.

PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS
Taikūs santykiai ir geresnis tarptautinis supratimas negalimi
be dialogo ir bendradarbiavimo.
NATO suteikia savo šalims narėms ir partnerėms unikalią
galimybę konsultuotis saugumo klausimais, stiprinti
pasitikėjimą ir galiausiai padeda išvengti konfliktų.
Praktiniu bendradarbiavimu ir daugiašalėmis iniciatyvomis
šalys drauge stengiasi atremti naujus saugumo iššūkius.

TAIKOS IR STABILUMO
STIPRINIMAS
Stabilumo nauda tuo pačiu metu gali džiaugtis daugelis
šalių. Ypač svarbu užtikrinti stabilumą tuose regionuose, kur
įtempta padėtis kelia grėsmę saugumui. Štai kodėl NATO,
bendradarbiaudama su kitomis tarptautinėmis organizacijoms,
aktyviai dalyvauja krizių valdymo operacijose.

KĄ DARO NATO?
NATO yra įsipareigojusi politinėmis ir karinėmis
priemonėmis ginti savo nares. Ji taip pat
skatina konsultacijas ir bendradarbiavimą ir
su valstybėmis, kurios nėra NATO narės,
įvairiausiose su saugumu susijusiose srityse,
pavyzdžiui, gynybos reformos ir taikos
palaikymo klausimais.
Diskusijų ir partnerysčių dėka NATO padeda
išvengti konfliktų savo valstybėse narėse ir
už jų ribų.
Ji skatina demokratines vertybes ir siekia
spręsti ginčus taikiomis priemonėmis.

Jei to nepavyksta padaryti diplomatinėmis
pastangomis, NATO turi reikiamas karines
pajėgas, kad galėtų viena pati arba kartu
su kitomis šalimis ir tarptautinėmis
organizacijomis imtis krizių valdymo ir taikos
palaikymo operacijų.
NATO turi ir trečiąją dimensiją, kurią sudaro
civilinių ekstremalių situacijų planavimo srities
veikla, padedant šalims sąjungininkėms ir
partnerėms katastrofų atveju, taip pat skirtą
skatinti bendradarbiavimą mokslo ir aplinkos
apsaugos srityje.

KAIP NATO VEIKIA?
Kiekviena valstybė narė turi savo nuolatinę
delegaciją NATO politinėje būstinėje Briuselyje.
Jai vadovauja ambasadorius, kuris atstovauja
savo vyriausybei per Aljanso konsultacijas ir
priimant sprendimus.

NATO turi labai nedaug savo pačios nuolatinių
pajėgų. Šiaurės Atlanto Tarybai pritarus
operacijai, narės savanoriškai skiria pajėgas.
Pasibaigus misijai, šios pajėgos grįžta į savo
šalis.

Šiaurės Atlanto Taryba yra svarbiausia politinė
sprendžiamoji Organizacijos institucija. Ji
susitinka įvairiais lygmenimis, o jai pirmininkauja
NATO Generalinis Sekretorius, padedantis
valstybėms
narėms
pasiekti
sutarimą
svarbiausiais klausimais.

Karinės vadovybės struktūros, kurią sudaro
įvairiose valstybėse narėse įsikūrusios būstinės
ir bazės, vaidmuo yra koordinuoti tokias
operacijas ir jas vykdyti.

Visi sprendimai NATO komitetuose priimami
bendru sutarimu. Todėl „NATO sprendimas“ yra
visų valstybių narių kolektyvinės valios išraiška.

NATO kasdieninė veikla, civilinės ir karinės
struktūros bei saugumo investicijų programos
yra finansuojamos iš bendro biudžeto, kurį
sudaro narių vyriausybių įnašai pagal susitartus
bendro finansavimo principus.

ŠALYS NARĖS IR PARTNERĖS
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PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI (PFP) ŠALYS
Airija
Armėnija
Austrija
Azerbaidžanas
Baltarusija
Bosnija ir Hercegovina
Gruzija
Kazachija
Kirgizija
Malta

Latvija - 2004
Lenkija - 1999
Lietuva - 2004
Liuksemburgas - 1949
Nyderlandai - 1949
Norvegija - 1949
Portugalija - 1949
Prancūzija - 1949
Rumunija - 2004
Slovakija - 2004
Slovėnija - 2004
Šiaurės Makedonija - 2020
Turkija - 1952
Vengrija - 1999
Vokietija - 1955

Moldova
Rusija
Serbija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Tadžikija
Turkmėnija
Ukraina
Uzbekija

VIDURŽEMIO JŪROS DIALOGO ŠALYS PARTNERĖS
Alžyras
Egiptas
Izraelis
Jordanija

Marokas
Mauritanija
Tunisas

STAMBULO
BENDRADARBIAVIMO
INICIATYVOS ŠALYS (ICI)
Bahreinas
Jungtiniai Arabų Emyratais
Kataras
Kuveitas

PARTNERIAI VISAME
PASAULYJE
Afganistanas
Australija
Irakas
Japonija
Kolumbija
Korėjos Respublika
Mongolija
Naujoji Zelandija
Pakistanas
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VALSTYBĖS NARĖS (IR STOJIMO DATA)
Albanija - 2009
Belgija - 1949
Bulgarija - 2004
Čekija - 1999
Danija - 1949
Estija - 2004
Graikija - 1952
Islandija - 1949
Ispanija - 1982
Italija - 1949
Jungtinė Karalystė - 1949
Jungtinės Valstijos - 1949
Juodkalnija - 2017
Kanada - 1949
Kroatija - 2009

