
“PER ASPERA AD ASTRA”

STUDIJAS LATVIJAS  
NACIONĀLAJĀ AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJĀ 



LATVIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJAS PRIEKŠROCĪBAS
•  Bezmaksas studijas un pilna valsts apgāde.

•  Atalgojums studiju laikā sākot ar 900 eiro 
pēc nodokļu nomaksas.

• Apmaksāta veselības aprūpe.

•  Bezmaksas dienesta viesnīca un labi 
sadzīves apstākļi.

•  Personības izaugsme un līdera spēju 
izkopšana komandas darbā.

•  Bezmaksas sporta zāle, sporta trenažieri 
un peldbaseins.

•  Kultūras un saliedēšanas pasākumi.

•  Kadetu klubs un militārās tradīcijas.

•  Aktīva dalība studējošo pašpārvaldē – 
Krīvu padomes darbā – un tās organizētajos 
pasākumos.

•  Svešvalodu apguve un dalība starptautiskās 
aktivitātēs.

• Profesionāli mācībspēki un vieslektori.

• Laba mācību bāze.

•  Moderna bibliotēka ar plašu militārās un 
vispārizglītojošās literatūras un periodikas 
klāstu dažādās valodās, datu bāzes, 
bezmaksas interneta pieslēgums.

•  Iespēja studiju laikā nodarboties ar 
pētniecisko darbu un publicēties žurnālā 
“Kadets”.

•  Prakses Latvijā un ārvalstīs.

•  Nodrošināta dienesta vieta NBS un karjeras 
iespējas.

•  Profesionālā izaugsme un turpmāka 
bezmaksas izglītība Latvijā un ārvalstīs.

•  Dienesta pieredze NATO un Eiropas 
Savienības institūcijās.

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir akreditēta augstākās izglītības iestāde.  
Tā ir vienīgā augstskola Latvijā, kas sagatavo profesionālus NBS virsniekus.  
Mēs piedāvājam studiju programmas vidusskolu un augstskolu absolventiem.
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PAMATPRASĪBAS:
•  Latvijas Republikas pilsonība;
•  atbilstošas valsts valodas prasmes;
•  laba veselība un fiziskā sagatavotība.

Kandidātiem ar vidējo izglītību:
•  vecums līdz 30 gadiem;
•  skolas atestātā visām atzīmēm 

ir jābūt sekmīgām;
•  labas angļu valodas zināšanas (tiks organizēts 

American Language Course Placement Test. 
Minimālais punktu skaits – 50);

•  labas zināšanas matemātikā un fizikā  
(tiks organizēti iestājpārbaudījumi).

Kandidātiem ar augstāko izglītību 
(bakalaura grādu vai otrā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību):
•  vecums līdz 35 gadiem;
•  labas angļu valodas zināšanas (tiks organizēts 

American Language Course Placement Test. 
Minimālais punktu skaits – 50).

Virsniekiem speciālistiem:
•  akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība un teologa, jurista, 
ārsta, psihologa, informāciju tehnoloģijas, 
datortehnikas, elektronikas, telemātikas, 
telekomunikācijas, kiberdrošības, 
datorvadības vai datorzinātņu speciālista 
vai diriģenta kvalifikācija vai bakalaura grāds 
minētajā jomā.
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PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

Profesionālās bakalaura studiju programmas ir akreditētas studiju virziena “Militārā 
aizsardzība” ietvaros. Šo studiju programmu mērķis ir sagatavot studējošos par vidējā 
līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), NATO un Eiropas 
Savienības daudznacionālajās vienībās, izkopjot viņos izteiktas līdera spējas, augstu 
motivāciju un profesionālo kompetenci.

SAUSZEMES SPĒKU MILITĀRĀ VADĪBA
Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Sauszemes spēku militārajā vadībā.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Nacionālo bruņoto spēku leitnants.

Studiju līmenis: profesionālā bakalaura studijas.

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms.

Dienesta pakāpe: leitnants.

Studiju forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri).

Studiju bāze: studijas notiek NAA.

Mācību valoda: latviešu.
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“Mācies, cīnies, uzvarēsi!”



GAISA SPĒKU MILITĀRĀ VADĪBA
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“Esi labākais paraugs citiem!”

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Gaisa spēku militārajā vadībā.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Nacionālo bruņoto spēku leitnants.

Studiju līmenis: profesionālā bakalaura studijas.

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms.

Dienesta pakāpe: leitnants.

Studiju forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 4 gadi un 6 mēneši (9 semestri).

Studiju bāze: NAA sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu.

Mācību valoda: latviešu.



JŪRAS SPĒKU MILITĀRĀ VADĪBA
Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Jūras spēku militārajā vadībā.

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Nacionālo bruņoto spēku leitnants.

Studiju līmenis: profesionālā bakalaura studijas.

Izsniegtais diploms: profesionālā bakalaura diploms.

Dienesta pakāpe: leitnants.

Studiju forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 4 gadi un 6 mēneši (9 semestri).

Specialitātes:
• Kuģu vadīšanas apakšprogramma;
• Kuģu mehānikas apakšprogramma.

Studiju bāze: NAA sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju.

Mācību valoda: latviešu.
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“Esi uzvarētājs – esi kadets!”



OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 
PROGRAMMA: KOMANDĒJOŠĀ 
SASTĀVA VIRSNIEKS

KARJERAS KURSS: VIRSNIEKA 
SPECIĀLISTA PAMATKURSS

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:  
Nacionālo bruņoto spēku leitnants.

Izsniegtais diploms: otrā līmeņa  
profesionālās augstākās izglītības diploms.

Dienesta pakāpe: leitnants.

Studiju forma: pilna laika klātiene.

Studiju ilgums: 1 gads un 3 mēneši.

Studiju plūsmas:
• Sauszemes spēku studiju plūsma,
• Jūras spēku studiju plūsma,
• Gaisa spēku studiju plūsma.

Studiju bāze: NAA.

Mācību valoda: latviešu.

Dienesta pakāpe: virsleitnants vai kapteinis  
(sertificētam ārstam).

Kursa ilgums: 10 nedēļas.

Kursa forma: klātiene.

Kopējais stundu skaits: 450 stundas.

Studiju bāze: NAA.

Mācību valoda: latviešu.
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NAA studiju programmā “Komandējošā 
sastāva virsnieks” uzņem pretendentus, kuri 
ir beiguši vismaz bakalaura līmeņa studijas 
akreditētā augstākās izglītības iestādē. 
Studiju programmas mērķis  – sagatavot 
motivētus un profesionālus līderus dienestam 
NBS vienību komandējošajos amatos.

Virsnieka speciālista pamatkursā uzņem 
Latvijas Republikas augstāko mācību ie
stāžu absolventus. Virsnieka speciālista 
pamatkursa mērķis  – sagatavot militāros 
speciālistus, kuri dienēs NBS vienībās virs
nieku amatos atbilstoši savai specialitātei.



KĀ UZSĀKT MĀCĪBAS NAA?

1.   Aizpildi pieteikuma anketu www.mil.lv.

2.   Sekmīgi nokārto veselības pārbaudi.

3.   Nokārto fiziskās sagatavotības  
un psihodiagnostikas testus.

4.   Sekmīgi nokārto NAA organizētos angļu 
valodas, matemātikas un fizikas  
pārbaudes testus.

5.   Piedalies divu dienu atlasē.

INFORMĀCIJA:

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM:

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Ezermalas iela 8B, Rīga, LV-1014
Tālr.: 67 076 872
e-pasts: naa@mil.lv | www.naa.mil.lv

NBS Rekrutēšanas un atlases centrs
Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006
Tālr.: 67 137 137
e-pasts: rekrutesana@mil.lv | www.mil.lv


