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PIETEIKUMA ANKETA PROFESIONĀLAJAM DIENESTAM 
Anketas aizpildīšanai nepieciešams Adobe Acrobat Reader. 

Studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā anketu sūti uz e-pasta adresi studijas@mil.lv 

 Kandidē uz: studijām  Vārds    

profesionālo dienestu Uzvārds 

Personas kods  Dzimšanas datums

Dzīvesvieta (Iela, mājas un dzīvokļa numurs, pilsēta/ciems, novads/pagasts, valsts, pasta indekss): 

Militārā pieredze (ja ir) 

no (gads) līdz (gads) 

Profesionālais dienests 

Dienests Zemessardzē 

Rezervista militārā 
apmācība 

Valsts aizsardzības mācība 

Jaunsarga apmācība 

Obligātais militārais 
dienests 

Pēdējā dienesta vieta: 

Dienesta pakāpe:       

Dienests citu valstu bruņotajos spēkos: 

nav       ir  -       

Civilā pieredze 

Izglītības līmenis: 

pamata  vidējā  vidējā prof.

augstākā (1. līmenis) augstākā

Izglītības iestāde:    

Specialitāte:        

Darba pieredze (pēdējā darba vieta, ieņemtais 
amats):    

Dienests Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs 
vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē: 

nav ir - 

Kur ieguvāt informāciju par iespējām studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā? 

No Latvijas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas tīmekļa vietnes naa.mil.lv, 
naa.edu.lv   

No Nacionālo bruņoto spēku tīmekļa 
vietnes mil.lv un citiem NBS 
sociālajiem medijiem 

No Latvijas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas Facebook, Instagram No tīmekļa 

No Latvijas Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas organizētajiem informatīvajiem 
pasākumiem 

No radio 

Cits informācijas avots: 

Piekrītu sniegto datu apstrādei un izmantošanai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, kā arī apliecinu 
atbilstību profesionālā dienesta uzsākšanas pamatnosacījumiem (skatīt anketas otrā pusē). 

Datums:   Paraksts* 

* - nosūtot elektroniski, anketa nav jāparaksta

      

       

faktiskā: 

deklarētā:

E-pasts:Tālrunis: 

mailto:studijas@mil.lv
https://www.naa.mil.lv/
https://www.mil.lv/
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Iesniedzot pieteikuma anketu profesionālajam dienestam, apliecinu, ka:  
 
1) atbilstu pamatnosacījumiem pieņemšanai profesionālajā dienestā -  

• ir Latvijas Republikas pilsonība, 
• sasniegts 18 gadu vecums, 
• iegūta vismaz pamatizglītība, 
• ir atbilstošas valsts valodas zināšanas C1 līmenī (ja pabeigtā mācību iestāde 

nav latviešu plūsmā - ir valsts valodas zināšanas apliecinošs dokuments); 
 
2) esmu informēts par karavīra pienākumu piedalīties starptautiskajās operācijās saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošajiem 
starptautiskajiem līgumiem; 
 

3) apzinos, ka pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta tikšu ieskaitīts rezerves karavīros; 
 

4) uz mani neattiecas neviens no Militārā dienesta likuma 16. panta otrajā daļā uzskaitītajiem 
ierobežojumiem, kas liedz personu pieņemt militārajā dienestā: 

 
Militārā dienesta likuma 16. pants. Komplektēšanas pamatprincipi (no 04.01.2022.) 
           (2) Militārajā dienestā nevar pieņemt Latvijas pilsoni: 

1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz 
neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot šā panta 
2.2 daļā minēto gadījumu; 

2) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto; 
3) kas par šīs daļas 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no 

soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata, izņemot šā panta 2.2 daļā 
minēto gadījumu; 

4) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot šīs 
daļas 1. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta 
likumā noteiktajā kārtībā; 

5) kas neatbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ; 
6) kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, 

izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai 
konspiratīvā dzīvokļa turētājs; 

7) kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, 
izņemot šā panta 2.1 daļā minēto gadījumu; 

8) kura iesaukšana un pieņemšana dienestā neatbilst nacionālās drošības interesēm 
saskaņā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu. 

 
(21) Aizsardzības ministra izveidota komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var 

atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas 
pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc 
atvaļināšanas dienas. 

 
(22) Aizsardzības ministra izveidota komisija var atļaut šā panta otrās daļas 1. vai 3. 

punktā minētā Latvijas pilsoņa pieņemšanu militārajā dienestā, ja viņš nav izdarījis tīšu smagu 
vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai pēc nolēmuma par 
kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazāk kā pieci gadi. 

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-valodas-prasmes-limeni
https://likumi.lv/ta/id/63405#p1
https://likumi.lv/ta/id/63405#p1

	deklarētā:      

	Personas kods: 
	Epasts: 
	Datums: 
	Vārds:  
	Uzvārds: 
	Dzīves vieta faktiskā: 
	Dzīves vieta deklarētā: 
	Tālrunis: 
	Dienests: Choice1
	Dienests 2: Dienests 2
	Kandidē: Choice1
	Izglītība: Choice1
	no1: 
	līdz1: 
	no2: 
	līdz2: 
	no3: 
	līdz3: 
	no4: 
	līdz4: 
	no5: 
	līdz5: 
	no6: 
	līdz6: 
	Teksts1: 
	Teksts2: 
	Teksts3: 
	Teksts4: 
	Teksts5: 
	Teksts6: 
	Dzimšanas datums: 
	Teksts7: 
	Teksts8: 
	Teksts9: 
	Kur1: Off
	Kur2: Off
	Kur3: Off
	Kur4: Off
	Kur5: Off
	Kur6: Off
	Text10: 


