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Kas ir valsts aizsardzības mācība (VAM)?

Studiju programmas kopsavilkums

Ar 2024. gadu vispārizglītojošais mācību priekšmets “Valsts aizsardzības mācība”
būs obligāts visiem Latvijas vidusskolēniem. VAM saturs paredz jauniešu
valstiskās un pilsoniskās apziņas stiprināšanu, patriotisko audzināšanu,
saliedētības attīstīšanu un valsts aizsardzības prasmju apguvi.

Studiju programma

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
studiju programma „VESELĪBA, FIZISKĀ AKTIVITĀTE UN DROŠĪBA”

Studiju ilgums

4 gadi – pilna laika klātienes studijas
4,5 gadi – nepilna laika neklātienes studijas

Nepieciešamā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā
izglītība (4 gadi)

Kur studēt par VAM skolotāju?
Lai sagatavotu kvalificētus VAM pedagogus, 2020./2021. akadēmiskajā gadā
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) sāk īstenot jaunu profesionālās
augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Veselība, fiziskā aktivitāte
un drošība”. Studējošie apgūst zināšanas pedagoģijā un militārajā jomā. Pēc
sekmīgas studiju programmas pabeigšanas absolventi vienlaikus var strādāt gan
par valsts aizsardzības mācības skolotājiem, gan sporta skolotājiem. Papildus viņi
ir tiesīgi darboties ar pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzā un skolēniem
interešu izglītības jomā.

Pēc bakalaura programmas apgūšanas, iespēja turpināt studijas maģistrantūrā.

Kurš var studēt par VAM skolotāju?

Pieejamās studiju finansēšanas iespējas

Par VAM skolotāju var kļūt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu
vecumu un sekmīgi absolvējis vispārizglītojošo vai profesionālo vidusskolu. Tā kā
studiju laikā tiek piedāvāta iespēja iestāties Zemessardzē vai ir jāapgūst rezerves
karavīra apmācību kurss, vēlama atbilstība Latvijas Republikas Zemessardzes
likuma 14. panta “Uzņemšana Zemessardzē” prasībām.

Studē budžetā

Studē bez maksas
un pelni jau studiju
laikā*

Mācību maksa
par vienu studiju
gadu 1600 EUR

Vai studijas būs interesantas?
Neapšaubāmi. Apgūstot nepieciešamās skolotāja iemaņas, varēs studēt ne tikai
pedagoģiju, bet piedalīties militārajās mācībās ārpus Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas telpām. Izprast militārās zināšanas palīdzēs Nacionālo bruņoto spēku
speciālisti. Tiesa, lai iegūtu bakalaura grādu pedagoģijā, vajadzēs apgūt arī
vispārizglītojošos, nozares teorētiskos un profesionālās ievirzes studiju kursus,
kā arī doties praksē.

*Jaunsardzes centrs apmaksā studiju maksu, ja tiek noslēgts Darba līgums ar Jaunsardzes
centru uz nenoteiktu laiku (pēc studiju pabeigšanas jānostrādā 3 gadi);
1. Mācoties klātienē, darbs 2 dienas mēnesī (0,25 slodze);
2. Mācoties klātienē – studē piektdienās un strādā par valsts aizsardzības mācības
skolotāju vai jaunsargu instruktoru, saņemot līdz pat 1190 EUR mēnesī (samaksa tiek
aprēķināta pēc jaunsargu un valsts aizsardzības mācības skolēnu grupu skaita).

