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Rīgā, 24.02.2020. 

Nr. LPA 1.8. – 3 

                    LR Saeimas 

Aizsardzības, iekšlietu un  

     korupcijas novēršanas komisija  

 

Priekšlikumi likumprojektam  

“Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”* (LPA) ir iepazinusies ar likumprojektu “Par bērnu un 

jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” (Nr. 566/Lp13), kā arī Aizsardzības, iekšlietu un 

korupcijas novēršanas komisijas š.g.12.februāra sēdes protokolu, un sniedz atzinumu. 

Vēlamies precizēt komisijas sēdē Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Jāņa Graisona 

sniegto informāciju par nevalstisko organizāciju, tai skaitā LPA, iesaisti likumprojekta izstrādē, 

proti, LPA nav bijusi iesaistīta likumprojekta izstrādes procesā, kā arī valsts aizsardzības 

mācības izveidē. Tāpat konsultācijas par likumprojektu ar LPA nav notikušas. Apstiprinām, 

ka notiek regulāras nevalstisko organizāciju un Aizsardzības ministrijas tikšanās par partnerību 

vispārējā valsts aizsardzības sistēmā, taču tajās netiek skatīts ne konkrētais likumprojekts, ne 

arī ar to saistīti jautājumi. 

LPA ir vairāk kā 9 gadu pieredze, īstenojot izglītības programmu “Jaunais pilsonis” (līdz 

2019.gada - “Mazais Pilsonis”), kopumā izglītojot vairāk nekā 16 000 jauniešus. Pilsoniskās 

izglītības programmas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības 

kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Programmas ietvaros katra klase iegūst 

zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un iespēju darboties 

praktiski. Līdz šim programma tikusi īstenota, apmeklējot skolas visā Latvijā, tai skaitā 

apmeklējot arī bilingvālas skolās, lai veicinātu arī mazākumtautību jauniešu izpratni par 

pilsonisko līdzdalību. 

Tā kā pilsoniskā izglītība nav iekļauta izglītības standartā, pilsoniskās un patriotiskās izglītības 

tēma bijusi nevalstisko organizāciju iniciatīva un tās līdz šim tikušas ietvertas pilsoniskās 

sabiedrības attīstības politikas un jaunatnes politikas plānošanas dokumentos, bet netika 

pietiekami finansēta, līdz ar to pilsoniskā izglītība daudzus gadus bijusi pašu nevalstisko 

organizāciju iniciatīva, piesaistot jomas ekspertus, lektorus un finansējumu, lai to īstenotu.  

Attiecībā uz LPA iesaisti valsts aizsardzības mācībā - 2018.gadā LPA uzsāka sadarbību ar 

Jaunsardzes centru, lai īstenotu nodarbību “Politiski aktīvs pilsonis”. 2018. gadā pilotprojektā 

piedalījās 14 skolas, bet 2019. gadā 51 skola no visas Latvijas, kā rezultātā tika izglītoti vairāk 

kā 1100 jaunieši. Būtiski norādīt, ka nodarbības plāna, sasniedzamo rezultātu un citu saturisko 

jautājumu izstrādē LPA nav bijusi iesaistīta – pakalpojumā ietilpst vieslektoru rekrutēšana un 

koordinēšana, to sagatavošana nodarbībai, kā arī vienas nodarbības vadīšana jaunsardzes 

instruktoriem.  
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Nodarbībā “Politiski aktīvs pilsonis” tiek izmantots valsts aizsardzības mācībām pielāgots 

mācību saturs, ar mērķi interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus par politisko un pilsonisko 

līdzdalību, kā arī veicināt jauniešu izpratnes paaugstināšanos par pilsoniskā aktīvisma nozīmi 

un mudināt tajās iesaistīties, vienlaikus veicinot piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci 

pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu. Tāpat nodarbībās uzsvars tiek vērsts uz tādiem 

jautājumiem, kā konstruktīvs kritiskums un aktīva līdzdalība politiskajos un valsts pārvaldes 

procesos ar mērķi veicināt pilsonisko patriotismu. 

Būtiska pievienotā vērtība nodarbībai ir vieslektori, kuru dalību nodrošina LPA. Visi 

vieslektori ir nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri ir politiski un pilsoniski aktīvi cilvēki, kas 

var papildus teorētiskajām zināšanām, dalīties ar savu praktisko pieredzi un piemēriem, kā ar 

pilsonisko aktivitāti ir panākti konkrēti rezultāti - kā tas tika darīts un kā tas ir uzlabojis situāciju 

pilsētā, novadā vai valstī.  Nevalstiskās organizācijas, kas ikdienā darbojas konkrēto jomu 

attīstībā, sabiedrības interešu un vajadzību apmierināšanā, kopumā ir vērtējami kā Latvijas 

valsts patrioti, to pierādot vārdos un darbos, līdz ar to visprecīzāk un efektīvāk parāda labo 

piemēru jauniešiem, Šī iemesla dēļ ir būtiski likumprojektā nostiprināt nevalstisko 

organizāciju lomu bērnu un jauniešu izglītošanas procesā valsts aizsardzības mācības 

ietvaros, kuru mērķis visustarpā ir pilsoniskās apziņas, patriotisma un līderības attīstīšana. 

Neskatoties uz konsultāciju trūkumu sākotnējā procesā, LPA pauž cerību, ka ir iespējams rast 

kompromisu, lai īstenotu valsts aizsardzības mācības uzstādīto mērķi, kas ir visu iesaistīto pušu 

interesēs to kompetences ietvaros.  

Ņemot vērā LPA pieredzi gan īstenojot programmu “Jaunais Pilsonis”, gan nodarbību “Politiski 

aktīvs pilsonis”, aicinām lēmumu pieņēmējus, veicināt pilsonisko kompetenču 

paaugstināšanu jauniešos, vairāk nodarbību atvēlot pilsoniskās līdzdalības mācībām. Kā 

liecina starptautiskā pētījuma “Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi” rezultāti, 

Latvijā ir liels īpatsvars skolēnu, kuriem ir zema vai ļoti zema pilsoniskā kompetence - tikai 

19,5% Latvijas skolēnu kompetences ir augstākajā līmenī, kas ir viszemākais rādītājs ne tikai 

starp Baltijas jūras reģiona demokrātiskajām valstīm, bet starp visām Eiropas valstīm. 

Salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm - Igaunijā šādu skolēnu ir 43%, bet Lietuvā - 30,5%. Vēršam 

uzmanību, ka stipra, zinoša un aktīva pilsoniskā sabiedrība ir arī nacionālās drošības jautājums, 

kas arī tiek atrunāts Nacionālajā drošības koncepcijā: “Iekšējās drošības pamatā ir saliedēta 

pilsoniskā sabiedrība ar vienotu izpratni par pamatvērtībām un vēlmi redzēt Latviju kā 

neatkarīgu, demokrātisku, tiesisku un Rietumu pasaulei piederīgu valsti. Vienlaikus tā ir 

pilsoniski aktīva sabiedrība, kas gatava aizstāvēt valsti tai kritiskos brīžos.”, tāpat koncepcijā 

iekļauts: “Izglītības jomā ir jāturpina uzsāktās pārmaiņas, kas skar ne tikai pāreju uz mācībām 

valsts valodā. Izglītības sistēmā ir jāiestrādā pilsoniskas sabiedrības un pamatvērtību 

principi, kas jau no pirmsskolas vecuma veido valstij piederīgu un lojālu jauno paaudzi 

ar vienotu vērtīborientāciju. Skolās un jaunatnes politikas ietvaros īstenotajiem projektiem 

jābūt orientētiem arī uz jauniešu sabiedriskās aktivitātes veicināšanu, pagasta, novada un 

valstiska mēroga vēstures notikumu izpēti, iesaisti lēmumu pieņemšanā, tādejādi attīstot gan 

lokālpatriotismu, gan piesaisti valstij.” 
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Pievienojoties citu nevalstisko organizāciju paustajām bažām par izstrādāto likumprojektu, 

aicinām: 

1) likumprojektu pārdēvēt par “Jaunsardzes likums”, kas atbilstu precīzāk likumprojekta 

saturam un realitātei, jo bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā var un varētu 

īstenot citas valsts insitūcijas, tai skaitā skolas, kā arī nevalstiskās organizācijas. Šāds 

likuma nosaukums novērstu šobrīd esošās bažas par to, ka bērnu un jauniešu izglītošanu 

plānots valstiski uzticēt vienai valsts iestādei, no procesa izslēdzot citus spēlētājus, kas līdz 

šim bija uzņēmušies šo jomu pat pie apstākļiem, kad netika sniegts finansiāls atbalsts no 

valsts budžeta.  

2) lai īstenotu likumprojekta 1.panta otrajā daļā minēto “Šo mērķu īstenošanā Jaunsardzes 

centrs sadarbojas arī ar biedrībām, nodibinājumiem un nevalstiskajām organizācijām”, un 

veicinātu nevalstisko organizāciju lektoru līdzdalību nodarbībās, lai paaugstinātu jauniešu 

pilsoniskās kompetences un mudinātu kļūt pilsoniski un politiski aktīviem, aicinām 

likumprojekta 6.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā: 

“(1) Jaunsargu interešu izglītības programmu ir tiesīgs īstenot jaunsargu 

instruktors, vai Jaunsardzes centra sadarbības partneri – nevalstisko organizāciju 

lektori.” 

3) vienlaikus, lai novērstu likumprojekta 17.panta izslēdzošo normu attiecībā uz vieslektoriem 

no nevalstiskā sektora, aicinām iekļaut atrunu, ka attiecībā uz vieslektoriem nepieciešamās 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasība neattiecas, un likumprojekta 17.pantu 

izteikt sekojošā redakcijā:  

“Valsts aizsardzības mācību ir tiesīgs īstenot jaunsargu instruktors, vai 

Jaunsardzes centra sadarbības partneri – nevalstisko organizāciju lektori.” 

4) Līdzīgi kā tas ir noteikts Izglītības likumā līdz ar 2018.gada grozījumiem, aicinām arī šajā 

likumprojektā nostiprināt, ka ja pakalpojuma sniedzējs ir nevalstiskā organizācija, 

Jaunsardzes centram ir pienākums slēgt līgumu un piedalīties izdevumu finansēšanā, lai 

nodrošinātu to, ka nevalstiskajām organizācijām, kurām ir atbilstoša ekspertīze, ir arī 

kapacitāte sniegt pakalpojumu - sagatavot mācību materiālus, saturu, aprobētu jaunas 

metodes, veidotu mācības lektoriem un instruktoriem par pilsoniskās un patriotiskās 

izglītības tēmām. 

5) Veikt redakcionālu labojumu likumprojekta 1.panta otrajā daļā minēto, svītrojot 

“nevalstiskajām organizācijām, un izsakot šādā redakcijā: “Šo mērķu īstenošanā 

Jaunsardzes centrs sadarbojas arī ar biedrībām, nodibinājumiem”. Esošā redakcijā ir 

liekvārdība, jo biedrības un nodibinājumi ir nevalstiskās organizācijas.  

6) Aicinām pārvērtēt, vai likumprojektā minētais, ka “jaunsardze ir brīvprātīga kustība’ ir 

korekti. Lai gan jaunsargu kustība atbilst brīvprātīgas kustības pazīmēm – par to netiek 

maksāts (daļēji, jo jaunsargu instruktoriem un citiem iestādes darbiniekiem jaunsardze ir 

algots darbs), jaunsargu iesaistīšanās aktivitātēs ir pēc brīvas gribas, tā ir izglītojoša  
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un ar sociāli pievienoto vērtību, līdz ar valsts aizsardzības mācības īstenošanu kā 

obligāto mācību priekšmetu, brīvprātības princips izzudīs.  

LPA apliecina gatavību sadarboties šī procesa tālākā virzībā, sniedzot savu ekspertīzi un 

konsultējot. 

*Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, 

kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot 

labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 130 biedrus, kopumā sastādot 

aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 

500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas. Darbības virzieni ir: pilsoniskās 

sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos 

procesos valstī, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO 

darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā. 

 

Ar cieņu,  

 

Direktore                                  Kristīne Zonberga 
 

 

Zonberga 242425580 

kristine@nvo.lv 
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