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Ministru kabineta noteikumu projekta 

"Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un 

projekta spēkā 

stāšanās laiks (500 

zīmes bez atstarpēm) 

Tiesību akts sagatavots, lai noteiktu vienotu kārtību valsts aizsardzības 

mācības nometņu organizēšanai un darbībai. Šajās nometnēs skolēni 

pilnveido un attīsta mācību gada laikā apgūtās kompetences. Dalība 

nometnēs ir brīvprātīga. 

Ar šo tiesību aktu paredzēts noteikt Jaunsardzes centra pienākumus, kā 

arī nometnes vadītāja pienākumus un to, kā nometnēs nodrošināma 

drošība. 

Projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā. 

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts aizsardzības mācības 

nometņu organizēšanas un darbības kārtība" (turpmāk – projekts) 

izstrādāts, izpildot Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma 

5. panta pirmās daļas deleģējumu. 

2. Pašreizējā situācija 

un problēmas, kuru 

risināšanai tiesību 

akta projekts 

izstrādāts, tiesiskā 

regulējuma mērķis 

un būtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums nosaka, ka valsts 

aizsardzības mācības nometnes papildina valsts aizsardzības mācības 

priekšmetā apgūtās zināšanas, prasmes un vērtības. Dalība nometnē ir 

brīvprātīga. Nometnēs tiek īstenota interešu izglītības programma, kuras 

saturu apstiprina aizsardzības ministrs.  

Nometnes no mācību gada laikā īstenotās valsts aizsardzības mācības 

atšķiras ar izglītības saturu, proti, tajās tiek organizētas nodarbības, kuras 

mācību gada laikā skolas telpās un skolas apkaimē nav iespējams īstenot 

neatbilstošas infrastruktūras dēļ. Nometnē jaunieši varēs apgūt lauka 

kaujas iemaņas, šaušanu ar mazkalibra un triecienšauteni, pilnvērtīgi 

iepazīties ar karavīra ekipējumu u.c. Atbilstoši nodarbību specifikai šajās 

nometnēs īstenojami papildu drošības pasākumi. Projektā noteikts, ka 

drošības nodrošināšanai nometnē piemēro kārtību, ko Ministru kabinets 

noteicis Jaunsardzes centra organizētajām nodarbībām un pasākumiem. 

Paredzams, ka, pieaugot to skolēnu skaitam, kas apgūs valsts 

aizsardzības mācību, pieaugs arī to jauniešu skaits, kas vēlēsies piedalīties 

valsts aizsardzības mācības nometnēs. Kopumā Aizsardzības ministrija 

nākotnē plāno nodrošināt 10 nometnes skolēniem pēc pirmā valsts 

aizsardzības mācības apguves gada (pēc 10. klases vai profesionālajās 

izglītības iestādēs – pēc 2.kursa) un tikpat daudz nometnes pēc otrā valsts 

aizsardzības mācības apguves gada. Attiecīgi kopējais apmācāmo skaits 

nometnēs katru gadu sasniegs 2000-3000 jauniešu. Projekts nosaka, ka 

atlase dalībai nometnē tiks organizēta Jaunsardzes centra direktora 

noteiktajā kārtībā, bet obligāti priekšnoteikumi dalībai nometnē ir valsts 

aizsardzības priekšmeta apguve mācību gada laikā un jaunsargu 

instruktora ieteikums. 

Ņemot vērā apmācāmo skaitu, ir svarīgi nodrošināt vienotu kārtību, kā 

šīs nometnes tiek organizētas, vienlaikus nenoslogojot Jaunsardzes centru 

ar liekām administratīvajām darbībām. Nometņu norisei ir nepieciešamas 

mācību telpas, telpas nometnes dalībnieku un nometnes darbības 

nodrošināšanā iesaistītā personāla izmitināšanai, šautuve un mežains 
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apvidus, tādēļ nometnes plānots organizēt vietās, kur ir attīstīta Nacionālo 

bruņoto spēku infrastruktūra, t. sk. šautuves. Tiek plānots, ka nometnes tiks 

organizētas piecās vietās Latvijā, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku 

infrastruktūru, un informācija par plānotajām nometnēm jau savlaicīgi būs 

attiecīgo pašvaldību rīcībā, līdz ar to nav nepieciešams pirms katras 

nometnes vēl veikt papildu saskaņošanas procedūras. 

Projektā noteikts, kādas darbības nometnes 

organizētājam – Jaunsardzes centram – jāveic vēl pirms nometnes un 

kādas nometnes laikā. Paredzēts, ka katrai nometnei tiks nozīmēts 

nometnes vadītājs, kurš nodrošinās visu būtisko nometnes notikumu 

fiksēšanu un pēc nometnes sagatavos ziņojumu par nometnes darbu. 

Jaunsardzes centram dots uzdevums katru gadu līdz 1. novembrim 

sagatavot pārskatu par visām nometnēm un iesniegt to aizsardzības 

ministram. Tas ļaus pakāpeniski novērst jebkādas nepilnības nometņu 

organizēšanā un nodrošinās sekmīgu izglītības kvalitātes uzraudzību.  

Papildu uzmanība projektā pievērsta nometnes organizēšanā un 

darbības nodrošināšanā iesaistāmā personāla kvalifikācijai. To paredzēts 

noteikt ar aizsardzības ministra pavēli pirms nometnes norises, lai 

nodrošinātu iespēju nepieciešamības gadījumā organizēt šī personāla 

apmācību. Noteikts, ka nometnes organizēšanā un darbības nodrošināšanā 

var tikt iesaistīti jaunsargu instruktoru palīgi – jaunsargi, kuri ir vismaz 16 

gadus veci un, apgūstot jaunsargu interešu izglītības programmu, ir 

sasnieguši Jaunsardzes centra direktora noteikto sagatavotības līmeni. 

Vienlaikus noteikts, ka šāda iesaistīšana var notikt tikai stingrā jaunsargu 

instruktora vadībā un uzraudzībā, proti, jaunsargu instruktoru palīgi nevar 

pienākumus veikt patstāvīgi. Darbošanās kā jaunsargu instruktoru 

palīgiem, jauniešiem dod iespēju apzināties un attīstīt līdera potenciālu, 

gūt organizatoriskā darba pieredzi. 
Nometnēs skolēniem būs intensīvs mācību režīms un fiziskā slodze, tādēļ 

noteikts, ka pirms dalības nometnē jāsniedz informācija par jaunieša 

veselības stāvokli i. Ar izglītojamā vecāku vai likumisko pārstāvi (vai pašu 

izglītojamo, ja sasniegta pilngadība) pirms iesaistīšanās nometnē tiks 

noslēgts līgums par dalību nometnē. 
Tie jaunieši, kuri piedalīsies abās praktisko iemaņu nometnēs, būs apguvuši 

apmācību, kas ekvivalenta Nacionālo bruņoto spēku īstenotajam militārās 

pamatapmācības pirmajam posmam (ik gadu 1000 jaunieši, palielinot 

nometņu kapacitāti – līdz 1500). Otrās nometnes noslēgumā izglītojamie 

saņems apliecību, kas dos priekšroku, pretendējot uz studijām Latvijas 

Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas 

koledžās. Viņi varēs bez papildu apmācības uzsākt dienestu Zemessardzē, kā 

arī brīvprātīgi dot zvērestu un kļūt par rezerves karavīriem. 

 3. Projekta izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas un 

publiskas personas 

kapitālsabiedrības 

Aizsardzības ministrija un Jaunsardzes centrs.  

 

4. Cita informācija Projekta izpildi Aizsardzības ministrija nodrošinās tai piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros. 
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo 

slogu 

1. Sabiedrības mērķgrupas, 

kuras tiesiskais regulējums 

ietekmē, vai varētu ietekmēt 

Projekts ik gadu nākotnē skars 2000-3000 jauniešus, kas brīvprātīgi 

piedalīsies nometnēs, kā arī viņu likumiskos pārstāvjus, ņemot vērā, 

ka daļa jauniešu, kas piedalās nometnē, ir nepilngadīgi.  

2. Tiesiskā regulējuma ietekme 

uz tautsaimniecību un 

administratīvo slogu 

Attiecībā uz jauniešiem, kas piedalīsies nometnē, un viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem projekts neparedz izmaiņas tiesībās un 

pienākumus – informācijas sniegšana nometnes organizatoriem un 

līguma parakstīšana par dalību nometnē ir ierasta prakse, kas 

paredzēta arī, piemēram, ministru kabineta noteikumos par bērnu 

nometņu organizēšanu.  

3. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

 

4. Atbilstības izmaksu 

monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

 

5. Cita informācija Nav. 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 
2021. gads 

Turpmākie trīs gadi (euro) 

 2022. gads 2023. gads 2024. gads 

 

saskaņā ar 

valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot 

ar valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

saskaņā ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2022. gadam 

saskaņā ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2023. 

gadam 

izmaiņas, 

salīdzinot ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2023. gadam 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Budžeta 

ieņēmumi 
221 200 0 381 200 0 541 200 0 0 

1.1. valsts 

pamatbudžets, 

tai skaitā 

ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumiem 

un citi pašu 

ieņēmumi 

221 200 0 381 200 0 541 200 0 0 

1.2. valsts 

speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Budžeta 

izdevumi 
221 200 0 381 200 0 541 200 0 0 
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2.1. valsts 

pamatbudžets 
221 200 0 381 200 0 541 200 0 0 

2.2. valsts 

speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

3. Finansiālā 

ietekme 
0 0 0 0 0 0 0 

3.1. valsts 

pamatbudžets 
0 0 0 0 0 0 0 

3.2. speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Finanšu 

līdzekļi 

papildu 

izdevumu 

finansēšanai 

(kompensējošu 

izdevumu 

samazinājumu 

norāda ar "+" 

zīmi 

X 0 X 0 X 0 0 

5. Precizēta 

finansiālā 

ietekme 

X 

0 

X 

0 

X 

0 0 

5.1. valsts 

pamatbudžets 
0 0 0 0 

5.2. speciālais 

budžets 
0 0 0 0 

5.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 
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6. Detalizēts 

ieņēmumu un 

izdevumu 

aprēķins (ja 

nepieciešams, 

detalizētu 

ieņēmumu un 

izdevumu 

aprēķinu var 

pievienot 

anotācijas 

pielikumā) 

Valsts aizsardzības nometņu organizēsanai plānotie finanšu līdzekļi: 

Gads 2021. 2022. 2023. 2024. 

Izglītojamo skaits valsts 

aizsardzības mācības 

nometnēs (rezultatīvie 

rādītāji) 

180 350 550 ≥550 

Valsts aizsardzības mācības 

nometņu skaits  
2 4 6 ≥6 

Nometņu organizēšanas un 

norises izmaksas (plānotās 

izmaksas vienai nometnei -

80 000 EUR)* 

160 000 320 000 480 000 ≥480 000 

Formas tērpi nometņu 

dalībniekiem (100 jauni 

formas tērpi, viena formas 

tērpa izmaksas 612 EUR), 

EUR* 

61 200 61 200 61 200 61 200 

Kopā, EUR 221 200 381 200 541 200 ≥541 200 

 

*izmaksas atbilstoši informatīvā ziņojuma "Par Valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes 

attīstību 2019.-2027. gadā" 4.pielikumā plānotajam 

 

 

6.1. detalizēts 

ieņēmumu 

aprēķins 

6.2. detalizēts 

izdevumu 

aprēķins 

7. Amata vietu 

skaita izmaiņas 

Jaunsardzes centram tā uzdevumu izpildei (t.sk. valsts aizsardzības mācības 

priekšmeta un nometņu organizēšanai) 2021. gadā plānotas 10 jaunas amata vietas, 

2022. gadā – 33 jaunas amata vietas, bet 2023. gadā  - 25 jaunas amata vietas.  

8. Cita 

informācija 

Lai varētu tikt ieviesta valsts aizsardzības mācība, Ministru kabinets 2019. gada 

11. jūnijā (prot.Nr.28 32.§) noteica, ka nepieciešamo finansējumu valsts aizsardzības 

mācības ieviešanai Aizsardzības ministrijai jānodrošina piešķirto valsts budžeta 

līdzekļu ietvaros, nepārsniedzot izdevumu kopapjomu 2% apmērā no iekšzemes 

kopprodukta. 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Saistītie tiesību aktu projekti  Līdz 2021. gada 28. februārim jāsagatavo arī Ministru kabineta 

noteikumi par kārtību, kādā nodrošināma drošība Jaunsardzes 

centra organizētajās nodarbībās un pasākumos, kā arī Ministru 

kabineta noteikumi, kas noteiks valsts aizsardzības mācības 

nometņu dalībnieku veselības aprūpi. 

2. Atbildīgā institūcija Aizsardzības ministrija 

3.   Cita informācija Nav 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Projekts šo jomu neskar. 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

1. Plānotās sabiedrības 

līdzdalības un 

komunikācijas aktivitātes 

saistībā ar projektu 

Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties projekta izstrādē pēc tā 

publiskošanas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē 

www.mod.gov.lv. Minētajs tīmekļvietnē tiks publicēts paziņojums 

par līdzdalības iespējām Projekta izstrādes procesā saskaņā ar 

http://www.mod.gov.lv/
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Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 

“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē 

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām noteikumu 

projekta izstrādes procesā 2020. gada ______ ievietots Aizsardzības 

ministrijas tīmekļvietnē _________.  

Sabiedrības pārstāvji var izteikt savu viedokli par projektu 

rakstveidā pēc tā publiskošanas minētajās tīmekļvietnē. 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti 

 

4. Cita informācija Nav. 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 

institūcijas 

Aizsardzības ministrija, Jaunsardzes centrs, Nacionālie 

bruņotie spēki.  

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide, esošu 

institūciju likvidācija vai 

reorganizācija, to ietekme uz 

institūcijas cilvēkresursiem 

Projekta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju un 

cilvēkresursu ietvaros. 

3. Cita informācija Nav. 

 

 

Ministru prezidenta biedrs,  

aizsardzības ministrs Artis Pabriks 

 

Vizē: 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons 

 

 

 

 

 
Liepiņa, 67335013 

liene.liepina@mod.gov.lv 

 


