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NOSTĀJA
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Protokola nr. 2022/DPXX

Rīgā Nr. 2022/NPX

Par Valsts aizsardzības dienestu

ORGANIZĀCIJA

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk — LSA) pārstāv Latvijas studējošo intereses

nacionālā un starptautiskā līmenī. Saskaņā ar Augstskolu likumu apvienības biedri ir Latvijas

akreditēto augstskolu studējošo pašpārvaldes. LSA pauž demokrātiskā procedūrā formulētu,

reprezentatīvu Latvijas studējošo viedokli.

SITUĀCIJA

2022. gada 24. februārī Krievija veica iebrukumu Ukrainā, kas ir izmainījis drošības

situāciju Eiropā kopumā, īpaši Krievijai ģeogrāfiski tuvāko valstu vidū. Krievijas karš

Ukrainā ir kalpojis kā apliecinājums, ka Krievijas politiskā gatavība veikt militārus

uzbrukumus ir augusi. Krievijas valsts kontrolēto mediju un Krievijas prezidenta paziņojumi

liek uzskatīt, ka arī Baltijas valstu teritorija, t.sk. Latvija, ir Krievijai svarīga ģeogrāfiska

lokācija, kura potenciāli nākotnē būtu jāiegūst savā kontrolē. 1

2022. gada 5. jūlijā preses konferencē Aizsardzības ministrs (turpmāk – Ministrs)

informēja par Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AiM) plāniem papildu personāla piesaistei

Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī visaptverošas valsts aizsardzības

jautājumu koordinācijas darba grupā izvirzītajiem tālākajiem darbības virzieniem. Preses

konferencē tika paziņots par plānu veidot Valsts aizsardzības dienestu (turpmāk – VAD).

Ministrs ir aicinājis Ministru kabinetu un Saeimu izveidot VAD. Ministrs ir norādījis, ka VAD

galvenais mērķis ir nākamajos piecos gados divkāršot dienestā esošo personu skaitu.

1 Krievijas valsts televīzijā «militārais eksperts» izklāsta plānu Baltijas valstu un Gotlandes okupācijai
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https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/krievijas-valsts-televizija-militarais-eksperts-izklasta-planu-baltijas-valstu-un-gotlandes-okupacijai.a433587/


Papildus, Ministrs informēja, ka VAD ieviešana norisinātos pakāpeniski, sākot no 2023. gada

1. janvāra, veicot iesaukumus 2 reizes gadā. 2

2022. gada 1. augustā AiM starpinstitūciju saskaņošanai iesniedza informatīvā

ziņojuma projektu “Par valsts aizsardzības dienesta ieviešanu” (turpmāk – projekts). Projektā

tiek skaidrots, ka piedāvājums par VAD izveidošanu tapis reaģējot uz izmaiņām drošības

situācijā valstī un Nacionālo bruņoto spēku personāla komplektēšanas izaicinājumiem.

Pateicoties Ukrainas spēcīgajai aizsardzībai, Latvijai ir ticis sniegts laiks attīstīt savas

aizsardzības spējas un stiprināt sabiedroto klātbūtni valsts teritorijā, lai atturētu Krieviju no

iebrukuma veikšanas, tomēr projektā tiek uzsvērts, ka sabiedroto militāro spēku resursi nav

nebeidzami, līdz ar to, katrai NATO dalībvalstij ir nepieciešams uzņemties atbildību par savas

drošības nodrošinājumu. Ziņojumā tiek paredzēts pienākums dienēt visiem Latvijas

valstspiederīgajiem vīriešiem, kā arī brīvprātības kārtā – sievietēm. Dienestu tiek paredzēts

pildīt sākot no 18 gadu vecuma sasniegšanas brīža. Ziņojumā tiek paredzēts izveidot 4 VAD

izpildes veidus - dienests Nacionālo Bruņoto spēku vienībā, dienests Zemessardzē

(turpmāk – ZS), augstskolu studentu speciālās militārās apmācības apguve un alternatīvais

dienests.

Projekts paredz piecu gadu laikā izveidot visaptverošu iesaukšanas sistēmu, kas

paredz visu 18 gadu vecumu sasniegušo pilsoņu – vīriešu, apzināšanu un viņu atbilstības

izvērtēšanu VAD. Atbilstoši Mobilizācijas likuma 14.1 panta pirmajai daļai, tiek paredzēts

izņēmums iesaukuma atlikšanai. Papildus, tiktu paredzēta iesaukuma atlikšana gadījumos, ja

persona turpina vidējās vai vidējās profesionālās izglītības iegūšanu, tomēr šādā gadījumā

atlikšanu iespējams veikt līdz 24 gadu vecumam. Projektā paredzēta iespēja iesaukumu atlikt

gadījumos, ja persona veic studijas augstskolā, veic specifisku profesionālo karjeru vai citu

svarīgu iemeslu gadījumā, tomēr šādā gadījumā dienests atliekams līdz brīdim, kad persona

sasniedz 26 gadu vecumu.3

Citās Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīs arī tiek realizēti līdzīgi mehānismi VAD:

● Igaunijas konstitūcija paredz pienākumu pildīt dienestu 8 līdz 11 mēnešu garumā

Igaunijas aizsardzības spēkos visiem fiziski un garīgi veseliem pilsoņiem – vīriešiem.

Papildus Igaunijā tiek paredzēta valsts dotētas studiju vietas saglabāšana dienesta

3 Tiesību Aktu portāls “Par Valsts Aizsardzības Dienestu”

2 Aizsardzības Ministrijas preses konference 2022. gada 5. jūlijā
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https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/231a18d0-c827-463a-88ff-be740d0eb0e0
https://www.youtube.com/watch?v=kWTm5f4r3fU
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veikšanas periodā, kā arī studējošā kredīta iesaldēšana, kur procentu apmaksu šajā

periodā veic valsts. 4

● Lietuvas analoģija VAD ilgst 9 mēnešus un tajā iespējams iesaukt jebkuru pilsoni no

18 līdz 23 gadu vecumam, tomēr prioritāte tiek sniegta brīvprātīgajiem pieteikumiem.

Kā arī no iesaucamo sarakstā netiek iekļauti studējošie, taču studējošajiem tiek

brīvprātīgi piedāvāta iespēja izvēlēties – iziet kursu deviņu mēnešu garumā, kā to dara

pārējie pilsoņi, vai iet kursu paralēli studijām trīs mēnešu garumā, katras brīvdienas

apmeklējot apmācības. Pēc kursa iziešanas studējošie var pieteikties uz 50% atlaidi

studiju maksai. Papildus, jāuzsver, ka 2016. gadā, kad Lietuvā tika atjaunots

obligātais militārais dienests, tas strauji veicināja pilsoņu emigrāciju, kas Latvijas

gadījumā grautu valsts ekonomisko stāvokli jau tā izstrūkstošā darba spēka dēļ. 4 5

● Dānijā ikvienam pilsonim – vīrietim, ir nepieciešams iziet psiholoģisko un fizisko

pārbaudi, pēc kuras tiek atlasīti atbilstošākie pilsoņi dienestam. Dienests ilgst 4 līdz

12 mēnešus. Pēdējos gados obligātais iesaukums netiek veikts saistībā ar to, ka kvotas

pilnībā ir aizpildītas ar brīvprātīgajiem pieteikumiem.6

● Norvēģijā gluži kā Dānijā norisinās potenciālo iesaucamo psiholoģiskā un fiziskā

izvērtēšana, neatkarīgi no personas dzimuma. Pēc izvērtēšanas netiek iesaukti visi

atbilstošie kandidāti, bet gan veselības ziņā atbilstošākie, kā arī tiek ņemta vērā

iesaucamā motivācija, un personām, kas paudušas nevēlēšanos dienēt, netiek uzlikts

šāds pienākums. 7

● Zviedrijā dienests ilgst 12 mēnešus un tiek paredzēta iespēja no tā atteikties, veicot

alternatīvo dienestu, kā gadījumā persona tiek ieskaitīta civilajā rezervē. No valsts

puses tiek apmaksāti arī iestājeksāmeni augstskolās, kā arī ir iespēja saglabāt savu

studiju vietu iesaukšanas gadījumā vai pārcelt dienesta veikšanu. 8

● Somijā visi vīrieši no 18 gadu vecuma piedalās iesaukumā, kur tiek pārbaudīta

iesaucamo personu atbilstība dienestam, kā arī tiek veikta izvēle par militāro vai

alternatīvo dienestu. Ja iesauktais netiek atzīts par dienestam derīgu, persona tiek

8 FÖRMÅNER OCH VILLKOR UNDER GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT (Atbalsts Zviedrijas OMD laikā)

7 Norway's military conscription becomes gender neutral (Norvēģijas Obligātais Militārais dienests kļūst dzimumneitrāls)

6 Bekendtgørelse af værnepligtsloven (Obligātā Militārā dienesta likums Dānijā)

5 Conscropt in Lithuania (Obligātais Militārais dienests Lietuvā)

4 TV3 Ziņas “Obligātais militārais dienests - Kā tas darbijas Lietuvā un Igaunijā”
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https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/grundutbildning/villkor/
https://www.dw.com/en/norways-military-conscription-becomes-gender-neutral/a-17995882
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/225
https://www.karys.lt/en/military-service/conscript-service/conscripts/400
https://zinas.tv3.lv/arvalstis/obligatais-militarais-dienests-ka-tas-darbojas-lietuva-un-igaunija/


atbrīvota no militārā dienesta miera laikā, kā arī iesauktais var lūgt atlikt viņa stāšanos

dienestā pamatota iemesla dēļ. 9

Papildus jāuzsver, ka Lietuvā par dienesta veikšanu tiek izmaksāts pabalsts līdz 3685

EUR, 10 Norvēģijā ikmēneša atalgojums sasniedz 600 EUR, kā arī pēc dienesta apmācību

beigšanas tiek izmaksāta kompensācija aptuveni 3800 EUR apmērā, papildus paredzot

atbalstu dienestā iesauktās personas bērna uzturēšanai un laulātajam (ja personai ir laulātais

un viens bērns, persona papildus saņem aptuveni 1150 EUR/mēnesī). Somijā par militāro

dienestu samaksa ir 5 - 12 EUR/dienā atkarībā no ranka, taču dienesta laikā tiek nodrošinātas

personas pamatnepieciešamības – dzīvesvieta, maltītes, apģērbs un pilna veselības aprūpe.

Papildus, darba devējs dienesta veikšanas laikā nevar personu atbrīvot no darba

pienākumiem, kā arī valsts maksā personas, kura veic militāro dienestu, komunālos

maksājumus, kas iekļauj elektrību un ūdeni, un īres maksu. Ja personai ir ģimene, tad atkarībā

no laulātā peļņas tiek aprēķināts, cik lielu summa tiek ieskaitīta kā pabalsts laulātajam. 11

Zviedrijā iesaucamā atalgojums mēnesī sasniedz 421 EUR/mēnesī, papildus paredzot

pabalsta izmaksāšanu iesauktā ģimenei dienesta veikšanas laikā. 12

Latvijā tiek paredzēts izmaksāt atalgojumu 300 EUR/mēnesī. Šāds atalgojuma apmērs nav

pietiekams salīdzinājumā ar citām valstīm un Latvijas šī brīža ekonomisko situāciju, lai

jaunietis pēc dienesta spētu nodrošināt sev izdzīvošanu.

Latvijā uz doto brīdi jau pastāv augsta ranga speciālistu trūkums, kas valsti ir novedis pie

kvalificēta darba spēka iztrūkuma vairākās nozarēs, piemēram, pedagoģijā, inženierzinātnēs,

u.c. jomās. Balstoties uz kvalificēta darba spēka trūkumu, ir iespējams novērot stagnāciju

valsts ekonomiskajā attīstībā, sociālajā aprūpē, izglītībā un citās jomās, kas ir svarīgas valsts

pamatfunkciju veikšanai kā miera periodā, tā karadarbības laikā. Studējošo un absolventu

iesaukšanas gadījumā šīm personām tiek ierobežotas iespējas realizēt savu turpmāko

profesionālo attīstību, kas atbalstītu valsts ekonomisko, zinātnes u.c. jomu izaugsmi. Jau

šobrīd augstākajā izglītībā ir novērojams, ka augstskolās nonākušo jauno studējošo zināšanas

nav pietiekamas, lai uzreiz sāktu apgūt studiju kursus atbilstošā līmenī. Augstskolas iegulda

papildu resursus, lai jaunos studējošos sagatavotu augstākajai izglītībai nepieciešamā līmenī.

Ar piedāvāto modeli plaisa, kas veidojas starp vidējās izglītības apguvi un studijām

12 FÖRMÅNER OCH VILLKOR UNDER GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT (Atbalsts Zviedrijas OMD laikā)

11 Økonomi, permisjon og fordelar (Finanses, atvaļinājumi un pabalsti - Norvēģijas OMD)

10 Conscropt in Lithuania (Obligātais Militārais dienests Lietuvā)

9 Conscription - a Finnish choice (Iesaukums - Somijas iedzīvotāju izvēle)

4

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/grundutbildning/villkor/
https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/okonomi-permisjon-og-andre-gode.
https://www.karys.lt/en/advantages/payouts-for-conscripts/408
https://puolustusvoimat.fi/en/finnish-conscription-system#:~:text=According%20to%20the%20Constitution%20of,service%20on%20a%20voluntary%20basis.
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augstskolā, tiek vēl vairāk paplašināta, jo gada laikā, kur studējošais pavadīs ārpus izglītības

sistēmas, pastāv risks, ka studējošie tiem nepieciešamās zināšanas zaudēs. Šo ir iespējams

attiecināt arī uz visām nodarbinātības jomām, tai skaitā inženierzinātnēm, medicīnu,

pedagoģiju u.tml.

Projektā netiek ieviesta skaidrība par nepieciešamajiem finanšu un citiem resursiem,

lai nodrošinātu kvalitatīvu dienestā esošo personu apmācību. Apskatot citu valstu praksi, ir

secināms, ka atbilstoši valsts finansiālajām iespējām tiek paredzētas kvotas ar katru gadu

dienestā iesaucamajiem jauniešiem. Ņemot vērā, ka 2021. gadā pēc Centrālās statistikas

pārvaldes datiem studējošie vīriešu dzimuma pārstāvji vecuma grupā no 19 līdz 26 gadiem

(ieskaitot) sastāda 29,9% no kopējā šī vecuma vīriešu dzimuma Latvijas populācijas, kvotas

būtu iespējams aizpildīt tikai ar brīvprātīgajiem un nestudējošajiem jauniešiem.

NOSTĀJA

LSA uzskata, ka Latvijai ir jāstiprina savas spējas aizsargāt savu suverenitāti un konceptuāli

neiebilst VAD ieviešanai. Tomēr, ņemot vērā aprakstīto situāciju valstī un tās problemātiku,

LSA pauž nostāju, ka:

- VAD ir nozīmīgs rīks valsts aizsardzības stiprināšanā, kas ir īstenojams primāri uz

brīvprātības principa, veidojot to pievilcīgu jauniešiem ar dažādiem atbalsta

mehānismiem (tostarp atalgojumu, pabalstiem, iespējām tālākām bezmaksas studijām

u.c.), tādējādi dienestā uzņemot mācīties motivētus cilvēkus;

- valstij ir objektīvi jāizvērtē katru gadu iesaucamo skaits atbilstoši valsts finanšu

iespējām un citu resursu pieejamībai, nodrošinot kvalitatīvu iesaucamo apmācību un

dzīves apstākļus, kā arī atalgojumu, kas nav zemāks par valstī noteikto minimālo

mēnešalgu;

- gadījumos, kad VAD paredzētās iesaucamo vietas nav iespējams aizpildīt pēc

brīvprātības principa, ir organizējama obligātā kārtā iesaucamo izloze, no kuras tiek

izslēgti studējošie un augstāko izglītību ieguvušas personas;

5



- gadījumos, kad studējošais noslēdz dienestu VAD, studējošajam tiek piešķirta iespēja

studēt valsts finansētā studiju vietā sevis izvēlētā studiju programmā vai, ja jaunietis

jau ir uzsācis/noslēdzis studijas, tiek dzēsts studiju kredīts;

- ar mērķi stiprināt izpratni par valsts aizsardzību un kritiski svarīgo nozaru nozīmību

dažādu valsts drošības apdraudējumu priekšā, ir jāvērtē iespējas kvalitatīvi papildināt

kritiski svarīgo nozares studiju kursu saturu ar mācību vielu, kas valsts apdraudējuma

gadījumā izglītību ieguvušam speciālistam ļauj piedalīties valsts aizsardzībā;

- jāizvērtē iespējas papildināt obligāti apgūstamo civilās aizsardzības studiju kursu ar

tēmām, kas ir nozīmīgas, lai veicinātu pareizu sabiedrības rīcību krīzes situācijās;

- pamatus izpratnei par valsts aizsardzību ir nepieciešams veidot jau vispārējās

izglītības posmā;

- ir nepieciešams veikt plašu vispārēju sabiedrības izglītošanu par rīcību krīzes

situācijās un iespējām, kā iegūt padziļinātas zināšanas par sevis un līdzcilvēku

aizstāvību, piemēram, būt informētam par iespējām pieteikties valsts aizsardzības

dienestam, iespējām bez maksas apgūt pirmo medicīnisko palīdzību u.tml.

REZULTĀTS

VAD Latvijā kļūst par nozīmīgu rīku valsts aizsardzības stiprināšanā un tas tiek

ieviests Latvijā personām no 18 līdz 26 gadu vecumam, kas brīvprātības kārtā uzrunā

motivētus jauniešus. VAD ietvaros tiek nodrošināti dažādi atbalsta mehānismi, kā

konkurētspējīgs atalgojums un pabalsti, lai VAD radītu pēc iespējas pievilcīgāku jauniešiem

un radītu jauniešu vidū vēlmi pieteikties VAD brīvprātīgi. Jauniešiem pēc VAD ir iespējas

turpināt savu ceļu augstākajā izglītībā ar valsts finansētām studiju vietām.

VAD tiek nodrošināts augstā kvalitātē, jo valsts katru gadu objektīvi izvērtē

iesaucamo personu skaitu atbilstoši valsts finanšu iespējām un citu resursu pieejamībai.

VAD pamatsastāvu primāri veido brīvprātīgie, tomēr kadru trūkuma kvotas tiek

pilnībā aizpildītas, iesaucot jauniešus pēc izlozes principa. Izlozē nepiedalās jaunieši, kas šajā

periodā studē kādā no Latvijas vai ārzemju akreditētajām augstākās izglītības iestādēm,

tādējādi valsts nezaudē iespējas iegūt augsti kvalificētu darba spēku.

Latvijas augstākās izglītības sistēma tiek pilnveidota, iekļaujot studiju kursos

pamatinformāciju par drošības sfēru, piemēram, IT novirziena kursos iekļaujot informāciju

6



LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA
VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR. 40008010647

JURIDISKĀ ADRESE: MĀRSTAĻU IELA 2/4-4, RĪGA, LV-1050

TĀLRUNIS: +371 67216061, E-PASTS: LSA@LSA.LV; MĀJAS LAPA: WWW.LSA.LV

par kiberdrošību, civilajā aizsardzībā pamata militāro apmācību un pareizu rīcību krīzes

situācijās u.tml., šādā veidā nodrošinot studējošo izglītošanu par sfēru. Papildus tam tiek

veikta arī sabiedrības izglītošana, ietverot informāciju vispārējās izglītības mācību stundās.

Pēc vispārīgas sabiedrības informēšanas, Latvijas sabiedrība ir zinoša par rīcību krīzes

situācijās, ir apguvusi padziļinātas zināšanas par sevis un līdzcilvēku aizstāvību, piemēram,

būt informētam par iespējām pieteikties valsts aizsardzības dienestam, iespējām bez maksas

apgūt pirmo medicīnisko palīdzību u.tml.
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