
Aizsardzības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2007.gada sarunu 
PROTOKOLS 

 
 

Rīgā                             2007.gada 23.maijā 
 
 
Sēdi vada: 
Valsts sekretāra p.i. I.Dreģe 
 
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs A.Lielmežs  
 
Sēdē piedalās: 
Ministra padomnieks atv. vadm. G.A. Zeibots 
 
AM Sabiedrisko attiecību departamenta direktors A.Rikveilis  
 
AM padomniece E.Lazdāne 
 
AM Sabiedrisko attiecību departamenta Preses nodaļas vadītāja p.i. A.Graudiņš  
 
AM Sabiedrisko attiecību departamenta Stratēģijas plānošanas un analīzes nodaļas 
vadītājas p.i. A.Līduma 
 
AM Ģeotelpiskās informācijas politikas plānošanas un uzraudzības nodaļas vadītājas p.i. 
E.Skirmane  
 
AM Jaunatnes militārās izglītības nodaļas vadītāja K.Krastiņa  
 
AM Resursu plānošanas departamenta Finanšu nodaļas vadītāja M.Skudra  
 
AM Resursu plānošanas departamenta Finanšu nodaļas vecākā referente I.Jursiņa – 
Videmane 
 
V/a „Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra” direktora vietnieks ģeodēzijas un 
kartogrāfijas jautājumos A.Ratkevičs 
 
V/a „Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra” Ģeoinformācijas departamenta direktora 
vietniece I.Murziņa 
 
NBS Rekrutēšanas un atlases centra Rekrutēšanas daļas priekšnieks maj. V.Veinbergs  
 
AM Jaunsardzes centra vadītājs maj. S.Čevers  
 
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks A.Salmiņš 
 
Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks J.Piešiņš  
 
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece D.Zvirbule  

 
Talsu rajona padomes izpilddirektors O.Āboltiņš  
 



Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs D.Konuševskis 
 
Ādažu pagasta padomes priekšsēdētājs N.Breidaks 
 
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs V.Plūme  
 
Līvānu 2.vidusskolas Jaunsardzes instruktors J.Grandāns  
 
Liepājas pilsētas pašvaldības SIA „Komunālā pārvalde” valdes priekšsēdētājs Ģ.Reinbergs 
 
Rīgas pašvaldības policijas Ūdenslīdēju, glābēju un civilās aizsardzības nodaļas Civilās 
aizsardzības grupas galvenais speciālists I.Kononovs  

 
Sēdi sākt plkst. 13:00  
 
Sēdi protokolē 
AM Sabiedrisko attiecību departamenta Stratēģijas plānošanas un analīzes nodaļas 
vadītājas p.i. A.Līduma 
 
 
I.Dreģe un A.Lielmežs atklāj sanāksmi un iepazīstina klātesošos ar darba kārtību.  
 
1. Par iespējamo līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldību sporta un publiskajām būvēm, 

īstenojot valsts programmu „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO”. 
 

1.1. M.Skudra informē, ka AM 2007.gadā atbalstījusi desmit pašvaldību sporta būvju 
projektus, no kuriem Ministru kabinetā šobrīd atbalstīti divi projekti. M.Skudra ziņo, ka 
AM strādā pie 2008.gada budžeta projekta un min, ka to ietekmēs valstī realizētā inflācijas 
apkarošanas programma. Pašvaldības tiek iepazīstinātas arī ar pašvaldību sporta būvju 
projektu izskatīšanas kārtību.  
 
1.2. D.Konuševskis izsaka priekšlikumu veidot ilgtermiņa stratēģiju, saskaņā ar kuru 
pašvaldību sporta būvju projekti tiktu atbalstīti balstoties uz simetriskuma principu noteiktā 
rādiusā. M.Skudra atbild, ka ņemot vērā valstī esošo inflācijas problēmu, šobrīd ilgtermiņa 
stratēģijas izstrāde nav iespējama.   
 
1.3 I.Dreģe piebilst, ka nav iespējams paredzēt, cik lielu finansējumu AM varēs atļauties 
konkrētā laika brīdī, un ka piešķirot finansējumu pašvaldību sporta būvēm, tiek ņemts vērā, 
vai to tuvumā ir NBS vai Jaunsardzes vienības, vai aizsardzības sistēmas cilvēki šīs sporta 
būves varēs izmantot.  
 
1.4. A.Lielmežs piebilst, ka Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir gatava atbalstīt, ka AM 
tiek piešķirti 2% no valsts IKP arī pēc 2008.gada. 
  

2. Par koncepciju „Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija”. 
 

2.1. A.Lielmežs informē, ka pēc sarunām ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministriju ir radies priekšlikums, ka kartogrāfisko materiālu izejas avots pašvaldībām varētu 
būt viens. 
 



2.2. E.Skirmane iepazīstina klātesošos ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības 
koncepcijas virzību apstiprināšanai. Koncepcijā iestrādāti trīs varianti ģeodēzisko datu 
apmaiņas organizēšanai, AM priekšlikums ir ģeodēzisko datu apkopošana pašvaldībās.  
 
2.3. J.Piešiņš pauž viedokli, ka nepieciešams regulāri atjaunot kartes, kas būtu pieejamas 
visā Latvijas teritorijā un izsaka priekšlikumu, ka Latvijas Ģeotelpiskajā informācijas 
aģentūrā (LĢIA) nepieciešama konsultatīva padome, kura nodarbotos ar kartogrāfijas 
jautājumiem, un kuras sastāvā būtu pašvaldību pārstāvji un šīs jomas praktiķi, turklāt 
nepieciešams sistemātiskums – darbu plānošana reizē. J.Piešiņš min arī divas problēmas, 
pirmkārt, to, ka kartēs nav redzamas zemes robežas, otrkārt, ka pašvaldībām nepieciešams 
veikt pasūtījuma procedūru, bet LĢIA sava statusa dēļ šajā procedūrā nevar piedalīties. 
I.Dreģe uzsver, ka šīs lietas ir būtiskas un ir labi, ka problēmas ir identificētas tik savlaicīgi, 
kā arī piebilst, ka svarīgi ir izstrādāt kvalitatīvus normatīvos aktus. 
 
2.4. A.Lielmežs pievērš klātesošo uzmanību faktam, ka pašvaldības strauji attīstās un AM ir 
nepieciešams zināt, kas kurā brīdī notiek. Izsaka priekšlikumu, ka ar kartogrāfiskajiem 
materiāliem jāstrādā AM, tad tie būtu autentiski, vienoti.  
 
2.5. N.Breidaks uzskata, ka normatīvie akti par aizsargjoslu aizsardzību ir pretrunā ar 
Latvijas Republikas Satversmi un Ādažu pagasta padome to neatbalsta. I.Dreģe informē, 
ka tiek strādāts pie aizsargjoslu jautājumiem un vēlreiz tiek veikta aizsargjoslu detāla 
analīze, tāpēc šobrīd noteikumu projekta virzība nenotiek līdz precīzai pamatotu 
aizsargjoslu noteikšanas pabeigšanai.  
 
2.6. A.Salmiņš pauž viedokli, ka noteikumu projektus, kas skar konkrētās aizsargjoslas ap 
valsts aizsardzības objektu palielināšanu vai samazināšanu nepieciešams saskaņot ar katru 
konkrēto pašvaldību, kuras teritorijā šī aizsargjosla atrodas.  
 
Puses vienojās: 
1. Konceptuāli atbalstīt Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijā piedāvāto 
risinājuma trešo variantu, kas paredz, ka vietējo ģeodēzisko tīklu sakārtošanu, punktu 
uzskaiti un metodisko vadību tīkla ierīkošanā un atjaunošanā nodrošina valsts atbildīgā 
iestāde LĢIA. Vienlaicīgi neierobežot pašvaldības, kuras spēj pašas nodrošināt ģeodēzisko 
tīklu uzturēšanu. 
2. Atbalstīt ieceri par LĢIA Konsultatīvo padomi, paredzot šajā padomē līdzdalību arī 
LPS un Teritoriālplānotāju asociācijas pārstāvjiem.  
3. AM izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas skar konkrētās aizsargjoslas 
ap valsts aizsardzības objektu palielināšanu vai samazināšanu nepieciešams saskaņot ar 
katru konkrēto pašvaldību, kuras teritorijā šī aizsargjosla atrodas.  
4. Organizēt LĢIA un LPS sanāksmi, kurā tiktu identificētas problēmas kartogrāfisko 
materiālu pasūtīšanas iepirkuma procedūrā. Nepieciešamības gadījumā sagatavot 
priekšlikumus šīs problēmas risinājumam. 

 
3. Par kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu  
pašvaldību teritoriālo plānojumu izstrādes vajadzībām. 

 
3.1. I.Murziņa atgādina, ka LPS ir noticis seminārs par kartogrāfijas jautājumiem un LĢIA 
mājas lapā tiks publicētas šī semināra prezentācijas. I.Murziņa piebilst, ka puse no LĢIA 
datu pieprasītājiem ir pašvaldības, kā arī to, ka informācija ir gatavota par valsts budžeta 
līdzekļiem, tāpēc tā valsts un pašvaldību institūcijām ir bezmaksas.  
 
 



4. Par sabiedrības informēšanu  
par Rekrutēšanas un atlases centra aktivitātēm novados. 

 
4.1. Maj. V.Veinbergs informē par Rekrutēšanas un atlases centra (RAC) uzdevumiem un 
par uzņemšanas profesionālajā militārajā dienestā noteikumiem. Maj. V.Veinbergs ziņo, ka 
RAC darbība notiek visā Latvijas teritorijā, piemēram, tiek organizētas NBS dienas, vizītes 
skolās un bērnunamos. Šobrīd NBS gadā ir vajadzīgi 600 – 700 cilvēki. Maj. V.Veinbergs 
paskaidro, ka RAC savā darbā balstās uz esošajiem resursiem, jo centrā strādā 16 cilvēki. 
Tiek nodrošināta informācija mājas lapā, reklāma radio un televīzijā, kā arī būs pieejami 
stendi Zemessardzes bataljonos. Atv. vadm. G.A. Zeibots informē, ka ap 2009.gadu būs 
laika posms, kad potenciālo rekrutējamo skaits būs 9000, un tikai apmēram 30% no tiem 
veselības stāvoklis atbildīs NBS prasībām.  
 
4.2. A.Rikveilis piebilst, ka pašvaldību rīcībā ir izglītības iestādes un pašvaldībās, kurās ir 
lielas NBS bāzes, skolēniem ir iespējams organizēt ekskursijas un lūdz pašvaldību 
pārstāvjus atgādināt izglītības iestādēm par šīm iespējām. A.Lielmežs ierosina, ka RAC 
varētu sniegt informāciju pašvaldībās izdotajiem informatīvajiem izdevumiem. I.Dreģe 
izsaka priekšlikumu pašvaldību ēkās izvietot informāciju par RAC aktivitātēm un iespējām 
saņemt informāciju par dienestu NBS.  
 
4.3. A.Rikveilis informē, ka AM Sabiedrisko attiecību departaments sabiedrības 
informēšanā vēlas akcentēt pilsētas, kurās ir pilsētu svētki, un lūdz pašvaldības sniegt 
informāciju par pilsētu svētku datumiem. Maj. V.Veinbergs piebilst, ka 2007.gadā NBS 
pasākumi tiek organizēti saistībā ar pilsētu svētkiem vairākās vietās valstī.  
 
Puses vienojās: 
1. Sadarboties sabiedrības informēšanā par RAC aktivitātēm Latvijas pašvaldībās. 
 

5. Par Jaunsardzes centru, tā darbības mērķiem un sadarbības iespējām.  
 

5.1. Maj. S.Čevers informē par Jaunsardzes mērķiem un uzdevumiem, un ziņo, ka šobrīd 70 
Jaunsardzes bāzes skolās, 136 apmācību vietās un 198 apmācību grupās darbojas vairāk kā 
6000 jaunsargi vecumā no 12 līdz 18 gadiem un piebilst, ka jaunsargiem par apmācību nav 
jāmaksā. Jaunsargiem notiek vidēji 2,5 pasākumi dienā, un 2006.gadā sadarbībā ar 
pašvaldībām notikuši 70 pasākumi. I.Dreģe informē, ka ir pieņemts lēmums Jaunsardzei 
uzsākt darbu arī ar bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. K.Krastiņa piebilst, ka tiek plānots 
nevis paplašināt Jaunsardzes bāzes skolu tīklu, bet sadarbībā ar pašvaldībām rast iespēju 
jauniešiem darboties, piemēram, jauniešu interešu centros vai kultūras centros. K.Krastiņa 
lūdz pašvaldībām iespēju robežās finansiāli atbalstīt brīvprātīgos, kas darbojas ar 
jaunsargiem, kā arī Jaunsardzes instruktoru nokļūšanu mazajās skolās. A.Rikveilis uzsver, 
ka pašvaldību avīzes ir labs sabiedrības informēšanas līdzeklis un tajās būtu lietderīgi 
ievietot informāciju un piebilst, ka AM ir gatava sniegt informatīvos materiālus pašvaldību 
radio, televīzijām un mājas lapai.  
 
Puses vienojās: 
1. Sadarboties Jaunsardzes darbības nodrošināšanā un popularizēšanā Latvijas pašvaldībās.  
 

6. Dažādi.  
 
6.1. N.Breidaks jautā, vai AM noteiks regulējumu ugunsdrošības jautājumiem pašvaldībās. 
I.Dreģe atbild noliedzoši. 
 



6.2. A.Salmiņš informē, ka šobrīd atbilstoši likumiem pašvaldības nevar izsludināt ārkārtas 
stāvokli, tāpēc būtu nepieciešamas izmaiņas Civilās aizsardzības likumā. Nepieciešama arī 
sadarbība starp AM un Iekšlietu ministriju (IeM). A.Rikveilis uzsver, ka AM sniedz 
palīdzību pašvaldībām ārkārtas situāciju gadījumos, un ja pašvaldībām būs nepieciešams, 
ministrija sniegs palīdzību. N.Breidaks uzskata, ka normatīvajos aktos ir jābūt 
mehānismam, kas regulētu iesaistīto institūciju rīcību ārkārtas situācijās. I.Dreģe uzsver, ka 
ārkārtas situāciju risinājumi ir IeM uzdevums. A.Rikveilis piebilst, ka armija ārkārtas 
situāciju risināšanā ir iesaistāma gadījumos, kad ir izsmelti civilie resursi.  
 
6.3. I.Dreģe informē, ka aizsardzības resors nodrošina valsts ārējo drošību, savukārt IeM 
kompetencē ir iekšējā drošība. Aizsardzības resors iesaistās iekšējā drošības nodrošināšanā 
arī tad, ja IeM ar civilajiem resursiem nevar situāciju atrisināt. A.Rikveilis min piemēru, 
kad Daugavas piesārņojuma likvidēšanā iesaistījās Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, 
jo bija skaidrs, ka IeM resursi šīs situācijas atrisināšanai būs nepietiekami. A.Lielmežs 
piebilst, ka gadījumos, kad IeM resursi ir nepietiekami, AM sniedz palīdzību.  

 
Visi LPS pārstāvju jautājumi tika apspriesti un nolemts turpināt regulāras tikšanās. 
 
Sēdi slēdz plkst. 14:40  
 
 
LPS un AM sarunu grupas vadītāji 
 
 
Valsts sekretāra p.i.                             Ilona Dreģe 
 

 
Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs                      Aleksandrs Lielmežs  
 


