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Jaunsardzes un informācijas centra 2015. gada pārskatā Jūs varat iepazīties ar pārskata periodā
paveikto Jaunsardzes attīstības, sabiedrības informēšanas un rekrutēšanas jomā.
2015. gads bijis zīmīgs ar vairākiem būtiskiem pavērsieniem centra attīstībā. Galvenais ‒ līdz
ar rekrutēšanas funkcijas nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem centrs ir ieguvis jaunu nosaukumu. Centra galvenā darbības prioritāte turpmākajiem gadiem – Jaunsardzes attīstība ir atspoguļota
iestādes nosaukumā.
Pagājušais gads bija pēdējais, kad centrs nodrošināja rekrutēšanas aktivitātes NBS pēc pieprasījuma. Atskatoties uz paveikto ilgākā laika periodā, ar gandarījumu jāatzīst, ka godam esam izpildījuši
vienu no savām svarīgākajām funkcijām ‒ rekrutēšanu. Visu sešu gadu garumā esam spējuši pilnībā
nodrošināt NBS pieprasījumu izpildi ar atbilstošu kandidātu skaitu. Šis ir savdabīgs rekords visā
aizsardzības sistēmā, jo neviena iestāde līdz šim nevar lepoties ar šādu stabilu sniegumu vairāku gadu
garumā.
Arī Jaunsardzei 2015. gads ir bijis izšķirīgs. Pateicoties Aizsardzības ministrijas atbalstam
un sociālo partneru interesei, pirmo reizi Jaunsardzes pastāvēšanas vēsturē tai ir apstiprināts ilgtermiņa attīstības plāns. Būtiskākais ir tas, ka līdz ar plāna apstiprināšanu Jaunsardzei ir piešķirti arī
nepieciešamie resursi. Faktiski sabiedrība ir dāvājusi Jaunsardzei milzīgu uzticības kredītu, lai
jau tuvākajos gados Jaunsardze no šauras nozares programmas tiktu pilnveidota par resursiem
nodrošinātu valsts – pašvaldību jaunatnes valstiskās audzināšanas programmu, kurā katram bērnam
un jaunietim neatkarīgi no viņa spējām, sociālā statusa, valodas, kādā viņš runā ģimenē, vai citām
pazīmēm tiek dota iespēja darboties kopā ar saviem vienaudžiem vidē, kur visi ir līdzvērtīgi.
Sabiedrības informēšanas jomā centrs pakāpeniski attīsta audiovizuālās informācijas doku4

mentēšanas spējas, lai nodrošinātu aizsardzības nozari un sabiedrību ar kvalitatīviem audiovizuālās
informācijas materiāliem par nozares un NATO aktualitātēm.
Šobrīd centrs gatavo jaunu stratēģiju un pilnveido menedžmenta sistēmu, lai 2016. gadā un
turpmāk nodrošinātu gan Jaunsardzes kustības izaugsmi, gan sniegtu nepieciešamo atbalstu aizsardzības nozarei tās uzdevumu sekmīgas izpildes nodrošināšanā.
Kopumā 2015. gada uzdevumi sekmīgi tika paveikti. Par to centra vadība pateicas visiem
darbiniekiem, kas ar savu darbu veicināja kopējo mērķu sasniegšanu.

Jaunsardzes un informācijas centra
direktors Druvis Kleins
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1. Jaunsardzes un informācijas centra darbības vispārīgs raksturojums
1.1. Jaunsardzes un informācijas centra juridiskais statuss
No 2016. gada 1. janvāra tiek pārdalītas iestādes funkcijas: rekrutēšanas funkcija tiek nodota
NBS Rekrutēšanas un atlases centram, līdz ar to tiek mainīts iestādes nosaukums – „Rekrutēšanas un
jaunsardzes centrs” turpmāk tiek saukts par „Jaunsardzes un informācijas centru”.
Jaunsardzes un informācijas centrs (turpmāk ‒ JIC) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1419 „Jaunsardzes un informācijas centra nolikums”.
JIC darbu vada direktors, kas veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes
iestādes vadītāja funkcijas.
Iestādes administratīvo vadību 2015. gadā nodrošināja divi departamentu direktori un trīs
patstāvīgo nodaļu vadītāji.
1.2. JIC funkcijas un uzdevumi
JIC darbības mērķis ir veicināt jaunatnes patriotisko audzināšanu, kā arī profesionālā dienesta
karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu. 2015. gadā JIC funkcijas:
• veikt rekrutēšanu;
• izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
• veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
• nodrošināt sabiedrību ar nepieciešamajiem informācijas resursiem par valsts aizsardzības
tematiku;
• īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā;
• veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;
• veidot audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku atbilstoši
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām.
Funkciju īstenošanai JIC veic šādus uzdevumus:
• organizē rekrutēšanas pasākumus, lai ieinteresētu Latvijas Republikas pilsoņus kļūt par NBS
profesionālā dienesta karavīriem;
• organizē un nodrošina jauniešu mācību procesu valsts aizsardzības jomā;
• sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts
aizsardzības jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) vai Nacionālo bruņoto
spēku (turpmāk – NBS) pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus,
kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un nav noteikta ierobežota pieejamība;
• sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus,
iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
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• izdod militāro žurnālu „Tēvijas Sargs”;
• gatavo fotomateriālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku
publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
• veido un uztur videomateriālu un foto materiālu datubāzi valsts aizsardzības jomā;
• sniedz informatīvos pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām;
• sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, veidojot audiovizuālos materiālus
valsts drošības un aizsardzības jomā atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām.
1.3. JIC galvenie uzdevumi 2015. gadā
• Izstrādāt Jaunsardzes attīstības plānu 2015. –2024. gadam;
• Turpināt jauno politikas iniciatīvu ieviešanu;
• Turpināt kvalitātes vadības sistēmas izstrādi;
• Pilnveidot administratīvo struktūru, lai nodrošinātu lielāku plānošanas, organizācijas un
kontroles funkciju atbalstu struktūrvienībām, izveidot Nodrošinājuma nodaļu;
• Izstrādāt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un ekipējuma
katalogu ar tehniskajām specifikācijām un lietošanas termiņiem;
• Apkopot jaunsargu mācību metodiskos materiālus, izveidojot vietni uz Moodle platformas;
• Pilnveidot aizsardzības sistēmas centralizēto iespieddarbu regulējumu un koordināciju;
• Izstrādāt jaunsargu un jaunsargu instruktoru formas nēsāšanas nolikumu.

Jaunsardzes un informācijas centra 2015. gada publiskais pārskats
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2. JIC finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
EUR
Nr.k.

Finansiālie rādītāji

2014. gadā
(faktiskā izpilde)

2015. gadā
apstiprināts likumā

faktiskā
izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

2 191 987

3 165 975

2 970 809

1.1.

Dotācijas

2 187 599

3 162 928

2 966 275

1.2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4343

3047

4474

1.4.

Ziedojumi un dāvinājumi

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi (kopā)
Kārtējie izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem

45
2 191 933
2 056 638
2 056 638
135 295

60
3 165 975
2 892 074
2 795 044
273 901

2 972 950
2 59 1298
2 591 298
381 652

Programmā 34.00.00 „Jaunsardzes centrs” izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos sastāda
2 930 000 euro, t.sk. 284 000 euro jaunajām politikas iniciatīvām „Jaunatnes valstiskās audzināšanas
sistēmas attīstība” un 976 000 euro „Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādējādi
nodrošinot efektīvu rekrutēšanu”.
Izpildes palielinājums attiecībā pret 2014. gada 12 mēnešiem saistīts ar jaunās politikas iniciatīvas „Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādējādi nodrošinot efektīvu rekrutēšanu” īstenotajiem pasākumiem: Jaunsardzes kustības paplašināšana un jaunsargu fiziskā sagatavošana, militārās
video - foto grupas izveide, NBS rekrutēšanas kampaņas un foto un video tehnikas iegāde. Savukārt,
jaunās politikas iniciatīvas „Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība” projekta „Atceries
Lāčplēšus” ietvaros iegādāti pamatakmeņi stēlu izgatavošanai, ko paredzēts uzstādīt Lāčplēša kara
ordeņa kavalieru atdusas vietās.
No šīs programmas līdzekļiem izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem, iekārtotas darba vietas 10 jauniem jaunsargu instruktoriem, veikta rekrutēšana saskaņā ar NBS pieprasījumu, izdots ikmēneša žurnāls „Tēvijas Sargs”, sagatavoti sižeti par aizsardzības tematiku ievietošanai
portālā “Sargs.lv” un AM mājas lapā, AM un NBS nodrošināti ar nepieciešamajiem iespieddarbiem,
iegādāti materiāli tehniskie līdzekļi jaunsargu mācību procesam un organizēti jaunsargu pasākumi
saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu 2015. gadam.
Programmā 22.00.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izdevumu izpilde sastāda 37 000
euro. Finansējums izlietots Microsoft licenču nomai.
Finansējums no saņemtajiem ziedojumiem 7000 euro apmērā izlietots jaunsargu formas tērpu
šūšanai.
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2.2. Mērķu un uzdevumu izvērtējums
2.2.1. Rekrutēšana
2015. gadā tika pildīti uzdevumi, kas saistīti ar rekrutēšanu NBS. Kopumā dienestam NBS
pieteicās 1177 kandidāti, t.sk., 389 kadetkandidāti studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā
(turpmāk – NAA). Profesionālajā dienestā tika pieņemti 423 karavīri (pieprasījums – 400 karavīri).
Aizvadītajā gadā rekrutēšanas prioritāte bija dalība tādos pasākumos, kuros tika uzrunāti
jaunieši, kas vēlas iegūt augstāko izglītību NAA un nākotnē veidot virsnieka karjeru.
Rekrutēšanas nodaļas darbinieki ar prezentācijām piedalījās augstskolu karjeras dienās, kā arī
pašvaldību un mācību iestāžu rīkotajos pasākumos ar lekciju kursu par rekrutēšanas un atlases norisi.
2015. gadā sadarbībā ar NBS tika organizēta vērienīga vēstures izziņas, piedzīvojumu un
izaicinājumu spēle jauniešiem „Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus”. Spēle notika trijās kārtās 8
novadu centros ‒ Valmierā, Tukumā, Dobelē, Jelgavā, Gulbenē, Rīgā (Mežaparkā), Daugavpilī, Siguldā
(Morē) un fināls ‒ Daugavpilī. Spēlē piedalījās 1000 jaunieši no visas valsts.
2.2.2. Militārā informācija
2015. gadā Militārās informācijas departamenta (turpmāk - MID) Audiovizuālās nodaļas
(turpmāk – AVN) filmēšanas grupa ir veikusi 201 filmēšanu, kā rezultātā tika sagatavoti 162 video
sižeti par Latvijas aizsardzības nozarei aktuālām tēmām. Fotogrāfi veica vairāk nekā 600 fotografēšanas
sesijas dažādos pasākumos, tajā skaitā Afganistānā, Mali, Spānijā, Igaunijā un Lietuvā, fiksējot AM un
NATO politiskās aktualitātes, NATO un NBS militārās mācības, NATO spēku ierašanos Latvijā, NBS
dalību starptautiskajās operācijās, NBS kaujas spēju attīstību, NBS profesionālo militāro apmācību,
Zemessardzes un rezerves karavīru apmācību, civilmilitāro sadarbību un atbalstu sabiedrībai, vēstures
atceres un ceremoniālos pasākumus, Jaunsardzes un skolu jaunatnes aktivitātes, kā arī sporta un
kultūras pasākumus.
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Ar video un foto materiāliem tika nodrošināti nacionālie un reģionālie mediji. Izveidotā pieeja
lejupielādēt foto attēlus pilnā izšķirtspējā no AM mājas lapas rada iespēju ziņu portāliem publicēt foto
attēlus bez atsevišķas saskaņošanas ar JIC.
Uzturot un ikdienā papildinot foto materiālu arhīvu ar fotogrāfijām par notikumiem aizsardzības
jomā, tiek nodrošināta AM mājas lapa www.mod.gov.lv, portāls “Sargs.lv” un militārais žurnāls „Tēvijas Sargs”,
kā arī poligrāfijas izdevumi.
MID AVN darbinieki 2015. gadā ir piedalījušies NBS, Zemessardzes, kā arī starptautiskajās
militārajās mācībās: „Sabre Strike 2015”, „Dragoon Ride”, „Summer Shield XXI”, „Sudraba bulta 2015”,
„Baltic Bikini 2015”, „Straujais putns 2015”, „Ziema 2015”, „Balex Delta 2015”, „Trident Juncture 2015”
u.c. – un nodrošinājuši mācību vingrinājumu un uzdevumu operatīvu atspoguļojumu foto un video
galerijās (video sižetos), kas tika izveidotas NBS mājas lapā.
MID Militārās informācijas nodaļa nodrošināja militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” izdošanu, kas
ir vienīgais izdevums latviešu valodā, kurš sniedz detalizētu un profesionālu militāra rakstura
informāciju par aktualitātēm aizsardzības jomā Latvijā un citviet pasaulē.

Žurnāls, veicinot valstiskuma apziņas un patriotisma izaugsmi sabiedrībā, informē sabiedrību
par AM un NBS darbu, prezentējot AM politiku kā caurspīdīgu un godīgu; informē sabiedrību par
Latvijas dalību NATO; sniedz vispusīgu informāciju par valsts politiku un likumdošanu aizsardzības
jomā; sekmē pozitīvu NBS un Latvijas karavīra tēla veidošanos sabiedrībā; informē par karavīru dienesta gaitām, sasniegumiem sportā un sabiedriskajām aktivitātēm; informē jaunatni par Jaunsardzes
devumu Latvijas valsts aizsardzībā, kā arī informē par iespējām iesaistīties šajā kustībā; apkopo
10
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liecības Latvijas militārās vēstures atspoguļošanai; nodrošina militārā žurnāla pieejamību mācību
iestādēs, tādējādi veicinot interesi par Latvijas mūsdienu aizsardzības sistēmu un militāro vēsturi skolotāju un skolēnu vidū. Aizvadītajā gadā izdoti 12 žurnāla „Tēvijas Sargs” numuri, kuru kopējā tirāža
bija 63 000 eksemplāru.
Kopš 2015. gada februāra darbojas žurnāla „Tēvijas Sargs” profils pasaules lielākajā sociālajā
tīklā Facebook, kurā tiek publicētas saites uz aktuālajiem rakstiem un Audiovizuālās nodaļas sagatavotajiem videomateriāliem. Facebook nodrošina arī saikni ar lasītājiem — ar portāla starpniecību iespējams uzzināt lasītāju viedokli. Nepilna gada laikā „Tēvijas Sargs” lapai piesaistīti 960 sekotāji.
Ir izpildīts aizsardzības nozares 2015. gada iespieddarbu plāns, ar poligrāfijas materiāliem,
kā arī elektroniskajiem maketiem nodrošinot starptautiskās militārās mācības „Sabre Strike 2015”,
„Dragoon Ride”, „Summer Shield XXI”, „Sudraba bulta 2015”, „Baltic Bikini 2015”, „Straujais
putns 2015”, dažādas Zemessardzes apmācības, jaunsargu un kadetu nometni „Baltic Guards 2015”,
kā arī AM, NBS un iestādes rīkotos pasākumus. Veidoti informatīvie plakāti, bukleti, brošūras, kā arī
grāmatas AM, NBS Apvienotajam štābam, Nacionālajai aizsardzības akadēmijai, Jūras spēku flotilei,
Jaunsardzei u.c. Papildus drukātajiem darbiem ir sagatavoti elektroniskie dizaini elektroniskajām
apsveikuma kartītēm Lieldienās, Līgo svētkos, valsts svētkos, Ziemassvētkos un citos svētkos.
Kopumā aizvadītajā gadā sagatavoti 160 iespieddarbu plānā iekļautie, kā arī 90 papildu poligrāfijas
darbi.
2.2.3. Jaunsardze
2015. gadā Ministru kabinetā tika atbalstīts Jaunsardzes attīstības plāns 2015. – 2024. gadam,
iezīmējot finansējumu Jaunsardzes kustības paplašināšanai un mācību procesa uzlabošanai.
Jaunsardzes darbu, kā arī jaunatnes izglītošanu valsts aizsardzības jomā atbilstoši jaunsargu
interešu izglītības programmai organizē un īsteno JIC vai tā pilnvarotas personas.
2015. gadā iestāde turpināja strādāt pie Jaunsardzes kustības attīstības un tradīciju nostiprināšanas, par galveno mērķi izvirzot bērnu un jauniešu pilsonisko un patriotisko audzināšanu, fizisko
attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Paralēli tika īstenotas vairākas jaunās politikas iniciatīvas:
• jaunsargu fiziskās sagatavošanas sistēmas izveide;
• projekts „Atceries Lāčplēšus”;
• Jaunsardzes patriotiskie pasākumi – ekskursijas;
• Jaunsardzes pašpārvaldes attīstība;
• projekts „Jaunsardzes reportieris”;
• projekts „Ekspertu forums”/Jaunsardzes konference.
Īstenojot interešu izglītības programmu „Jaunsargu mācību paraugprogramma”, jaunsargi tika
iesaistīti mācību procesā, praktiskajās nodarbībās, sacensībās, pasākumos. Jaunsargi aktīvi piedalījās
arī republikas mēroga un pašvaldību organizētajos pasākumos: valsts svētkos un piemiņas dienās,
Jaunsardzes un informācijas centra 2015. gada publiskais pārskats
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talkās, stafetēs, sporta spēlēs un sacensībās u.tml., sniedzot ieguldījumu pašvaldības teritorijā
dzīvojošajiem bērniem, jauniešiem un sabiedrībai kopumā.

Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īstenota 286 mācību vietās 508 mācību grupās
(ieskaitot pašvaldību finansētās jaunsargu grupas) visā Latvijā. 2015. gads ir nozīmīgs ar to, ka
Jaunsardze darbojās visās 110 pašvaldībās un 9 republikas nozīmes pilsētās. Jaunsardze kļuvusi arī
par vienu no sabiedrības integrācijas platformām, jo tur darbojas dažādu tautību bērni un jaunieši,
kas nostiprina latviešu valodas prasmes un iepazīst Latvijas vēsturi.
2015. gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojās un jaunsargu mācību procesā iesaistījās
vairāk nekā 7175 bērnu un jauniešu. Mācību darbs tika cieši saistīts ar pilsonisko un patriotisko
audzināšanu.
Pilsoniskās izglītības uzdevums ir veicināt individuālo atbildību par valsts attīstību, kā arī
12
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iemācīt ikvienam indivīdam pilsoniskās līdzdalības prasmes, zināšanas, attieksmes un vērtības, tāpēc
ļoti svarīgs uzdevums bija organizēt jaunsargiem saliedētības, integrācijas un patriotiskās audzināšanas pasākumus. Patriotiskās audzināšanas mērķis ir sekmēt jaunsargu nacionālās identitātes
un patriotisma nostiprināšanos, radot viņu iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā.
2015. gadā jaunsargiem tika organizēti 1948 pasākumi. Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits – 43 173.

2015. gadā novadu nodaļas un Jaunsardzes departaments organizējis vai koordinējis:
79 nometnes – 2953 dalībnieki;
77 pasākumus sadarbībā ar NBS – 1459 dalībnieki;
383 pārgājienus – 7854 dalībnieki;
22 starptautiskos pasākumus – 140 dalībnieki (Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Beļģija);
287 prezentācijas izglītības iestādēs – 6871 klausītāji;
274 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumus – 6513 dalībnieki;
193 ekskursijas – 5681 dalībnieki;
49 velo un laivu braucienus – 993 dalībnieki;
378 sporta sacensības, spēles – 7167 dalībnieki;
206 talkas u.c. pasākumus – 3542 dalībnieki.
Cieša sadarbība JIC ir ar NBS, lai organizētu Jaunsargu mācību programmā paredzētās
praktiskās nodarbības NBS vienībās. NBS iespēju robežās piedāvā savu infrastruktūru praktisko
Jaunsardzes un informācijas centra 2015. gada publiskais pārskats
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nodarbību un nometņu organizēšanai, kā arī atbalsta Jaunsardzes aktivitātes ar materiāli tehniskajiem
līdzekļiem un personālu.
NBS 2015. gadā organizējis divas nometnes, kurās jaunsargiem tika dota iespēja iepazīties
ar dienesta iespējām NBS. Nometnes laikā jaunsargiem bija iespēja iepazīt regulāro spēku veidus:
Sauszemes spēku kājnieku brigādi, Gaisa spēku aviācijas bāzi, Jūras spēku flotili, Militāro policiju,
Speciālo uzdevumu vienību un Štāba bataljonu, – kā arī kārtot dažādus pārbaudījumus, lai noskaidrotu, vai viņiem ir atbilstoša fiziskā sagatavotība, psiholoģiskā noturība, labas angļu valodas zināšanas
un līdera īpašības.
Katru gadu jaunsargi piedalās 18. novembra parādē.
2015. gadā 4. līmeni Jaunsardzē pabeidza 345 jaunsargi, no kuriem:
151 piedalījās 4. līmeņa testa nometnē;
iestājušies NAA – 17;
uzsākuši dienestu NBS vienībās – 18;
iestājušies ZS – 90;
iestājušies dienestā IeM – 5.
Darbu aktīvi turpina Jaunsargu pašpārvalde, kas veicina jauniešu pilsoniskās līdzdalības
prasmes un dod iespējas iesaistīties Jaunsardzes kustībai svarīgu jautājumu risināšanā. Noorganizēti 2
semināri (Rīgā un Siguldā). Jaunsargu pašpārvalde aktīvi darbojas sociālajos tīklos, regulāri piedalās
pasākumos, tiekas ar jaunsargiem un instruktoriem, kā arī sadarbojas ar radniecīgām organizācijām
– pašvaldību skolēnu domēm. Jaunsargu pašpārvalde sadarbībā ar Jaunsardzes departamentu 2015.
gada 4. – 5. decembrī Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā organizēja 4. Jaunsardzes konferenci
„Līdzdalība un atbildība”.
Pašpārvaldes dalībnieki vadīja darba grupas un iesniedza priekšlikumus jaunsargu mācību
procesa pilnveidošanai. Konferencē tika plānota sadarbība ar katras vienības kontaktpersonām.
2015. gada nogalē tika apstiprināti jaunsargu standarti un vērtības. Katrā mācību vietā ir
izvietots plakāts ar standartiem un vērtībām, bet katrs bērns un jaunietis, kurš dod svinīgo solījumu,
dāvanā saņem bukletu „Jaunsargu standarti un vērtības”.
Mācību semināri tika organizēti arī Jaunsardzes reportieriem. Jaunsardzes reportieriem tika
deleģēts uzdevums sniegt informāciju (raksti, foto, video) par interesantiem pasākumiem novados un
vienībās. Īpaša misija un laba prakse reportieriem bija starptautiskajā nometnē „Baltic Guards 2015”
un 4. Jaunsardzes konferencē.
Jaunsardze ir kā indikators, kas nosaka novados jaunatnes vidū attīstāmos sporta veidus, ņemot vērā novadā pieejamās sporta bāzes, treneru resursus un materiāli tehnisko nodrošinājumu.
Būtiskākais ir jauniešu prasmju, zināšanu un vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošana un pilnveidošana, nevis tendence uz augstiem sasniegumiem sportā. Jaunsargiem visa gada garumā bija
iespēja piedalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kvalificētu speciālistu vadībā. Lai to panāktu, JIC
14
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sadarbojas ar sporta federācijām, sporta skolām un pašvaldībām, iespēju robežās nodrošinot jaunsargus
ar sporta veidam nepieciešamo specifisko ekipējumu un atbalstot jauniešu dalību sacensībās. Lai veicinātu
jauniešu fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, Jaunsardzes kustības ietvaros tika izstrādāts
projekts par jaunsargu fiziskās sagatavotības normām un ieviests jaunsargu mācību procesā. 2015.
gadā visiem jaunsargiem tika organizēts fiziskās sagatavotības tests. Viens no fiziskās sagatavošanas
nodarbību uzdevumiem ir pieradināt jaunsargus pie sistemātiskām un regulārām sporta nodarbībām,
kuru ietekmē organismā notiek fizioloģiskas izmaiņas un organisms pielāgojas darbam paaugstinātas
fiziskas slodzes apstākļos.

Turpinājās aktīvs darbs pie projekta „Atceries Lāčplēšus”. Projekta ietvaros notika sadarbība
ar pašvaldībām, lai plānotu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas plākšņu – stēlu izgatavošanu un
uzstādīšanu pašvaldību teritorijās. Apzinātas pašvaldības, kurām būs iespējas savā teritorijā uzstādīt
stēlas. Izstrādāta stēlu tehniskā specifikācija un veikts akmeņu iepirkums stēlu izgatavošanai. Projekta
ietvaros notikušas sabiedrības informēšanas aktivitātes par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem un atspoguļoti vēstures notikumi. 2015. gadā izgatavoti, pārraidīti televīzijā un publiskoti interneta vietnē
10 reģionālie raidījumi „Atceries Lāčplēšus”, kas pieejami mājas lapā http://www.sargs.lv/lv/Video/Atceroties_Lacplesus.aspx. Izveidota arī dokumentālā filma sakarā ar latviešu strēlnieku simtgadi „Zem
latviešu karogiem. Varoņu dzimšana”, kas pieejama mājas lapā http://www.sargs.lv/Video/Filmas.aspx.
Projekta ietvaros notikušas 9 spēles „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus”. Spēles mērķis ir
popularizēt Jaunsardzes kustību un NBS pusaudžu un jauniešu vidū, saistošā veidā veicot jauniešu
Jaunsardzes un informācijas centra 2015. gada publiskais pārskats
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patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas stiprināšanu, izglītojot jauniešus par Latvijas vēsturi,
valsts aizsardzības, drošības politikas, kā arī starptautiskajiem jautājumiem; sniegt pamatzināšanas
komandas darba efektivitātes uzlabošanā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā un sniegt pamat–
iemaņas, darbojoties lauka apstākļos. Spēles notika Tukumā, Dobelē, Jelgavā, Gulbenē, Daugavpilī,
Siguldā, Rīgā, Valmierā, bet fināla spēle notika Daugavpilī ar kopējo dalībnieku skaitu – 1080 jaunieši
vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Informācija par spēli pieejama mājas lapā www.jaunierigassargi.lv.
Ļoti cieša ir Latvijas jaunsargu sadarbība ar Baltijas jauniešiem. 2015. gadā jaunsargi devušies uz
Igauniju, Lietuvu, Zviedriju, lai gūtu pieredzi un jaunus draugus, piedalītos sacensībās un nometnēs.
2015. gada centrālais pasākums bija nometne „Baltic Guards 2015”, kas notika Jelgavas novada Kalnciema vidusskolā. Nometnes mērķis ir stiprināt reģionālo identitāti, veicināt līdera prasmes jauniešiem, iesaistīt jauniešus krīzes pārvarēšanas simulācijas, veicināt izpratni par drošības un aizsardzības politiku, starptautiskajiem drošības izaicinājumiem, NATO, kā arī veicināt Baltijas jaunsargu kustību attīstību
un sadarbību.
Programmā – valstu prezentācijas, viktorīnas, sporta spēles, izlūkpatruļa, šķēršļu joslas,
tūrisms un orientēšanās, šaušana ar pneimatiskajiem ieročiem, NBS ieroču un tehnikas paraugdemonstrējumi, ekskursijas, politiskās diskusijas, nakts ugunskurs un citas aktivitātes.
Nometnes ietvaros notika arī Baltijas jaunsargu organizāciju vadītāju tikšanās ar Lielbritānijas
kadetu organizācijas The Army Cadet Force pārstāvjiem, lai stiprinātu un attīstītu sadarbību, veicinātu
pieredzes apmaiņu un jaunu zināšanu iegūšanu administratīvajā līmenī par organizācijas finansēšanas mehānismu, pamatprincipiem un koordināciju, mācību programmām, to standartiem un metodiskajiem materiāliem, kā arī par instruktoru kvalifikācijas standartiem un viņu pieredzi kvalifikācijas
uzturēšanā. Tikšanās laikā tika nodibināti kontakti, lai organizētu jauniešu apmaiņu dalībai Baltijas
jaunsargu un Lielbritānijas kadetu rīkotajās nometnēs ar mērķi veicināt angļu valodas prasmes uzlabošanu, abpusēju kultūru iepazīšanu, kopīgas sportiskas aktivitātes un organizāciju sadarbību, kā
arī organizēt instruktoru metodiskā darba pieredzes apmaiņas programmu.
Jaunsargi ir savas valsts patrioti, kas aizstāv un tur godā Latvijas nacionālās vērtības. Jauniešu
gribasspēks, uzvedība, drosme, patriotisms, cieņa pret sevi un valsti ir piemērs pārējiem jauniešiem.
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3. Personāls
2015. gadā iestādes struktūrā tika veiktas izmaiņas, izveidota jauna patstāvīga struktūrvienība – Nodrošinājuma nodaļa.
Iestādē bija 103 amata vietas (1 ierēdņa amata vieta un 102 darbinieku amata vietas), taču kopējais
2015. gadā darbinieki regulāri pilnveidoja savu profesionālo meistarību atbilstoši konkrētās profesijas prasībām kvalifikācijas celšanas kursos.darbinieku skaits bija 134, jo 63 no viņiem strādāja nepilnu slodzi. 7 no
kopējā nodarbināto skaita bija profesionālā dienesta karavīri.

2015. gadā darba tiesiskās attiecības pārtrauca 12 darbinieki, bet uzsāka 30 darbinieki, kā
arī viens profesionālā dienesta karavīrs tika pārvietots uz iestādi dienesta turpināšanai.
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4. Komunikācija ar sabiedrību
4.1. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai
Pamatinformācija par iestādi tika ievietota interneta mājaslapā www.rjc.gov.lv.
Tajā regulāri tiek ievietota un atjaunota informācija par JIC aktualitātēm.
Informācija par iestādes publiskajiem pakalpojumiem atrodama arī portālos www.sargs.lv un
www.latvija.lv.
Katru gadu iestādei tiek sagatavots galveno pasākumu publicitātes plāns, kas nosaka, kuriem
pasākumiem un kādi informēšanas pasākumi ir jāveic. 2015. gadā bija ap 50 svarīgāko pasākumu.
Veicinot tiešo komunikāciju starp jaunsargiem, sabiedrību un JIC, kā arī sekmējot nepastarpinātas informācijas iegūšanu par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem
jautājumiem, ir izveidotas trīs mājas lapas sociālās saziņas tīklos ar nosaukumu „Jaunsardze”:
„Facebook” mājas lapa ar adresi http://www.facebook.com/Jaunsardze, „Draugiem.lv” mājas
lapa ar adresi http://www.draugiem.lv/jaunsardze/, „Twitter” https://twitter.com/Jaunsardze.
Ziņas par Jaunsardzi, rakstveida, foto un video formātā ir pieejamas arī AM izveidotajā
militāro ziņu portālā „Sargs.lv”.
Statistikas rādītāji par 2015. gadu liecina, ka gan mājas lapā, gan Jaunsardzes sociālajos tīklos
apmeklējumu skaits un sekotāji ir ar kāpjošu tendenci.
2015. gadā ir notikusi aktīva sadarbība un komunikācija ar masu medijiem, popularizējot
Jaunsardzes aktivitātes, notikumus un pasākumus.
Regulāri tika sūtītas preses relīzes par Jaunsardzes aktualitātēm.
Katru mēnesi Re:TV raidījumā „Latvijas karavīrs” ir bijuši video sižeti par Jaunsardzi, sadarbībā
ar „Nomad.lv” izveidots raidījuma „Piedzīvojums dabā” speciālizlaidums – nometne „Baltic Guards
2015”.
Sabiedrības informēšanā tika iesaistīti arī paši jaunsargi – reportieri. Reportieri veidoja
rakstus, foto un video sižetus par interesantākajiem pasākumiem viņu vienībās vai novados, tie tika
publicēti iestādes mājas lapā, sociālajos tīklos, atsevišķos gadījumos arī reģionālajos medijos un
pašvaldību portālos.
Detalizēta informācija par militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” abonēšanu norādīta mājas lapā
www.sargs.lv.
Pretendenti dienestam NBS vai studijām varēja pieteikties, elektroniski aizpildot kandidāta
pieteikuma anketu (http://www.rjc.gov.lv/Rekrutesana.aspx.
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4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
JIC sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām: Latvijas ģenerāļu klubu, Latvijas Nacionālo
partizānu apvienību, Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, Latviešu virsnieku apvienību, Latvijas
Rezerves virsnieku asociāciju un Latviešu strēlnieku apvienību u.c.
Minētās nevalstiskās organizācijas popularizē militārās tradīcijas un kultūru, informē par militārās izglītības un jauniešu interešu izglītības iespējām, kā arī sekmē jaunatnes patriotisko audzināšanu.
Ievērojamākais pasākums bija „Latvijas karavīrs laikmetu griežos”, ko organizēja Latvijas
ģenerāļu klubs. Pasākums bija veltīts latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas simtgadei, un tajā
īpaši tika godināts pulkvedis Frīdrihs Briedis, kurš saņēmis visus Lāčplēša Kara ordeņa šķiru apbalvojumus. Pasākuma mērķis bija saliedēt Latvijas jauniešu organizācijas, sekmēt jauniešu valstisko
un patriotisko audzināšanu, aicinot sabiedrību izzināt vēsturi, savas saknes un veicinot izpratni par
valsts aizsardzību, lai atgādinātu par aizsardzības nozīmi brīvas un neatkarīgas valsts saglabāšanā.
2015. gada Pļaviņu novada „Jučos” notika ikgadējais Zemessardzes 55. Kājnieku bataljona
veterānu un jaunsargu salidojums, kurā piedalījās 20 jaunsargi no 509. Aizkraukles, 510. Pļaviņu,
513. Neretas un 514. Skrīveru jaunsargu vienības. Salidojuma programmā bija militārā orientēšanās, alpīnisma un izlūkošanas elementu pielietošana, bruņojuma demonstrācija, šaušana, sporta
spēles, kā arī vakaros jaunsargi varēja klausīties veterānu atmiņu stāstus par dienestu Zemessardzē.
Jaunsargi piedalījās Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas rīkotajā nometnē „Baltais
vilks” u.c. pasākumos, kā arī aicināja pasākumos piedalīties skautus, gaidas un mazpulcēnus.
Veselīga dzīvesveida popularizēšanā un fiziskās sagatavošanas uzlabošanā JIC sadarbojās ar
15 Latvijas orientēšanās klubiem, SIA „Cēsu olimpiskais centrs”, sporta biedrību „Talsu hokeja klubs”.
Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jomā laba sadarbība ir ar biedrībām „Izaicini sevi”,
„Gadsimtu griežos”, „Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem”. Sadarbībā ar šīm biedrībām organizētas
vairākas ekskursijas un nometnes.
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5. JIC 2016. gadā plānotie uzdevumi
• Turpināt kvalitātes vadības sistēmas izstrādi;
• Turpināt izstrādāt kvalifikācijas sistēmu;
• Aktualizēt Jaunsargu mācību paraugprogrammu;
• Jaunsargu fiziskās sagatavotības sistēmas ieviešana;
• Jaunsargu instruktoru darba organizācijas koncepcija;
• Vadlīnijas jaunsargu patriotiskajā un pilsoniskajā audzināšanā;
• Izstrādāt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un ekipējuma
katalogu;
• Darba aizsardzības un drošības pasākumi jaunsargu pasākumos;
• Militārā žurnāla „Tēvijas sargs” mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana;
• Iespieddarbu plāna elektroniskā pieejamība atbildīgajām vienību personālam.
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