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1.
JAUNSARDZES
RAKSTUROJUMS
1.1

CENTRA

DARBĪBAS

VISPĀRĪGAIS

JAUNSARDZES CENTRA JURIDISKAIS STATUSS

Jaunsardzes centrs (turpmāk – Centrs (attiecīgajā locījumā)) ir aizsardzības ministra
pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr. 1419 „Jaunsardzes centra nolikums” (turpmāk – Nolikums).
Centra darbu vada direktors. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.
Centrs izglītoja jaunatni valsts aizsardzības jomā, īstenojot Jaunsargu mācību
paraugprogrammu un Valsts aizsardzības mācību (turpmāk – VAM).
Pārskata periodā Centrā bija viens departaments: Plānošanas un organizācijas
departaments ar trīs nodaļām (Plānošanas nodaļa, Nodrošinājuma nodaļa un Administratīvā
nodaļa) un piecas novada nodaļas.

1.2

FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

Saskaņā ar Nolikumu Centram ir šādas funkcijas:
• izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
• veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
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• īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā.
Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Centrs veic šādus uzdevumus:
• organizē un nodrošina jauniešu mācību procesu valsts aizsardzības jomā;
• sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus un citus
pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
• sagatavo metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts
aizsardzības jomā.
1.3

GALVENIE UZDEVUMI 2020.GADĀ

• Turpināt 2019.gadā uzsāktos uzdevumus;
• ieviest aizsardzības ministra apstiprinātu jaunsargu interešu izglītības programmu;
• uzsākt jaunas jaunsargu interešu izglītības programmas, kas paredzēta trīs apmācību
līmeņiem un pamatskolas vecuma bērniem, izstrādi;
• izvērtēt VAM īstenošanas procesu, pilnveidojot mācību programmu, paralēli kāpinot
VAM apmācāmo skaitu;
• turpināt sadarbību ar LSPA attiecībā uz jaunas studiju programmas "Veselība, fiziskā
aktivitāte un drošība", kurā tiks iekļauts specifisks modulis "Valsts aizsardzības mācība",
izveidošanu un licencēšanu;
• organizēt informatīvās kampaņas ar mērķi popularizēt VAM pasniedzēja profesiju;
• nodrošināt jaunsargu instruktorus ar standartizētiem mācību metodiskajiem
līdzekļiem (nodarbību plāniem, prezentācijām);
• turpināt atbalstīt jaunsargu instruktoru augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu;
• aktualizēt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un
ekipējuma katalogu;
• aktualizēt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmu;
• sadarbībā ar NBS uzlabot iepirkumu/ loģistikas/ atbalsta sistēmu;
• pilnveidot normatīvo aktu regulējumu bērnu un jauniešu izglītošanai valsts
aizsardzības jomā.
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
2.1

VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS

N
Finansiālie rādītāji

apstiprināts
likumā EUR

faktiskā izpilde
EUR

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

7 303 276

7 724 913

6 581 299

Dotācijas

7 302 104

7 721 866

6 581 299

1Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
2
Izdevumi (kopā)

1 172

3 047

0

7 347 628

7 724 913

6 581 299

k
1
1.
1
1.1.
1.2.
2.

2

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

6 682 364

7 679 627

6 499 958

2

Kārtējie izdevumi

6 648 807

7 679 627

6 499 958

2

Izdevumi kapitālieguldījumiem

654 470

45 286

81 341

2.1.
2.1.1.
2.2.

2020. gadā

2019. gadā
(faktiskā izpilde
EUR)

Nr.
p.k.

34.00.00 programmas finansējuma izpilde 2020. gada 12 mēnešos sastāda 6 394 000
EUR, t.sk. 406 000 EUR jaunsargu kustības attīstības organizētiem pasākumiem, 2 300 000 EUR
“Jaunsardzes kustības attīstība” ietvaros inventāra iegādei, nodrošinot kvalitatīvu un pilnvērtīgu
jaunsargu apmācību, 170 000 EUR mācību maksa jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanai.
Izpildes samazinājums attiecībā pret 2019. gadu 12 mēnešiem saistīts ar ārkārtas
situācijas COVID-19 ieviešanu.
Programmā 22.00.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izpilde sastāda 106 000
EUR. Microsoft licenču skaits salīdzinoši ar 2019. gadu ir palielinājies, jo ir palielinājies
darbinieku skaits. Izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir palielinājušies sakarā ar
jaunsargu instruktoru (karavīru izdienas pabalstu izmaksām).
34.00.00 programmas finansējuma izlietojums:
• izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem/karavīriem;
• Jaunsardzes kustības attīstības nodrošināšanai, iegādāti materiāltehniskie līdzekļi
jaunsargu mācību procesam;
• nodrošināta jaunsargu veselības aprūpe, t.sk., vakcinācija pret ērču encefalītu;
• nodrošināta kiberjaunsargu apmācība;
• organizēti jaunsargu pasākumi saskaņā ar Centra 2020.gada galveno pasākumu plānu;
• organizēti jaunsargu pašpārvaldes semināri novada nodaļās;
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• segti izdevumi Centra darbiniekiem augtākās pedagoģiskās izglītības iegūšanai.
2.2

MĒRĶU UN UZDEVUMU IZVĒRTĒJUMS

2.2.1

JAUNSARDZE

Bērni un jaunieši, vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam, darbojas brīvprātīgā kustībā
"Jaunsardze", kuras mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā un veicināt tās pilsonisko
apziņu un patriotismu. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība.
Līdz ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu arī interešu izglītībā bērni un
jaunieši attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties
atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī
fiziskās spējas. Lai izveidotos saliedēta, noturīga pret ārējo ietekmi un kritiskā situācijā
mobilizēties spējīga sabiedrība, vajadzīga ikviena sabiedrības locekļa izpratne par savu lomu,
pienākumiem un tiesībām ārkārtas situācijās, kā arī sagatavotība pieņemt lēmumus un rīkoties
ļoti mainīgos apstākļos.
Šīs kompetences iegūstamas un pamatā attīstāmas ģimenē un skolā, sākot no agras
bērnības, kā arī dažādās ārpusskolas nodarbībās, tostarp darbojoties lielākajā Latvijas bērnu un
jauniešu militārās ievirzes kustībā – Jaunsardzē. Jaunsardzes centrs izglīto jaunatni valsts
aizsardzības jomā, īstenojot Jaunsargu mācību programmu. Mācību procesu Jaunsardzē organizē
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam mācību gadam. Programmas apguve notiek 8 mācību
gadus, kuri sakārtoti secīgos 4 līmeņos, katra līmeņa apgūstamais laiks – divi mācību gadi.

2019.gadā tika aktualizēta Jaunsargu interešu izglītības programma un 2020.gada
septembrī tika uzsākta šīs programmas īstenošana. Ieviešot kvalitatīvu jaunsargu apmācības
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īstenošanas programmu, ievērojot izglītojamo vecumposmus, skaidri nosakot katram
vecumposmam atļautos nodarbību veidus un apgūstamo prasmju secīgumu, par prioritāru
prasību nodarbību organizēšanā nosakot drošību, tika izstrādāti nodarbību plāni katram līmenim.
Jaunsargu interešu izglītības programma tika īstenota 283 mācību vietās 596 grupās.
2020. gada nogalē Jaunsardzē iesaistījās un programmu apguva 6125 jaunsargi.
2020.gadā jaunsargiem tika organizēti 2103 pasākumi, kuros kopā piedalījās 30902
dalībnieki:
371 nometnes – 5217 dalībnieki;
464 pārgājieni – 5370 dalībnieki;
8 starptautiskie pasākumi – 103 dalībnieki;
189 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi – 3943 dalībnieki;
167 ekskursijas ‒ 2669 dalībnieki;
189 sporta sacensības, spēles – 3633 dalībnieki;
21 militarizētās šķēršļu joslas – 367 dalībnieki;
267 paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbības, šaušanas ar mazkalibra ieročiem –
4425 dalībnieki;
427 citi pasākumi – 5175 dalībnieki.

2020.gada 5.decembrī tika ievēlēta 5.Jaunsargu pašpārvalde. Pašpārvaldes darbības
mērķis ir panākt jaunsargu un Centra interešu saskaņošanu, jaunsargu aktīvu iesaistīšanos
patriotiskās audzināšanas un mācību procesā, kā arī sabiedriskā darba organizēšanā. Jaunsargu
pašpārvalde aktīvi darbojās sociālajos tīklos, prezentēja Jaunsardzi dažādos pasākumos.
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Jaunsargu pašpārvaldei tika organizēti semināri, kuru galvenais uzdevums ir sniegt informāciju
par Jaunsardzes aktualitātēm, attīstīt līderību, uzlabot informācijas apriti starp jaunsargiem.
2020.gadā Centrs organizēja sadarbību ar sporta federācijām, sporta skolām un
pašvaldībām, iespēju robežās nodrošinot jaunsargus ar sporta veidam nepieciešamo specifisko
ekipējumu un atbalstot jauniešu dalību sacensībās.
Jaunsargiem bija iespēja piedalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kvalificētu
speciālistu vadībā, kā arī pārbaudīt savas prasmes orientēšanās sacensībās “Rogaining”.
2020.gadā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Latvijas biatlona federāciju, kur divās
organizētās biatlona sacensības, piedalījās 139 jaunsargi.
Tradicionāli, kā ik katru gadu, norisinājās “Vējiņa kauss”, kurā piedalījās 70 jaunsargi.
Jaunsargiem bija iespēja piedalīties Nacionālo bruņoto spēku Baltijas karavīru ziemas sporta
spēlēs. Tajās piedalījās 20 jaunsargi un uzrādīja labus rezultātus.
Cieša sadarbība Centram ir ar Nacionāliem bruņotiem spēkiem (turpmāk - NBS), lai
organizētu Jaunsargu mācību programmā paredzētās praktiskās nodarbības. NBS savu iespēju
robežās piedāvā infrastruktūru praktisko nodarbību un nometņu organizēšanai, kā arī atbalsta
Jaunsardzes aktivitātes ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un personālu. Sadarbībā ar NBS tiek
mērķtiecīgi organizēta jaunsargu instruktoru apmācība.
2020. gadā Centrs turpināja sadarbību ar radniecīgajām jauniešu organizācijām –
“Kodututred”, “Noored Kotkad” (Igaunija), “Šauliu sajunga” (Lietuva), “Army Cadet Force”
(Lielbritānija). Starptautiskā sadarbība tika organizēta arī ar aizsardzības nozares pārstāvjiem no
Zviedrijas, Polijas un Itālijas. Tika noslēgts ikgadējais starptautiskās sadarbības protokols starp
piecām sadarbības organizācijām. Sadarbības mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un
pieredzes apmaiņu, kā arī attīstīt jauniešos līdera prasmes.
Saskaņā ar aizsardzības ministra 2017.gada 11.jūlija pavēli Nr.112 “Par jaunsargu
instruktoru kvalifikācijas sistēmas apstiprināšanu", lai veiktu jaunsargu instruktoru apmācību
saskaņā ar apstiprināto kvalifikācijas kursu saturu, Centrs 2020.gadā organizēja divus jaunsargu
instruktoru seminārus un koordinēja instruktoru profesionālās kvalifikācijas celšanu.
Jaunsargu instruktori apmeklēja kursus, kas nepieciešami jaunsargu instruktora amata pildīšanai:
•

Jaunākā instruktora kurss vai Kareivja speciālista kurss un Instruktora speciālista kurss;

•

"B" 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā, kuriem nav augstākā pedagoģiskā
izglītība;

•

Stacionārās kaujas šaušanas ar mazkalibra ieročiem nodarbību sagatavošanas un
vadīšanas kurss;

•

Nometņu vadītāju kurss;

• Paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss;
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•

Paplašinātās pirmās palīdzības apmācības programma;

•

Lauka kaujas iemaņu nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss;

•

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

•

Minimālas higiēnas prasības uzņēmumā kurss;

•

Sporta tūrisms.

2020.gada janvāra seminārā tika iekļauts mācību moduļi - aktuālas tēmas darbā ar bērniem
un jauniešiem, nodrošinot instruktoru tālākizglītību un profesionālo pilnveidi. Programmas
piedāvājums tika veidots saskaņā ar jaunās Jaunsargu interešu izglītības programmas ieviešanas
noteiktajiem mērķiem, izmantojot daudzveidīgas mācību formas.
Šāda veida apmācības tika īstenotas pirmo reizi. Mācīšanās procesā, instruktori tika motivēti
izmantot līdzšinējo pieredzi, izteikt viedokļus, veidot dialogus un apgūt jaunu pieredzi. Mācību
procesā uzmanība tika pievērsta patstāvīgam/grupu darbam, liekot uzsvaru uz zināšanu, prasmju
praktisko pielietojumu. Instruktoru paškontrolei lektori bija sagatavojuši dažādus praktiskos
uzdevumus, kas ļāva pārliecināties par instruktoru izpratni par apgūstamo tēmu.
2020.gadā jaunsargu instruktori turpināja iegūt augstāko izglītību Latvijas augstskolās:
•

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā studēja 43 Centra jaunsargu instruktori un
darbinieki;

•

Citās augstskolās – 9 jaunsargu instruktori.
2020.gada 3. decembrī tika pieņemts likums "Par valsts aizsardzības mācību un

Jaunsardzi", ar kuru noteikts, kā tiek organizēta kustība “Jaunsardze”, kā arī ieviests jauns
mācību priekšmets vidējās izglītības pakāpē – valsts aizsardzības mācība.

2.2.2. VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBA
Valsts aizsardzības mācība ir mācību priekšmets vidējās izglītības pakāpē un tā saturu
nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Apgūstot plānotos skolēnam sasniedzamos
rezultātus Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā un Sociālā un pilsoniskā
mācību jomā, valsts aizsardzības mācība (turpmāk – VAM) attīsta šādas kompetences:
pilsoniskās apziņas veidošana un patriotiskā audzināšana; valsts aizsardzības prasmju attīstīšana;
līderības un saliedētības attīstīšana; veselīga dzīvesveida popularizēšana un fizisko spēju
uzturēšana. Valsts aizsardzības mācība ir moderna atbilde uz mūsdienu izaicinājumiem, un tajā
uzsvars nav likts tikai uz militārajām pamat-zināšanām, bet arī līderības veicināšanu, kritiskās
domāšanas attīstīšanu, vēstures jautājumu padziļinātu izzināšanu. Savukārt lauka kaujas
iemaņas, izdzīvošanas prasmes, orientēšanās un māka apieties ar karti ir vitāli svarīgas zināšanas
arī visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.
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Izpildot Saeimas 2018.gada 07.jūnija lēmumu “Par valsts aizsardzības mācības
iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā”, līdz 2020.gada maijam Centrs sadarbībā ar
pirmajām 13 iesaistītajām izglītības iestādēm no visas Latvijas, īstenoja valsts aizsardzības
mācības pilotprojektu, to noslēdzot sasniegto rezultātu izvērtēšanas sanāksmē 2020.gada
septembrī. Pilotprojekts ietvēra divus mācību gadus un divas vasaras brīvprātīgas nometnes. Tā
laikā Jaunsardzes centrs testēja mācību gada nodarbību saturu, nometņu nodarbību saturu,
Jaunsardzes centra un izglītības iestāžu sadarbības procesus.
Centrs pilotprojekta laikā organizēja izvērtējuma seminārus gan instruktoriem, gan
iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvjiem un Izglītības un zinātnes ministrijas mācību priekšmeta
ieviešanas koordinatoriem.
2020.gada septembrī atbildīgās ministrijas saskaņoja valsts aizsardzības mācības
specializētā kursa programmas paraugu vispārējai vidējai izglītībai, kas tika publicēts vietnē
Skola2030 Mācību resursu krātuvē. Programmas paraugs atspoguļo 2019.gada 3.septembra
ministru kabineta noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” specializētajam kursam
noteiktos sasniedzamos rezultātus, kā arī atbalsta ministru kabineta informatīvā ziņojumā “Par
valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027.gadā” ietvertās
nostādnes.

2020. gada 1.septembrī VAM kursa 1.mācību gadu uzsāka īstenot 58 izglītības iestādēs.
Mācību procesa īstenošanā tika iesaistīts 51 jaunsargu instruktors. Šo priekšmetu uzsāka apgūt
1370 skolēnu. Savukārt VAM kursa 2. mācību gadu turpināja apgūt 50 izglītības iestādēs un šo
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priekšmetu apguva 720 skolēns. Mācību procesa īstenošanu nodrošināja 41 jaunsargu
instruktors.
2020.gada vasaras mēnešos VAM kursa 1. un 2. mācību gada skolēniem bija iespēja
brīvprātīgi piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kur praksē tika nostiprināts VAM kursa
ietvaros apgūtais un uzlabota fiziskā sagatavotība.
VAM 1.mācību gada nometne notika no 29.06. līdz 12.07.2020. Tajā piedalījās 73
skolēni.
VAM kursa 2.mācību gada nometne notika no 22.07. līdz 03.08.2020. Tajā piedalījās 41
skolēns. Nometnes dalībnieku skaitā bija 25 pilngadīgi un 16 nepilngadīgi skolēni.
Nometnes ietvaros uzmanība tika pievērsta dažādām motivācijas formām, līdera īpašību
attīstīšanai praktisko uzdevumu laikā un militārās vadības elementu izmantošana, kā arī kontaktu
ar vienaudžiem veidošanai. Nometnes praktisko nodarbību laikā dalībnieki apguva ieroču
mācību, šaušanas mācību, ierindas mācību, sakaru mācību, militāro topogrāfiju un lauka kaujas
iemaņas.

3. PERSONĀLS
2020.gadā Centrā bija 193 amata vietas (t.sk. 3 ierēdņa amata vietas), vidējais
nodarbināto skaits bija 179, 35 darbinieki strādāja nepilnu darba slodzi.
Jaunsardzes centra 2020.gada publiskais pārskats
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2020.gadā darba tiesiskās attiecības Centrā pārtrauca 33 darbinieki, bet darbu uzsāka 45
darbinieki.

Karavīri; 47; 24%

Darbinieki; 146; 76%

Darbinieki

Karavīri

Darbinieku vecums
26; 14%

11; 6%
35; 20%

52; 29%
55; 31%

60-69 gadi

50-59 gadi

40-49 gadi
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Personāla dzimuma sadalījums

51; 28%

128; 72%

sievietes

vīrieši

Nodarbināto izglītība
24; 13%
16; 9%
12; 7%
127; 71%

augstākā

1.līmeņa augstākā

vidējā profesionālā

vidējā

2020.gadā jaunsargu instruktori turpināja iegūt augstāko izglītību Latvijas augstskolās:
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā studēja 43 Centra jaunsargu instruktori un darbinieki;
citās augstskolās – 9 jaunsargu instruktori.
Saskaņā ar aizsardzības ministra 2017.gada 11.jūlija pavēli Nr.112 “Par jaunsargu
instruktoru kvalifikācijas sistēmas apstiprināšanu", lai veiktu jaunsargu instruktoru apmācību
saskaņā ar apstiprināto kvalifikācijas kursu saturu, Centrs 2020.gadā organizēja divus jaunsargu
instruktoru seminārus un koordinēja instruktoru profesionālās kvalifikācijas celšanu. 2020.gada
janvāra seminārā tika iekļauts ABC bloks - aktuālas tēmas darbā ar bērniem un jauniešiem,
nodrošinot instruktoru tālākizglītību un profesionālo pilnveidi.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
4.1. PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI
Centra ārējā komunikācija tiek organizēta atbilstoši iestādes mērķiem un uzdevumiem.
Informācija par Centru, Jaunsardzes kustību, VAM un citas aktualitātes tiek ievietotas Centra
mājaslapā www.jc.gov.lv. Informācija par iestādes publiskajiem pakalpojumiem ir atrodama arī
portālos www.sargs.lv un www.latvija.lv.
Veicinot tiešo komunikāciju starp jaunsargiem, skolēniem, kuri apgūst VAM, sabiedrību
un Centru, kā arī sekmējot nepastarpinātas informācijas iegūšanu par Jaunsardzes uzdevumiem,
to izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem jautājumiem, Centrs pārvalda kontus sešās sociālās
tīklu platformās – facebook.com, draugiem.lv, twitter.com,www.instagram.com, youtube.com,
flickr.com. Sociālie tīkli sniedz papildus iespēju veiksmīgi realizēt Centra izvirzītos mērķus,
informējot par aktualitātēm un atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem.
Saskaņā ar Centra stratēģiskās komunikācijas plānu, tika veidoti video sižeti, foto
reportāžas, kā arī veidotas ziņas gan pirms, gan pēc pasākuma, kuras tika ievietotas Centra
mājaslapā un sociālajos tīklos.
2020.gadā notika aktīva sadarbība un komunikācija ar masu mediju pārstāvjiem, veicinot
korektas informācijas atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos un popularizējot Centra aktivitātes un
pasākumus. Regulāri tika sūtītas preses relīzes par Centra aktualitātēm, sniegtas intervijas un
sūtīti aicinājumi medijiem atspoguļot dažādus Centra pasākumus.
2020.gadā tika izvērtēti komunikācijas kanāli atbilstoši Centra izstrādātajam stratēģiskās
komunikācijas plānam. Lai sasniegtu mērķauditoriju, tika noslēgti pakalpojumu līgumi par
reklāmas kampaņas veidošanu “Kļūsti par jaudīgāko skolotāju”, kuras mērķis bija aicināt
interesentus studēt, lai kļūtu par VAM skolotāju. Tāpat tika veidoti raidījumi un informatīvi
sižeti, kuros tika atspoguļots jaunsargu un VAM nodarbību process, kā arī Centra organizēto
pasākumu norise, tai skaitā VAM nometnes 10. un 11. klašu skolēniem.
Pārskata periodā Centrs organizēja dažādas sabiedrības informēšanas aktivitātes, tai
skaitā informatīvās prezentācijas skolās, piedalījās pašvaldību organizētajos pasākumos, kā arī
organizēja informatīvas sanāksmes izglītības iestāžu pārstāvjiem par VAM ieviešanu.
4.2. SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
2020. gadā noslēdzās pasākumu cikls “Latviešu karavīrs laikmeta griežos”, kas 10 gadu
garumā tika rīkots ar mērķi veidot jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18.
novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrot armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan
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mūsdienās. Šis pasākums notika sadarbībā ar tādām organizācijām kā “Latvijas Skautu un gaidu
centrālā organizācija”, biedrībām “Latvijas Mazpulki” un “Ģenerāļu klubs”.
2020. gada 12. janvārī Viļņā, Lietuvā jaunsargi piedalījās piemiņas skrējienā par godu
1991. gada janvārī bojā gājušajiem barikāžu dalībniekiem. Šajā skrējienā savu dalību bija
pieteikuši vairāk nekā 6000 dalībnieku no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas.
Lai veicinātu Jaunsargu un valsts aizsardzības mācības izglītojamo zināšanas un izpratni
pilsoniskās līdzdalības jautājumos, tika organizēti sadarbības pasākumi/nodarbības ar atsevišķu
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Jaunsargi kopā ar jaunsargu instruktoriem piedalījās jauniešu un bērnu vasaras nometnēs,
ar mērķi iepazīstināt nometņu dalībniekus ar kustību “Jaunsardze” un tās piedāvātajām
aktivitātēm.
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5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2021. GADĀ
• turpināt 2020.gadā uzsāktos uzdevumus;
• izveidot Jaunsardzes centra struktūru, kas atbilstu iestādei noteiktā mērķa un funkciju
sekmīgai izpildei;
• izstrādāt vai aktualizēt iekšējos un ārējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts
aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā noteikto;
• izstrādāt jaunsargu interešu izglītības programmu, kas paredzēta trīs mācību līmeņiem
un pamatskolas vecuma bērniem;
• organizēt VAM tālmācības satura izstrādi un ieviešanu;
• turpināt jaunsargu instruktoru rekrutēšanas procesus, kāpinot jaunsargu instruktoru
skaitu;
• izvērtēt VAM un Jaunsardzes īstenošanas procesu t.sk. jaunsargu instruktoru optimālo
darba slodzi;
• pilnveidot VAM mācību programmu, paralēli kāpinot VAM apmācāmo skaitu;
• īstenot VAM nometnes sadarbībā ar NBS personālu;
• turpināt atbalstīt darbinieku augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu;
• aktualizēt un īstenot jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmu;
• organizēt līgumu slēgšanu ar pašvaldībām pēc teritoriālās reformas un pašvaldību
vēlēšanām;
• organizēt dokumentu aprites procesus digitālā veidā, iespēju robežās;
• uzsākt materiāli tehnisko līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un
iepirkumu centra bilancē.
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