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1. JAUNSARDZES UN INFORMĀCIJAS CENTRA DARBĪBAS 

VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS 

1.1 JAUNSARDZES UN INFORMĀCIJAS CENTRA JURIDISKAIS 

STATUSS  

Jaunsardzes un informācijas 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 un informācijas 

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, nodrošināja Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AiM) un Nacionālo 

bruņoto spēku (turpmāk – NBS) aktualitāšu atspoguļošanu audiovizuālā formā dažādos 

medijos 2018.gada pirmajā ceturksnī (ar 2018.gada 01.aprīli funkcija tika nodota AiM) un 

izdeva ikmēneša militāro žurnālu „Tēvijas Sargs” līdz 2018.gada decembrim. 

2018.gada septembrī, pilotprojekta ietvaros, Centrs uzsāka īstenot valsts aizsardzības 

mācības (VAM) trīspadsmit skolās.  

No gada sākuma Centrā bija divi departamenti: Plānošanas un organizācijas 

departaments un Militārās informācijas departaments (turpmāk – MID). Ar 2018.gada 1.aprīli 

MID tika likvidēts.  

2018.gada sākumā tika izveidota jauna struktūrvienība – Centra 5.novada nodaļa.  

 

Centra struktūras shēma uz 2018.gada 1.aprīli 
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1.2 FUNKCIJAS UN UZDEVUMI  

Saskaņā ar Nolikumu Centram ir šādas funkcijas: 

 izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;  

 veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu; 

 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 izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru 

valsts aizsardzības jomā, kā arī pēc AiM vai NBS pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai 

tādus izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un nav noteikta ierobežota 

pieejamība. 

1.3   GALVENIE UZDEVUMI 2018.GADĀ 

 Turpināt 2017. gadā plānoto uzdevumu izpildi: 

 Aktualizēt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un 

ekipējuma katalogu; 

 Aktualizēt normatīvo regulējumu “Noteikumi par jaunsargu instruktoru un jaunsargu 

formas tērpiem, atšķirības zīmēm, zīmotnēm un to nēsāšanas kārtību”; 

 Aktualizēt noteikumus “Drošības noteikumi jaunsargu nodarbībās un pasākumos”; 

 Reorganizēt Centru, atsakoties no liekām funkcijām un uzdevumiem; 

 Izstrādāt VAM mācību līdzekļus; 

 Uzsākt VAM pilotprojektu mācību iestādēs; 

 Organizēt jaunsargu instruktoru augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu; 

 Aktualizēt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmu; 

 Turpināt paaugstināt jaunsargu instruktoru kvalifikāciju; 

 Turpināt Jaunsardzes paplašināšanu, primāri nodrošinot proporcionāli lielāku 

jaunsargu īpatsvaru republikas nozīmes pilsētās. Izveidot Centra 5.novada nodaļu; 

 Turpināt starptautisku sadarbību; 

 Palielināt administratīvo kapacitāti militārās apmācības un kompetences jomā; 

 Sadarbībā ar NBS uzlabot iepirkumu/ loģistikas/ atbalsta sistēmas efektivitāti; 

 Aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu; 
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 Aktualizēt Centra normatīvo bāzi; 

 Racionalizēt Jaunsardzes mācību procesu; 

 Izstrādāt Jaunsardzes sporta koncepciju. 

2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1 VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

  
  N

Nr. 

p.k. 

k 

Finansiālie rādītāji 

2017. gadā 

(faktiskā izpilde 

EUR) 

2018. gadā 

apstiprināts 

likumā EUR 

faktiskā izpilde 

EUR 

1

1. 

 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
6 692 017 5 882 004 5 552 814 

1

1.1. 

 

Dotācijas 6 687 084 5 878957 5 548 226 

1

1.2. 

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
4 933 3 047 4 588 

2

2. 

 

Izdevumi (kopā) 6 684 455 5 543 294 5 548 222 

2

2.1. 

 

Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 977 467 5 658 368 5 362 640 

2

2.1.1. 

 

Kārtējie izdevumi 5 977 467 5 658 368 5 362 640 

2

2.2. 

 

Izdevumi kapitālieguldījumiem 706 988 223 636 185 582 

 

34.programmā izdevumu izpilde 2018.gada 12 mēnešos sastāda 5 477000 EUR, t.sk. 

620000 EUR jaunsargu kustības attīstības organizētiem pasākumiem, 1 807000 EUR 

„Jaunsardzes kustības attīstība” ietvaros inventāra iegādei nodrošinot kvalitatīvu un pilnvērtīgu 

jaunsargu apmācību, 26 000 EUR mācību maksa jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanai. 

Izpildes samazinājums attiecībā pret 2017.gada 12 mēnešiem saistīts ar finansējuma 

samazinājumu materiāli tehnisko līdzekļu un kapitālieguldījumu iegādei. 

Programmā 22.00.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izdevumu izpilde sastāda 

71 000 EUR. Izdevumi, salīdzinot ar 2017.gada pārskata periodu, samazinājušies sakarā ar 

jaunsargu instruktoru (karavīru) izdienas pabalstu izmaksām.   

Microsoft licenču skaits salīdzinoši ar 2017.gadu palika nemainīgs.  
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34.00.00 programmas finansējuma izlietojums: 

 izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem/karavīriem; 

 iekārtotas darba vietas 21 jaunajam darbiniekam; 

 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 2018.gada galveno pasākumu 

plānu; 

 organizēti jaunsargu pašpārvaldes semināri novada nodaļās;  

 nodrošināta jaunsargu dalība Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai veltītā 

militārā parādē; 

 iegādāts datortehnikas aprīkojums;  

 izdots ikmēneša žurnāls „Tēvijas sargs”; 

 segti izdevumi Centra darbiniekiem (jaunsargu instruktoriem) augtākās 

pedagoģiskās izglītības iegūšanai. 
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2.2 MĒRĶU UN UZDEVUMU IZVĒRTĒJUMS   

2.2.1 JAUNSARDZE  

Jaunsardze ir Latvijā lielākā bērnu un jauniešu kustība, kas tiek finansēta no valsts 

budžeta līdzekļiem. Jaunsargu nodarbību pamatā ir aizsardzības ministra apstiprināta interešu 

izglītības paraugprogramma, kas sniedz iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku un no mācībām 

brīvajā laikā attīstīt spējas un talantus, kas noderīgi turpmākajā dzīvē un nodrošina ievirzi 

tālākās karjeras izvēlē. 
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Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īstenota 299 mācību vietās 552 grupās.     

2018.gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojās un jaunsargu mācību procesā iesaistījās 

vairāk kā 8173 bērnu un jauniešu. 2018.gadā jaunsargiem tika organizēti 1575 pasākumi: 267 

nometnes – 7045 dalībnieki; 54 pasākumi sadarbībā ar NBS – 1274 dalībnieki; 237 pārgājieni 

– 4053 dalībnieki; 14 starptautiskie pasākumi – 127 dalībnieki (Igaunija, Lietuva, Zviedrija, 

Lielbritānija); 189 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumi – 3802 dalībnieki; 120 

ekskursijas ‒ 3296 dalībnieki; 408 sporta sacensības, spēles – 6302 dalībnieki; 286 talkas, 

prezentācijas u.c. pasākumi – 3807 dalībnieki. Kopējais pasākumu apmeklētāju skaits  ‒ 

29706.    
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Jaunsargiem bija iespēja piedalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kvalificētu 

speciālistu vadībā. 

 Lai to panāktu, 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. 2018.gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar 

trīs sporta veidu federācijām – Latvijas biatlona federāciju, Latvijas modernās pieccīņas 

federāciju un Latvijas vieglatlētikas savienību. 

Latvijas biatlona federācija organizēja 4 ziemas biatlona sacensības un 4 vasaras 

biatlona sacensības, piedalījās 250 jaunsargi. Latvijas modernās pieccīņas federācija organizēja 

8 sacensības, piedalījās 240 jaunsargi. Latvijas vieglatlētikas savienība organizēja 4 sacensības, 

piedalījās 400 jaunsargi. Lattelecom Rīgas maratonā 2018.gadā piedalījās 50 jaunsargi. 

2018.gadā no 14.jūnija līdz 16.jūnijam Mālpilī notika 3. Jaunsardzes sporta spēles. 

Sporta spēļu mērķis bija veicināt fiziskās sagatavotības un sporta attīstību Jaunsardzē, 

noskaidrot labākās komandas un noteikt spēcīgākos sportistus no jaunsargu vidus. Jaunsargi 

spēlēja strītbolu, volejbolu, minifutbolu, florbolu, orientējās un pārbaudīja spēkus modernajā 

trīscīņā un spēku izturības daudzcīņā (crossfit). Sporta spēlēs piedalījās 306 jaunsargi. 

2018.gadā jaunsargi pirmo reizi atsevišķas komandas sastāvā piedalījās ikgadējā NBS 

spartakiādē. 

Turpinājās Centra un NBS sadarbība ar mērķi organizēt Jaunsargu mācību programmā 

paredzētās praktiskās nodarbības NBS vienībās. NBS savu iespēju robežās piedāvāja 

infrastruktūru praktisko nodarbību un nometņu organizēšanai, kā arī atbalstīja Jaunsardzes 

aktivitātes ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem un personālu. 2018.gadā Centra 5.novada 

nodaļas jaunsargi NBS Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 1.Mehanizētajā 

kājnieku bataljona profesionālā dienesta karavīru vadībā piedalījās NBS mācībās “Namejs 

2018”.  

2018.gadā jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa apguvi pabeidza 189 jaunsargi. Lai 

pārbaudītu zināšanas un praktiskās iemaņas, 4.līmeņa testa nometnē piedalījās 156 jaunsargi,  

153 ieguva apliecību par  jaunsargu programmas apguvi.  

Saeima 2018.gada 7.jūnijā pieņēma lēmumu “Par valsts aizsardzības mācības 

iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā”. Atbilstoši šim lēmumam ar 2024.gadu visās 

vidējās izglītības iestādēs paredzēts ieviest jaunu obligāto mācību priekšmetu – valsts 

aizsardzības mācību (VAM).  
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2018.gadā trīspadsmit skolās, pilotprojekta ietvaros, Centrs uzsāka īstenot VAM 

pilotprojektu 10.klasēs – Kalnu vidusskolā, Tilžas vidusskolā, Alūksnes vidusskolā, Zemgales 

vidusskolā, Skaistkalnes vidusskolā, Jaunjelgavas vidusskolā, Raunas vidusskolā, Kalnciema 

vidusskolā, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā, Staiceles sporta profesionālā 

vidusskolā, Daugavpils 16.vidusskolā, Rīgas 28.vidusskolā un Oskara Kalpaka Liepājas 

15.vidusskolā. 

VAM saturu šobrīd veido četras komponentes: valstiskā audzināšana, līderības un 

saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida 

veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārējās trijās komponentēs.  

VAM pasniedz Centra personāls – jaunsargu instruktori. Lai nodrošinātu, ka mācību 

stundās ikvienā skolā tiek apgūts identisks saturs, jaunsargu instruktori tiek nodrošināti ar 

standartizētiem mācību metodiskajiem līdzekļiem (nodarbību plāni, prezentācijas). 

Darbu aktīvi turpināja Jaunsargu pašpārvalde. 2018.gadā tika veikti grozījumi 

Jaunsargu pašpārvaldes nolikumā un ievēlēta jaunā pašpārvalde, kas aktīvi darbojās sociālajos 

tīklos, regulāri piedalījās pasākumos.  

2018.gadā Centrs turpināja sadarbību ar Baltijas jauniešu radniecīgajām organizācijām– 

“Kodututred”, “Noored Kotkad” (Igaunija), “Šauliu sajunga” (Lietuva), kā arī ar Lielbritānijas 

kadetu organizāciju “Army Cadet Force”, Polijas, Zviedrijas un Ukrainas radniecīgajām 

organizācijām, kā rezultātā jaunsargi un minēto organizāciju jaunieši tikās 14 starptautiskos 

pasākumos un nometnēs. Uzsāktas sarunas par iespējamu sadarbību ar Itālijas pārstāvēto 

jauniešu kadetu organizāciju “Segreteria Boot Academy”. 
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2018.gada 16.martā AiM tikās Baltijas jaunsargu organizāciju – “Jaunsardze” (Latvija), 

“Kodututred”, “Noored Kotkad” (Igaunija), “Šauliu sajunga” (Lietuva) vadītāji un pārstāvji, kā 

arī Polijas Aizsardzības ministrijas “ProDefense” departamenta vadība. 

Tikšanās laikā tika parakstīts protokols par sadarbību un kopējiem projektiem 2019.gadā. 

Nozīmīgākais Centra starptautiskais pasākums 2018.gadā norisinājās no 13.augusta līdz 

17.augustam Mālpils sporta centrā – starptautiskā vasaras nometne “Baltic Guard 2018”, kurā 

piedalījās jaunsargi un radniecīgas jauniešu organizācijas no Baltijas valstīm, Lielbritānijas, 

Polijas un Ukrainas. Nometnē piedalījās 130 pusaudži un jaunieši vecumā no 14 līdz 19 

gadiem. Nometnes mērķis bija piedāvāt daudzveidīgas un kvalitatīvas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, lai veicinātu starpvalstu sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī 

attīstītu līdera prasmes jauniešiem. 

2018.gadā Centrs turpināja sadarbības projektu, organizējot atpūtas un sporta 

nometni Ukrainas Bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērniem, kuri 

viesojās Saldus tehnikumā. Divdesmit pieciem karavīru bērniem tika organizētas  kopējās 

ekskursijas ar jaunsargiem pa Kurzemi, kuru laikā bērni iepazina Latvijas kultūru un 

tradīcijas. 
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2.2.2 MILITĀRĀS INFORMĀCIJAS ATSPOGUĻOŠANA 

Militārās informācijas nodaļa nodrošināja militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” izdošanu un 

nozares iespieddarbu maketēšanu. Žurnālā tika sniegta informācija par AiM un NBS darbu, 

Latvijas dalību NATO, valsts politiku un likumdošanu aizsardzības jomā, Latvijas karavīra tēla 

veidošanos sabiedrībā, NBS kaujas spēju attīstību un kiberdrošību, Jaunsardzes devumu 

Latvijas valsts aizsardzībā, armijas vēsturi u.c. tematiem.  

Aizvadītajā gadā izdoti 12 žurnāla „Tēvijas Sargs” numuri, kuru kopējā tirāža bija 62 

000 eksemplāru. Žurnāla izdošana tika pārtraukta 2018.gada decembrī. 
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2018.gada 1.ceturknī MID Audiovizuālās nodaļas (turpmāk – AVN) filmēšanas grupa 

veikusi filmēšanas, kā rezultātā tika sagatavoti video sižeti par Latvijas aizsardzības nozarei 

aktuālām tēmām.  

Fotogrāfi veica fotografēšanas dažādos pasākumos, tajā skaitā: fiksējot AiM un NATO 

politiskās aktualitātes; civilmilitāro sadarbību un atbalstu sabiedrībai; vēstures atceres un 

ceremoniālos pasākumus; Jaunsardzes un skolu jaunatnes aktivitātes; sporta un kultūras 

pasākumus. 

3.  PERSONĀLS 

2018.gadā Centrā bija 155 amata vietas (t.sk. 1 ierēdņa amata vieta), taču kopējais 

nodarbināto skaits vidēji bija 169, jo 46 darbinieki strādāja nepilnu slodzi.  

2018.gadā darba tiesiskās attiecības Centrā pārtrauca 53 darbinieki, bet uzsāka 60 

darbinieki, kā arī 17  profesionālā dienesta karavīri pārvietoti uz Centru dienesta turpināšanai. 

 

             

 

  

 
  
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

   

   

 

 
 

          
         

          

           

           

           

           

           

 

 
 

         

           

116; 69% 

15; 9% 

15; 9% 

23; 13% 

Nodarbināto izglītība 

augstākā 1.līmeņa augstākā vidējā profesionālā vidējā

137; 81% 

32; 19% 

Nodarbināto skaits 

Darbinieki Karavīri
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            Pamatojoties uz aizsardzības ministra 2017.gada 11.jūlija pavēli Nr.112 “Par 

jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmas apstiprināšanu”, ir apstiprināta jauna jaunsargu 

instruktoru kvalifikācijas sistēma, ar mērķi pilnveidot un nodrošināt vienotas prasības 

attiecībā uz jaunsargu instruktoru profesionālo kompetenci.  

2018.gadā tika organizēti jaunsargu instruktoru mācību semināri, kuros  instruktori 

apguva teorētiskos un praktiskos šaušanas tehnikas mācīšanas pamatprincipus, normatīvos 

aktus un drošības noteikumus, nodarbību sagatavošanas un vadīšanas metodiku, kā arī citas 

darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

Lai plānotajā kārtībā ieviestu VAM,  tika atbalstīta 14 jaunsargu instruktoru izglītības 

iegūšana, kompensējot mācību izdevumus par augstākās pedagoģiskās izglītības ieguvi, 

tādējādi nodrošinot ilgtermiņa risinājumu šī priekšmeta skolotāju izglītības īstenošanai. 

            Nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas tika pilnveidotas Valsts 

administrācijas skolas, Valsts izglītības satura centra un citu mācību iestāžu organizētajos 

kursos un semināros, kā arī darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos. 

Nodrošinot Valsts pārvaldes cilvēkresursu koncepcijā noteiktos mērķus, Centra 

darbiniekiem tika noteikti ikgadējie sasniedzamie mērķi un veicamie uzdevumi, kā arī tika 

veikta darba izpildes novērtēšana. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1.  PASĀKUMI SABIEDRĪBAS VIEDOKĻA IZZINĀŠANAI 

Informācija par iestādi, Jaunsardzes kustības mācību programmu, VAM un citas 

aktualitātes tika ievietotas internetā – Centra mājaslapā www.jic.gov.lv. Informācija par 

iestādes publiskajiem pakalpojumiem bija atrodama arī portālos www.sargs.lv un 

www.latvija.lv. 

2018.gadā  tika apstiprināts Centra stratēģiskās komunikācijas un galveno pasākumu 

publicitātes plāns, kurā bija norādīti informēšanas pasākumi, kas tika veikti katra pasākuma 

ietvaros, kā piemēram, veidoti video sižeti, foto reportāžas, veidotas ziņas gan pirms, gan pēc 

pasākuma, kuras tika ievietotas Centra  mājaslapā un sociālajos tīklos.  

Veicinot tiešo komunikāciju starp jaunsargiem, sabiedrību un Centru, kā arī sekmējot 

nepastarpinātas informācijas iegūšanu par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, 

rezultātiem un citiem jautājumiem, tika izveidoti Jaunsardzes konti sociālās saziņas tīklos ar 

nosaukumu „Jaunsardze”. Jaunsardzei ir konti piecos sociālajos tīklos – facebook.com, 

draugiem.lv, twitter.com, youtube.com, flickr.com. 

 2018.gada statistikas rādītāji liecina, ka gan Centra mājas lapā, gan Jaunsardzes 

sociālajos tīklos apmeklējumu skaits un sekotāji bija ar kāpjošu tendenci. Vidējais 

apmeklējumu skaits mēnesī Jaunsardzes oficiālajai mājaslapai – www.jic.gov.lv  bija 

ievērojami pieaudzis – 2018.gada 1.pusgadā  4773 apmeklējumi, 2018.gada 2.pusgadā 11594 

apmeklējumi.  

Notika aktīva sadarbība un komunikācija ar masu medijiem, popularizējot Jaunsardzes 

aktivitātes, notikumus un pasākumus. Regulāri tika sūtītas preses relīzes par Jaunsardzes 

aktualitātēm, sniegtas intervijas un sūtīti aicinājumi medijiem atspoguļot dažādus Jaunsardzes 

pasākumus. Tika izvērtēti komunikācijas kanāli atbilstoši Centra izstrādātajam stratēģiskās 

komunikācijas plānam. Lai sasniegtu mērķauditoriju, tika noslēgti pakalpojumu līgumi par 

raidījumu un informatīvu sižetu veidošanu, kuros tika atspoguļots jaunsargu mācību process, 

apgūstamie mācību bloki un jaunsargu pasākumu norise.  

2018.gadā tika izstrādāti desmit informatīvi izglītojoši sižeti, raidījuma “Mēs ar brāli 

kolosāli” ietvaros. Sižeti tika veidoti kā vienots stāsts par bērnu – Ievas un Emīla – ciemošanos 

Jaunsardzē un jaunu prasmju apgūšanu. Sižeti  tika atspoguļoti Latvijas reģionu televīzijā un 

ievietoti Jaunsardzes mājas lapā, kā arī tika publicēti gan Jaunsardzes, gan raidījuma “Mēs ar 

brāli kolosāli” sociālajos tīklos. 

http://www.jic.gov.lv/
http://www.sargs.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.jic.gov.lv/
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Sadarbībā ar “Filmu studiju Jūra” tika izstrādāts četru raidījumu cikls par Jaunsardzē 

nozīmīgiem pasākumiem – 4.līmeņa nometne, sporta spēles, “Baltic Guard 2018” un valsts 

aizsardzības mācības ieviešana skolās.  

Jau tradicionāli, 2018.gada februārī, Centrā tika rīkota „Ēnu diena”, kurā tika aicināti 

skolēni piedalīties un, ēnojot Centra direktoru vai Centra novadu nodaļu vadītājus, uzzināt 

vairāk par Centra darbību un Jaunsardzes kustību. 

4.2.  SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 

Centrs 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.  

2018.gadā ievērojamākais pasākums bija “Latvijas karavīrs laikmetu griežos”, ko 

organizēja Latvijas ģenerāļu klubs, kas notika Valkā 1. un 2. novembrī. Pasākumā tikās vairāk 

kā 200 jaunieši  no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām - Jaunsardzes, biedrības “Skautu 

un gaidu centrālā organizācija”, biedrības “Latvijas mazpulki”,  kā arī Valkas novada skolu 

jaunieši un jaunieši no Jaunsardzes sadraudzības organizācijām Igaunijā un Lietuvā. Jaunieši 

piedalījās orientēšanās sacensībās ar kontrolpunktiem Valkas un Valgas teritorijā. Valkas 

pilsētas kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā norisinājās sarunas ar pārstāvjiem no 

biedrības “Latvijas Ģenerāļu klubs” un starptautisko militāro operāciju dalībniekiem, kā arī 

tika apbalvoti gan orientēšanās un citu aktivitāšu, gan radošo darbu konkursa “Karavīrs starp 

mums” uzvarētāji. Pasākums noslēdzās ar svinīgu lāpu gājienu uz Brāļu kapiem, kur notika 

piemiņas brīdis pie pieminekļa 1919.gada brīvības cīņās kritušiem, kā arī svinīgā lāpu – 

gaismas nodošanas ceremonija Latvijas novadiem.  

Jaunsardze sadarbojas ar biedrību „Latvijas Zaļā Josta”, kuras misija ir veicināt videi 

draudzīgas apziņas attīstību visā sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū.  

2018.gadā pasākums “Par tīru Latviju” notika 25.maijā AS “Latvijas valsts meži” dabas parkā 

Tērvetē. Pasākumā vienuviet ar plašu vides izglītības programmu dažādām vecuma grupām 

piedalījās vairāk nekā 80 dažādas meža un vides organizācijas, uzņēmumi un institūcijas, tajā 

skaitā arī Jaunsardze.  

Pāvests Francisks 2018.gadā no 22.septembra līdz 25.septembrim apmeklēja Baltijas 

valstis un 24.septembrī viesojās Latvijā. Pāvesta Franciska vizītes laikā Aglonā kā brīvprātīgie 

darbojās divsimts Latgales jaunsargi.  
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5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2019. GADĀ 

 Turpināt 2018.gadā uzsāktos uzdevumus: 

 Aktualizēt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un 

ekipējuma katalogu; 

 Turpināt reorganizēt Centra, atsakoties no liekām funkcijām un uzdevumiem; 

 Turpināt realizēt valsts aizsardzības mācību (VAM) izglītības iestādēs; 

 Organizēt jaunsargu instruktoru augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu; 

 Aktualizēt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas sistēmu; 

 Turpināt paaugstināt jaunsargu instruktoru kvalifikāciju; 

 Turpināt starptautisku sadarbību; 

 Sadarbībā ar NBS uzlabot iepirkumu/ loģistikas/ atbalsta sistēmas efektivitāti; 

 Aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu; 

 Turpināt aktualizēt Centra normatīvo bāzi. 

 Izstrādāt/aktualizēt  Jaunsargu interešu izglītības programmu; 

 Stiprināt Jaunsardzi novados, kur lielāks bērnu skaits; 

 Pilnveidot normatīvo  aktu regulējumu  bērnu un jauniešu izglītošanai valsts 

aizsardzības jomā. 

 

 


