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1. Pamatinformācija 

 

1.1. Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs (turpmāk – Centrs) ir Aizsardzības 

ministrijas padotības iestāde. 

1.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1419 

“Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra nolikums” apstiprināto nolikumu Centram ir 

deleģētas šādas funkcijas: 

1.2.1. veikt rekrutēšanu profesionālajam dienestam Nacionālajos bruņotajos 

spēkos; 

1.2.2. izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā; 

1.2.3.  veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu; 

1.2.4.  nodrošināt sabiedrību ar nepieciešamajiem informācijas resursiem par 

valsts aizsardzības tematiku; 

1.2.5. īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības 

jomā; 

1.2.6. veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijā; 

1.2.7.  veidot audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības 

tematiku atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu 

ražošanas vadlīnijām. 

1.3. Centra darbības mērķi ir veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases 

iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu. Iestādes darbības 

virzieni un mērķi tiek īstenoti saskaņā ar valsts budžeta programmu – 34.00.00 

“Jaunsardzes centrs”. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 turpināt Centram noteiktajās funkcijās definēto uzdevumu izpildi; 

 aktualizēt štata sarakstu (amatu skaita palielinājums) un amatu aprakstus;  

 izstrādāt iekšējos normatīvos aktus (materiāltehnisko līdzekļu aprite u.c.); 

 izveidot Jaunsargu datu bāzi; 

 noslēgt sadarbības līgumus ar pašvaldībām; 

 aktualizēt sadarbību ar NBS vienībām. 
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Centra uzdevumi un mērķi 2011. gadā un to izvērtējums. 

 

2.2.1. Rekrutēšana Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzībām. 

Rekrutēšanas procesa īss raksturojums – Centrs saņem no NBS pieprasījumu par 

profesionālajam dienestam nepieciešamo kandidātu skaitu, aktuālajām specialitātēm 

un rekrutēšanas laiku. Rekrutēšanas nodaļa finanšu un cilvēkresursu iespēju robežās 

piedalās vai organizē pasākumus, lai piesaistītu potenciālos interesentus dienestam 

NBS. Kandidāti profesionālajam dienestam NBS iesniedz pieteikuma anketu Centra 

Rekrutēšanas nodaļā. Sākotnēji tiek pārbaudīta kandidāta atbilstība Militārā dienesta 

likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kad pārbaude ir veikta un 

saņemta informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra, 

kandidāti tiek informēti par atlases procesa uzsākšanu un tiek saskaņots datums un 

laiks, lai veiktu medicīnas pārbaudi. Dienā, kad kandidāts ierodas ar medicīnas 

izziņām un pārējiem dokumentiem Centrā, tiek sagatavota kandidāta personas lieta un 

nosūtīta NBS Atlases un rezerves personāla uzskaites centram.  

2011. gadā galvenais uzsvars tika likts uz rekrutēšanas pasākumiem, kuros uzrunāti 

jaunieši, kas nākotni vēlas saistīt ar virsnieka karjeru un iegūt augstāko izglītību 

Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Tika rekrutēti arī jaunieši studijām 

Amerikas Savienoto Valstu Vestpointas Militārajā akadēmijā. 2011. gadā 

rekrutēšanas process tika optimizēts, padarot to vieglāku un saprotamāku 

 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (latos) 

Nr. 

p.k. 

Finansiālie rādītāji 2010. gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2011. gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

763 905 903 341 881 333 

1.1. Dotācijas 759 813 899 091 876 771 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

4092 4250 4562 

2. Izdevumi (kopā) 768 179 903 341 881 021 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 768 179 903 341 878 921 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 768 179 881 021 878 921 

2.1.2. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

  22 320   

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem     2100 
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pretendentiem. Sākotnējā kandidātu pieteikšanās pārsvarā noritēja, izmantojot 

interneta starpniecību – pretendenti varēja iesniegt pieteikumu anketu un citus 

dokumentus elektroniski. 2011. gadā profesionālajam dienestam NBS bija 

pieteikušies 1124 kandidāti, bet uz atlasi tika nosūtīti 705 kandidāti. Atlikušie 419 

kandidāti netika nosūtīti atlasei dienestam NBS, jo 82 bija agrāk sodīti par 

noziedzīgiem nodarījumiem, 97 nebija sasniedzami, bet 240 atteicās turpināt 

rekrutēšanas procesu. 2011. gadā profesionālajā dienestā pieņemti 398 karavīri. 

 Rekrutēšanas nodaļas darbinieki aktīvi piedalījās un organizēja dažādus 

pasākumos (NBS dienas, “Skola 2011” u.c.), lai ieinteresētu jauniešus izvēlēties 

karavīra profesiju. Rekrutēšanas pasākumu nodrošināšanai, neiekļaujot cilvēkresursu 

izmaksas, 2011. gadā tika iztērēti tikai Ls 495. Centrs savu funkciju nodrošināšanai 

bieži bija spiests izmantot citu iestāžu materiāltehniskos un finanšu līdzekļus, kā arī 

citus resursus, kas būtiski ierobežo rīcības brīvību un samazina aktivitāšu skaitu. 

 Neskatoties uz ierobežoto finansējumu, kas paredzēts rekrutēšanas funkcijas 

nodrošināšanai, Centrs 2011. gadā ir sasniedzis izvirzītos mērķus un izpildījis 

deleģētos uzdevumus – NBS pieprasījums pēc profesionālā dienesta karavīriem 

nodrošināts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Jaunsardzes kustība. 

 

Bērni un jaunieši vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam darbojas brīvprātīgā kustībā 

“Jaunsardze”, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, 

biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšana. Jaunsardzes 

kustības ietvaros jaunsargi apgūst interešu izglītības programmu četros līmeņos ar 

sauszemes un jūras specializāciju, kā arī speciālās programmas: “Šaušana”, 

“Tūrisms”, “Defilē” u.c. 

2011. gadā tika noslēgti 59 sadarbības līgumi ar pašvaldībām. Sadarbības līgumi 

paredz sadarbību tādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes pilsoniskās 

apziņas un personiskās līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus 

Jaunsardzes kustībā un veidojot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, 

pilsonisko apziņu un interesi par dienestu NBS. 
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Svarīgs darbības virziens ir papildu finansējuma piesaiste mācību procesa 

nodrošināšanai. Jaunsargu mācību programmu īstenošana ar pašvaldību un izglītības 

iestāžu apmaksātu instruktoru palīdzību nodrošina iespēju attīstīt jaunsargu mācību 

procesu Centra ierobežotā finansējuma apstākļos. 2011. gadā pašvaldības finansiāli 

atbalstīja 741 jaunsargu pasākumu 38 mācību vietās Latvijā.  

No 2011. gada 1. oktobra tika uzsākta datu ievadīšana skolvadības sistēmā e-klase. 

Jaunsargu datu bāze bija nepieciešama, lai optimizētu un vienkāršotu informācijas 

apriti starp jaunsargu instruktoru, jaunsargu, viņa vecākiem un Jaunsardzes 

departamenta vadību. Datu bāze kalpo arī kā kontroles un vadības instruments.  

Pagājušajā mācību gadā jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošana tika 

uzsākta 166 mācību vietās, 328 mācību grupās. Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojās un 

jaunsargu mācību procesā tika iesaistīti 4850 bērni un jaunieši.  

2011. gada martā Jaunsardzes apmācību 4. līmeņa noslēguma testus NBS Kājnieku 

skolā kārtoja 182 jaunsargi un saņēma apliecību par Jaunsarga apmācību programmas 

apguvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par AM Jaunsardzes programmas realizēšanai piešķirtajiem līdzekļiem Jaunsardzes 

departamentā un novadu nodaļās noorganizēti 1146 pasākumi jaunsargiem, kuros 

piedalījušies 19 532 dalībnieki. 

Nr.

p.k. 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākumu 

skaits 

Pasākuma mērķis 

vai uzdevums 

Jaunsargu 

skaits 

1.  Starptautiskie 

pasākumi ārzemēs 

(Igaunija, Čehija) 

12 Starptautiskā sadarbība 48 

2.  Mācību pārgājieni 285 Jaunsardzes programma 6719 

3.  Praktiskās mācību 

nometnes 
50 Jaunsardzes programma 1069 

4.  Mācību braucieni 28 Jaunsardzes programma 632 
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2011. gadā 1146 pasākumiem bija piešķirts vai pārdalīts finansējums Ls 35 792, 

kas ir vairākas reizes mazāks nekā iepriekšējos gados un šobrīd nenodrošina 

minimālās prasības kvalitatīva mācību procesa un patriotiskās audzināšanas aktivitāšu 

īstenošanai Jaunsardzē. Kā lielākā problēma ir jāatzīmē strauji novecojošā un 

sarūkošā mācību materiāltehnisko līdzekļu bāze, kuras uzturēšanai Centra budžeta 

bāzes izdevumos līdz 2015. gadam līdzekļi nav paredzēti. Neraugoties uz ierobežoto 

finansējumu, Centrs ir sasniedzis primāros mērķus un apturējis tālāku Jaunsardzes 

kustības izzušanu. 2011. gadā, pateicoties sadarbībai ar pašvaldībām un atbalstam no 

AM un NBS, ir vērojama pat neliela Jaunsardzes kustības attīstība. 

 

2.2.3. Sabiedrības un sadarbības partneru nodrošināšana 

ar aktuālo informāciju par valsts drošības un aizsardzības tematiku. 

 

  Centra Militārās informācijas departamentā ir divas struktūrvienības – 

Audiovizuālā nodaļa un Militārās informācijas nodaļa. Departamenta galvenie mērķi 

un uzdevumi ir saistīti ar sabiedrības informēšanu par valsts aizsardzības aktuālajiem 

jautājumiem, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. 

Centra Audiovizuālā nodaļa 2011. gadā ir veikusi 326 filmēšanas un 509 

fotografēšanas pakalpojumus dažādos pasākumos, un tādējādi ir dokumentēti 

svarīgākie notikumi aizsardzības sistēmā. Vairākas filmēšanas un fotografēšanas 

notikušas arī ārzemēs, t. sk. janvārī un maijā Afganistānā, bet martā un novembrī 

Igaunijā, fiksējot Latvijas karavīru dalību miera nodrošināšanas operācijā, kā arī 

piedaloties dažādos starptautiskos apmācības un sadarbības projektos.  

2011. gadā Centra Audiovizuālā nodaļa ir sagatavojusi pārraidīšanai 43 iknedēļas 

oriģinālraidījumus “Laiks vīriem?”, katru 26 minūtes garumā. Raidījums sastāv no 

militāri patriotiskiem sižetiem par valsts aizsardzības tematiku, NBS un Jaunsardzes 

aktualitātēm, kas tiek pārraidīti Latvijas Televīzijas 1. kanālā.  

Nodaļas darbinieki 2011. gada aprīlī piedalījās starptautiskajās militārajās mācībās 

“Baltic Host 2011” un veica katra mācību vingrinājuma un uzdevuma ātru un 

savlaicīgu atspoguļošanu video sižetos, kas tika ievietoti mācību mājaslapā. No 19. 

līdz 30. septembrim Latvijā pirmo reizi notika NATO un partnervalstu vingrinājumi 

“Steadfast Pyramide” un “Steadfast Pinnacle”, kuru foto un video dokumentāciju 

veica Audiovizuālās nodaļas darbinieki. Tāpat nodaļas darbinieki ar video sižetiem 

par šiem vingrinājumiem nodrošināja NATO mājaslapu.  

Uzturot un ikdienā papildinot foto materiālu arhīvu ar fotogrāfijām par notikumiem 

aizsardzības jomā, tiek nodrošināta Aizsardzības ministrijas mājaslapa, NBS 

mājaslapa un militārais žurnāls “Tēvijas Sargs”. Fotogrāfijas pēc AM un NBS 

struktūrvienību pieprasījumiem izsniedz ievietošanai to mājaslapās, iespieddarbiem u. 

c. Ar fotogrāfijām tiek nodrošināti Centra veidotie poligrāfijas izdevumi.  

5.  Pasākumi NBS 

vienībās 
79 Jaunsardzes 

programma/sadarbība 

ar NBS 

1213 

6.  Piemiņas un atceres 

dienu pasākumi 
144 Jaunsardzes 

programma/patriotiskā 

audzināšana 

2710 

7.  Sporta sacensības 260 Jaunsardzes 

programma/fiziskās 

sagatavotības līmeņa 

paaugstināšana 

4980 
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Saskaņā ar Baltijas aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) mācību plānu Centra 

Audiovizuālās nodaļas video operatori 2011. gada martā divas reizes piedalījās 

augstākās militārās vadības apmācības kursa “Mediju komunikācijas iemaņas” 

veiksmīgā realizācijā un īstenošanā Igaunijas pilsētā Tartu.  

Sadarbībā ar NBS Mācību vadības pavēlniecību Audiovizuālā nodaļa 2011. gadā 

divas reizes ir veikusi Nacionālās aizsardzības akadēmijas jaunākā štāba virsnieka un 

vecākā virsnieka speciālista kursu mediju treniņus. 

Centra Militārās informācijas nodaļa (turpmāk tekstā MIN) sagatavoja ikmēneša 

militāro žurnālu “Tēvijas Sargs”, kas ir vienīgais šāda veida izdevums latviešu valodā 

un populārā veidā sniedz sabiedrībai militāra rakstura informāciju par aktualitātēm 

aizsardzības jomā. Žurnāla saturu veido materiāli, kas atspoguļo visu NBS spēku 

veidu svarīgākās aktivitātes, karavīru dienestu starptautiskajās miera uzturēšanas un 

nodrošināšanas operācijās, Jaunsardzes kustības galvenās aktualitātes, Latvijas 

armijas vēsturi un citu ar aizsardzības jomu saistītu tematiku. Kopējā žurnāla tirāža 

2011. gadā bija 60 000 eksemplāru. 

Katru mēnesi pie lasītājiem nonāk 5000 žurnāla eksemplāri. 

 

Nr.p.k. Žurnāla lasītāji Eksemplāru skaits 

1. AM struktūras un pakļautības 

iestādes, NBS vienības 

~2600 

2. Rekrutēšanas punkts 

(reprezentācijai) 

~300 

3. Jaunsardze ~900 

4. Latvijas kontingents 

starptautiskajā operācijā 

Afganistānā  

~150 

5. Valsts drošības iestādes (Drošības 

policija, Rīgas pašvaldības policija 

u.c.) 

~100 

6. Abonenti pa pastu ārzemēs un 

Latvijā 

~80 

7. Abonenti (“Latvijas pasts” un 

“Preses serviss”) 

~530 

8. Reprezentācijai un sadarbības 

partneriem Latvijā un ārzemēs  

~340 

 

MIN 2011. gadā turpināja nodrošināt aizsardzības sistēmas centralizēto 

iespieddarbu sistēmu, proti, Valsts aizsardzības sistēmas vajadzībām nepieciešamo 

poligrāfijas projektu metodisko un informatīvo materiālu (plakāti, bukleti, faktu 

lapas), mācību literatūras, reprezentatīvo materiālu (foto albumi, kalendāri, atklātnes), 

gada pārskatu un citu neklasificētu izdevumu (veidlapu, ieroču u. tml. uzskaites 

žurnālu) sagatavošanu izdošanai saskaņā ar kārtējā gada darbības plānu pēc 

Aizsardzības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, Nacionālo bruņoto spēku 

pasūtījuma. Centralizēto iespieddarbu sistēmas uzturēšanu un administrēšanu 

nodrošina viens MIN sabiedrisko attiecību speciālists, maketēšanu veic nodaļas 

vadītājs un tehniskais redaktors, korektūru un literāro labošanu atbilstoši iesniegto 

materiālu kvalitātei veic MIN literārā redaktore. 
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MIN 2011. gadā ir izpildījusi uzdevumus atbilstoši izvirzītajām darbības 

prioritātēm: pastāvīgi tiek nodrošināta un pilnveidota centralizētā iespieddarbu 

sistēmas darbība. Tika izvērtēti iespieddarbu pieteikumi un izveidots 2011. gada 

iespieddarbu plāns. Pastāvīgi notiek poligrāfijas projektu izgatavošanas uzraudzība, 

kontrole un sadarbības nodrošināšana ar maketētāju un tipogrāfiju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. gadā MIN Aizsardzības ministrijas un NBS vajadzībām ir sagatavojusi un 

izdevusi dažādu veidu reģistrācijas un uzskaites žurnālus, apliecības, veidlapas, goda 

rakstus, brošūras, bukletus, faktu lapas, uzlīmes, vizītkartes, dokumentu mapes, 

diplomus, pateicības rakstus, plakātus, ielūgumus, galda kartes u.tml. Apjomīgākie un 

nozīmīgākie izdevumi 2011. gadā bija: AM 2010. gada publiskais pārskats, brošūras: 

“Nacionālo bruņoto spēku bāzes “Lielvārde” attīstība”, “Rīgas konference 2011”, 

“Latviešu virsnieku apvienība”, “NBS Speciālo uzdevumu vienība”, “ISAF rotācijas 

11/2 misija”, “SZS 1. kājnieku bataljons”, Kapelāna rokasgrāmata, plakāts un buklets 

“NBS karavīra vērtības un standarti”, Aizsardzības ministrijas noteikumi par NBS 

karavīru formas tērpiem un to nēsāšanas kārtību. 

Papildus tika sagatavoti arī dažādi elektroniskie dizaini un maketi AM un NBS 

vajadzībām: afišas, foto kolāžas, baneri, faktu lapas, kartes, elektroniskās apsveikuma 

kartītes, logotipi, uzlīmes, kā arī veikta bilžu apstrāde un lielformāta printēšana. 

Nozīmīgākie šāda veida darbi bija: afišas “Ekspertu diskusija par jauno Valsts 

aizsardzības koncepciju”, informācijas lapas par starptautiskajām mācībām “Open 

Spirit 2011”, “Steadfast Pyramide 2011” un “Steadfast Pinnacle 2011” latviešu un 

angļu valodā, 30 aizsardzības nozari reprezentējošas fotogrāfijas izvietošanai NAA 

u.tml. 

 Militārās informācijas departamenta direktore – galvenā redaktore 2011. gadā tika 

ievēlēta Eiropas Militārās preses asociācijas (EMPA) prezidentes amatā. Pašreiz 

asociācijā darbojas 20 Eiropas valstu pārstāvji.  

 2011. gadā Militārās informācijas departamenta uzdevumiem bija piešķirts 

finansējums Ls 1600 apmērā, neskaitot cilvēkresursu un administratīvās izmaksas. Kā 

lielākais izaicinājums ir jāatzīmē strauji novecojošā un mūsdienu tehniskajām 

prasībām tikai daļēji atbilstošā materiāltehnisko līdzekļu bāze, kuras atjaunošanai 
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Centra budžeta bāzes izdevumos līdz 2015. gadam līdzekļi nav paredzēti. Neraugoties 

uz ierobežoto finansējumu, Centrs pieņemamā kvalitātē ir izpildījis izvirzītos 

uzdevumus un AM nozares pasūtījumus. 

 

 

 

2.3. Sadarbības partneru un ārvalstu organizāciju ziedojumi. 

 

Centram ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar bezpeļņas nevalstisko labdarības 

organizāciju “Latviešu aprūpes biedrību “Daugavas vanagi””, kas 2011. gadā 

ziedoja iestādei līdzekļus ar kopējo bilances vērtību Ls 2557,47. Ziedoto līdzekļu 

izmantošanas mērķis – Jaunsardzes mācību procesa nodrošināšana. Savukārt Latvijas 

Okupācijas izpētes biedrība Centram uzdāvināja mācību līdzekļus (grāmatas) ar 

kopējo bilances vērtību Ls 500.  

 

2.4. Centra sniegtie publiskie pakalpojumi. 

Informācija par Centra sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem ir iekļauta portālā 

www.latvija.lv. Centrs sadarbībā ar pašvaldībām un NBS vienībām realizē interešu 

izglītības programmu – Jaunsargu mācību paraugprogramma. Iepriekšminētais 

pakalpojums ir pieejams bērniem un jauniešiem bez maksas (detalizētāka informācija 

Centra mājaslapā www.rjc.gov.lv). Publiskais pakalpojums ir arī militārā žurnāla 

“Tēvijas Sargs” abonēšana (detalizētāka informācija mājaslapā www.sargs.lv). 

Pretendenti dienestam NBS vai studijām var pieteikties, elektroniski aizpildot 

kandidāta pieteikuma anketu (http://www.rjc.gov.lv/Rekrutesana.aspx ).  

 

3. Personāls 

2011. gadā Centrā bija apstiprināta 81 štata amata vieta (no tiem 1 ierēdnis), taču 

faktiski iestādē strādāja vidēji 103 darbinieki (no tiem 8 profesionālā dienesta 

karavīri). Daļa no iestādes darbiniekiem strādāja nepilna darba slodzi. 2011. gada 

sākumā Centrā tika īstenoti optimizācijas pasākumi, kuru rezultātā būtiski tika 

samazināts darbinieku mēnešalgas apmērs – sākot no 8% līdz pat 46%. Pateicoties 

AM un NBS atbalstam, izdevās atrast finansējumu 7 jaunām jaunsargu instruktoru 

štata amata pozīcijām. Iespēju robežās Centra darbinieki paaugstināja savu 

profesionālo kompetenci dažādos kvalifikācijas kursos un semināros.  

Centrā gada laikā atbrīvoti 12, bet pieņemti darbā 40 darbinieki.  

 

 

Darbinieku sadalījums pēc 
dzimuma 

Sievietes (26)

Vīrieši (77)

Darbinieku sadalījums pēc 
vecuma grupām 

No 20 līdz 29
gadiem (58)
No 40 līdz 59
gadiem (39)
Vairāk nekā 60
gadi (6)

http://www.latvija.lv/
http://www.rjc.gov.lv/
http://www.sargs.lv/
http://www.rjc.gov.lv/Rekrutesana.aspx
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4. Komunikācija ar sabiedrību 

 

Pamatinformācija par iestādi internetā ievietota Centra mājaslapā www.rjc.gov.lv, 

bet informācija par iestādes publiskajiem pakalpojumiem atrodama arī portālos 

www.sargs.lv, www.latvija.lv . 

 

Centra MIN 2011. gadā ir veikusi arī iestādes sabiedrisko attiecību funkcijas, 

uzturot iestādes interneta vietni www.rjc.gov.lv un regulāri atjaunojot informāciju 

tajā, rakstot preses relīzes, un tās publicējot un izsūtot masu medijiem.  

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

sekmējot nepastarpinātas informācijas iegūšanu par Jaunsardzes uzdevumiem, to 

izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem jautājumiem, ir izveidotas divas mājaslapas 

sociālās saziņas tīklos ar nosaukumu “Jaunsardze”: “Facebook” mājaslapa ar adresi  

http://www.facebook.com/Jaunsardze un “Draugiem.lv” mājaslapa ar adresi 

http://www.draugiem.lv/jaunsardze/. 

4.1.  Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai. 

Lai apzinātu sabiedrības viedokli par žurnāla “Tēvijas Sargs” kvalitāti, 2011. gada 

beigās MIN organizēja lasītāju aptauju. 
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http://www.sargs.lv/
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Kopā aptaujā tika uzdoti 26 dažāda rakstura jautājumi. Respondentu saņemtās 

atbildes un vērtējumi tika apkopoti un veikta rezultātu analīze, kuru izmanto žurnāla 

satura un noformējuma pilnveidošanai. 
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4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru.  

2011. gadā tika uzsākta sadarbība ar Latvijas Transatlantisko organizāciju, lai 

2012. gadā izveidotu, nodrošinātu un realizētu pirmo Baltijas valstu jaunsargu 

nometni “Baltijas sargi 2012: Cēsis cauri gadsimtiem”. Nometne paredzēta jaunsargu 

organizācijām no Baltijas valstīm – “Jaunsargi” (Latvija), “Kodututred”, “Noored 

Kotkad” (Igaunija), “Šauliu sajunga” (Lietuva) – un Cēsu novada jauniešiem. 

Centrs sadarbojas arī ar tādām nevalstiskajām organizācijām kā: Latvijas 

Nacionālo partizānu apvienība, Latvijas Nacionālo karavīru biedrība, Latviešu 

virsnieku apvienība, Latvijas Rezerves virsnieku asociācija un Latviešu strēlnieku 

apvienība, kā arī Latvijas ģenerāļu klubs. Minētās nevalstiskās organizācijas 

popularizē militārās tradīcijas un kultūru, informē par militārās izglītības un jauniešu 

interešu izglītības iespējām, kā arī sekmē sabiedrības, īpaši jaunatnes, patriotisko 

audzināšanu.  

 

5. Nākamajā gadā plānotie galvenie pasākumi: 

 sagatavot un apstiprināt Centra vidēja termiņa attīstības stratēģiju; 

 ieviest Centrā iekšējās kontroles vadības sistēmu; 

 izveidot un uzsākt ieviest Centra darbinieku novērtēšanas sistēmu 

saskaņā ar jauno Valsts kancelejas izstrādāto metodiku; 

 pakāpeniski pāriet uz elektronisko dokumentu aprites sistēmu un e-

paraksta izmantošanu oficiālajā sarakstē;  

 standartizēt Centra funkciju nodrošināšanai nepieciešamo resursu 

sarakstus un apgādes normas; 

 organizēt Jaunsardzes 20. gadadienas svinīgos pasākumos; 

 sagatavot jaunsargus dalībai valsts svētku militārajās parādēs; 

 organizēt nometni Baltijas jaunsargiem; 

 aktivizēt jaunsargu virtuālo pašpārvaldi; 

 izvērtēt Jaunsardzes mācību programmu izmaiņu nepieciešamību; 

 pilnībā nodrošināt Jaunsardzes mācību procesa uzskaiti, izmantojot e-

klases pakalpojumu; 

 atjaunot Mediju padomes darbību; 

 uzlabot aizsardzības sistēmas centralizēto iespieddarbu regulējumu un 

koordināciju; 

 uzlabot koordināciju Centra sadarbībai ar NBS; 

 uzlabot sadarbību ar NBS Atlases un rezerves personāla uzskaites 

centru.  

 

 


