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1. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra darbības vispārīgs raksturojums
1.1. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra juridiskais statuss
Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (turpmāk – RJC) ir Aizsardzības ministrijas padotības
tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1419 “Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums”.
RJC darbu vada direktors. RJC direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās
tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. RJC ir četras pastāvīgās struktūrvienības: Administratīvā
nodaļa, Rekrutēšanas nodaļa, Militārās informācijas departaments un Jaunsardzes departaments.
1.2. RJC funkcijas un uzdevumi
RJC darbības mērķis ir veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu.
RJC ir šādas 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.
Lai izpildītu šīs funkcijas, RJC veic šādus uzdevumus:
- organizē rekrutēšanas pasākumus, lai ieinteresētu Latvijas Republikas pilsoņus kļūt par
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem;
- organizē un nodrošina jauniešu apmācību valsts aizsardzības jomā;
- sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus un citus pasākumus, iesaistot
jauniešus no sociālā riska grupām;
- izdod militāro žurnālu “Tēvijas Sargs”;
- gatavo un veido materiālus televīzijas raidījumam “Laiks vīriem?”;
- sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts
aizsardzības jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku pasūtījuma
koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un
nav noteikta ierobežota pieejamība;
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- 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. RJC galvenie uzdevumi 2013. gadā
Pilnveidot Jaunsardzes mācību procesu, nodrošinot tā uzskaiti, izmantojot e-klases pakalpojumus;
Uzlabot sadarbību ar pašvaldībām jaunatnes patriotiskajā audzināšanā;
Pārskatīt un izvērtēt Jaunsardzes departamenta normatīvo aktu bāzi un likvidēt dublējošās
vai neefektīvās administratīvās procedūras;
Pilnveidot Jaunsardzes mācību procesa un apgādes reglamentējošos dokumentus;
Pilnveidot administratīvo struktūru, lai nodrošinātu lielāku plānošanas, organizācijas un
kontroles funkciju atbalstu RJC struktūrvienībām;
Pilnveidot elektronisko dokumentu aprites sistēmu, izmantojot e-pārvaldes principus;
Organizēt Jauno politikas iniciatīvu ieviešanu;
Uzlabot rekrutēšanas un atlases funkciju kvalitāti;
Aktivizēt sadarbību ar NVO;
Izstrādāt jaunsargu un jaunsargu instruktoru formas tērpu nēsāšanas nolikumu;
Sagatavot jaunsargus dalībai valsts svētku militārajās parādēs.
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2. RJC darbības rezultāti
2.1. Rekrutēšana
Kopumā 2013. gadā dienestam NBS pieteicās 1049 kandidāti, t.sk., 347 kadetkandidāti
studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (turpmāk – NAA), no kuriem uz atlasi tika
nosūtīti 647 kandidāti. Profesionālajā militārajā dienestā tika iesaukti – 215 karavīri (saskaņā ar
2013. gada rekrutēšanas plānu bija jāiesauc 180 karavīri).
Aizvadītajā gadā rekrutēšanas prioritāte bija dalība tādos pasākumos, kuros tika uzrunāti
jaunieši, kas vēlas iegūt augstāko izglītību NAA un nākotnē veidot virsnieka karjeru. Tika rekrutēti
arī jaunieši studijām Amerikas Savienoto Valstu Vestpointas Militārajā akadēmijā.
RJC ar prezentācijām piedalījās izstādē „Skola – 2013”, augstskolu karjeras dienās, kā arī
pašvaldību un mācību iestāžu rīkotajos pasākumos ar lekciju kursu par rekrutēšanas un atlases
norisi.
2013. gadā RJC sadarbībā ar NBS organizēja vērienīgu vēstures izziņas, piedzīvojumu un
izaicinājumu spēli jauniešiem «Jaunie Rīgas sargi». Spēle notika četrās kārtās četrās Latvijas pilsētās:
Grobiņā, Jelgavā, Cēsīs un Rīgā. Spēlē piedalījās 480 jaunieši no visas valsts.
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2.2. Militārā informācija
2013. gadā RJC radošā grupa piedalījās 302 filmēšanas un 475 fotografēšanas pasākumos,
tajā skaitā Afganistānā, Beļģijā, Igaunijā un Lietuvā, fiksējot Latvijas karavīru dalību miera nodrošināšanas operācijā un piedaloties starptautiskos mācību projektos.
RJC ar video un foto materiāliem nodrošināja nacionālos un reģionālos medijus. Izveidotā
pieeja lejupielādēt foto attēlus pilnā izšķirtspējā no Aizsardzības ministrijas (turpmāk ‒ AM) mājas
lapas radīja iespēju ziņu portāliem publicēt foto attēlus bez atsevišķas saskaņošanas ar RJC.
Uzturot un ikdienā papildinot foto materiālu arhīvu ar fotogrāfijām par notikumiem
aizsardzības jomā, tika nodrošināta AM mājas lapa, NBS mājas lapa un militārais žurnāls «Tēvijas
Sargs», kā arī RJC veidotie poligrāfijas izdevumi.

Gada laikā RJC sagatavoja 39 militāri patriotiskus oriģinālraidījumus «Laiks vīriem?» par valsts
aizsardzības tematiku pārraidīšanai LTV1.
Muzeja «Airītes» jaunajai ekspozīcijai tika izveidots videomateriāls ‒ Latvijas armijas
pirmā komandiera pulkveža Oskara Kalpaka pēdējās kaujas rekonstrukcija 1919. gada 6. martā pie
Airītēm. RJC sagatavoja informatīvo materiālu par studiju iespējām NAA.
Pēc Iekšlietu ministrijas Drošības policijas pasūtījuma aprīlī tika filmētas un fotografētas
starptautiskās pretterorisma mācības Ventspilī.
2013.gadā tika izveidota filma par starptautiskajām mācībām «Steadfast Illusion».
RJC radošā grupa piedalījās starptautiskajās militārajās mācībās «Operation Summer Shield X»,
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«Sabre Strike 2013», «Baltops 2013», BRTE XV, «Steadfast Jazz 13/Baltic Host 13» un nodrošināja
mācību vingrinājumu un uzdevumu operatīvu atspoguļojumu foto un video galerijās (video sižetos), kas tika izveidotas NBS mājas lapā. Fiksēja svarīgākās norises starptautiskās drošības forumā
«Rīgas konference», kā arī piedalījās NATO vidējā un augstākā līmeņa štāba virsnieku vingrinājumos «Steadfast Pyramid 2013» un «Steadfast Pinnacle 2013», NATO pārvietošanas un transportēšanas konferencē, NATO StratCom ikgadējā konferencē, kā arī NATO Training Synchronisation konferencē.
RJC video operatori nodrošināja Baltijas aizsardzības koledžas (BALTDEFCOL) augstākās
militārās vadības mācību kursa «Mediju komunikācijas iemaņas» veiksmīgu norisi, sniedzot atbalstu
koledžas pasniedzējiem un pedagogiem, un veica NAA jaunākā štāba virsnieka kursa mediju treniņus.
Tās bija informatīvas nodarbības, kurās dažādu vienību pārstāvji sadarbībā ar RJC filmēšanas grupu
sagatavojās ziņojumu sniegšanai (komunikācijai) elektroniskajiem masu medijiem.
RJC nodrošināja ikmēneša militārā žurnāla «Tēvijas Sargs» izdošanu, kas ir vienīgais šāda
veida izdevums latviešu valodā un populārā veidā sniedz sabiedrībai militāra rakstura informāciju
par aktualitātēm aizsardzības jomā. Žurnāla galvenās tēmas bija saistītas ar aktualitātēm starptautiskajā operācijā Afganistānā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu Latvijas karavīriem viņu
atbildīgajā uzdevumā. Kopējā žurnāla tirāža aizvadītajā gadā bija 65 000 eksemplāru.
RJC ar poligrāfijas materiāliem nodrošināja starptautiskās militārās mācības «Sabre Strike
2013», «Steadfast Jazz 2013» un «Baltic Host 2013», Latvijas armijas dzimšanas dienas pasākumus,
starptautisko drošības forumu «Rīgas konference 2013», veidoja informatīvos plakātus un brošūras
Aizsardzības ministrijai, Speciālu uzdevumu vienībai, Jaunsardzei u.tml.
Papildus drukātajiem darbiem sagatavoti elektroniskie dizaini AM, NBS Gaisa spēku aviācijas bāzei, NBS Apvienotajam štābam, NBS Jūras spēku flotilei. Dizaini galvenokārt sagatavoti elektroniskajām apsveikuma kartītēm Lieldienās, Ziemassvētkos un valsts svētkos.
Kopš 2003. gada Latvija ir Eiropas Militārās preses asociācijas (EMPA) biedrs (http://www.
empamil.eu). Militārā žurnāla „Tēvijas Sargs” galvenā redaktore 2011. gadā tika ievēlēta par EMPA
prezidenti. Latvija būs EMPA prezidējošā valsts līdz 2015. gadam. Pašreiz EMPA darbojas vairāk
nekā 100 biedru no 22 Eiropas valstīm. 2013. gadā Latvijas prezidentūras ietvaros tika organizēts
EMPA kongress Helsinkos, Somijā.
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2.3. Jaunsardze

„Augsim Latvijai!” – tāda ir Jaunsardzes kustības devīze. Jaunsardze ir bērnu un jauniešu
interešu izglītības forma, kas veido viņu pilsonisko apziņu, izpratni par demokrātisku sabiedrību
un valsts aizsardzību.
Jaunsardzes kustības mērķis – nodrošināt tās pieejamību visā valsts teritorijā, lai sniegtu
sabiedrībai iespēju iesaistīties kvalitatīvā, ar resursiem nodrošinātā patriotiskajā un pilsoniskās
audzināšanas procesā, kas vērsts uz sabiedrības integrāciju, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un vispusīgi attīstītu, lojālu pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzībai.
Pamatojoties uz „Jaunsargu mācību programmā” noteikto, jaunsargiem bija iespēja papildināt zināšanas valsts un armijas vēsturē, kā arī apgūt dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas tūrismā,
topogrāfijā, izdzīvošanā, pirmajā palīdzībā u.c.
2013. gadā liela uzmanība tika pievērsta jauniešu pilsoniskajai un patriotiskai audzināšanai. Jaunieši piedalījās valsts svētku piemiņas un atceres pasākumos, vides sakopšanas talkās,
izdzīvošanas nometnēs, izturības pārgājienos un sporta sacensībās.
Jaunsargu mācības tika organizētas 4 līmeņos. 1. un 2. līmenī darbojās pamatskolas
audzēkņi, bet 3. un 4. līmenī - vidusskolas audzēkņi, Jaunsardzē bērni vecumā no 10 līdz 12 gadiem
darbojas kā jaunsargu kandidāti.
Jaunsargu mācību programmā ir skaidri definēti programmas izpildes standarti katram
līmenim. Standarti noteikti arī katram mācību blokam. Mācību bloki ir:
1. pilsoniskā audzināšana;
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2. militārā mācība;
3. dzīves mācība.
Jaunsargu mācības noslēdzās ar 4. līmeņa noslēguma testu nometni. Jaunieši kārtoja ieskaites testus tūrisma tehnikā, orientēšanās, pirmās palīdzības sniegšanā, šaušanā, ierindas mācībā
un lauku kaujas iemaņās. Jaunsargu mācību 4. līmeņa noslēguma testus kārtoja 143 jaunsargi un saņēma apliecību par Jaunsarga mācību programmas apguvi. Pēc 4. līmeņa pabeigšanas
70 jaunsargi turpinās darboties Jaunsardzē kā jaunsargu instruktora palīgi un sniegs atbalstu
instruktoriem praktisko nodarbību organizēšanā – ierīkos trases, šķēršļu joslas, darbosies kā
tiesneši sporta sacensībās un veiks citus uzdevumus.
Pārējiem līmeņiem mācību gada noslēgumā tika organizētas vasaras nometnes, kurās jaunsargi praktiski nostiprināja un demonstrēja mācību gada laikā iegūtās zināšanas.
2013. gadā jaunsargu mācību programmu apguva:
1. līmenī – 2796 jaunsargi;
2. līmenī – 1230 jaunsargi;
3. līmenī – 1766 jaunsargi;
4. līmenī – 396 jaunsargi.
Kopā Jaunsardzē 2013. gadā darbojās 6188 jaunsargi un 70 jaunsargu instruktora palīgi.
Jaunsargu mācību programma tika īstenota 440 mācību grupās 233 mācību vietās 98 Latvijas novados 9 republikas nozīmes pilsētās un 11 Izglītības ministrijas pakļautības izglītības iestādēs.
RJC 2013. gadā organizēja 1493 pasākumus, kuros piedalījās 31 037 dalībnieki, t.sk.,
28 nometnes, kurās piedalījās 1265 jaunsargi;
30 pasākumos sadarbībā ar NBS, kuros piedalījās 1273 jaunsargi;
327 pārgājienus, kuros piedalījās 5664 jaunsargi;
11 starptautiskos pasākumos, kuros piedalījās 171 jaunsargs;
165 prezentācijas, kuras apmeklēja 2527 interesenti;
932 pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumus (sporta sacensības, piemiņas un
atceres pasākumus, talkas, praktiskās mācības brīvā dabā u.c.), kuros piedalījās 20 137 jaunsargi.
Pateicoties piešķirtajam papildfinansējumam, kā arī NBS un pašvaldību atbalstam 2013.
gadā RJC noorganizēja par 514 jaunsargu pasākumiem vairāk nekā 2012. gadā.
Jaunsardzes kustībā un tās aktivitātēs tika iesaistīti arī sociālā riska grupas jaunieši.
RJC sniedza atbalstu programmas „Sagatavošana pilsoniskajā audzināšanā” īstenošanā sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, izveidoja jaunsargu grupas 5 internātskolās.
Jaunsargu vienības nodarbības Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā apmeklēja audzēkņu
grupa no Bērnu un jauniešu centra (bērnu nama) „Ilga”.
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2013. gadā aktīvi sāka darboties Jaunsargu pašpārvalde, kuras galvenais uzdevums ir aizstāvēt un pārstāvēt jaunsargu intereses. Tika izstrādāts un apstiprināts jaunsargu Ētikas kodekss.
Turpinājās sadarbība ar Baltijas valstu un Zviedrijas militārajām jauniešu organizācijām.
Jaunsardzes departamenta darbinieki dalījās pieredzē ar Kosovas un Gruzijas valstu pārstāvjiem,
bet gada nogalē devās uz Lielbritāniju, lai aktualizētu sadarbību pieredzes apmaiņas organizēšanā.
2013. gada decembrī notika 3. Jaunsardzes konference, kurā tika analizēta pašreizējā Jaunsardzes kustības darbība un izvirzītas attīstības prioritātes. Konferences gaitā norisinājās darbs četrās darba grupās – „Jaunsardzes attīstības vadlīnijas 2015. – 2020.”, „Mācību procesa organizēšana jaunsargu kandidātiem”, „Sadarbības projektu sagatavošana” un „Jaunsargu
līdzdalība”. Katra grupa prezentēja savu darbu, iesniedzot konkrētus priekšlikums izvirzītā jautājuma risināšanai vai izstrādei.
Konferences dalībnieki secināja, ka nepietiekošā administratīvā kapacitāte un ierobežotais
finansējums apdraud jaunu iniciatīvu ieviešanu un Jaunsardzes kustības paplašināšanos, un RJC
galvenais uzdevums ir pamatfunkciju izpilde, izmantojot sadarbības iespējas ar pašvaldībām.

Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 2013. gada publiskais pārskats

10

3. Budžeta informācija
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (Ls)

34. programmā izdevumu izpilde 2013. gadā sastāda 1 107 000 Ls, izpildes palielinājums
salīdzinājumā ar 2012. gadu saistīts ar papildus piešķirto finansējumu 1000 jaunsargu apmācībai
un MTL iegādei jaunsargu mācību procesa nodrošināšanai.
34. programmas finansējums 2013. gada 12 mēnešos apgūts 99.9% apmērā. No šīs programmas
līdzekļiem izmaksātas darba algas un sociālās garantijas darbiniekiem, veikta rekrutēšana saskaņā
ar NBS pieprasījumu, iestāde pārstāvēta izstādē „Skola 2013”, izdots ikmēneša žurnāls „Tēvijas
Sargs”, sagatavots iknedēļas raidījums „Laiks vīriem?”, AM un NBS nodrošināti ar nepieciešamajiem iespieddarbiem, nodrošināts jaunsargu mācību process un organizēti pasākumi saskaņā ar
apstiprināto pasākumu plānu 2013. gadam. Par Jaunsargu programmas īstenošanai piešķirtajiem
līdzekļiem 2013. gadā RJC organizējis 1 493 pasākumus, kuros piedalījās 31 037 jaunsargi.
2013. gada oktobrī RJC tika piešķirti papildus finanšu līdzekļi Ls 223 874 apmērā. Tas ļāva
iestādei nodrošināt jaunsargu patriotiskos pasākumus lielākā apjomā, nekā sākotnēji plānots, kā arī
iegādāties foto/video tehniku un citus materiāltehniskos līdzekļus (t.sk., arī pamatlīdzekļus).
Par papildus piešķirto finansējumu 2013. gadā organizēti 10 pasākumi (Vīru spēles „Smiltene
2013”, nometne „Kāvi”, 4. līmeņa jaunsargu sagatavošanās nometne, nometnes Jaunspārēs, Burtniekos, Gulbenes, Rēzeknes un Salas novadā, „Zemessardzes patruļa”, Baltijas valstu karavīru sporta
spēles), kuros piedalījās 917 jaunsargi.
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22. programmā izdevumu izpilde sastāda 221 000 Ls, izpildes palielinājums salīdzinājumā
ar 2012. gadu saistīts ar papildu finansējumu MTL iegādei jaunsargu mācību procesa nodrošināšanai un audiovizuālo materiālu sagatavošanai.
22. programmā finansējums apgūts pilnā apmērā. Finansējums izlietots Microsoft licenču
nomai, Jaunsardzes patriotiskajiem pasākumiem, MTL iegādei jaunsargu mācību procesa nodrošināšanai (lauku formu šūšanai, auduma un zābaku, sporta tērpu un inventāra, atstarotāju,
ieroču un medicīnas preču iegādei) un audiovizuālo materiālu sagatavošanai (foto, video tehnikas
un datortehnikas iegādei).
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4. Personāls
RJC 2013. gadā apstiprinātajās 93 amatu vietās (no tām 1 ierēdņa) strādāja vidēji 117
darbinieki (no tiem 6 profesionālā dienesta karavīri). Daļa no iestādes darbiniekiem strādāja nepilnu darba slodzi. Iespēju robežās darbinieki paaugstināja savu profesionālo kompetenci dažādos
kvalifikācijas kursos un semināros. 2013.gadā visiem darbiniekiem tika definēti mērķi un uzdevumi jaunajā novērtēšanas sistēmā (NEVIS).
RJC gada laikā darba tiesiskās attiecības pārtrauca 5 darbinieki, tika atvaļināti 2 profesionālā
dienesta karavīri, bet pieņemti darbā 8 darbinieki un 2 profesionālā dienesta karavīri pārvietoti uz
RJC dienesta turpināšanai.

2013. gada 1. oktobrī RJC tika samazināta noteiktā rekrutēšanas funkcija – Rekrutēšanas
nodaļa turpmāk neapkopo pirmsatlases informāciju par personām, kas izteikušas vēlmi uzsākt
profesionālo militāro dienestu, lai noskaidrotu to atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī neuztur
kandidātu datu bāzi. Minētie uzdevumi tika deleģēti NBS struktūrvienībai.
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5. Komunikācija
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Elektroniski pamatinformācija par iestādi ievietota RJC mājaslapā www.rjc.gov.lv. Informācija par RJC publiskajiem pakalpojumiem atrodama portālos www.sargs.lv un www.latvija.lv.
Saziņas tīklos ar nosaukumu “Jaunsardze”: “Facebook” mājaslapā ar adresi http://www.facebook.
com/Jaunsardze un „draugiem.lv” mājaslapā ar adresi http://www.draugiem.lv/jaunsardze/ pieejama informācija par Jaunsardzes uzdevumiem, to izpildi, mērķiem, rezultātiem un citiem jautājumiem.
Detalizēta informācija par militārā žurnāla “Tēvijas Sargs” abonēšanu norādīta mājaslapā www.
sargs.lv.
Pretendenti dienestam NBS vai studijām var pieteikties, elektroniski aizpildot kandidāta pieteikuma anketu (http://www.rjc.gov.lv/Rekrutesana.aspx).
5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
RJC sadarbojas gan ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām - skautiem un gaidām, mazpulkiem, gan ar veterāniem - Latvijas ģenerāļu klubu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienību, Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, Latviešu virsnieku apvienību, Latvijas Rezerves virsnieku asociāciju un Latviešu strēlnieku apvienību. Minētās nevalstiskās organizācijas popularizē militārās
tradīcijas un kultūru, informē par militārās izglītības un jauniešu interešu izglītības iespējām, kā arī
sekmē jaunatnes patriotisko audzināšanu.
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6. RJC plāni nākamajam gadam
Turpināt 2013. gadā iesāktos uzdevumus;
Pilnveidot elektronisko dokumentu pārvaldību, izmantojot e-pārvaldes principus;
Uzsākt kvalitātes vadības sistēmas izstrādi;
Pilnveidot administratīvo procesu efektivitāti;
Modernizēt audiovizuālās un drukātās informācijas par aizsardzības nozares un Ziemeļ
atlantijas līguma organizācijas aktualitātēm izplatīšanas platformas, izmantojot mobilās aplikācijas,
sociālās platformas un citus digitālos risinājumus;
Ieviest NBS un Jaunsardzes nometņu koncepciju;
Ieviest Jaunās politikas iniciatīvas;
Organizēt vēstures izziņas /valstiskās audzināšanas pasākumus skolu jaunatnei;
Pilnveidot Jaunsargu mācību programmu, skaidri definējot programmas mērķus un sasniedzamos rezultātus katrai vecuma grupai;
Izstrādāt mācību programmu jaunsargu kandidātiem (sākumskolas bērniem);
Attīstīt jaunsargu instruktoru kompetenci jauniešu fiziskās audzināšanas jautājumos;
Izveidot jaunsargu instruktoru kvalifikācijas uzturēšanas sistēmu;
Attīstīt sadarbību ar Jaunsargu pašpārvaldi, lai kopīgi plānotu turpmāko Jaunsardzes attīstību;
Turpināt attīstīt Jaunsardzē specializētu mācību programmu modernajā komunikācijā
”Jaunsardzes reportieris”;
Uzlabot jaunsargu mācību procesam nepieciešamo resursu aprēķināšanas metodiku u.c.
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