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1. JAUNSARDZES CENTRA DARBĪBAS VISPĀRĪGAIS 

RAKSTUROJUMS 

1.1 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 nolikums” (turpmāk – Nolikums).  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.252 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1419 "Jaunsardzes un informācijas 

centra nolikums", Centra nosaukums mainīts no “Jaunsardzes un informācijas centrs” uz 

“Jaunsardzes centrs”. 

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.  
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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 metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts 

aizsardzības jomā. 

1.3   GALVENIE UZDEVUMI 2019.GADĀ 

• Turpināt 2018. gadā plānoto uzdevumu izpildi: 

• aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu; 

• izstrādāt/aktualizēt  Jaunsargu interešu izglītības programmu; 

• reorganizēt Centru, atsakoties no liekām funkcijām un uzdevumiem; 

• realizēt VAM izglītības iestādēs; 

• organizēt jaunsargu instruktoru augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu; 

• turpināt paaugstināt jaunsargu instruktoru kvalifikāciju; 

• izstrādāt/aktualizēt  Jaunsargu interešu izglītības programmu; 

• stiprināt Jaunsardzi novados, kur lielāks bērnu skaits; 

• aktualizēt jaunsargu materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājuma standartu un 

ekipējuma katalogu; 

• sadarbībā ar NBS uzlabot iepirkumu/ loģistikas/ atbalsta sistēmas efektivitāti; 

• aktualizēt Centra normatīvo aktu bāzi; 

• pilnveidot normatīvo  aktu regulējumu  bērnu un jauniešu izglītošanai valsts 

aizsardzības jomā; 

• turpināt starptautisku sadarbību. 
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2. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1 VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 

    
N

Nr. 

p.k. 

k 

Finansiālie rādītāji 

2018. gadā 

(faktiskā izpilde 

EUR) 

2019. gadā 

apstiprināts 

likumā EUR 

faktiskā izpilde 

EUR 

1

1.  

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
5 552 814 7 524 226 7 303 276 

1

1.1.  
Dotācijas 

5 548 226 7 521 179 7 302 104 

1

1.2.  

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
4 588 3 047 1 172 

2

2.  
Izdevumi (kopā) 

5 548 222 7 524 226 7 347 628 

2

2.1.  
Uzturēšanas izdevumi (kopā) 

5 362 640 6 769 686 6 682 364 

2

2.1.1.  
Kārtējie izdevumi 

5 362 640 6 769 686 6 648 807 

2

2.2.  
Izdevumi kapitālieguldījumiem 

185 582 754 540 654 470 

 

34.00.00 programmas finansējuma izpilde 2019. gada 12 mēnešos sastāda 6569000 EUR, 

t.sk. 763 000  EUR jaunsargu kustības attīstības organizētiem pasākumiem, 2 545 000 EUR 

“Jaunsardzes kustības attīstība” ietvaros inventāra iegādei, nodrošinot kvalitatīvu un pilnvērtīgu 

jaunsargu apmācību, 50 000 EUR mācību maksa jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanai. 

Izpildes palielinājums attiecībā pret 2018. gadu 12 mēnešiem saistīts ar finansējuma 

palielinājumu VAM īstenošanai. 

Programmā 22.00.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izpilde sastāda 80 000 EUR. 

Microsoft licenču skaits salīdzinoši ar 2018. gadu palika nemainīgs. 

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 2019.gada galveno pasākumu plānu; 

• organizēti jaunsargu pašpārvaldes semināri novada nodaļās;  

• segti izdevumi Centra darbiniekiem (jaunsargu instruktoriem) augtākās pedagoģiskās 

izglītības iegūšanai; 

• VAM  īstenošana, nometņu organizēšana. 
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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. 

 

Jaunsargu mācību paraugprogramma tika īstenota 289 mācību vietās 556 grupās. 2019. 

gada nogalē Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojās un jaunsargu mācību procesā iesaistījās vairāk 

kā 7000  bērnu un jauniešu. 2019.gadā jaunsargiem tika organizēti 2469 pasākumi: 171 nometnes 

– 5259 dalībnieki; 47 pasākumi sadarbībā ar Nacionāliem bruņotajiem spēkiem (turpmāk – 

NBS); militarizētas sacensības, šķēršļu joslas u.c. – 764  dalībnieki; 366 pārgājieni – 6281 

dalībnieki; 6  starptautiskie pasākumi – 45 dalībnieki; 355 pilsoniskās un patriotiskās 

audzināšanas pasākumi – 6925 dalībnieki; 210 ekskursijas ‒ 5206 dalībnieki; 627 sporta 

sacensības, spēles – 9020 dalībnieki; 687 talkas, prezentācijas u.c. pasākumi – 7668 dalībnieki. 

Kopējais pasākumu dalībnieku skaits  ‒ 41168.  

2019.gadā jaunsargu mācību programmas 4.līmeni apguva 189 jaunsargi, 4.līmeņa testa 

nometnē piedalījās 114 jaunsargi un ieguva apliecību par  jaunsargu programmas apguvi. 
 

Jaunsargiem bija iespēja piedalīties fiziskās sagatavošanas nodarbībās kvalificētu 

speciālistu vadībā. Centrs organizēja sadarbību ar sporta federācijām, sporta skolām un 
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pašvaldībām, iespēju robežās nodrošinot jaunsargus ar sporta veidam nepieciešamo specifisko 

ekipējumu un atbalstot jauniešu dalību sacensībās. 2019.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 2 ziemas biatlona sacensības, piedalījās 118 jaunsargi. 

Latvijas modernās pieccīņas federācija organizēja 3 sacensības, piedalījās 131 jaunsargs.  

Latvijas vieglatlētikas savienība organizēja 3 sacensības, piedalījās 220 jaunsargi. 

TET Rīgas maratonā 2019.gadā piedalījās 140 jaunsargi. 

2019.gadā no 25.maija līdz 26.maijam Mālpilī notika 4.Jaunsardzes sporta spēles, kurās 

piedalījās 300 jaunsargi. 

 

 

 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, skrēja krosu, šāva ar pneimatiskajiem ieročiem, 

pārbaudīja spēkus virves vilkšanā, vasaras biatlonā  un daudzcīņā (crossfit).  

No 2019.gada 9.jūlija līdz 11.jūlijam 42 jaunsargi piedalījās NBS spartakiādē Salacgrīvā, 

10 jaunsargi no 2019.gada 29.jūlija līdz 2.augustam piedalījās Baltijas karavīru sporta spēlēs 

Lietuvā (Klaipēdā). 
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2019.gadā tika apstiprināta Vispusīgās fiziskās sagatavotības sistēma, kas nosaka kārtību, 

kādā jaunsargi piedalās sporta aktivitātēs un pasākumos. 

2019.gadā Saldus tehnikumā turpinājās Kiberjaunsardzes programmas īstenošana. 

Mācības notika divās grupās (ar/bez priekšzināšanām).  

Darbu turpināja Jaunsargu pašpārvalde, kas aktīvi darbojās sociālajos tīklos, regulāri 

piedalījās pasākumos  – kā brīvprātīgie darbojās Latvijas armijas 100 – gades pasākumā; 

organizēja akciju “Kopā varam”, aicinot jaunsargus visā Latvijā piedalīties kritušo karavīru 

piemiņas vietu sakopšanā savā dzimtajā pusē, u.c. 

Lai organizētu Jaunsargu mācību programmā paredzētās praktiskās nodarbības NBS 

vienībās, Centrs sadarbojas ar NBS.  NBS savu iespēju robežās piedāvā infrastruktūru praktisko 

nodarbību un nometņu organizēšanai, kā arī atbalsta Jaunsardzes aktivitātes  ar materiāli 

tehniskajiem līdzekļiem un personālu. 

Centrs turpināja sadarbību ar Baltijas jauniešu radniecīgajām organizācijām – 

“Kodututred”, “Noored Kotkad” (Igaunija), “Šauliu sajunga” (Lietuva). Starptautiskā sadarbība 

tika organizēta  ar Lielbritānijas kadetu organizāciju “Army Cadet Force”, Polijas un Zviedrijas 

kolēģiem. 

2019.gadā no 22. līdz 27. jūlijam Lietuvā norisinājās  starptautiskā vasaras nometne 

“Baltic Guard 2019”, kurā piedalījās jaunsargi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas, 

Polijas un Ukrainas. Nometnes mērķis bija piedāvāt daudzveidīgas un kvalitatīvas brīvā 
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laika pavadīšanas iespējas, lai veicinātu starpvalstu sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī 

attīstītu līdera prasmes jauniešiem. 

Nozīmīgākais Centra starptautiskais pasākums 2019.gadā norisinājās Skrundā – 

starptautiskās orientēšanās sacensības “Vējiņa kauss”, kurās piedalījās 98 jaunsargi, 7 Lietuvas  

un 10 Polijas dalībnieki. 

Četri jaunsargi no Limbažiem piedalījās starptautiskajās sacensībās “Ernake 2019” 

Igaunijā. 

Jaunsargi, kuri uzrādīja labākos rezultātus Centra rīkotajā 4.līmeņa nometnē, apmeklēja 

desmit dienu  nometni Lielbritānijā. 

Astoņi jaunsargi piedalījās 6. Baltijas karavīru ziemas sporta spēlēs Igaunijā, kurās 

piedalījās arī komandas no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un ASV.  

Pamatojoties uz Polijas Aizsardzības ministrijas uzsākto reformu un jaunas sistēmas 

ieviešanu patriotiskajā un militārajā audzināšanā, kā arī līdzīgiem mērķiem Jaunsardzes kustības 

attīstībā, 2019. gadā veiksmīgi turpinājās Centra sadarbība ar Polijas Aizsardzības ministriju, 

organizējot pieredzes apmaiņu bilaterālās vizītēs.   

2019.gadā  no 29.jūlija līdz 2.augustam Centrs organizēja nometni Ukrainas Bruņoto 

spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes karavīru bērniem, kuru vecāki ir piedalījušies vai cietuši 

militārajā konfliktā Ukrainā. Nometnes laikā bērni piedalījās dažādās aktivitātēs un ekskursijās. 

 

2.2.2. VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBA 

2019.gada gada 11. jūnijā Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja Aizsardzības 

ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un 

Jaunsardzes attīstību 2019.-2027.gadā”. VAM tika realizēta gan vispārizglītojošās vidējās 

mācību iestādēs, gan profesionālās izglītības iestādēs, aptverot četras mācību jomas. 

Valstiskā audzināšana: 

a. Patriotiskā audzināšana; 

b. Valsts vēsture; 

c. Lokālā vēsture. 

Dzīves skola: 

a. Valsts aizsardzības pamatprincipi; 

b. Līderība un personības veidošana.  

Fiziskā sagatavotība — tika realizēta ar caurviju metodi, piemēram, orientēšanās 

apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizisko aktivitāšu 

palīdzību; 
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Militārā sagatavotība: 

a. Lauka administrācija un lauka kaujas iemaņas; 

b. Ierindas mācība, sakari un normatīvie akti; 

c. Darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana; 

d. Pirmā medicīniskā palīdzība.  

Vispārizglītojošās vidējās mācību iestādēs VAM tika realizēta 10. un 11. klasē, turpretim 

vidējās profesionālās izglītības iestādēs 2. un 3. kursā. VAM mācību metode minētajās izglītības 

iestādēs neatšķiras — 72 mācību stundas katra mācību gada ietvaros, respektīvi, viena mācību 

diena (8 mācību stundas) mēnesī tiek veltīta VAM.  

2019.gadā VAM tika īstenotas piecdesmit četrās izglītības iestādēs.  

VAM vidējās izglītības standartā tika  iekļauts kā specializētais kurss ar 140 mācību 

stundām. VAM nodarbību īstenošanā  iesaistīti 42 jaunsargu instruktori.  

2019.gadā no 3.jūnija līdz 12.jūnijam norisinājās VAM pilotprojekta nometne. Nometnes 

laikā dalībnieki apguva ieroču mācību, šaušanas mācību, ierindas mācību, sakaru mācību, 

militāro topogrāfiju un lauka kaujas iemaņas. 
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3. PERSONĀLS 

2019.gadā Centrā bija 168 amata vietas (t.sk. 3 ierēdņa amata vietas), kopējais 

nodarbināto skaits vidēji bija 165,  34 darbinieki strādāja nepilnu slodzi.  

2019.gadā darba tiesiskās attiecības Centrā pārtrauca 32 darbinieki, bet darbu uzsāka 26 

darbinieki, kā arī 12  profesionālā dienesta karavīri pārvietoti no NBS uz Centru dienesta 

turpināšanai. 
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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”, apstiprināta jauna jaunsargu instruktoru 

kvalifikācijas sistēma, ar mērķi pilnveidot un nodrošināt vienotas prasības attiecībā uz jaunsargu 

instruktoru profesionālo kompetenci.  

Sadarbībā ar NBS tika mērķtiecīgi organizēta jaunsargu instruktoru apmācība.  Īpaša 

uzmanība tika pievērsta tieši militāro zināšanu un prasmju uzturēšanai.  

2019.gadā tika organizēti divi jaunsargu instruktoru mācību semināri: 

  2019.gada janvāra semināra tēmas: paaugstinātas un augstas bīstamības 

nodarbību sagatavošana un vadīšana; stacionārās šaušanas ar mazkalibra ieročiem nodarbību 

sagatavošana un vadīšana; paplašinātās pirmās palīdzības kurss.  

2019.gada augusta semināra tēmas: paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību 

sagatavošana un vadīšana; stacionārās šaušanas ar mazkalibra ieročiem nodarbību sagatavošana 

un vadīšana; lauka kaujas iemaņu nodarbību sagatavošana un vadīšana; sporta tūrisma apmācību 

seminārs.  

Lai plānotajā kārtībā ieviestu VAM,  tika atbalstīta 29 jaunsargu instruktoru izglītības 

iegūšana, kompensējot mācību izdevumus par augstākās pedagoģiskās izglītības ieguvi. 
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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 Centru, Jaunsardzes kustību, jaunsargu mācību programmu, VAM un 

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

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

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.  

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 bija konti sešos sociālajos tīklos – facebook.com, 

draugiem.lv, twitter.com,www.instagram.com, youtube.com un  flickr.com. 

2019.gadā 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.  

2019.gadā 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.  

Jau tradicionāli, 2019.gada februārī, Centrā tika rīkota „Ēnu diena”, kurā tika aicināti 

skolēni, lai ēnojot Centra direktoru vai Centra novadu nodaļu vadītājus, uzzinātu vairāk par 

Centra darbību un Jaunsardzes kustību. 

2019.gadā Centrs organizēja dažādas  sabiedrības informēšanas aktivitātes, tai skaitā 

informatīvās prezentācijas skolās, kā arī piedalījās pašvaldību organizētajos pasākumos, 

piemēram, “Nāc un piedalies”, “Skola 2019” u.c. 

 

 

 

 

 

http://www.jc.gov.lv/
http://www.sargs.lv/
http://www.latvija.lv/
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4.2.  SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU 

Centrs sadarbojās ar nevalstiskajām organizācijām: Latvijas ģenerāļu klubu, Latvijas 

Latviešu strēlnieku apvienību un Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju 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.  

2019.gada 7. novembrī Saldū patriotiskā gaisotnē tika atklāts pasākums “Latviešu 

karavīrs laikmetu griežos”, kurā pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām 

– no biedrībām “Latvijas Mazpulki” un “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, Saldus 

novada skolu audzēkņi un jaunsargi. 

Vakara gaitā jaunieši tikās sadraudzības pasākumā, kur bija jāveic dažādas aktivitātes 

Saldus vidusskolas apkārtnē – komandas darbs, kas rosināja emocijas, cīņas sparu un kopības 

sajūtu. Nākamajā dienā 8.novembrī , šī pasākuma ietvaros tika organizētas sekojošas aktivitātes: 

orientēšanās pa Saldus pilsētas ievērojamākajām vietām; NBS, VP, VUGD, IeM Robežsardzes 

ekipējuma un ieroču displejs; tika organizēta “Dzīvā bibliotēka”, kur tika stāstīts par karavīru 

profesiju; lāpu gājiens pa Saldus pilsētas ielām.  

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

draudzīgas apziņas attīstību visā sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū. 2019.gadā pasākums 

“Par tīru Latviju” notika 24.maijā AS “Latvijas valsts meži” dabas parkā Tērvetē “Ķuburda 

zeme”. 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.  

2019.gada 27.septembrī, sadarbībā ar Valsts aizsardzības un patriotisma fondu 

“Namejs”, biedrību “Austrālijas Latviešu Balva Jaunsargiem” Latvijas Nacionālās aizsardzības 

akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmas “Sauszemes spēku militārā vadība”, 

1.kursa kadetam tika pasniegts dāvinājums no Austrālijā dzīvojošas latviešu ģimenes – 

portatīvais dators ar programmatūru. Pēc iepriekš noteiktajiem kritērijiem, jaunsargu balvai 

identificēja NBS Rekrutēšanas un atlases centrs, kas veica kadetu atlasi un vērtēšanu. 

Vējiņu ģimene sadarbībā ar biedrību “Austrālijas Latviešu Balva Jaunsargiem” jau 20 

gadus atbalsta Jaunsardzes kustību, jo augstu vērtē jauniešu izglītošanu  valstiskuma piederības 

un patriotisma audzināšanā. 
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5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 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 

vidusskolu reflektantu vidū; 

• 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. 


